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بسمه تعالی
مقدمه
امروزه در سااازمانه های تولیدی و خدماتی موضااوعاتی همنون نوآوری و خالقیت ،ت اری سااازی و
توساعه محصاول جدید بسیار حیاتی و کارآمد می باشد .محصوالت سنتی دیگر پاسخگوی نیاز های مشتری
نمی باشاد و تولید مبتنی بر سعی و خطا و ت کیه بر شیوه های سنتی تولید محصول دیگر جایی در بازارهای
رقابت پذیر جهانی ندارد .در این راساتا با تولید محصاول جدید و بهبود در محصاول فعلی سعی می شود به
نیاز مشااتری پاسااد داد و اگر به مباحمی همنون نوآوری و رقابت بی توجهی شااود ،ارائه محصااول جدید با
شکست مواجه خواهد شد .امروزه محصوالت و خدمات روی طیف ایده تا ت اری سازی به بازار عرضه شده و
محصوالت توسعه یافته موفق و منحصر به فرد به مرحله ت اری سازی خواهند رسید.
با عنایت به اینکه دانشاگاهها در حوزه آموزش و پژ وهش به صورت نظری موفق عمل نموده اند ولی
خال آموزشی و تحقیقاتی بسیار مشخصی در ارتباط با ت اری سازی از طریق فرآیند توسعه محصول جدید و
داشتن استراتژی درست که مهمترین عامل ای اد مزیت رقابتی در بنگاههای اقتصادی می باشد وجود دارد.
در این جزوه خالقیت و نوآوری در تولید محصاااول  ،ضااارورت و اهمیت  NPDو همننین فرآیند
تولید محصول مطرح گردیده است.
 تعریف خالقیت
خالقیت همواره مفهومی اسرارآمیز ،وسیع و بسیار پینیده بوده است .تحقیق در مورد خالقیت و
عناصر تشکیلدهنده آن ،بیش از یک قرن پیش توسط دانشمندان علوم اجتماعی شروع شد؛ ولی انگیزه اساسی
برای پژوهش بیشتر در سال  1151توسط گیلفورد ای اد گردید .گیلفورد خالقیت با تفکر واگرا (دست یافتن
به رهیافتهای جدید برای حل مسائل) در مقابل تفکر همگرا (دست یافتن به پاسد صحیح) مترادف میدانست.
خالقیت به شیوههای گوناگونی قابل تعریف است ،اما اغلب محققین خالقیت را از دیدگاه فرآیندی مورد بررسی
قرار میدهند .از این دیدگاه خالقیت در سازمان اغلب به عنوان ای اد و خلق ایدههای کارآمد و جدید تعریف
میشود .از این رو دو ویژگی اصلی ایده خالق عبارتاند از:
 -1نو و جدید بودن ایده :به ناب بودن و اصیل بودن آن اشاره دارد.
 -2مفید بودن ایده (کارآمدی ایده) :ایده با سایر عناصر مرتبط با آن به طور مستقیم در ارتباط با اهداف
سازمان بوده و مبنایی برای ای اد ارزش در آن باشد( .علیرضایی و توالیی)1387،
خالقیت از دیدگاه روانشناسی ،پدیدار گردیدن تلفیقی از اندیشههای نو به وسیله شهودگرایی از منابع
ناشناخته ،تعریف شده است .پاپالیا ( )1188خالقیت را توانایی دیدن چیزها در یک نظر نو و غیر معمولی،
دیدن مشکالتی که هیچ کس دیگر امکان تشخیص موجود بودن آنها را نمیدهد و سپس ارائه رهیافتهای
جدید ،غیرمعمولی و اثربخش میداند .لوتانز ( )1112استاد رفتار سازمانی ،خالقیت را به وجود آوردن تلفیقی
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از اندیشهها و رهیافتهای افراد و یا گروهها در یک روش جدید ،تعریف کرده است .بازرمن ( )1186خالقیت
را فرایند شناختی از به وجود آمدن یک ایده ،مفهوم ،محصول  /خدمت یا کشفی بدیع میداند.
همننین باید به این نکته توجه داشت که مؤلفههای اصلی خالقیت از جمله تخصص ،تفکر خالق و
انگیزش که میتواند درونی یا بیرونی باشد ،نقش مدیر در پرورش خالقیت با استفاده از تحریک و تشویق
کارکنان با استفاده از روشهایی نظیر تفویض اختیار به کارکنان ،پیدا کردن ذهنهای خالق ،اجرای نظام
مدیریت مشارکتی و تشویق ابتکارات ،میتواند بسیار اثرگذار باشد( .آقایی)1381 ،
 تعریف نوآوری
مسئله نوآوری توسط شومپیتر وارد مالحظات اقتصادی شد که وی آن را به عنوان یک عامل بیرونی
محسوب مینمود که بر رشد اقتصادی تأثیر میگذارد و شیوه ای برای اعمال احتماالت جدید بر روی منابع
کنونی به منظور ای اد ثروت است .در سال  ،1161شومپیتر یم مفهوم بسیار گسترده از نوآوری را معرفی نمود
که علی رغم گذر زمان همننان اعتبار خود را حفظ نموده و برای شرایط کنونی نیز قابل اعمال است .انواع
اصلی در زیر آورده شدهاند:
 -1ارائه محصوالت جدید برای تولید و همین طور بهبود محصوالت
 -2ارائه فرآیند جدید تولیدی و یا بهبود یک فرآیند موجود
 -3کاربرد روش جدید برای فروش یا خرید
 -4یک روش جدید تبلیغ یا بازاریابی
 -5باز کردن یک بازار جدید
 -6کاربرد مواد خام جدید و محصوالت نیمه ساخته
 -7ارائه ی سازماندهی جدید برای تولید و مدیریت
 -8ت هیزات جدید یا یک منبع جدید برای نیروی کار یا مواد خام
 -1یک روش جدید حمل ونقل با ارتباطات
 -11یک ابزار مالی جدید
نوآوری را میتوان به عنوان واقعیتها ،فرآیندها و پدیدههایی با ماهیت فنی ،سازمانی ،اجتماعی یا روان
شناختی در نظر گرفت .پومیکالسکی به مسئلهی شناخت نوآوری به عنوان فرآیندی میپردازد که شامل تمامی
فعالیتهای مرتبط با ای اد یک ایده ،اختراع یا محصول بوده و به استفاده از یک محصول ،فرآیند یا خدمات جدید یا
بهبودیافته مرتبط میشود.
به طور کلی تعریف نوآوری یکی از موارد زیر را شامل میشود:
 نوآوری در خروجیها :نوآوری در محصوالت ،خدمات و امور توزیع آنها
 نوآوری در ورودی ها :نوآوری در مواد مصرفی مورداستفاده ،نوآوری در منابع و شیوههای تأمین آن
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 نوآوری در فرآیندها :نوآوری در فرآیندهای تکنولوژیک ،نوآوری در مهارتها و رویههای اجرایی ان ام
امور به عنوان ممال اگر نوآوری در زمینه تولید محصوالت و خدمات مورد بررسی قرار دهیم ،تعریف آن باید
در برگیرنده ابعاد زیر باشد:
 کیفیت محصول :قابلیت محصول برای برآورده ساختن نیازهای مشتریان
 هزینه محصول :که در ارتباط با هزینه تولید محصول است و میتواند برای تولید کننده مزیت رقابتی
ای اد کند.
 زمان تولید محصول :مربوط به مقدار زمانی است که صرف طراحی ،توسعه و ای اد محصول جدید
میگردد( .علیرضایی و توالیی)1387 ،
 انواع نوآوری
البته تعریف نوآوری تا حد زیادی تحت تأثیر نوع نوآوری است .در ادبیات ،میتوانید دستهبندیهای
متعددی را برای نوآوری فنی بیابید .بر اساس دستورالعمل اسلو سال  ،2115ما میتوانیم در نوآوری را مشخص
نماییم :نوآوری محصول ،نوآوری فرآیند ،نوآوری سازمانی و نوآوری بازاریابی .این محصول عبارت است از هر
نوع تغییری که محصول کنونی با یک م موعه از محصوالت را توسط یک محصول جدید و ارائه ی آن به بازار،
بهبود بخشد .نوآوریهای محصول شامل تغییرات قابل توجه در قابلیتهای آن میباشد .هم محصوالت و
خدمات کامال جدید و هم بهبود قابل توجه در محصوالت موجود در این تعریف جای میگیرند .در حالی که
نوآوری در فرآیند تولید نشان دهنده تغییر قابل توجه در روشهای تولید و روشهای تحویل میباشد .یک
نوآوری سازمانی به استفاده از روشهای سازمانی جدید اشاره دارد .این موارد میتوانند در فعالیت های ت اری،
در سازماندهی محیط کار یا در روابط بیرونی شرکت ،تغییر ای اد کنند .نوآوریهای بازاریابی شامل استفاده از
روشهای بازاریابی جدید هستند .این موارد میتواند شامل تغییرات در طراحی محصول  /خدمت و بستهبندی
آن ،تبلیغ و مکانیابی محصول  /خدمت و یا در روشهای قیمتگذاری محصول  /خدمت باشد .در سایر منابع،
نوآوریها را میتوان براساس مالکهای مختلف ،دسته بندی نمود( .بدیع زاده ،علیزاده م د ،ترکی)1316 ،
تفاوت خالقيت و نوآوری
خالقیت و نوآوری آن چنان به هم ع ین شدهاند که شاید به دست آوردن تعریف مستقلی ان هرکدام
دشوار باشد اما برای روشن شدن ذهن میتوان آنها را به گونهای م زا از هم تعریف نمود .خالقیت پیدایی و تولید
یک اندیشه و فکر نو است در حالی که نوآوری عملی ساختن آن اندیشه و فکر است .رابینز ( )1111خالقیت را به
معنای ترکیب ایدهها در یک روش منحصر به فرد یا ای اد پیوستگی بین ایده میداند در حالی که نوآوری را فرایند
اخذ ایده خالق ،تبدیل آن به محصول ،خدمات و روشهای جدید عملیات میداند .کونتز ( )1188نوآوری را به
کارگیری ایدههای نوین ناشی از خالقیت یاد کرده و معتقد است که نوآوری میتواند محصولی جدید ،خدمتی
جدید یا راهی جدید برای ان ام کاری باشد؛ در حالی که خالقیت توانایی و قدرت ای اد فکر و یا ایده جدید و نو
است( .آقایی)1381 ،
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ماهیت خالقیت یا اختراع را از نوآوری به وسیله معادله زیر تفکیک کردند:
انتفاع  +اختراع  +مفهوم = نوآوری
در معادله نوآوری فوق« ،مفهوم» اشاره دارد که با توجه به چارچوب مرجعی آن ،فرد ،بخش یا گروه ،سازمان
و یا یک دانش انباشته شده جدید است .کلمه «اختراع» اشاره به هر ایده جدیدی دارد که به حقیقت رسیده
باشد .کلمه «انتفاع» بر به دست آوردن حداکمر استفاده از یک اختراع داللت دارد( .علیرضایی و توالیی)1387 ،
ارتباط بين خالقيت و نوآوری
 -1چرا مردم به یک ایده خالق فکر میکنند؟ ت ارب اطالعات ضمن زندگی روزانه ،تعلیم و تربیت و مطالعه
کتابها و جراید ،کسب میشود و در حافظه افراد جای میگیرد .برای شکلگیری یک تفکر خالق از این
ت ارب و اطالعات کسب شده ،افراد باید تعلیم ببینند .بر اساس این تعلیم یک نوآوری صورت میگیرد.
در واقع ارائه یک ایده جدید میتواند یک محصول جدید را به وجود آورد .ایدههای خالق زیاد هستند ،اما
ایدهای پیروز میشود که بیشترین شرایط برای موفقیت آن در دسترس باشد .چه از نظر امکانات و چه از
نظر جامعه.
 -2یک قله بلند معموالً پایه وسیعی دارد( .ادپا)1371،
استراتژی نوآوری
نوآوری یکی از روشهایی است که سازمانها با توسل به آن در تالشاند که به اهداف رقابتپذیری
خود دست یابند .بسیاری از محققین برای توجیه و تفسیر نوآوری و عوامل مؤثر بر ان نظریهها و مدلهای
مختلفی را عرضه داشته اند و عوامل مؤثر بر نوآوری را چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت بررسی کردهاند.
با این حال توافق جمعی بر عوامل مؤثر بر نوآوری وجود ندارد به ویژه در بلند مدت که سازمانها هنوز از
الگوهای صحیحی به منظور تدوین و اجرای استراتژیهای نوآوری محور برخوردار نیستند( .احمدی)1314 ،
 نوآوری در استراتژیک
نوآوری استراتژیک میتواند به عنوان:

 یک چارچوب از ابعاد به هم وابسته محتوا ،مفهوم و فرآیند

 تسهیل کننده کاربرد خالقیت و نوآوری برای مدیریت استراتژیک
 به منظور مقدور ساختن تمایز استراتژیک و مزیت رقابتی

 از طریق تعریف م دد مدل ت اری ،طراحی م دد مرزهای بازار ،ای اد بازارهای جدید و بهبود
ارزش برای مشتریان و خود شرکت تعریف گردد.
بیان تعاریف دیگران از این واژه نیز مفید و سودمند است:
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هامل و پراهالدا ( )1181در مورد قصد استراتژیک چنین مینویسد :توانایی ساختن یک شرکت برای
ای اد فضای صنعتی جدید و تسهیل خلق بازارهای جدید .مارکیدز نوآوری استراتژیک را به منزله یک روش
کامال متفاوت رقابت در یک صنعت میداند که از طریق شکستن قوانین بازی و اندیشیدن به روشها پدیدار
میشود .یک عنصر اصلی از نظر او عبارت است از:
مفهومسازی م دد آننه کسب و کار در پی آن است و اینکه کدام روش من ر به راه متفاوت بازی
کردن مسابقه به طور صحیح در صنعت میشود .کرنسکی وجنکینز" در مرود استفاده از خالقیت و نواوری
برای شکستن قوانین به منظور کسب مزیتهای رقابتی صحبت میکنند.
تاچمن ( )1117تشریح میکند که توانایی اداره کردن جریانهای از هم گسیخته به همان اندازه
جریانهای همگرای و پیشرفت نوآوری من ر به بازارهای جدید و بازنویسی قوانین صنعتی میگردد.
هامل ( )1118بیان میدارد که نوآوری استراتژیک ظرفیتی برای تصور م دد مدل موجود صنعت
است به روشی که ارزشهای جدیدی را برای مشتریان ای اد میکند و ثروت و دارایی جدیدی را برای همه
ذی نفعان از طریق اختراع یک محصول یا خدمت ،تعریف م دد فضای بازار یا طراحی م دد مرزهای صنعت،
تولید میکند .او همننین این نکته را متذکر میشود که مزیت رقابتی کلیدی از نوآوری در مدل ت اری ناشی
میشود .هدف نوآوری مدل ت اری این است که یک گوناگونی استراتژیکی بزرگ تری را در بازار و محیط
رقابتی ای اد کند.
چریتو و مار کیدز ( )2114نوآوری استراتژیک را چنین تعریف میکنند :نوآوری در مدل ت اری که
من ر به یک روش جدید بازی کردن مسابقه میشود و نوآوران استراتژیک به منزله شرکتهای حمله کننده
که مدل ت اری متفاوتی را به کار میگیرند ،میباشند .مطابق نظر گاوین دارجن و تریمبل نوآوری استراتژیک
انحراف خالق از اقدامات قدیمی در حداقل یکی از سه حوزه زیر است :طراحی معماری زن یره ارزش،
مفهومسازی م دد منتقل شده به مشتری یا تعریف مشتریان بالقوه (نعیم)1313،
 نتایج نوآوری استراتژیک:
بامالحظه تعاریف باال نتایج زیر از نوآوری استراتژیک میتواند بیان گردد .نوآوری استراتژیک من ر میشود به:
• مدلهای ت اری جدید (شامل معماری زن یره ارزش جدید)
• بازارهای جدید (از طریق ای اد بازارهای جدید یا شکل دهی م دد بازارهای موجود)
• ارزش افزوده برای هم مشتریان و هم شرکت
• یا ترکیبی ازهر سه.
ترسیمی خالصه از آننه در باال گفته شد عبارت است از اینکه نوآوری استراتژیک تعریف خواهد شد بعنوان:
 یک چارچوب از ابعاد به هم وابسته محتوا ،مفهوم و فرایند

 تسهیل کننده کاربرد خالقیت و نواوری برای مدیریت استراتژیک
 به منظور مقدور ساختن تمایز استراتژیک و مزیت رقابتی
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 از طریق تعریف م دد مدل ت اری ،طراحی م دد مرزهای بازار ،ای ادد بازارهای جدید و بهبود
ارزش برای مشتریان و خود شرکت( .سرعتی آشتیانی)1387 ،
 فرآیند نوآوری استراتژیک:
مطابق نظر دی ویت و مایر ( )2114فرایندهای استراتژی میتوانند روی سه موضوع جداگانه زیر هم
پوشانی داشته باشند:
 تفکر استراتژیک :تمرکز آن روی استراتژیست است و در مورد اینکه چگونه مدیران باید تفکرشان را برای
دستیابی به فرایند منطقی و موفق استراتژیک سازماندهی نمایند سؤال میکند.
 فرم دادن استراتژی :تمرکز آن روی استراتژی و در مورد اینکه چگونه مدیران باید فعالیتهای تعیین
استراتژی را برای دستیابی به فرایند فرمدهی استراتژی موفق شکل دهند سؤال مینماید.

 تغییر استراتژیک :تمرکز آن روی سازماندهی کردن است و در مورد اینکه برای دستیابی به فرایند
نوسازی (ت دید) استراتژیک چگونه باید تغییر سازماندهی شود سؤال میکند.
هامل ( )1118همننین یک فرایند سه مرحله ای مشابه را برای ای اد استراتژی پیشنهاد میکند شامل کشف،
تفسیر ،آزمایش.
هانسن و بریکیشو ( )2117فرایند به هم پیوسته شامل :سه مرحله  -1ای اد ایده  -2تبدیل  -3پخش را که
زن یره ارزش نوآوری تعبیر کرده اند ،ای اد نمودند.
لویت ( )2112بحث میکند که بین خالقیت و نوآوری تفاوت وجود دارد .در حالی که خالق بودن و ای اد ایدههای
بسیار آسان به نظر میرسد اما نوآور بودن و اجرای این ایدههای وبه ان ام رساندن آنها در یک مسیر منظم بسیار
سخت است .کیم و امبرگن ( )2115پیشنهاد میدهند که به جای آماده کردن ح م انبوهی از مستندات که با اعداد
و ارقام پرشدهاند فرایندی را برای تصور کردن نتی ه و ارتقا بحث بسازیم( .سرعتی آشتیانی)1387 ،
با توجه به فرآیندهای مختلفی که محققین ارائه کرده اند میتوان نوآوری استراتژیک را به شیوه ذیل اجرا نمود:
 -1ت سم و توصیف استراتژی موجود
 -2ای اد ایدههای موجود
 -3ارزیابی و آزمون این ایدههای جدید
 -4انتخاب و اجرای ایده جدید (نعیم)1313،
ایدههایی برای نوآوری استراتژیک میتوانند از انواع منابع داخلی و خارجی ناشی شوند .لیندر داونپورت ()2113
به طور ممال پنج کانال خارجی منبع نوآوری را به شرح زیر برمی شمارد.
 -1خرید نوآوری روی بازار از طریق پژوهشهای حمایت شده.
 -2سرمایه گذاری روی نوآوران از طریق سرمایه گذاری مخاطره آمیز با مشارکت مساوی و منصفانه
 -3هم منبعی با رقبا درون یا سراسر بخشهای نوآوری یا از طریق سرمایه گذاری مشترک.
 -4منابعیابی از ان منها و جوامع کاربران خبره.
 -5منبع یابی ابزارهای جدید نوآور و استعدادهای مورد تقاضا
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مطابق با نام بزن و ساونی ( )2117منابع خارجی میتوانند از خرید ایدههای نپخته تا ایدهها و محصوالت
آماده بازار باشند .در حالی که ایدههای خام به نظر میرسند که گرانتر باشند سرعت آنها پایین و ریسک باالیی
دارند .به عبارت دیگر ریسک هنگام خرید محصوالت آماده ارائه به بازار بسیار پایین است در حالی که سرعت
و همننین هزینه آنها باالست .آنها همننین پیشنهاد میکنند که منبع یابی بیرونی هنگامی که سبد دارایی
نوآوری درونی ضعیف است بسیار مفید است .والپرت ( )2112نیز تأکید میکند شرکتها باید نوآوری را یک
عنصر طبیعی ت ارت بدانند و نوآوریها را از طریق مداخله گریها و واسطه گریهای مستقل مبادله و تسریع
نمایند.
عناصر كليدی نوآوری استراتژیک :
بر اساس ادبیات مطالعه نمونههای موردی و ت زیه و تحلیل دادههای کمی چهار عامل که نوآوری استراتژیک
در بردارد عبارت اند از:
 -1نوآوری ارزشی :این بعد نوآوری استراتژیک ارائه ارزش به مشتری ممتاز و به طور همزمان به مشتری
نو میباشد .ارائه ارزش به مشتری ممتاز برای دستیابی به مزیت رقابتی قابل تحمل ضروری است.
ادراک مشتریان از آننه عرضه کنندگان م بورند ارائه نمایند یک عنصر اصلی مفهوم ارزش مشتری
است .نوآوری ارزشی به منزله ارائه ارزش به مشتریان در حالی که جدید و ارزشمند است تعریف
میگردد .نوآوری ارزشی اغلب با نوآوری استراتژیک اشتباه میشود .نوآوری ارزشی در حالی که مطمئنا
یک عنصر نوآوری استراتژیک است همه آن را شامل نمیشود .ما استنتاج میکنیم که نوآوری ارزشی
جزء ضروری نوآوری استراتژیک است اما کل مفاهیم آن را نمیپوشاند .نوآوری ارزشی به عنوان جزئی
از نوآوری استراتژیک است که به طور ویژه ای تعریف میکند ارزشی را که نوآوران استراتژیک به
مشتریان منتقل میکنند را تعریف میکند.
 -2ایجاد بازار جدید :نوآوری استراتژیک ای اد بازار جدید است .نوآوران استراتژیک روی بخشهایی
از بازار که مشابه رقبایشان است تمرکز نمیکنند بلکه به دنبال جذب انواع جدیدی از مشتریان
هستند .به عبارت دیگر به جای پذیرش مرزهای تعریف شده بازار آنها بازارهای خودشان را خلق
میکنند .بازارهای جدید درون صنعت موجود میتوانند از طریق تعریف بخشهایی از نیاز مشتری که
هنوز خدمت رسانی نشده ترکیبی جدید از بخشهای مشتری موجود یا تعریف م دد بازار بخش
بندی آن پدیدار میشوند .این جز نوآوری استراتژیک به شرکت کمک میکند تا از رقابت مستقیم
جلوگیری نماید زیرا به طور متفاوت از رقبا بر مشتریان تمرکز میکند .به این دلیل نوآوران استراتژیک
ممکن است به عنوان رقبای مستقیم توسط شرکتهای موجود در بخش هایشان تشخیص داده نشوند.
ترکیب نوآوری ارزشی با ای اد بازار جدید سبب میشود نوآوران استراتژیک موانع صنعت موجود را
تعریف کنند و موقعیت رقابتی منحصر به فردی را ای اد نمایند.
 -3نوآوری ورود به بازار :نوآوری ورود به بازار سبب میشود نوآوران استراتژیک از روش قبلی که آنها
به مشتریانشان خدمت میکردند منحرف گردند .برای ممال ظهور اینترنت فرصتهای زیادی را برای
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دستیابی به مشتریانی که روشهای غیرسنتی را استفاده میکردند ای اد کرد؛ بنابراین نوآوری ورود
به بازار محدود به این نیست که از تکنولوژیهای جدید برای دستیابی به بازارها استفاده شود بلکه
میتواند شامل هر نوعی از رویکرد جدید را بازاریابی محصوالت یا خدمات یک شرکت که از اقدامات
سایر رقبا متفاوت گردد باشد.
 -4شکستن رقابت :عنصر نهایی نوآوری استراتژیک م بور است با این حقیقت روبه رو شود که نوآوران
استراتژیک متعلق به گروههای استراتژیک موجود نیستند و بدین وسیله تعادل موجود بین رقبا را
آشفته میسازند .چند نظریه پرداز متذکر شده اند که یک صنعت یک مدل ت اری غالبی را خلق
میکند که دستورالعمل صنعت میشود .پاراهالد و بتی مفهوم "منطق غالب" را به عنوان نقشه ذهنی
یا دیدگاه جهانی یا تفهیم سازی ت ارت و ابزارهای اداری موردنیاز برای اجرای اهداف یا تصمیم گیری
در آن صنعت تعریف میکنند .این مدل میتواند هم در سطح فردی و هم در سطح یک شرکت
نگریسته شود .اعضای صنعت ت ربیات مشابه و محیط را با هم تسهیم میکنند و همننین مدلهای
ذهنی شان را باهم مشترک میسازند .این مدل ذهنی میتواند به عنوان ساختار اعتقادی که شامل
عناصر و روابط کلیدی که بر یک صنعت حاکم است و مبنای هر آرزوی شرکت را شکل میدهد
مالحظه شود .گروه استراتژیک به عنوان گروهی از شرکتها درون یک صنعت که استراتژیهای مشابهی
را دنبال میکنند است .با این تعاریف یک نوآور استراتژیک موقعیتی بیرون گروه استراتژیک موجود
میگیرد .شکستن رقابت میزانی که نوآوران استراتژیک از ساختار موجود در صنعتشان منحرف شده
اند را اندازه گیری میکند و ساختاری جدید بر اساس قوانین مسابقه اتخاذ میکند( .سرعتی آشتیانی،
)1387
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طراحی محصول ،مفاهيم و محتوی

 محصول)(product

 )1م موعه ای از ویژگی ها ( خصوصیات ،عملکردها  ،مزایا و کارکردها ) با قابلیت مبادله و یا استفاده ،
معموال بصورت آمیخته ای اشکال ملموس و غیرملموس .بدین ترتیب محصول )(productمی توند،
یک ایده ،یک موجودیت فیزیکی ( محصول  /خدمت ) یا هر ترکیبی از آنها باشد .محصول  /خدمت به
جهت مبادله رضایتمندانه برای اهداف شخصی و یا سازمانی وجود دارد.
 )2امروزه استفاده گه گاه حاکی از تعریفی از محصول است که م موعه ای از ویژگی ها را بیان می کند
که مرتبط با فرم قابل لمس و فیزیکی محصول برای مبادله یا استفاده است .این تعریف در تضاد با خدمات
است که فروشنده  ،خریدار و کاربر در درجه اول به شکل ناملموس محصول  /خدمت عالقمند است.
اگرچه صحبت از محصوالت و خدمات راحت است ،اما ما را در تعریفی که شامل ترکیب هر دو گردد،
سرگردان رها می کند .محصول  /خدمتها ،اصطالح محصوالت ملموس است و این اصطالح شاید برای خدماتی
که ترکیب ملموس و ناملوس را تشکیل می دهد به عنوان جایگزینی برای اصطالح محصول ،بکار می رود.

 انطباق محصول)(Product adaptation

استراتژی توسعه محصوالت جدید با تغییر یا بهبود بر نوآوری های محصول  /خدمت دیگران است .انطباق
محصول ،در تضاد با استراتژی پیشگام بودن و تقلید است.
 فرآیند انطباق محصول)(Product adoption process

ترتیبی از مراحل است که اشخاص یا شرکت ها در فرآیندهای پذیرش محصوالت جدید حرکت می کنند.
این مراحل تا حد زیادی در استفاده متفاوتند اما تمایل دارند که شامل ( )1آگاه شدن از محصول جدید)2( ،
جمع آوری اطالعات درباره آن )3( ،توسعه نگرش های مطلوب نسبت به آن )4( ،آزمودن آن به روش های
مستقیم و غیر مستقیم ( )5یافتن رضایتمندی در محصوالت آزمایشی و ( )6انطباق محصول برای کاربرد
مشخص یا الگوی خرید م دد است.
 دیدگاه محصول)(Product approach

روشی که فروشندگان برای رسیدن به پیش بینی ها استفاده می کنند .در این روش فروشندگان مشخصات
و مزایای محصول ،را شرح داده و بنمایش می گذارند تا به پیش بینی ها برسند.
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 طبقه بندی محصول )(Product assortment

م موعه ای از محصوالت ( اقالم ،خانواده ها  ،خطوط ) که شامل ارائه به فروشنده می شود .اگرچه بعضی
اوقات اندیشیدن به فقط یک م موعه از دسته بندی محصوالت کاربرد متداول تری دارد  ،این اصطالح را
شبیه آمیخته محصول ،می سازد .طبقه بندی محصول  /خدمت بیشتر توسط خرده فروشان استفاده می شود.
و آمیخته محصول ،بیشتر توسط تولیدکنندگان بکار می رود.
 ویژگی های محصول)(Product attributes

ویژگی است که توسط آن محصوالت شناسایی شده و متمایز می شوند .ویژگی های محصول ،معموال
مشخصات  ،کارکردها ،مزایا و کاربردهای آن را شامل می شود.
 قهرمان محصول)(Product champion

یک مسوول ارشد یا اجرایی شرکت است که مسوول توسعه بیشتر محصول در داخل شرکت و ارتقا
محصول  /خدمت یا خدمات در محیط خارج است  .بسیاری از فعاالن کسب و کار به این نتی ه رسیده اند که
وجود قهرمان محصول به میزان قابل توجهی شانس موفقیت محصول را در بازار بهبود می بخشد.
 رده محصوالت)(Product class

گروهی از محصوالت که مشابه هستند و عموما به عنوان جایگزین یکدیگر مطرح می شوند.رده بندی
بسته به آن که چگونه محصوالت متنوع ،قابل جایگزینی هستند،بصورت محدود یا گسترده تعریف می
شود .برای ممال یک تعریف محدود از طبقه بندی محصول درباره گوشت های صبحانه باید شامل بیکن،
همبرگر و سویس باشد و یک طبقه بندی گسترده می تواند شامل همه گوشت های دیگر و حتی آنهایی که
با گوشت قابل جایگزینی برای صبحانه می باشد ،می گردد.
 مدل مفهومی محصول)(Product concept

تفسیر شفاهی یا تصویری ارئه شده از یک محصولِ جدید .مدل مفهومی شامل ( )1یک یا چند مزیت
است که ارائه خواهد شد )2( ،شکل کلی آن و ( )3تکنولوژی استفاده شده برای دست یافتن به فرم می باشد.
فعالیت بیشتر در فرآیند توسعه محصول بتدریج آن دو مورد ( مورد 1و  ) 2و سپس مورد  3را روشن و تایید
می کند .مدل مفهومی زمانی تبدیل به محصول می شود که در بازار به طور موفقیت آمیزی فروخته شود.
پیش از آن تحت توسعه خواهد بود حتی اگر به بازار عرضه شده باشد.
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 مدل های طراحی محصول)(Product design models

مدل های بهینه طراحی محصول اغلب بر ادراک و اطالعات مصرف کنندگان بنا نهاده شده است و معموال
بر اساس محتوای چند بعدی و روش های متقارن فرموله شده است .در مرحله بعد  ،شبیه سازی و برنامه های
بهینه سازی متعدد نیز بکار برده می شود.
 تکامل محصول)(Product evolution

تغییر تدری ی در محصول  ،به نحوی توسط فروشنده تغییر کند که محصول بصورت رقابتی باقیمانده یا
اجازه ورود به بازار جدید را بیابد .این مساله شبیه الگوهای تکامل در طبیعت است.

تکامل محصول بسیار شبیه بحث تکامل در حوزه های علوم زیست شناسی تعبیر می گردد.
 شکل محصول)(Product form

صورت فیزیکی یا ماهیت یک محصول  /خدمت یا مراحل متوالی یک خدمت .شکل محصول با یک یا
چند تکنولوژی فراهم شده است و مزایایی را به کاربر ارائه می کند .برای ممال بسیاری از تکنولوژی های زیادی
برای ساختن فرم ( شکل ) دیفرانسیل جلو یک اتومبیل بکارگرفته شده است .محصوالتی با همان شکل ( فرم)
یک گروه از دسته بندی محصول را شکل می دهند ( .برای ممال همه ی اتومبیل های دیفرانسیل جلو ).
تفاوت ها در فرم خدمات ،کارگزاران سهام های تخفیف را از کارگزاران سهام تمام خدمات متمایز می سازد.
 نوآوری محصول)(Product innovation

 )1تالش برای خلق محصول یا فرآیند جدید .این شامل اختراع و همننین فعالیت مورد نیاز برای بردن
یک ایده یا مدل مفهومی به فرم نهایی می باشد.
 )2یک محصول خاص یا فرآیند جدید .یک نوآوری ممکن است درجات متفاوتی از تازگی از خیلی کم
تا بسیار زیاد داشته باشد ،اما این نوآوری باید شامل حداقلی از درجات تازگی برای بازار و نه فقط
برای خود شرکت باشد.
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 چرخه عمر محصول)(Product life cycle

 )1تعریف توسعه محصول) ( از زیست شناسی ) چهار مرحله است که یک محصول که به آن اندیشه می
شود از تولد تا مرگ طی می کند .معرفی ،رشد ،بلوغ و افول .در این ا بحث پیرامون آن است که گذر
محصوالت در واقع از چنین چرخه های نظامندی قابل پیش بینی است .مدل مفهومی چرخه طول
عمر محصول ،در درجه اول قابل اعمال بر “فرم (شکل) محصول”  ،کمتر بر “دسته بندی محصول” و
بسیار ضعیف بر “نام های ت اری منحصربفرد” است.
( )2تعریف بازاریابی استراتژیک) این تعریف مراحل را در تاریخنه فروش محصول ،توضیح می دهد.چرخه
طول عمر محصول )(PLCدارای  4فرضیه قبلی است )1( :محصوالت دارای طول عمر محدود
هستند )2(.فروش های محصوالت مراحل جداگانه ای را طی می کنند که هر مرحله تعابیر خاصی
برای فروشنده دارد )3(.سود حاصل از فروش محصول در مراحل مختلف چرخه عمر محصول متغیر
است و ( )4محصوالت نیازمند استراتژی های متفاوت در مراحل مختلف طول عمر محصول می باشند.
چرخه طول عمر محصول چهار مرحله دارد )1(.معرفی و مقدمه – فروش آهسته رشد می کند
که این پیروی می کند از معرفی یک محصول جدید تبعیت می کند )2(.رشد -فروش بسرعت رشد
می کند که این به معنای قبول محصول ( از سوی بازار -مترجم) می باشد )3( .بلوغ -توقف رشد
زمانی که محصول ،بوسیله اکمر خریداران مورد قبول واقع شده است و ( )4افول -افول فروش که به
این معنی است که محصول جایگزین شده است ( با یک محصول جایگزین ) یا اینکه از چشم افتاده
است.

 سازمان مدیریت محصول)(Product management organization

مدیران محصول یا مدیران نام ت اری(برند) مسوول توسعه برنامه های بازاریابی ،هماهنگی اجرای برنامه
ها با بخش های اجرایی و نظارت بر عملکرد محصوالت هستند .مدیران محصول به مدیر بازاریابی گزارش می
دهد مگر اینکه تعداد آنها زیاد باشد در این صورت ،آنها به بخش های دیگر مانند مدیریت گروه یا دسته
محصول گزارش می دهد .اصطالح مدیریت محصول و مدیر محصول ،با مدیریت نام ت اری و مدیر نام ت اری
( مدیر برند) قابل جایگزینی است.
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توضیح :مزیت این شکل از سازماندهی این است که هر محصول توجه کامل یک شخص مسوول را برای
موفقیتش دارد .عیب این شکل از سازماندهی نیز این است که مدیر محصول ،دارای نفوذ بر روی بخش های
اجرایی مانند ،طراحی  ،تولید ،مالی ،پخش  ،فروش و خدمات محصول نیست .با این وجود ،این سازو کار به
اندازه کافی خوب عمل می کند چرا که توسط کمپانی های چند محصولی مورد استفاده قرار می گیرد.
 مدیر محصول)(Product manager

مدیر ،مسوول برنامه ریزی  ،راهبری و نظارت بر عملکرد محصول ،در یک شرکت یا یک بخش چند
محصولی است .مدیر محصول )(productبه مدیر بازاریابی ( یا اگر تعدا زیادی مدیر محصول وجود دارد)
به مدیرگروه محصول یا مدیر دسته محصول ،گزارش می دهد .در برخی از شرکت های دارای چند برند  ،از
مدیر برند ب ای مدیر محصول با همان معنی و موقعیت استفاده می کنند.
نکته :از آن ا که مدیر محصول دارای قدرت نفوذ مستقیم بر بخش های عملیاتی که برنامه ها را اجرا می
کنند ،ندارد ،موفقیت این مدیر محصول در دستیابی به اهداف محصول ( مانند فروش ،سود و سهم بازار) بسیار
وابسته به قدرت متقاعد کنندگی و دانش وی می باشد .واحدهایی که مدیر محصول با آنها رابطه کاری دارد
شامل بخش های تحقیق و توسعه ،مهنسی ،تولید ،توزیع ،بسته بندی ،مالی ،تحقیقات بازاریابی ،فروش ،تبلیغات
و ترویج فروش می باشد .مدیر محصول ،ممکن است نقطه اصلی تماس میان مدیریت بازاریابی و آژانس
تبلیغاتی باشد.
همننین بصورت استمنا و نه قاعده ،توسعه محصول جدید نیز ممکن است به مسوولیت های مدیر محصول
اضافه گردد.اگر چنین باشد ،این مساله معموال به بهبود محصول یا توسعه خط آن محدود می گردد.
تعریف از منظر بهبود و توسعه محصول :شخصی که مسوول یک یا چند محصول ،یا برند است .در اکمر
موارد ،مدیر محصول ،همننین ممکن است توسعه محصولِ جدید باشد .به عنوان یک قاعده ،یک مدیر محصول
باید تالش های مختلف منظم متخصصان مانند تولید ،فروش و تحقیقات بازاریابی را هماهنگ نماید.
 ترکیب (آمیخته) محصول)(Product mix

م موعه ای کامل از محصوالت که توسط یک سازمان ارائه می گردد .آمیخته محصول ،شامل همه خطوط
محصوالت و دسته بندی هاست .ممکن است آمیخته محصول در برخی موارد بسیار محدودتر تعریف شود و
تنها به معنای م موعه ای از یک خط محصوالت خاص یا یک بازار ویژه باشد.
 جایگاه یابی محصول)(Product positioning

راهی است که مصرف کنندگان ،کاربران ،خریداران و دیگران برندهای رقابتی یا انواع محصوالت را می
بینند .محصوالت متنوع بوسیله تکنیک های تحقیقات بازار بر روی یک نقشه رسم می گردد و ویژگی های
محصول ،به عنوان مختصات در این روش استفاده می شود .استفاده از این شیوه ی ادارکی جایگاه یابی محصول
الزاما به عنوان پایه ای بر ویژگی های اندازه گیری شده ی محصول ،معتبر نیست .از لحاظ تاریخی ،جایگاه
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یابی های رقابتی محصول ،بر رتبه فروش در بازار بنا گردیده بود .اما این درک محدود مدت مدیدی است که
جای خود را به طیف گسترده ای از ارزیابی های شامل ارزیابی های روانشناختی داده است.
برای محصوالت جدید ،جایگاه یابی محصول به این معنی است که شرکت نوآور چگونه تصمیم دارد تا
آیتم جدید را با پیشینیان مقایسه کند .برای اقالم جدید ،ذهن افراد در بازار خالی است .این تنها شانس نوآور
برای ای اد اولین برداشت ( ادارک – عقیده) است .بعدا ،زمانی که مرحله معرفی به پایان رسید ،تعریف قبلی
عهده دار جایگاه یابی خواهد بود به گونه ای که افراد تصمیمات جایگاهی یابی خود را خواهند گرفت.
برای هردو محصولِ جدید و موجود ،جایگاهی یابی محصول ممکن است با بخش بندی بازار به عنوان
یک ابزار بازاریابی یکپارچه ادغام گردد .این کاربرد اخیرش منحصرا در تبلیغات دیگر منظور نشده است.
 مدیر تبلیغات محصول)(Product publicity manager

مدیر تبلیغات محصول ،مسوول بدست گرفتن تبلیغات مطلوب برای محصول  /خدمت جدید ،تکامل یافته
یا موجود است .این موارد شامل ،محتواهای اخبار ،تصاویر و شرح در روزنامه ها و م الت ،محصول  /خدمت
درمعرض دید در برنامه ها و فیلم ها ،ایمیل مستقیم ،ویدئو ها ،برنامه های تروی ی در مراکز خرید و برنامه
های ماهواره ای مخابره شده به ایستگاه های محلی است .این مدیر به مدیر بازاریابی ،مدیر تبلیغات و مدیر
روابط عمومی ،گزارش می دهد.
 کیفیت محصول)(Product quality

 )1اندازه ای از یک ویژگی خاص محصول است ( .چه طعم ،چه میزان ،چقدر بادوام)
 )2اندازه ی یک عکس العمل از پیش تعیین شده ی مشتری به یک ویژگی است .ممل اینکه چگونه
دوست داشته شده است ،چگونه تاثیر داشته است .در محصول  /خدمت تولیدی ،ارزشیابی کیفیت،
اغلب بر کیفیت خصوصیات فیزیکی محصول که در فرآیند تولید شکل گرفته است  ،بنا شده است.
قضاوت ها ،توسط استانداردهای اختصاصی ساخته شده توسط مدیران شکل می گیرد.
 )3کیفیت محصول ممکن است با قیمت مرتبط باشد .در برخی اقالم خاص با قیمت پایین ،می توان
گفت کیفیت خوبی در مقابل میزان پول ( پرداخت شده بابت آن ) دارد .این کاربرد کیفیت محصول
را با ارزش محصول یکسان فرض می کند.
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 آزمون استفاده از محصول)(Product use test

یکی از مراحل کلیدی در فرآیند ارزیابی محصوالت است .این امر دادن نمونه اولیه یا آزمایشی به افراد یا
شرکت ها در بازار هدف تعیین شده و درخواست از آنها برای استفاده از آن برای یک مدت مشخص و گزارش
دادن عکس العمل هایشان به آن نمونه می باشد .مقاصد برای استفاده از آزمون تست محصول عبارتند از
( )1مشاهده اینکه مورد توسعه یافته بوسیله سازمان دارای ویژگی های پیش فرض می باشد.
( )2بیاموزند که آیا محصولِ نمونه نیازهای بازار را که در مرحله ایده پردازی تعریف شده است ،برآورده می
سازد
و ( )3دریافت اطالعات درباره اینکه چگونه و توسطه چه کسی نمونه استفاده می گردد.
 خط محصول)(Product line

یک گروه از محصوالت که توسط یک سازمان به یک بازار عام ارائه شده است را خط محصول ،می گویند.
این محصوالت دارای برخی از ویژگی ها ،مشتریان و (یا) کاربرد مشترک هستند .همننین دارای تکنولوژی،
کانالهای توزیع ،قیمت  ،خدمات و … مشترک می باشند .اغلب خط محصوالت دارای خط تولید مشترک می
باشند.
اهميت طراحی و توسعه محصول
در فرآیند توساعه محصاول جدید ،عامل طراحی بسایار مهم و موثر است و زیر بنای توسعه محصول جدید
می باشاد .زیرا اکمر نیازهای مشاتریان در مرحله طراحی محصول اعمال می گردد و این مهم را ابزار تصمیم
گیری در باره محصوالت جدید ساخته اند.
در فرآیند مدیریت تولید ،عملیات طراحی و توسااعه محصااول و خدمت یکی از پیش نیازهای برنامه ریزی
جامع تولید می باشاااد .پیش از ان ام برنامه ریزی باید یکایک اجزای محصاااول یا خدمت مورد نظر به طور
دقیق طراحی شاااده باشاااد ،تا بتوان مطابق آن نیروی کار ،مواد اولیه و دیگر امکانات تولید را تنظیم نمود و
برنامه جامع تولید را تدوین کرد .ممکن است در ابتدا چنین بنظر برسد ،که برای هر محصول یا خدمت فقط
یک بار الزم اساات طراحی ان ام گیرد .اما تغییر در بازار ،نیازهای مشااتریان ،قوانین حاکم بر جامعه و روابط
بین الملل ،رقبا و پاساخگویی به مشاکالت درون ساازمانی ،موجب می گردد که طراحی و توساعه محصاول
پایدار باشد و دائما مورد توجه قرار گیرد(متقی 1312 ،و طاهری.)1381 ،
 طراحی محصول
طراحی محصول عبارت است از ترکیب نیاز مشتری در محصول  /خدمت با بهره گیری از تکنولوژی
تولید .)Evamy, 1115(.طراحی محصول همانند اصول بازاریابی در دهه  11میالدی در آمریکا و اروپا توسعه
یافت و رویکرد مشاتری مداری در طراحی ،به عنوان اسااس کار مدیران محصول مورد توجه قرار گرفت .در
این راساتا ،میتوان شارکتهایی مانند تری ام .و مرک" را جزو شاارکتهای پیشاقدم در طراحی محصااول به
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حسااب آورد .در ادبیات بازاریابی ،طراحی محصاول عبارتست از ترکیب نیاز مشتری در محصول  /خدمت با
بهره گیری از تکنولوژی تولید (.)Evamy, 1115, 14-16
طراحی محصااول تأثیر زیادی بر مواردی مانند ساااخت و بهبود مواد محصااول نهایی ،هزینه ،زمان
تولید ،کیفیت محصاول ،تساهیل حمل و نقل ،طراحی بساته بندی مناساب ،چیدمان مناسب در قفسه و در
نهایت ،رضاایت مشاتری را به همراه خواهد داشت .اگر فرآیند طراحی را بررسی نماییم به سه عنصر سازنده
طراحی خواهیم رسید .این سه عنصر چارچوب طراحی محصول را تشکیل میدهند .این موارد شامل سه نوع
طراحی تکنولوژیکی (مهندسی ،طراحی جزئیات محصول و طراحی فرآیند ساخت است .در ارائه خدمات تنها
تفاوت این عناصار با یکدیگر در مقایساه با ارائه محصاول  /خدمت این است که به جای طراحی مهندسی از
طراحی فرآیند تحقیق و توسعه خدمات در سازمان استفاده میشود.
طراحان فنی ،در  15الی  21سال اخیر ،تالش خود را متمرکز طراحی بر اساس الگوی تصمیم گیری
درباره محصوالت جدید ساخته اند (.)Whitney, 1113, 75-81
امروزه ،اصول طراحی نوین در شرکتها بر اساس موارد زیر اجرا میشود ()Bort, 1111, 111-117
 طراحی از خارج به داخل (طراحی بر اساس خواست و نیاز مشتری و بازار) همکاری با کلیه دپارتمان های سازمان در طراحی محصول جدید ()co- Location طراحی بر اساس سودرسانی به سهامداران و ذینفعان شرکت زیبایی و ارگونومی محصول1
 استفاده از فن محک زنی ( )Benchmarkingبر مبنای الگوهای طراحی QFD طراحی بر اساس برندسازی و اصول ارتباطات با مشتری ()CRM طراحی بر اسااس ابعاد محصاول با رویکرد توجه به حمل ونقل و فروش با اساتفاده از دستگاههای خودکار فروش (.)Vending Machine
 استفاده از فنون رایانه محور ( ) CAD , CAE ,DFAهمه این موارد ،جزو شاخص های اصلی طراحی میباشند.

 QFD 1از دو جزء تشکیل یافته است که من ر به گسترش در طول فرآیند طراحی می گردد یکی کیفیت و دیگری عملکرد می باشد .
)بخش بهسازی کیفیت ) , ) Quality Deploymentندای مشتری  ) Voice of Customerرا تبدیل به فرآیند طراحی
می کند .این امر با شناسایی اهداف طراحی  ,ویژگی های قطعه و محصول که در ارتباط با نیازمندی های مشتری می باشند  ,من ر
به تضمین طراحی و کیفیت تولید می گردد  .بخش بهسازی عملکرد (  ) Function Deploymentدر ارتباط با بخش های
کارکردی مختلف سازمان که با طراحی تولید در ارتباط هستند  ,با تشکیل تیم طراحی این کار را ان ام می دهند  .متخصصین
عملکردی نواقص مربوط به ارتباطات میان مراحل طراحی و عملکردها را کاهش می دهند .برای رسیدن به اهداف کیفی و در واقع
آننه که اهداف  QFDنامیده می شود  ,از ابزارها و روش های متفاوتی در  QFDاستفاده می شود  .ابزار اصلی برای اجرای
 , QFDخانه های کیفیت و یا در واقع همان عناصر می باشد که به نوبه خود نیز برای اجرای هر عنصر روش های متفاوتی وجود
دارد .
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 مراحل طراحی و تولید محصول و خدمات جدید
 .1تولید ایده
 .2غربالگری ایده ها
 .3توسعه و آزمون مفهوم
 .4تحلیل ت اری
 .5توسعه محصول
 .6تست مارکتینگ و یا بازاریابی آزمایشی
 .7ت اری سازی
 .8النچ محصول
 .1تولید ایده
توساعه یک محصاول با مفهوم و در واقع ایده آغاز میشاود .در ادامه این فرآیند ،اعتبار و صحت این
ایاده هاا مورد ارزیاابی قرار میگیرد ،لاذا در آغاز تمام ایده ها خوب تلقی میشاااوند .اهمیت ایده ساااازی تا
بدان است که برخی از تولیدکنندگان مهم دارای بخشها و دپارتمانهایی هستند که لزوماً به تولید و توسعه
ایده در سازمان مشغول هستند.
حاال این ایده های بعضا خام و ساده باید در بوته ارزیابی قرار بگیرند .تحلیل  SWOTو یا TOWS
 (TOWSو  SWOTهر دو اختصار کلمات یکسان {توانمندی ( ، )Sضعف ( ، )Wفرصت ( )Oو تهدید (} )T
ولی با ترتیب متفاوت هسااتند  .مضاااف بر اینکه در مرحله ی عمل تنها تفاوت بین  SWOTو  TOWSاین
اسااات که  TOWSبر روی محیط خارجی تاکید می کند در حالی که  SWOTبر محیط داخلی تاکید دارد)
چارچوب مناسابی را برای بازنگری دراساتراتژی  ،موقعیت و مسای ر یک شرکت یا موضوع ت اری یا هر ایده
دیگری فراهم مینمااید .لذا تحلیل  ، SWOTیک بنگاه یا موضاااوع یا ایده اقتصاااادی ،را مورد ارزیابی قرار
میدهد.
تحلیل  SWOTبه ما کمک می کند که بساتری مناساب برای بررسای استراتژی ،جایگاه و سمت و
ساوی کار و کسبیا هر ایده دیگری که داریم ،ای اد کنیم .بنابراین به کمک این ابزار میتوانیم جایگاه شرکت
را ارزیاااباای و مسااایاار تااازه ای را باایاااباایاام کااه هاامساااوی اساااتااراتااژی تا اااری مااا باااشااااد.
عالوه بر این اقدام ت اری ،روشااهایی وجود دارند که تمرکزشااان بر نیازها و خواسااته های مشااتریان بوده و
میتوانند منبع خلق ایده های تازه باشند:
• ان ام تحقیقات بازاریابی
• توجه به ضامیر بازار و پیشانهادات مخاطبان هدف -شامل بازخوردها پیرامون محصوالت فعلی و
نقاط قوت و ضعف آنها
• ترغیب کارکنان و شرکا به ارائه پیشنهادات (به کمک روشهای متفاوتی ممل بارش ذهنی و … )
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• رصد رقبا و توجه به موفقیتها و ناکامیهای آنها
 .2غربالگری ایده ها
اهمیت این مرحله از آن ا نشااات میگیرد که ایده هایی که به هر دلیل قابلیت اجرایی نداشااته و
مناس ب نیستند ،در اسرع وقت از گردونه خارج شوند .ایده ها باید به شکل عینی و ترجیحا بوسیله یک گروه
و یا کمیته تخصصی مورد وارسی و بررسی جامع قرار بگیرند.
در این مرحله ضااروری اساات تا یک معیار بخصااوص برای غربالگری ایده ها در نظر گرفته شااود.
معیارهایی نظیر ( ROIنرخ بازگشات سارمایه) ،کشاش و ظرفیت بازار و امکان پذیری اجرایی سازی ایده ها.
لذا ان ام تحقیقات بازار در رابطه با آن ایده ما را قادر میکند تا بهخوبی بررسی کنیم و ببینیم که آیا تقاضایی
برای این ایده وجود خواهد داشت دارد یا خیر و اینکه برای رفع نیازهای بخصوص شناساییشده در بازار چه
ویژگیهایی باید در ایده موردنظر گن انده شود.
 .3توسعه و آزمون مفهوم
شاما ایده ای دارید و آن ایده از فیلترهای الزم عبور کرده است .هرچند دیدگاههای درون سازمانی
پایاراماون آن ایااده اهامایاات دارد ،امااا آنانااه ماهاماتار اساااات نااظاار مشاااتااریااان خواهااد بود.
بنابراین گروه کوچکی از مشاتریان وفادار و مورداعتماد خود تشکیل دهید تا واکنش آنها در مقابل ایده خود
را ارزیابی کنید .این ایده حاال باید به یک مفهوم تبدیل شااود ،مفهومی با اطالعات عمیق که مشااتری بتواند
آن را در ذهن خود م سم کند.
آیا آنها مفهوم مورد نظر شما را درک میکنند؟
آیا آنها به این مفهوم نیاز دارند و آن را میخواهند؟
این مرحله به کمک بازخوردهای مشتریان هدف ،امکان توسعه بیشتر مفهوم را فراهم میکند و بعالوه
میتوان پیام بازاریابی مناسب را نیز در همین مرحله استخراج کرد.
 .4تحلیل تجاری
به محض آزمون مفهوم و نهایی سااازی آن ،سااوداوری آن باید مورد ارزیابی قرار بگیرد .این مرحله
مسااتلزم اخذ تصاامیمهای اسااتراتژیکی اساات که برای موفقیت یک محصااول کامالً الزم و حیاتی اساات که
ازجمله این تصاامیمها میتوان به قیمت موردنظر برای فروش محصااول ،اسااتراتژی دقیق بازاریابی ،موقعیت
گااذاری محصاااول و آمیختااه بااازاریااابی کااه قرار اساااات مورد اساااتفاااده قرار گیرد اشاااااره کرد.
این تحلیل همننین باید شااامل موارد دیگری نیز بشااود :آیا برای محصااول تقاضااا وجود دارد ،ارزیابی کامل
هزینه ها ،و همننین ارزیابی دقیق فضای رقابتی.
 .5توسعه محصول
در صااورت تایید محصااول جدید ،میتوان آن را به مرحله توسااعه فنی و بازاریابی انتقال داد .در این
مرحله است که پروتوتایپ یا نمونه اولیه و یا مدل تولید محدود ای اد میشود .نمونههای اولیه ممکن است در
طی مراحل مختلف طراحی و تولید به منظور دسات یافتن به یک محصول نهایی و موردنظر مصرفکنندگان
که حاضر به پرداخت وجه و خرید آن باشند ،تغییرات زیادی را ت ربه کنند .اغلب محصوالت ،قبل از معرفی
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رسمی به بازار و صرف ح م باالیی از سرمایه نقدی برای تولید و تبلیغ و ترویج آنها با استفاده از یک گروه
کوچااک از مصااارف کنناادگااان واقعی توساااط شااارکاات هااای تولیاادکننااده مورد آزمون قرار می گیرنااد.
پس نمونه مفهومی را در میان گروهی نمونه و منتخب از مشاتریان واقعی خود آزموده و واکنشهای ایشان را
بررسی کنید.
این بدان معنا اسات که میتوانیم در مورد خصوصیات و همننین طراحی دقیق و هرگونه متد تولید
باه نتی ه نهایی دسااات یابیم و همننین محصاااول ملموس به منظور آزمون مصااارف کنندگان و دریافت
بازخوردهای آنان در اختیار داشته باشیم.
 .6تست مارکتینگ و یا بازاریابی آزمایشی
تساات مارکتینگ متفاوت از آزمون مفهوم یا مصاارف کننده اساات .برای نهایی سااازی کردن یک
محصول ،سازمان نیاز به آزمون و خطا کردن آن دارد تا با بینشی واقعی تر به ت اری سازی محصول بپردازد
در این مرحله کوچکترین توده ی ارزیابی و سن ش سودآوری محصول جدید در کوچکترین بازار هدف ،اجرا
میشود (بطور ممال بر اساس اصول نانومارکتینگ میتوان محصول را در بازاری با ابعاد کوچکتر از بازار هدف و
معموال در ابعاد  1,13تا  1درصاد بازار هدف عرضه کرد ) .اگر محصول در این بازار کوچک موفق یا نا موفق
باشد برای ادامه کار و یا اصالح محصول یک سازمان به راحتی و سریعا میتواند اقدام کند.
آزمون محصول جدید
قبل از ارائه محصاول به بازار در فرایند توساعه  ،نوبت به آزمون آن در محیط واقعی میرسد .اغلب،
این آزمونها بر اسااس نوع محصول  /خدمت متفاوت هستند .لذا ،در اجرای این فرآیند گام اول ،محصول از
جنباههایی نظیر نگرش ذهنی مصااارف کننده و رویکردهای رقابتی ارزیابی میشاااود و در گام دوم ،میزان
وفاداری مشااتری بررس ای میگردد .در خالل این فرآیند نیز اسااتراتژی بازار با توجه به اطالعات جمع آوری
شده از محصول تدوین میشود و در آن ،ت دید نظرهایی صورت میگیرد.
مدیران محصاااول ،ساااه عامل کلیدی زیر را علت موفقیت آزمون محصاااول در بازار میدانند (417
:)Di Bendetto & Crawford , 2112,
 -1از آن جا که دنیای محصاوالت جدید دنیایی رقابتی و چالش برانگیز است ارائه محصول جدید،
نساابت به محصااوالت اصااالح شااده ،ریسااک به مراتب باالتری میطلبد .از این رو ،برای اجرای
آزمون باید صبر ،هزینه و زمان مناسب صرف کرد.
 -2آزمون رضااایت از کیفیت محصااول توسااط مشااتری آن ،آزمونی مشااتری مدارانه نیساات بلکه،
کیفیت قطعه به قطعه محصااول در مراحل خرید و نصااب ،در محصااول سااینرژی کیفی ای اد
میکند که از نظر مشتری این نوع کیفیت ارزشمند میباشد.
 -3در فرایند آزمون محصاااول اسااااس کار ،تحقیقات بازاریابی اسااات و مدیر آزمون باید از دایره
بازاریابی انتخاب شود.
21

ان ام ندادن آزمون مناساب شارکت کوکاکوال با ارائه محصول جدید کوک ( )COKEبه بازار ،تولید
محصاول را متوقف کرد؛ زیرا از مشاتریان آزمون مناساب روانی به عمل نیامده بود .استافر ،بنیانگذار شرکت
تایم  ،با اجرای مناسب آزمون بازار در شش ماه با ارائه محصولی موفق تلویزیون کابلی در بازار 111 ،میلیون
دالر سود بدست آورد.
شرکت کادبوری کرم تولیدی خود را با نام ت اری کرم بیابان به بازار عرضه کرد .بهرغم ازمون موفق
اولویت مصارف و تساتهای دیگر ،به دلیل عدم آزمون برخورد عرضه کنندگان با محصول جدید ،با استقبال
بسیار کم توزیع کنندگان روبرو شد .در بررسی علل شکست مشخص شد مشکل ،بسته بندی نامناسب و روی
هم قرار نگرفتن محصاول در قفساه بوده اسات .در موردی دیگر میتوان شرکت کوموفالگ را به عنوان ارائه
کننده محصاولی موفق در آزمون بازار در تولید محصاوالت آرایشای معرفی نمود .به رغم محصول موفق این
شرکت ،فرآیند ت اری سازی این محصول با شکست مواجه شد .در تحلیل علل شکست ،شرکت به این نتی ه
رسید که باید همراه محصول آیینه ای هم به عنوان محصول  /خدمتی مکمل عرضه میکرد.
از این رو ،آزمون محصوالت در بازار در راهبرد توسعه محصول یک اصل اساسی محسوب میشود اما
باید توجه نمود که صرفا نیاز مشتری ،بازار و نوآوری در محصول ،شاخص های یک آزمون موفق نیستند .در
آزمونها باید ارتباط با مشاتری ،مصااحبه درباره عناصار بازاریابی ،محصوالت رقیب ،کیفیت ،توجه به ارزش
های اخالقی و در نهایت رضااایت ،با توجه به نوع بازار مد نظر قرار گیرد تا ریسااک حاصاال از ت اری سااازی
محصول کاهش یابد.
آزمون محصول در بازار
تنوع در نوع محصااول  /خدمت  ،مدل ،رقابت ،نوع بازار ،نگرش مشااتریان و مراحل عمر محصااول باعث
شده که آزمون محصول در بازار برای هر محصول  /خدمت منحصر به فرد باشد.
آزمون اولویت مصرف کننده
پس از طراحی محصاول نوبت به آزمون بازار میرسد اما اغلب ،از این آزمون برای محصوالت ت دید
نظر شده یا توسعه داده شده استفاده میشود .در مرحله اول ،شرکت اقدام به تست عملکرد کاربردی و روانی
محصول  /خدمت میکند؛ زیرا هدف از این آزمون تهیه محصول  /خدمتی فیزیکی (قبل از تولید ،پیش نمونه
ساخته میشود) برای مصرف کنندگان است.
به طور معمول ،آزمون بازار در بیرون از شااارکت ان ام میشاااود .محل آزمایش هم بساااته به نوع
محصاااول  /خدمت فرق میکند؛ گاهی در محیط آزمایشاااگاهی یا حتی ،محل زندگی تعدادی از مصااارف
کنندگان ان ام میشاود .آننه از اهمیت ویژه ای برخوردار اسات آزمون کاربری محصول  /خدمت است .این
آزمون از طریق مقایساات زوجی با درجه بندی رجحان مصرف کننده نسبت به محصول  /خدمتهای هم تراز
اندازه گیری میشاود .به طور ممال ،فرض کنید ساه دوربین یا ساه نوع نوشابه مشابه به مصرف کننده داده
شاده و از آنها خواساته شاده است با توجه به ترجیح خود از مصرف محصول  /خدمتها آنها را اولویت بندی
نمایند.
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اغلب ،محصاول فقط از نظر روانی تسات نمی شاود بلکه ،از نظر شکل و اندازه نیز مورد آزمون قرار
میگیرد .میزان آزمون بازار از یک طرف ،تحت تأثیر هزینه و مخاطرات سرمایه گذاری است و از طرف دیگر،
به فشار زمان و هزینه بستگی دارد.
هر چه شااخصهای ریسک محصول باال باشد درصد موفقیت آن در بازار نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
محصاول  /خدمتهای جدیدی که برای اولین بار به بازار عرضاه میشاوند ،بیشتر از محصول  /خدمتهایی که
اصااالح میشااوند (محصااول  /خدمتهای توسااعه داده شااده) به زمان و آزمون های متفاوت نیاز دارند .به هر
جهت ،برای محصوالت توسعه داده شده تست های سه گانه ( آزمون های آلفا ،بتا و گاما) میتواند ان ام شود.
از این رو ،چناننه پیشتر بیان شد تعداد و نوع آزمونها بر اساس شرایط متغیر خواهد بود.
آزمون بازار برای محصوالت مصرفی جدید
آزمونهایی که برای این نوع محصاوالت ان ام میشاود بساته به نوع شارکت ،نوع نوآور در محصول،
بودجه و نوع محصول  /خدمت متفاوت هستند اما ،در اکمر موارد بعد از محک زنی اولویتهای مصرف کننده،
محصااول در بازار از چهار جنبه آزمایش ،تکرار اولین خرید ،پذیرش و وفاداری نساابت به خرید مورد آزمون
قرار میگیرد .آنناه در این آزمونهاا اهمیات دارد چگونگی رقاابات پذیری از جنبه های دیگر مانند قیمت،
رضاایت ،تبلیغات و مواردی از این قبیل است .اغلب ،با شبیه سازی آزمون بازاریابی و بازاریابی کنترل شده و
تکنیک موج فروش ،محصوالت مورد آزمون قرار میگیرند.
شبیه سازی بازار عمدتا ،در محیط فروشگاه مورد آزمون قرار میگیرد .بدین ترتیب که از  31الی 41
خریدار ،برای یک طبقه محصاول  /خدمتی خاص ،ساؤاالتی درباره اولویت آنها پرسیده میشود و سپس ،طی
جلساه ای راجع به تبلیغات و تمایل شاان به محصول  /خدمت نظرخواهی میگردد .به صورت دیگر ،مصرف
کنندگان را به فروشگاهی دعوت میکنند و در صورت خرید محصوالت رقیب یک نمونه از محصول جدید به
آنها داده میشااود و بعدا ،درباره رضااایت آنها سااؤاالتی پرسایده میشااود .در فن بازاریابی کنترل شااده ،یک
مؤساسه تحقیقات پانلی یا خود شرکت مأمور میشود بر اساس وضعیت شرکت ،رقبا و بازار هدف در مناطق
جغرافیایی خاص در فروشااگاههای انتخابی وضااعیت خرید ،تبلیغات و اولویت های مصاارف کننده را مورد
آزمون قرار دهد .این روش دو مزیت دارد :اول این که اغلب ،در این آزمون خود شارکت درگیر نیست و هیچ
تبلیغ مساتقیمی ان ام نمی شاود .مزیت بعدی برای شرکت آن است که تحلیل وضعیت فروشگاه و تبلیغات
در خرید محصول  /خدمتها اعمال میشود.
به طور معمول ،بعد از خرید محصاول  /خدمت توساط مشتریان ،خود شرکت میتواند با آنها تماس
بگیرد و مصااحبه کند .اگر این آزمون توساط شارکت و در حد وسایعتری ان ام شود به آن ازمون بازارهای
آزمایشی میگویند که روشی پرهزینه اما ،مطمئن است.

23

 .7تجاری سازی
زمانی که مفهوم توسااعه داده شااده  ،مورد آزمون قرار گرفت و به تولید رسااید ،میبایساات تصاامیم
گیریهای نهایی درخصاوص عرضه و النچ محصول در بازار صورت پذیرد .برنامه ریزیهای مرتبط با بازاریابی و
قیمت گذاری باید نهایی شاده و تیم های فروش و توزیع در این خصوص توجیه شده و آموزش ببینند تا به
این صورت محصول و همننین سازمان آماده گام نهایی شود.
 .8النچ محصول
به منظور اجرای بی نقص و تاثیر حداکمری بر بازار ،یک برنامه النچ دقیق نیاز اساات .این برنامه می
بایسات شامل تصمیم گیری درخصوص چگونگی و کم و کیف عرضه محصول به مخاطبان هدف اولیه باشد.
در این مرحل اه بااا هاادف یااادگیری از هرگونااه اشاااتباااه ،نیاااز بااه بااازبینی عملکرد بااازار خواهااد بود.
زمانی که این مرحله هم ان ام شاااد ،مدیریت خوب چرخه عمر محصاااول تضااامین میکند که تولیدکننده
بهترین و باالترین سودآوری را از تالشها و سرمایهگذاری خودش دراینبین داشته باشد.

 گامهای طراحی محصول جدید
گام اول :طراحی محصول جدید با درک نیاز مشتریان آغاز میشود.
اینکه ببینیم مشااتری چه میخواهد .ما باید محصااولی طراحی کنیم که نیازی از مشااتری برطرف
کند .برای رسایدن به درک نیاز مشاتریان دو سری منبع در اختیار داریم .یک دسته منابع داخلی
شاامل واحد تحقیق و توساعه  ،تحقیقات بازار و ...و دسته دوم منابع خارج از شرکت اعم از محیط،
مشتریان ،تکنولوژی و  ...میباشند.
گام دوم :غربالگری ایدههاست
چرا ایدهها را غربالگری میکنیم؟ برای اینکه ایدههایی که پتانساایل باالتری برای تبدیل شاادن به
یک محصااول جدید دارند انتخاب شااوند همینطور برای اجتناب از هزینههای بیفایده در مراحل
بعدی.
گام سوم :مطالعهی امکانسن ی
مطالعه امکانسن ی سه مرحله دارد .تحلیل بازار ،تحلیل اقتصادی و تحلیل فنی.

تحلیل بازار یعنی جواب این سوال را پیدا کنیم" :اگر این ایده را تولید کرده و روانهی بازار کنم ،آیا
تقاضای کافی برای آن وجود دارد یا خیر؟"
اگر تحلیل بازار به ما نشان داد که تقاضای کافی برای محصول مورد نظر وجود دارد به سراغ تحلیل
بعدی یعنی تحلیل اقتصادی میرویم .در تحلیل اقتصادی باید هزینههای طراحی و توسعه محصول
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را با میزان فروش آن مقایسه کنیم و به این نتی ه برسیم که آیا تولید این محصول توجیه اقتصادی
دارد یا خیر؟
آخرین تحلیل ،تحلیل فنی اساات .تحلیل فنی یعنی امکانپذیربودن تولید این محصااول را از نظر
دسترسی منابع و مواد مورد نیاز ،فرایندهای کارخانهای و مواردی از این دست بررسی کنیم.
گام چهارم :طراحی اولیه
گام چهارم طراحی اولیه اسات که توسط مهندسان طراحی ان ام می شود و خود چند مرحله دارد.
طراحی اولیه شامل ساخت یک نمونه اولیه ،آزمون و تست این نمونه اولیه و ت دید نظر در طراحی
است تا زمانی که به یک طراحی قابل قبول برسیم.
گام پنجم :ساخت نمونه
در این مرحله نمونه محصاول تولید شاده و به صورت آزمایشی در بخشی از بازار عرضه میشود تا
عکسالعمل مشتریان را نسبت به محصول عمال بسن یم.
گام ششم :آغاز تولید محصول جدید
گام نهایی ،آغاز تولید محصاول جدید اسات .در این مرحله برنامههای بازاریابی استارت میخورند،
موازی با آن باید به فکر هماهنگکردن زن یرهی تامین مواد اولیه با خط تولید باشیم.
طراحی و برنامه ریزی محصاول فعالیتی اسات که هدف از آن تعیین ویژگیهای محصااولی است که
توساااط یاک واحاد تولیادی ارائاه میشاااود .این کاار مساااتلزم جمعآوری اطالعات از نیازهای
مصرفکنندگان ،نتایج پژوهشهای واحد تحقیق و توسعه ،دورة عمر محصول ،عوامل عمده در تولید
محصول ،سیاستهای سازمان ،قیمت فروش رقابت ،کاربرد محصول و… میباشد.
 مهندسی محصول
فعالیتی اسات که به منظور طراحی اولیه و یا م دد یک محصول صورت میگیرد .محصول طراحی
شده حداقل باید خصوصیات زیر را دارا باشد
.i
.ii
.iii

احتیاجات مشتریان را برآورده سازد
بصورت اقتصادی تولید گردد
کیفیت آن در حد مشخصی که از قبل تعیین شده باشد

حاصال طراحی محصاول ،طرح محصاول پیشانهادی میباشد که بصورت م موعهای از نقشهها ی
قطعات و اجزاء ارائه میگردد .معموالُ یک مدل یا ماکتی نیز از محصول تهیه میگردد .این نقشهها کلیة ابعاد
و مشخصات الزم برای ساخت قطعات را شامل میشوند
طراحی محصول شامل دو موضوع م زا است ،یکی تعیین نوع محصوالتی که تولید میشوند و دیگر
تعیین اجزاء آنهاسات .م موع نقشاههای انف اری و نقشههای جزئی قطعات و مدارک ،طراحی محصوالت را
تشکیل میدهند که این مدارک اطالعات ورودی مهمی برای طراح کارخانه میباشد.
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آنالیز ارزش
در مرحلة ارزیابی مهندسای محصاول فعالیتی وجود دارد که تحلیل ارزش نامیده میشااود و توسط
کارشناسان قسمت تولید ،کنترل کیفیت  ،خرید و احیاناً برخی دیگر از دپارتمانها به ان ام می رسد .این گروه
محصول را از نقطه نظر ساخت بدقت بررسی می نماید و تغییراتی را جست و میکند که ممکن است ساخت
محصااول را آسااانتر و یا هزینة آنرا کمتر نماید .آنها قطعه به قطعه محصااول را بررساای نموده و در هر مورد
سواالتی به شرح زیر مطرح مینمایند:
 .iامکان استفاده از مواد اولیة ارزانتر
 .iiامکان حذف تلورانسهای اضافی
 .iiiبکارگیری روشهای بهتر جهت تولید محصول
 .ivباال نبودن کیفیت قطعات نسبت به کارکرد مورد انتظار
 .vتغییر جنس قطعات در جائی که به کیفیت باال نیاز نیست
 .viطراحی به شکلی که مونتاژ سادهتر گردد
 .viiکاهش گوشههای تیز محصول تا حد امکان
در طراحی محصول ابتدا نیازهای مواد و فرایند مشخص میگردد که بستگی به نوع تکنولوژی دارد و
در سه مرحله انتخاب مواد صورت میگیرد:
 .iمورد پسند بودن نوع موادی که در محصول نهائی بکار میرود که بایستی از نظرات بخش بازاریابی
استفاده نمود و همننین از لحاظ دوام و استحکام ،وزن ،رنگ ،ظرافت ،شکل ظاهری و خصوصیات
محصول بررسهای الزم را ان ام داد.
 .iiبا در نظر گرفتن مناسبترین موادی که نیازهای کارکردی را برآورده میسازد عرضهکنندگان مواد
بایستی شناسائی شده و از لحاظ میزان اطمینان و کیفیت در دریافت بموقع آنها ،با توجه به اولویت
یکی را انتخاب کرد.
 .iiiمواد انتخاب شده از نظر فرایند و هزینه در سیستم فعلی تولید مورد بررسی قرار گرفته و از لحاظ
استحکام و انعطافپذیری مورد بررسی قرار میگیرد و در نهایت انتخاب مواد با در نظر گرفتن
خصوصیات محصول با حداقل هزینه خرید و عملیات صورت میگیرد.
عامل دیگر در طراحی محصول مشخصات فنی و مهندسی می باشد که اندازهها ،تلورانسها و مقادیر
م از بایستی مشخص شده و نقشههای مهندسی هر قطعه به طور دقیق ترسیم گردیده و مقادیر م از را با
توجه به امکانات سیستم تولید ،تولید کند.
 روشهای طراحی محصول جدید
.i

طراحی و برنامهریزی محصوالت جدید با توجه به شرایط داخلی و خارجی و منابع و اولویتها
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.ii
.iii

طراحی محصول جدید براساس منابع بالقوه و ایدههای جدید توسط بخشهای تحقیقات و پیشنهادات
مصرفکنندگان ،پیشنهادات کارکنان و نیازهای برآورده نشده در محصوالت قبلی
طراحی و برنامهریزی محصول از طریق سیستم کنترل  Feed Backیعنی نیازهای بازاریابی مشخص
گردیده و سپس مشخصات عمومی محصول و بعد از آن طرح اولیه محصول آماده شده و در مرحلة
بعد تحقیق و بررسی و توسعه محصول ان ام میشود تا طرح نهائی محصول بدست آید.

در هرکدام از مراحل فوق دوباره به مشخصات تعیین شده در مرحله اول (مشخصات عمومی) بازگشته
و ت دید نظر میکنیم تا مشخصات فنی محصول با مشخصات عمومی مطابقت داشته باشد.
در طراحی محصول حداقل نمودن هزینه محصول که شامل هزینة نیروی کار ،مواد  ،قطعات ،هزینه
وسائل تاسیساتی میباشد و همننین سازگاری محصول با سیستم تولید و زمان الزم برای طراحی و توجه به
استانداردهای تعیین شده در حد توانائی مطرح میباشد
.i

.ii
.iii
.iv
.v
.vi

طراحی محصول با رعایت مسائل انسانی را مهندسی فاکتورهای انسانی یا ارگونومی (طرحریزی کار)
مینامند.که نیاز به سن ش آماری اعضای بدن ،فیزولوژی انسان و توانائی وچگونگی بکارگیری آن
دارد و در هر طراحی به منظور استفادة بهینه انسان نکات زیر مطرح میباشد
تعیین اعضا و حواسی که در بکارگیری محصول الزم است
تعیین خصوصیات اصلی مصرفکنندهای که محصول برای او طراحی میشود
تعیین ویژگیهای مصرفکننده براساس سن ش آماری موجود و درصدی از جمعیت که قادر به استفاده
از محصول نیستند که تا  %5م از می باشد
سهولت کاربرد ،ایمنی و سهولت نگهداری و کارائی خوب نیز مطرح میباشد.
طراحی مدوالر ( خودکفا :)Modularیعنی با حداقل قطعات متفاوت تشکیلدهنده محصوالت،
بیشترین تعداد محصوالت متنوع تولید گردد.

 جایگاه طراحی و ساخت به وسیله رایانه در توسعه محصول جدید
امروزه ،در طراحی و ساخت استفاده از فنونی نظیر طراحی مبتنی بر رایانه ( )CADو ساخت مبتنی
بر رایانه ( )CAMکه در اصاطالح مهندسی به کد و کم معروف هستند بهره گرفته میشود .استفاده از کد و
کم در طراحی و تولید از ساال  1161میالدی معرفی و در دهه اخیر جایگاه باالیی در تولید پیدا کرده است.
در زمینه ای اد سازگاری میان الگوریتمهای هندسی مستدل برای تولید به کمک رایانه و یکپارچه سازی آن
در جهت نوآوری و بهینه سازی محصول تحقیقات منظمی ان ام شده است.
سایساتم کلی این فن آوری در طراحی توساعه محصاول جدید بدین گونه اساات که برنامه ریزی و
تولید و کنترل با ماشین آالت مبتنی بر رایانه ان ام میشود.
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همواره ،مکاانیزم حاذف انساااان از خطوط تولید ،افزایش بهره وری و ...برای تولیدکنندگان رویایی
دسات نیافتنی بوده اسات .تولید محصاول بر اساس خواست مشتری ،رویکرد اصلی رایانه محوری طراحی و
تولید در سااازمانها محساااوب میشااود .با توجه به کاربرد زیاد رایانه در حوزه های مختلف صااانعتی ،نرم
افزارهای تولیدی نیز پیشااارفت قابل مالحظه ای داشاااته اند .از جمله عوامل پیشااارفت و بهبود نرم افزارها
میتوان به خلق نوآوری و تحقیقات ان ام شده در بخش های آموزشی اشاره کرد .فضای چندبعدی طراحی و
فن آوری لیزر ،چشم انداز طراحی را دگرگون ساخته اند.
برای ای اد رقابت پذیری در زمینه محصااوالت جدید عواملی مانند طراحی شااکیل ،قیمت ،هزینه و
زمان از مصاداق های مهم محسوب میشوند .امروزه ،رویکردهای نوین صرفه جویی به مقیاس ،تولید انبوه و
سادگی محصول از راهبردهای طراحی دنیای جدید قلمداد میشوند .از این رو ،میتوان گفت در عصر حاضر
فقط ،رویکرد بهینه فرآیند تولید بر اساس رایانه محوری است که اهداف مذکور را محقق میسازد.
در علم مکاانیاک فن تبادیال طراحی به تولید ( )CDIبه عنوان تنها مزیت در واحدهای تولیدی به
عنوان اسااس تولید مورد توجه قرار گرفته اسات .ای اد سایساتم تولید مبتنی بر رقابت ،در توسعه محصول
جادیاد هزینه اولیه باالیی دارد اما ،ای اد فرآیند تولید رایانه محور همیشاااه از منظر مالی (معیارهایی نظیر
ارزش خالص فعلی ( )NPVو بازدهی سارمایه ( )... ROIتوجیه پذیر میباشند .از طرف دیگر ،استفاده از این
فن آوری ،صرفه جویی در هزینه های انسانی نظیر جذب ،آموزش ،بیمه و بهداشت را به دنبال دارد.
دوره عمر محصوالت ،مفاهيم و محتوی
محصوالت دارای تنوع شکلی ،ماهیتی و محتوایی هستند اما ،فرایند توسعه محصول با دوره عمر آن
رابطه ای معنی دار دارد .چرخه عمر برای محصول  /خدمت سازمانها قابل بررسی است.
نوآوری شااامل ایده ای اساات که فرد آن را جدید تلقی میکند .شاااید ،ایده و فکر در ذهن یک فرد
شکل گرفته باشد و به دالیل مختلف آن را بازگو نکرده یا به حالت اجرایی در نیاورده باشد اما در عین حال،
اگر آن فکر یا ایده به فضای خارج از ذهن تراوش کند از منظر و دیدگاه افراد دیگر نوآوری محسوب شود.
زمان الزم برای تکوین محصاول جدید از یک سو و زمان آگاهی یافتن فرد از آننه به عنوان نوآوری
در محصول اعمال میکند از سوی دیگر ،در توسعه محصول جدید اهمیت دارند.
مطالعات و یافتهها حاکی از آن هسااتند که پذیرندگان محصااول  /خدمتهای جدید تا رساایدن به
مرحله انتخاب و تصمیم گیری پنج مرحله زیر را طی میکنند:
آگاهی :مصرف کننده از وجود نوآوری آگاه میشود اما ،اطالع زیادی درباره آن ندارد.
عالقه مندی :مصرف کننده عالقه مند میشود درباره نوآوری کسب اطالع کند.
ارزیابی :مصرف کننده آزمودن نوآوری را بررسی میکند.
آزمایش :مصرف کننده ،برای تأیید برآورد خود از ارزش نوآوری ،آن را امتحان میکند.
پذیرش :مصرف کننده تصمیم میگیرد به طور کامل و دائمی از نوآوری استفاده نماید.
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بنابر این ،برای ارائه محصاول نوآورانه به بازار ،مراحل چرخه عمر محصول با تولد و ورود محصوالت
جدید به بازار با اسااتراتژی های معرفی آغاز میشااود و با اسااتراتژیهای کاهش ،ادغام یا تنوع در بازار پایان
مییابد .به هر جهت ،اجرای این فرآیند و مدیریت نظام مند آن توسااط مدیران واحد توسااعه محصااول در
شرکتها برای موفقیت ،سودآوری ،برندسازی محصول مؤثر خواهد بود.
 دوره عمر محصوالت ()PLC
امروزه ،شاارکتهایی که اقدام به ارائه محصااول  /خدمتهای جدید نمی کنند درگیر مخاطرات زیادی
میشاوند .چناننه در فرآیند توسعه محصول جدید نیز تشریح شد شرکتها فقط ،درصدد ارائه محصول جدید
نیسااتند بلکه ،ارائه محصااول به بازار و مدیریت محصااول نیز از اقدامات مهم مدیریت راهبردی محصاااول
میباشد .لذا ،برای موفقیت در این فرآیند باید بتوان چرخه محصول را به درستی بررسی نمود.
از این رو ،میتوان مدیریت چرخه عمر محصول را زمان تشکیل مفهوم تا طراحی ،ساخت و زوال آن
دانسات .با توجه به این امر مهم محصول  /خدمتهای موجود شرکت ها ،به دالیل زیادی نظیر تغییر نیازها و
سلیقه مصرفی ،فناوری های جدید ،کوتاه تر شدن دوره عمر آنها و افزایش روزافزون رقابت در سطح داخلی و
بین المللی آسیب پذیر شده اند .در این بین ،ارائه محصول  /خدمتی جدید از سوی شرکت میتواند از طریق
کسب یا تولید محصول  /خدمتی جدید صورت گیرد .بدست آوردن محصول  /خدمت نیز خود ،از سه طریق
میسار است :شرکت میتواند شرکت همسان خود را بخرد ،دانش فنی تولید محصول  /خدمت را بدست آورد
یا این که م وز تولید را از شرکت دیگری خریداری نماید (کاتلر و آرمسترانگ .)342-343، 1384 ،از اواخر
ساال  ،1111هدف از ساازماندهی تیم توساعه محصاول به منظور سازماندهی و مدیریت فرآیند چرخه عمر
محصاول و توسعه یافتگی آن با استفاده از اطالعات حاصل از گزارشات طراحی  -مهندسی و تولید ،مدیریت
مالی ،مدیریت زمان تولید ،حفظ سود سهامداران و تحقیقات بازاریابی بوده است (Ameri and , 2114, 1-4
.)Dutta
دونالد کلیفرد برای مدیریت بهینه دوره عمر محصول ،روش های زیر را پیشنهاد میکند:
جمع آوری اطالعات و راه اندازی پایگاه اطالعاتی جامع از رفتار محصاول و مشتری در بازار در دوره
های  3تا  5سااله شامل اطالعاتی درباره قیمت ،تعداد فروش ،سود حاشیه ای محصول دوره برگشت سرمایه
( ،)ROIساااهم بازار ،ت زیه و تحلیل رقبا و اساااتراتژی ها ،تاکتیک های تبلیغاتی و تحقیقات آنها در زمینه
توساعه محصاول .بنابراین ،جمع آوری و آنالیز این اطالعات در شاکل منحنی عمر محصول و در هر دوره از
مراحل عمر محصول برای ارزیابی هریک از هزینه های تبلیغات ،تولید ،تحقیق و توسعه (  ) R & Dو مقادیر
فروش در جهت تدوین و اجرای سیاست مقتضی هر دوره مفید خواهد بود (.)Clifford, 1161
نرم افزار مدیریت دوره عمر محصاول ،عنوان عمومی م موعه ای از نرم افزارهای کاربردی است که
توانایی ای اد فرآیند کسب و کار توسعه محصول جدید را فراهم میکند .این نرم افزار ،متشکل از چهار رکن
مدیریت ارتباطات و اطالعات مشتریان ،مدیریت زن یره تأمین ،مدیریت برنامه ریزی منابع انسانی و مدیریت
چرخه عمر محصول است که پیکره فناوری اطالعات شرکت را تشکیل میدهد (آجیگل.)4-6 ،1386 ،
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نرم افزار مدیریت دوره عمر محصول اغلب ،در حوزه های کلیدی مدیریت دارایی و محصول  ،طراحی
محصول  ،برنامه ریزی ساخت ،مدیریت داده محصول  ،برنامه ریزی و اجرا میشود .نرم افزارها و شرکت های
ارائه کننده این برنامهها بسیار گسترده هستند اما به عنوان نمونه ،میتوان به نرم افزارهایی اشاره کرد که در
زمینه مدیریت عملی محصاول موفق بوده اند .بسیاری از شرکتهای اروپایی و آمریکایی از این بسته های نرم
افزاری در حوزه های اشاره شده برای بهینه سازی عمر محصول بهره میبرند.
 منحنی چرخه عمر محصوالت
طبق مطالعات محققان با توجه به تنوع محصااول  /خدمتها به طور متوسااط 71 ،نوع مدل منحنی
چرخه عمر محصوالت مورد نقد قرار گرفته است .دالیل متفاوت بودن شکل منحنی عمر محصوالت ،ناشی از
تغییر تقاضاا برای محصاول  /خدمت در مراحل مختلف دوره عمرشاان میباشد .البته ،در این بین تعداد نوع
محصوالت و تنوع تولید کنندگان با برندهای متفاوت آنها باعث میشود منحنی عمر محصوالت به رغم مشابه
بودن محصاول  /خدمتها ،شاکل های متفاوتی داشته باشند .از منظری دیگر رویکردها ،استراتژیها ،روندهای
بازار ،رویکرد مدیریت به بازار و محصاول در شاکل دهی به منحنی محصول مؤثر هستند .در زیر ،به بررسی
منحنی عمر محصول  /خدمتهای معمولی پرداخته و سعی خواهد شد چند نمونه از محصول  /خدمتهایی که
نسابت به محصاول  /خدمتهای معمولی دوره عمر متفاوتی دارند با توجه به چهار مرحله مهم معرفی ،رشد،
بلوغ و زوال بیان شوند ( .)Rohan, 2116اگر منحنی عمر محصول را بر اساس متغیرهای فروش و روند زمان
ترسیم نماییم منحنی حاصل برای محصول  /خدمتهای معمولی ،مطابق نمودار شماره ( ،)1به صورت اس ()S
خواهد بود .میتوان آن را در چهار دوره زمانی به صورت زیر تحلیل کرد:

منحنی دوره عمر محصول برای محصول  /خدمتهای معمولی

محصاول  /خدمتها در منحنی عمر خود ،بنا به مقتضایات چرخه عمرشان ،سوددهی متفاوتی دارند.
در مرحله بلوغ منحنی دوره عمر محصاول ،تبلیغات شناسایی محصول  /خدمت به مشتری تقریبا به حداقل
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میرساد؛ زیرا محصاول در بازار شاناخته شاده و برند محصول  /خدمت در بازار تمبیت شده است .حال ،اگر
سایاسات های بازاریابی با آمیخته های مناسبی بکار برده شوند موجب وفاداری مشتری خواهد شد .در عین
حال ،اگر رضاایت به وفاداری تبدیل گردد این تغییر برای شرکت ارزش قلمداد خواهد شد .بنابراین ،با توجه
به رویکردهای مناساب در هر مرحله از منحنی عمر محصاول در بازار ،با امیخته های مناسب میتوان جهت
جایگاه یابی م دد محصاول ( )Re-positioningبرای مشاتری سایاست های مقتضی را تدوین و اجرا نمود
( .)Pessemier& Moore, 1113, 48- 47در نمودار شاماره ( )2سعی شده است رابطه سود و فروش برای
پنج مرحله اشاره شده در چرخه عمر محصول نشان داده شود.

منحنی سود و فروش در دوره عمر محصول

 تحلیل ویژگی مراحل دوره عمر محصول  /خدمتهای جدید
 -1مرحله معرفی:
این مرحله عمده ترین تأثیر را بر فروش دارد .برای ممال ،میتوان به معرفی ساایسااتم عامل ویندوز
 XPدر بازار به عنوان آغازگر این مرحله اشاااره کرد .در این مرحله منحنی ،نساابت به قساامت بلوغ ،دارای
فرورفتگی اساات .از آن جا که در این مرحله ،تبلیغات برای معرفی و سااایر ابزارهای پیشاابرد فروش ،زمان با
ورود محصااول به بازار بکار میرود شاارکتها باید در مقابل محصااول  /خدمتهای رقیب محصااول  /خدمتی
جدیدی معرفی کنند ،آنها را به چالش بکشاااند و با تسااات و تعیین نتی ه بخش بودن محصاااول  /خدمت،
سیستم توزیع مناسب و فراگیری را انتخاب و اجرا نمایند.
در این مرحله ،برای قیمت گذاری از دو سایاسات متفاوت اساتفاده میشود .بعضی از شرکتها برای
جبران هزینهها با دوره عمر کوتاه محصول در بازار به قیمت گذاری باال برای بهره برداری از بازار (قیمت باال
و دریافت ساود بیشاتر) دسات میزنند .شرکتهای دیگری به جهت رقابت یا نفوذ در بازار قیمتهایی کمتر ،با
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ساود کمتر برای چالش و افزایش ساهم بازار بکار میبرند .بکار بردن این سایاساتها تابع چشم انداز و برنامه
استراتژیک بازاریابی شرکتهاست.
 -2مرحله رشد :
این مرحله آغازگر رضاایت و پذیرش محصاول  /خدمت در بازار است .در مرحله رشد ،رقابت شدید
میشااود و باید برای محصااول بازارسااازی و جایگاه سااازی کرد .لذا ،در این مرحله رقابت و کپی سااازی از
محصاول با افزایش انتظارات مشاتریان شادت میگیرد و تبلیغات ،جنبه اطالع رسانی پیدا میکند .به جهت
افزایش ح م تولید و کاهش هزینه تبلیغات معرفی محصول  /خدمت رقابت پذیری شرکت در بازار افزایش و
قیمت آن کاهش پیدا میکند .در این مرحله ،روند سودآوری حاصل از فروش کم نخواهد شد اما ،باید برنامه
ای منظم و جهت دار برای حساسیت این مرحله مد نظر قرار داد.
 -3مرحله بلوغ :
در این مرحله محصااول  /خدمت با رقابت کامل روبرو میشااود و میزان سااودآوری ثابت میگردد تا
جایی که سایر نزولی مییابد و رفته رفته کم میشود .شرکت های جدیدی نیز پا به عرصه رقابت میگذارند.
شارکتها با اعمال تغییراتی در محصول و با بکارگیری سیاستهایی جهت ای اد ارزش در برند سعی میکنند
محصاول را جدید جلوه دهند .از این رو ،شرکتها آمیخته بازاریابی را تغییر میدهند و از کانال های چندگانه
توزیع استفاده میکنند تا به قسمت های پنهان بازار نفوذ یابند و با افزایش تولید ،قیمت را رقابتی تر کنند و
حتی گاهی با تغییر بسااته بندی و ارائه محصااول  /خدمتهای جانبی با محصااوالتشااان در صاادد حفظ بازار
تاکتیک های خود را اعمال میکنند.
 -4مرحله افول :
در این مرحله ،ساااایر شااارکتها با ارائه محصاااوالت جدید با برند و ویژگی های نوین در بازار نفوذ
میکنند؛ ذهنیت مشااتریان در این مرحله تغییر مییابد و خریداران برای خرید محصااول  /خدمت انگیزش
کمتری پیدا میکنند .در این مرحله رشاد و سهم بازار شرکت رفته رفته کاهش مییابد و شرکتها یکی یکی
از صاحنه تولید محصاول خارج میشاوند .تقریبا ،همه شارکتها اساتراتژی های کاهش را اعمال مینمایند و
بعضای از آنها با تغییرات جزئی در محصول  /خدمت ،برون سپاری یا نفوذ در گوشه های بازار به مرحله بلوغ
در کوتاه مدت برمیگردند اما ،این سیاستها مقطعی هستند و باید به فکر نوآوری در محصوالت بود.
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من معتقدم که پشت هر محصول موفق شخصی است که خستگی ناپذیر در حال
فعالیت است تا تیم محصول را هدایت کند .شخصی که به طور موفقیت آمیز ،طراحی
مهندسی شده را برای حل مشکالت واقعی مشتری به شیوه ای که نیازها و اهداف
تجاری را برآورده می کند ،به کار گیرد.
مارتین کاگان نویسنده کتاب””Inspires: How to Create Products Customers Love

مدیران محصول خوب مسئولیت کامل را برعهده میگیرند و
موفقت خود را در موفقیت محصول میسنجند.
مدیر محصول كيست؟
مدیر محصول باید اطمینان یابد که تمامی اعضای تیم همانند یک هارمونی در جهت رسیدن
به اهداف تجاری سازمان کنار یکدیگر کار میکنند .مدیر محصول همننین مسئول خروجی رونمایی از
محصول است .از آن اییکه م موعه ثابت و مشخصی از سن ه ها و مسئولیتهای از پیش تعیین شده ای
برای یک مدیر محصول نیست ،آنها معموال شامل ای اد درآمد ،درگیر کردن کاربر با محصول و رضایت
مشتری میشوند .برخی از مدیران محصول تمرکز اصلی خود را روی توسعه محصول ،نوشتن جزییات محصول
و هدایت تیم توسعه می گذارند .برخی نیز تمرکز بیشتری روی فروش و بازاریابی محصول میگذارند.
با اینکه در ابتدا اینگونه به نظر میرسد که مدیرمحصول بیشتر کارهای مدیریتی ان ام میدهد تا
کارهای مرتبط با ساخت یک محصول ،اما این موضوع درست نیست .آنها بهصورت مداوم درحال کار کردن
روی محصول فعلی برای بهبود آن هستند .آنها دادههای در دسترس را تحلیل میکنند ،تحقیق بازار ان ام
میدهند .در نهایت این مدیر محصول است که درباره اینکه محصول نهایی چگونه باشد و استراتژی توسعه
و رونمایی محصول چگونه باشد تصمیم گیری میکند.
مدیر محصول مسئولیت موفقیت محصول در طی تمام چرخه عمر آن را بر عهده دارد .مدیر
محصول بیش از “چه” بر “چگونه” تمرکز دارد ،به این معنا که کار وی در نظر گرفتن چشم انداز
بلندمدت و تصمیم گیری در مورد جهت رشد محصول بر اساس نیازهای تکمیلی مشتری است.
مدیر محصول باید پاسخگوی سواالتی از قبیل :محصول یا خدمت چه مشکلی را برای
مشتریان حل میکند؟ بازار هدف محصول یا خدمت چیست؟ استراتژی تولید محصول  /خدمت به
چه شکلی است؟ استراتژی بازاریابی به چه صورت است؟ پارادایم های مالی چگونه باشد؟
به بیان دیگر مدیر محصول فردی است که همه چیز را برای تولید محصول نهایی مدیریت
میکند.
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مسیر شغلی
با گذشت زمان مدیریت محصول نیز به یک حرفه تخصصی تبدیل شد .نیاز به مدیران محصول حرفهای
و با ت ربه روز به روز در حال افزایش است .با توجه به ت ربه کاری یک مدیر محصول سطوح مختلف کاری با
مسئولیتهای مختلف بوجود آمده است .این موقعیتها از یک مدیرمحصول تازه کار تا مدیرارشد محصول
)(Chief Product Officerمتفاوت است .متوسط حقوق پایه یک مدیر محصول در ایاالت متحده 114
هزار دالر در سال است که در برخی شرکتها این میزان از  1میلیون دالر هم برای  CPOعبور میکند.
عنوانهای شغلی یک مدیر محصول
Chief Product Officer
شخص  CPOمعموال بهصورت مستقیم به مدیرعامل یا همان CEOگزارش میدهد و مسئول تمامی
فعالیتهای محصولی داخل سازمان میباشد .آنها معموال روی چیدن استراتژی کلی محصول تمرکز
دارند که باتوجه به چشمانداز و اهداف سازمان که توسط مدیرعامل و اعضای هیات مدیره طراحی میشود.
گاهی اوقات  CPOنقش  CMOرا نیز ان ام میدهد .در این حالت آنها وظیفه مدیریت بازاریابی و توسعه
محصول را برعهده دارند.
Senior Vice President of Product Management
این موقعیت کاری برای مدیریت محصول که به اختصار  SVP of Productنامیده میشود ،یکی از
سطوح مدیریتی سازمان میباشد که بهصورت مستقیم به مدیر اجرایی و عمال مدیران سطح  Cیا همانC-
levelها گزارش میدهد . SVPتیم بزرگی از مدیران محصول را رهبری میکند .آنها همننین از نزدیک با
رهبران کلیدی در تیمهای مهندسی ،فروش ،پشتیبانی و بازاریابی کار میکنند تا مطمئن شوند سازمان
محصول درستی تولید میکند که در رسیدن به اهداف کالن سازمان قدم برمیدارد.
Vice President of Product Management
این موقعیت کاری به اختصار  VP of Productنامیده میشود و معموال در سازمانهای بزرگتر و
قدیمیتر که ساختار منظم و ساختیافتهای دارند دیده میشود .این افراد افرادی اجرایی ،تاثیرگذار و پاسخگو
درباره محصوالتی هستند که کسبوکار در حال ساختن آنهاست .آنها بهصورت روزانه با تیمهای بخشهای
مختلف در ارتباط هستند تا از کوک بودن بخشهای مختلف سازمان با یکدیگر اطمینان حاصل کنند .وی پی
محصول معموال در جلسات استراتژی سازمان حضور دارند و فردی تاثیرگذار در این زمینه به حساب میآیند.
حتی گاهی اوقات در جلسات مرتبط با خریده شدن کسبوکار و یا ادغام آن با یک کسبوکار دیگر هم حضور
پیدا میکنند.
Director of Product Management
دایرکتور مدیریت محصول معموال به  VPمحصول گزارش میدهد .البته در کسبوکارهای کوچکتر
بهصورت مستقیم به مدیرعامل گزارش میدهد .موقعیت کاری دایرکتور یک موقعیت مدیریتی است و نیازمند
ت ربه مدیریت و همننین توانایی همکاری با دیگر مدیران اجرایی در بخشهای مختلف سازمان
34

است .دایرکتور مدیریت محصول باید بتواند به خوبی تصوری از چشمانداز محصول را ترسیم کند و
با دیگران به اشتراک بگذارد چه با مشتریان چه با همتیمیهای خود .دایرکتور مدریت
محصول همچنین وظیفه تعریف قابلیتهای جدید که بیشترین ارزش را برای کسبوکار به ثمر
بیاروند را برعهده دارد.
Group Product Manager
مدیرمحصول گروه که به آن GPMهم گفته میشود وظیفه رهبری و جهت دهی تیم محصولی را
برعهده دارد که مسئول گروهی از محصولها است .این نقش مهمترین نقش غیر اجرایی است که یک
مدیرمحصول میتواند داشته باشد .مسولیتهای روزانه یک  GPMشامل مواردی همچون تحقیق
و جستجو ،بررسی استراتژی و توسعه محصول میباشد .در اکثر موارد استراتژی از سطوح مدیریتی
به تیم محصول داده میشود. GPMوظیفه پیاده سازی و اجرای این استراتژی را برعهده دارد.
Product Manager
مدیرمحصول مسولیت طراحی استراتژی ،نقشهراه محصول و تعریف قابلیتهای جدید برای محصول
یا خط محصولی را برعهده دارد .این نقش مدام درحال کارکردن با تیمهای مختلف است .مواردی همنون
بازاریابی ،پیشبینی اوضاع آینده و سودوزیان نیز از جمله فعالیتهایی است که مدیر محصول ممکن است در
زمانهای مختلف ان ام دهد .مدیرمحصول بازار را تحلیل کرده و فضای رقابتی را مورد بررسی قرار میدهد تا
با استفاده از آنها محصولی متمایز از بازار و رقبای موجود تولید کند .این نقش م موعه فعالیتهای متفاوتی
ان ام میدهد از فعالیتهای تاکتیکی تا استراتژی .یک مدیرمحصول رهبری تیمهای مختلف را برعهده دارد
بعالوه این که فضاهای خالی سازمانی میان بخشهای مختلف از جمله تیم مهندسی ،بازاریابی ،فروش و
پشتیبانی را پر میکند.
Associate Product Manager
این نقش که به اختصار به آن  APMنیز گفته میشود یکی از سطوح ورودی به حوزه مدیریت
محصول است که معموال به مدیر محصول یا مدیر محصول گروه گزارش میدهد .معموال افرادی که در
ابتدای مسیر کاری خود در حوزه مدیریت محصول هستند با این نقش کار خود را آغاز میکنند.
این شخص با حضور در کنار مدیران محصول باتجربه مطالب مختلفی از مفاهیم پایهای محصول
گرفته تا موارد مرتبط با رهبری تیم را فرا میگیرند .آنها همننین درکنار افراد با ت ربه طراحی و توسعه
محصول را فرا میگیرند .از جمله وظایف یک APMمیتوان به مواردی همنون طراحی رابط کاربری،
ایدهپردازی و طراحی قابلیتهای جدید برای محصول ،تحلیل دادهها و بهبود محصول بصورت دایمی اشاره
کرد.
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Product Owner
برخی از تیمهای چابک ) (agileهر دو نقش مدیر محصول و مالک محصول را دارا میباشند .ب ای
اینکه یک نفر مسئولیتهای درونی و بیرونی تیم را برعهده بگیرد ،این نقش بین دو نفر تقسیم شدهاست .مالک
محصول وظیفه شنیده شدن صدای مشتری و موفقیت در بازار را برعهده دارد .بهعنوان نماینده
مشتری ،مالک محصول بایستی یوزر استوریها را نوشته و آماده پاسخگویی به سواالت پرسیده
شده درباره جزییات محصول باشد.
انواع مدیران محصول
با همه شباهتهایی که بین وظایف وجود دارد ،چهار دسته اصلی از مدیران محصول در شرکتها داریم:
 مصرف کننده)(Consumer
 داخلی)(Internal
 کسب و کار)(B2B
 فنی)(Technical
دسته اول آنهایی هستند که به  Consumer PMمعروفند و محصوالتی برای مصرف کننده معمولی
میسازند؛ ممال «اینستاگرام» محصولی است که هرکسی میتواند از آن استفاده کند .اگر چه اینستاگرام
به عنوان یک محصول بسیار گسترده و عظیم است اما ما در این ا تنها از جنبه «شبکههای اجتماعی»
به آن نگاه میکنیم .این گروه از مدیران وظایفی مانند «ایدهپردازی»« ،تست»« ،تحلیل دادهها» و
«تحقیقات کاربری» دارند.
دسته دوم ،بر خالف دسته اول ،مدیران داخلی بوده و به  Internal PMنیز معروفند .آنها مسئول ساخت
محصوالتی هستند که کاربر نهایی محصول ،در همان شرکت باشد؛ ممال بخشی از نرمافزاری که تیم
فنی برای تیم پشتیبانی در جهت مدیریت حسابهای کاربری توسعه میدهد .وظایف آنها بیشتر در
حوزه مدیریت پروژه و فاز اجرا قرار گرفته و کمتر به فاز طراحی مرتبط است ،زیرا در این ا بحث اصلی،
کارکرد بهینه است .یک نکته ممبت موجود هم اینست که کاربران نهایی ،همان همکاران شما هستند
و بنابراین سریع و ساده میتوانید بازخوردی از محصول تولیدی را دریافت کنید.
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دسته سوم یا ، Business to Business PMمدیرانی هستند که بر توسعه یک محصول برای یک
شرکت دیگر نظارت دارند؛ مانند تهیه یک نرمافزار مدیریت حمل و نقل برای یک شرکت فعال در این حوزه.
این مدیران نقشهای کامال متفاوتی با مدیران دسته اول دارند زیرا در این ا محصوالت تولید شده ،ح م
کاربر نهایی کمتر و بهای فروش بیشتری دارند و برخالف چیزی شبیه فرایند دانلود اینستاگرام ،توسط تیم
فروش و بازاریابی به فروش میرسند.
دسته آخرین مدیران فنی یا ، Technical PMگروهی از مدیران محصول هستند که به جنبههای فنی و
پینیده محصول نظارت دارند .این دسته را اگرچه میتوان به عنوان زیرم موعهای از سه گروه قبلی در
نظر گرفت ،اما تفاوتهای کلیدی نیز وجود دارد .ممال یک مدیر محصول را در نظر بگیرید که در گوگل
و روی یک الگوریتم جست و کار میکند .اغلب مدیران فنی ،همان مهندسان سابق هستند که با
پینیدگیهای فنی محصولی که روی آن کار میکنند ،به خوبی آشنا هستند .بنابراین یک فرصت کاری
ایدهآل برای برنامهنویسانی محسوب میشود که نمیخواهند تمام روز درگیر کد زدن باشند و عالقه
چندانی به طراحی هم ندارند ،اما همننان میخواهند که زمان زیادی صرف چالشهای پینیده
تکنولوژیک نمایند.
حال که با جنبههای مختلف شغلی یک مدیر محصول آشنا شدیم ،باید این خبر خوب را هم بگوئیم
که هیچ مدیر محصول عالی و بینقصی وجود ندارد و بنابراین شما الزم نیست که همه مهارتهای موجود دنیا
را برای کسب چنین فرصت شغلی داشته باشید .در بخش بعدی به مهارتهایی خواهیم پرداخت که الزم است
کسب کنید تا بتوانید برای کسب این فرصت شغلی در استارتآپها و سازمانها آماده شوید.
امروزه یکی از نقش های کلیدی در استارتاپ ها و نیز شرکت هایی که موضوع فعالیت آنها بستر وب و برنامه
نویسی است ،سمت مدیر محصول است.
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 نقش و مسئولیت های مدیر محصول
مدیر محصول مسئول استراتژی ،نقشه راه و تعریف ویژگی برای یک محصول یا خط محصول است.
این نقش شامل فعالیت های پیش بینی ،بازاریابی ،مسئولیت های سود و زیان و … است .در واقع کار مدیر
محصول پیش از شروع تولید و در هنگام ایده یابی و برنامه ریزی برای محصول مورد نظر شروع میشود.
مدیر محصول بر اساس نیازهای مشتریان و ت زیه و تحلیل شرایط بازار یک چشم انداز و استراتژی
منحصر به فرد از محصول ارائه میدهد .سپس طرحی برای دستیابی به این چشم انداز ارائه میکند و پیش از
تحویل آن به تیم تولید ،جدول زمانی پیاده سازی طرح را تهیه میکند و در نهایت با رهبری تیم و بررسی
نقشه راه ،تغییرات مورد نیاز را در بین مسیر تا رسیدن به هدف صورت میدهد.
مدیر محصول همننین م ری مسئولیت های بازاریابی مانند :اطالع رسانی در مورد محصول،
ارتباطات مشتری ،تبلیغات ،روابط عمومی و رویدادها است .با توجه به سیاست های سازمان یا شرکت این
نقش میتواند توسط یک فرد ،دو نفر یا گروه مختلف که با یکدیگر همکاری می کنند ،ان ام شود.
فعالیتهای یک مدیر محصول از انواع استراتژیک تا عملیاتی شامل موارد زیر میشود:

 )1تعیین چشمانداز و استراتژی که محصولی متمایز از محصوالت رقبا بر اساس نیاز مشتریان با ارزش
پیشنهادی مخصوص به خود به بازار عرضه کند.
 )2تعیین اینکه تیم محصول چه چیزهایی را پیاده سازی و آماده انتشار به بازار میکند به همراه زمانبندی
اولویتبندی شده پیاده سازی آن قابلیتها .این موارد شامل ای اد برنامه انتشار)، (Release Plan
گردآوری فیدبکهای مشتریان و اولویتبندی قابلیتهای محصول میشود.
 )3رهبری تیمهای چند بخشی بخصوص میان تیمهای مهندسی ،فروش ،بازاریابی و پشتیبانی محصول .یکی
از کارهای کلیدی که در این زمینه باید ان ام دهد ،به اشتراکگذاری نقشهراه محصول با اعضای مختلف
تیم میباشد به طوری که همه اعضای تیم در جریان اتفاقات پیشرو باشند.
 وظایف مدیر محصول
تعدادی از وظایف کلیدی و پایهای مدیر محصول در میان همه نقشهای مدیریت محصول مشترک
است .در اکمر موارد مدیر محصول مسئولیت شناخت نیازمندیهای مشتری ،تعریف و اولویتبندی قابلیتهای
جدید و در نهایت ارتباط مستقیم با تیم مهندسی برای تولید این قابلیتها را برعهده دارد .تعیین استراتژی و
نقشه راه محصول بهعنوان فعالیتهای درونی مدیر محصول و ارایه محصول به بازار یک فعالیت بیرونی برای
مدیر محصول بهحساب میآید.
دانستن تفاوتهای فعالیتهای درونی و بیرونی نکته مهمی است باید بدانید چراکه یک مدیر محصول
عالی م موعه ای از تواناییها و مهارتها برای هرکدام از این دو مورد را دارد .مدیریت محصول درونی شامل
گردآوری اطالعات از مشتریان ،هوش رقابتی و اطالع از رخدادهای صنعت خود در کنار تعیین استراتژی
محصول و مدیریت نقشهراه محصول میباشد.
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مدیریت محصول بیرونی شامل مسئولیتهای بازاریابی همنون پیام و برندینگ محصول ،ارتباط با
مشتری ،رونمایی از محصوالت جدید ،تبلیغات ،روابط عمومی و رویدادها میباشد .با توجه به اندازه و ساختار
سازمانی که در آن کار میکنید این وظایف ممکن است برعهده یک نفر یا دو نفر و یا حتی یک گروه از مدیران
محصول باشد.
فعالیتهای درون تیمی/سازمانی مدیر محصول
 استراتژی و چشمانداز
 مصاحبه با مشتریان

 مشخص کردن قابلیتهای جدید و نیازمندیها
 ای اد نقشهراه

 مدیریت انتشار محصول

 ارتباط مستقیم با تیم مهندسی
 آموزش تیم فروش و پشتیبانی
فعالیتهای بیرونی مدیر محصول
 تمایز رقابتی

 جایگاهیابی محصول

 نامگذاری و برندینگ

 فعالیتهای فروش و توزیع محصول

 تحلیل و آنالیز محصول و مشتریان محصول
 ارتباط با مشتری

 رونمایی از محصول

 ارتباط با رسانهها و تحلیلگران
با این اوصاف مدیر محصول باید در سه زمینه دانش خوبی داشته باشد:
 کسبوکار
 تکنولوژی
 ت ربه کاربری
اولین چیزی که یک مدیر محصول ان ام میدهد دیدن فرصتهای توسعه محصوالت جدید یا بهبود
محصول موجود با اضافه کردن قابلیتهای جدید به آن است .مدیر محصول بایستی از رخدادهای روز صنعت
محصول خود باخبر باشد تا بتواند تصمیمات درستی در زمان تصمیمگیری درباره تولید یا عدم تولید یک
محصول بگیرد.
مجموعه مهارتهای مورد نیاز برای یک مدیر محصول
 درک محصول و نیازهای مشتری
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دانش از بازار مرتبط
نگاه نوآورانه
تفکر استراتژیک
دانش فنی
مهارتهای ارتباطی تخصصی
مدیریت روابط
درک رفتار کاربر
توانمندی توضیح نیازمندیهای ت اری و فنی به تمامی اعضای تیم
توانمندی اندازهگیری موفقیت یک محصول

 تیپ شخصیتی مدیر محصول
برای درک بهتر از کاری که مدیر محصول ان ام میدهد ،ویژگی های مورد نیاز این مسئولیت را در 8
تیپ شخصیتی بررسی میکنیم .البته مدیر محصول نیازی به تخصص کامل در تمامی این حوزه ها ندارد ولی
یک مدیر محصول خوب توانایی ایفای نقش در همه این بخش ها را دارد.
ناظر
مدیر محصول بر بخش های مشتریان ،بخش های بازار و تیم های اجرایی سازمان نقش نظارتی دارد.
بهترین مدیر محصول ها افرادی هستند که با قدرت مشاهده زیرکانه به کشف فرصت ها میپردازند .مدیر
محصول با مشاهدات خود تصویری جامع از جایگاه محصول ،دیدگاه مشتریان در مورد آن و جایی که باید به
آن برسد ،ارائه میدهد.
رهبر
همانطور که در باال اشاره شد مدیر محصول از طریق مشاهدات عمیق خود ،چشم اندازی از جایی که
محصول قرار است به آن برسد ،ارائه میدهد .همننین وی برای ساختن محصوالت مفهومی که جهت حل
مشکالت واقعی مشتریان تولید میشوند ،نیاز به چشم اندازی ژرف و اعتماد به نفس کافی دارد .با وجود اینکه
مشتریان عموما ًمیدانند که نیاز یا خواسته دارند ،ولی به ندرت پاسد آن را میدانند .یک مدیر محصول ،با وجود
اینکه ممکن است همه در مورد گام بعدی سازمان نامطمئن باشند ،میداند که قدم بعدی تیم چیست.
استراتژیست
مدیر محصول برای داشتن چشم اندازی باالتر ،اهداف و نوآوری های کلیدی محصول را تعیین میکند.
او با در نظر گرفتن ظرفیت ها و قابلیت های سازمان و نیز نیازهای بازار و مشتریان به تدوین استراتژی ها
میپردازد.
سپس آننه میخواهد به آن دست یابد و نیز چگونگی رسیدن به اهداف تعیینی را با دیگر اعضای
سازمان به اشتراک گذاشته تا تیم ها بر روی موارد مهم متمرکز شوند .مدیر محصول استراتژیست اهداف را
دنبال میکند و تغییرات الزم را ای اد میکند.
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حسابگر
مدیر محصول باید نسبت به صحت کارکرد محصول یا ارائه خدمت پاسخگو باشد .او اهدافی را که
قابلیت سن ش دارند معین کرده و معیارهای شفافی را برای سن ش موفقیت محصول یا خدمت مشخص
میکند .مدیر محصول میداند که بدون تعیین پارامترها امکان سن ش پیشرفت وجود ندارد ،بنابراین داشبوردی
از معیارها جهت سن ش عملکرد که برای سالمت محصول و کسب و کار حائز اهمیت است طراحی کرده و به
طور دائم آنها را مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهد.
هماهنگ کننده
مدیر محصول بطور همزمان در دو سطح به فعالیت میپردازد :ای اد هماهنگی بین محصول و تیم ها
و نیز حصول اطمینان از هماهنگی میان افراد .دامنه این نقش از ابتدای تشکیل تیم ها تا ارائه محصول یا
خدمت بطور کامل ادامه دارد.
محرک
مدیر محصول برای افراد ای اد انگیزش نموده و موج های هی انی الزم را ای اد میکند .او به اهمیت
ضرورت پاسخگویی به درخواست ها و اطالعات مورد نیاز تیم ها واقف بوده و کاهش سرعت عملکرد تیم را
برنمیتابد.
نتی ه ای اد موج های هی انی افزایش بازده کاری افراد و نیز صرفه جویی در زمان یا تسریع فعالیت ها است.
جنگجو
مدیر محصول در راه تحقق اهداف استراتژیک طراحی شده همه تالش خود را با روحیه جنگ ویانه
بکار میبندد .روحیه جنگاوری از این جهت حائز اهمیت است که وی در طول طراحی تا ارائه محصول یا خدمت
با موانع و مشکالت زیادی رو به رو میشود.
تنظیم کننده
مدیر محصول هر آننه الزم است را چینش میکند .استراتژی محصول را بر اساس ت زیه و تحلیل
رخدادها تنظیم میکند .همننین وی وظیفه دارد که به ارائه راه حل برای مشکالت پینیده بپردازد .او به خوبی
میداند باید به ترتیب نسبت به بررسی و حل کدام مسئله اقدام کند ،یا نسبت به یک چالش بی توجه باشد و
یا اجازه دهد خود سازمان در مورد موضوع تصمیم گیری کند.
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چند نمونه از ابزارهای مورد استفاده مدیر محصول
در گذشته به علت نبود ابزار و نرم افزارهای مشخص برای مدیریت محصول ،اغلب مدیران محصول از
ترکیبی از محصوالت نرم افزاری و اسناد متنی و … جهت ای اد نقشه راه و پیشبرد اهداف خود استفاده
میکردند.
امروزه با گسترش نیاز به مدیران محصول و ظهور برنامه های مبتنی بر رایانش ابری ،نرم افزارهایی
جهت تنظیم استراتژی ،مدیریت محصول ،تعریف وضعیت محصول و دریافت بازخورد مشتریان ارائه شده است.
استفاده از ابزارهای مناسب ،تیم محصول را در همکاری بهتر و تصمیم گیری در مورد آینده یاری میکند.
یکی از ابزارهای موجود در اختیار مدیر محصولScrum ،است.
طبق تعریف خود ، Scrumاین نرم افزارچارچوبی جهت حل مشکالت پینیده و ای اد هماهنگی مؤثر
در محصوالت پینیده و همننین رساندن محصول به باالترین ارزش ممکن به صورت مولد و خالقانه است.
Scrumبه سن ش کار افراد و کارهای در حال ان ام میپردازد .ارتباطات که بخش مهمی از فرآیند
ان ام هر کاری است از طریق این ابزار در بخشی به نام ” “eventsقابل پیشبرد است.

یکی دیگر از ابزارهای محبوب برای مدیریت محصول Trelloاست.
Trelloبستری است که با استفاده از بخش های مختلف مانندCards ،Lists ،: Boradsتصویری
کلی از پروژه (کارهایی که در دست اقدام هستند ،افرادی که در حال ان ام کارها هستند و میزان پیشروی هر
بخش) جهت مدیریت بهتر ارائه میدهد.
در این نرم افزار قابلیت افزودن نظرات ،پیوست ها ،لینک ها و … به کارت ها وجود دارد که سبب
سهولت پیگیری یک محصول از ابتدا تا انتهای تولید آن میشود.
جذابیت بصری و کاربری آسان ،این ابزار را به یکی از ابزارهای محبوب مدیریت محصوالت تبدیل کرده است.
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 تفاوت مدیر محصول با مدیر پروژه
پیش از بیان تفاوت میان مدیر پروژه و مدیر محصول ،بهتر است به تبیین مفهوم پروژه و محصول
بپردازیم.
محصول هر چیزی است که میتواند برای حل یک مشکل یا رفع یک نیاز ،وارد بازار شود.
هر محصولی دارای یک چرخه عمر است که شامل چندین مرحله است .ابتدا ضرورت محصول تشخیص داده
میشود ،سپس توسعه یافته ،پس از آن در بازار معرفی و مدیریت شده و در نهایت هنگامی که نیاز به آن از
بین رود از رده خارج میشود.
پروژه تالشی موقتی در جهت خلق یک ساختار منحصر به فرد است .با هر پروژه تعریف دقیقی از آننه
باید در زمان مشخصی به آن دست یافت وجود دارد.
توجه به این نکته که محصول فقط میتواند در قالب یک پروژه توسعه یابد و در چرخه عمر یک محصول چندین
پروژه میتوانند رخ دهند ،حائز اهمیت است.
 oمدیریت محصول یک نقش سازمانی در شرکتی است که با برنامه ریزی ،پیش بینی و ساخت یا بازاریابی
یک محصول در تمام مراحل چرخه عمر آن درگیر است.
 oمدیریت پروژه شامل استفاده از فرایندها ،روش ها ،دانش ،مهارت ها و ت ارب در جهت دستیابی به اهداف
یک پروژه مشخص است.
 مدیر محصول مسئول استراتژی ،ایده یابی ،ابعاد محصول ،ورود به بازار ،آموزش سازمانی و سود و زیان
محصول است.
 مدیر پروژه مسئول بودجه ریزی ،منابع ،ظرفیت ،سازمان دهی بین تیمی ،تحلیل مسئله و به روزرسانی
وضعیت پروژه است.
 تفاوت مدیر محصول ) (Product Managerبا مالک محصول ( )Product Owner
Product Ownerشخصی است که با بررسی نیاز بازار و مشتریان ،ایده محصول جدید را طرح
کرده و آن را برای تولید به مدیر محصول و تیم توسعه ارائه میدهد .پس از آن مدیر محصول ،براساس طرح
اولیه وی به توسعه و ساخت محصول اقدام میکند.
گاهی مدیر محصول و مالک محصول دو فرد متفاوت در سازمان هستند و گاهی یک شخص هر دو این نقشها
را ایفا میکند.
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ضرورت و اهميت توسعه محصوالت جدید:
باا توجاه به تغییر ذائقه و سااالیقه مصااارفکنندگان و همننین تحوالتی که در شااارایط رقابت و
تکنولوژیک پیش میآید ،یک شرکت نمیتواند و نباید منحصر به محصول  /خدمتهای فعلی خود متکی باشد.
مشاتریان خواهان محصول  /خدمتهای جدید و پیشرفتهتر هستند و این همان چیزی است که رقبا مترصد
آن هستند .محصوالت جدید از ضروریات شرکتهای امروزی به شمار میروند.
در حقیقت محصاوالت جدید پاساخی به بزرگترین مشکالت سازمانها است .توسعه محصول جدید
بخش مهمی از هر ت ارت اسات و فرصتهای رشد و مزیت رقابتی را برای شرکتها فراهم میکند .متغیر بودن
قوانین رقابتی در دنیای کسب و کار ،فرآیند ارائه محصول جدید به بازار را با اهمیت خاصی جلوه داده است.
متغیر بودن قوانین رقابتی در دنیای کسب و کار ،فرآیند ارائه ی محصول جدید به بازار را با اهمیت
خاصای جلوه داده است .اکمر سازمانها امروزه بیش از هر زمان دیگری دریافتهاند که صرفا تکیه و اعتماد به
اهرمهای رقابتی سانتی ممل افزایش کیفیت ،کاهش هزینه و تمایز در ارائه محصوالت و خدمات کافی نیست
و در عوض مفااهیمی ممال سااارعت و انعطاف پذیری در رقابت نمود قابل توجهی پیدا کردهاند و گرایش به
سامت ارائه محصاوالت و خدمات جدید به بازار خود دلیل موجه این تغییر نگرش اسات .طی بررسی که در
سال  1181در مورد  711شرکت آمریکایی صورت پذیرفته است ،نتایج حاکی از آن است که حدود یک سوم
از ساود این سازمانها به واسطه محصوالت جدیدی بوده است که عرضه کردهاند و این آمار در حالی است که
این بررسی در سال  1171مقدار یک پن م را نشان داده است.
توساعه محصاوالت جدید به ما کمک خواهد کرد موقعیت رقابتی و انحصاری خود را حفظ کنیم به
اساتفاده بهتر ما از منابع کمک میکند و ظرفیت تولید و سود شرکت را افزایش خواهد داد .ما باید با رقبای
خود مقابله کنیم ،همننین باید همواره پاسااد مناساابی برای شاارایط متغیر بازار رقابتی داشااته باش ایم .این
فرآیند به ما کمک خواهد کرد تا از منسااوخ شاادن و از رده خارج شاادن محصااوالت خود جلوگیری کنیم.
همننین این فرآیند موجب توسعه کسب وکارمان میشود لذا نیازمند تنوع در محصوالت هستیم.
یک شرکت همواره باید آمادگی عرضه محصول جدید به بازار را داشته باشد زیرا هر محصولی متولد
میشاود ،مراحل مختلف دوره حیات خود را پشات سر میگذارد و سران ام از بین رفته و محصول  /خدمتی
جدیدی جایگزین آن میشود .همننین با توجه به چرخه حیات محصول متوجه شویم محصوالتی که توسط
هر شارکتی ارائه میشاوند ،زمانی از مد افتاده و موجب کاهش ح م فروش و سهم آن شرکت در بازار و در
نهایت باعث ضاارر برای شاارکت میشااوند؛ بنابراین ارائه محصااوالت جدید برای حفظ سااود مورد انتظار این
شرکتها ضروری است.
با توجه به اهمیت و جایگاه توسااعه محصااوالت جدید در سااازمان و نیز کاربردی بودن آن و از همه
مهمتر اعتقاد و توجه مدیران به افزایش اسااتفاده از این رویکرد ،ضاارورت چنین مبحمی احساااس میشااود.
مشاخص اسات که توساعه محصاوالت جدید به عنوان ابزار توساعه دانش جدید نتای ی را به سیستم تولید
ساااازمانها نیز تزریق مینماید و همننین منابع ساااازمانها را در جهت کارآمدی این ابزار برای افزایش بهره
وری م اب مینماید تا از طریق بررسیهای دقیق ،از آزمون و خطاهای بی مورد جلوگیری شود و منابع مالی
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صارف هزینه بی مورد نگردد و سابب اتالف و هدر دادن نیروی انساانی و ساایر منابع نشود .از طرفی ضمن
تغییر گرایش و روند ،عملکرد شارکت به جهت انطباق سازمان با مشتری حرکت مینماید ،به کارایی و ان ام
موفق وظایف و اختیارات کمک نموده و موجب ای اد مزیت رقابتی برای شاارکت میگردد .در عصاار حاضاار،
ارائه محصاول جدید موفق ،مبنا و اسااسای برای موفقیت شارکت اسات .توسعه محصول جدید ،در حقیقت
آشاکار کردن راهبرد شارکت و یکی از مهمترین روشهایی اسات که شرکتها راهبرد خود را عملی میکنند.
(سخاوتی)1313،
نکات حائز اهميت در توسعه محصوالت جدید:
امروزه ساارعت یافتن فرایندهای توسااعه محصااول و ارائه سااریعتر محصااوالت و خدمات در بازار
مسائلهای اسات که شرکتها و سازمانها توجه خاصی به آن دارند .اگر فرآیند توسعه محصول را به مسابقهای
شامل سه زمان زیر در نظر بگیریم:
 )1زمان تولید :مرحله توسعه ایده اولیه برای محصول جدید تا مرحله قبل از عرضه محصول در بازار
 )2زمان ورود به بازار :مرحله عرضه و ارائه محصول در بازار (بازار سن ی محصول)
 )3زمان کساب سود :مرحله گذر از نقطه سربه سر و کسب سود شما زمانی برنده واقعی خواهید بود که در
این مساابقه برنده هر سه بخش باشید .کسب چنین موفقیتی من ر به این خواهد شد که فرآیند توسعه
محصول را یک فرایند زمان رسیدن به موفقیت بنامیم.
کوپر نکات مهم در توسعه محصوالت جدید را به شرح زیر برشمرده است:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8

محصول باید دارای مشخصاتی متمایز برای مشتری و یا به عبارتی منحصر به فرد باشد.
تشخیص و تعیین فضایی برگرفته شده از نیاز بازار ،نیاز مشتری و همننین آشنایی با فرآیند توسعه
محصول برای موفقیت ،الزم و اساسی است.
نگرش و رویکردی بین المللی که اکمر جنبههای طراحی ،توسعه و تعیین درست بازار هدف را با پارامتر
خالقیت در محصول در نظر قرار داده باشد ،حائز اهمیت است.
قبل از آغاز مرحله توسعه محصول باید کلیه پارامترهای احتمالی تأثیرگذار ،شناسایی و استخراج شده
باشد.
تعریف درست از پروژه و مشخص کردن صحیح خصوصیات محصول اصلی و اولیه ،خود عاملی کلیدی
برای اجرای به دست آوردن و یا از دست دادن محصولی جدید است.
یک برنامه راهاندازی خط تولید کارا و اجرائی میتواند باعث موفق شدن محصول جدید گردد و متأسفانه
برنامهریزی بازار غیر منعطف به تولید محصول جدید لطمه میزند.
ساختار سازمانی درست و طراحی قوی ،جزء عوامل مهم تأثیرگذار بر موفقیت هستند.
اخذ حمایت  ٪111مدیریت ارشد سازمان ،یک شرط الزم برای موفقیت است ولی کافی نمیباشد و
متأسفانه بسیاری از مدیران میانی به خاطر حمایت ضعیف مدیران ارشد فکر میکنند که پروژه توسعه
محصول جدید به شکست میافتد.
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 )1شناخت شایستگیهای محوری مشتری برای توسعه یک محصول جدید در موفقیت نقش حیاتی دارد.
 )11جذابیت بازار یکی از مالکهای انتخاب پروژه میباشد و بالطبع محصوالت جدید به سمت بازارهای جذاب،
بهتر حرکت میکنند.
 )11شناخت کسب و کارهای موفق جزء نقاط اصل تصمیمگیری برای رفتن یا ماندن در یک فرآیند توسعه
محصول میباشد.
 )12سرعت ان ام پروژه در صورتی که باعث افت کیفیت و افزایش هزینه نشود حائز اهمیت است.
(م یدی) edgett &cooper , 2118( )1313،

فرآیند توسعه محصول جدید
شامل فعالیتها و تصمیماتی است که از مرحله ای اد ایده تا ورود محصول به بازار را در بر میگیرد .
برای اغلب شارکتهایی که میخواهند نوآور باشند و عموماً در زمینه توسعه محصول جدید فعالیت میکنند،
نقطه شروع ،ای اد یک فرایند توسعه محصول جدید یا بازنگری در آن میباشد .تا به حال مدلهای متفاوتی
برای فرایند توساعه محصول جدیدارائه شدهاست .مدلهای معرفی شده ،شناسایی مشکالت در هر مرحله را
ممکن میسازد .انگیزه اصلی محققان در ارائه رویکردها و مدلهای متفاوت عمدتاً بهبود مواردی مانند کنترل
زمان ،هزینه ،کیفیت ،عملکرد و در کل بهبود خروجی محصاول جدید برای کساب و بهرهگیری از فرصتهای
پیش رو میباشاد .یکی از مهمترین چهارچوبهای ارائه شده در ارتباط با فعالیتهای توسعه محصول جدید
توس اط بوزآلن و همیلتون( )1182ارائه شاادهاساات که شااامل  7مرحله استراتژی ،تولیدایده ،غربالگری
ایده ،تحلیل کسب و کار ،توسعه ،آزمون و تجاریسازی میباشد .
توساعه محصاول فرایندی است که در آن محصول یا خدمتی جدید به بازار عرضه میشود .موفقیت
این فرایند را میتوان با تعریف شااااخصهایی که نشاااان دهنده میزان این موفقیت یا عدم موفقیت اسااات،
اندازهگیری کرد .اصااطالح توسااعه محصااوالت جدید ،هم در مورد محصااوالتی که بهطور کلی در دنیا جدید
هساااتند و هم در مورد اعمال حداقل بهبود و تغییر در محصاااوالت موجود به کار میرود .امروزه عمر بازار
محصوالت در حال کاهش است و پیشبینی میشود که نرخ توسعه محصوالت در هر پنج سال دو برابر شود.
در نتی ه ،محصاوالت جدیدی که نیازها و خواساتههای مشتریان را برآورده سازند و از آن فراتر روند ،عاملی
کلیدی در حفظ و بهبود مزیت رقابتی بهشمار می روند.
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مدلهای راهبردی اجرایی توسعه محصول
 مدل استراتژی سازگاری محصول جدید با مهارتهای R&D

یکی از راههای ای اد محصول جدید ،بهرهگیری از واحد تحقیق و توسعه ( )R&Dاست (Barclay ,2111
 .)& Holordبا افزاش هزینههای مربوط به ای اد کاالهای جدید شرکتها ترجیح دادهاند ،به جای تولید
کاالهای جدید ،از انواع مارکهای ت اری موجود تقلید کنند .بعضی شرکت ها یا با تقلید از مارک های ت اری
موجود انواع مشابه آن را تولید میکنند یا از طریق فعالیتهای تحقیق و توسعه ،مارکهای قدیمی را احیا
میکنند .این مفاهیم به نحوی ،مفهوم همافزایی شرکت نسبت به محصول جدید را میرسانند .اگر فعالیتهای
 R&Dشرکت چنان قوی باشد که توانایی ارائه ایده و طرح جدیدی داشته باشد به احتمال زیاد ،شرکت در
مسیر تولید کاالهای کامالً جدید قرار خواهد گرفت( .)Barclay & Holord ،2111 ،121 ،131شرکتی که
چند طرح تولید محصول جدید در اختیار داشته باشد طرحی را با موفقیت به مرحله تولید میرساند که
متناسب با فعالیتها و تواناییهای  R&Dشرکت باشد .درعین حال ،شرکتی که فعالیتهای تحقیق و توسعه
خود را فقط ،در حد بهبود محصول متمرکز کرده باشد شاید ،طراحی محصولی کامالً جدید را محال بداند .با
توجه به مدل نمودار ( )3به خوبی ،میتوان بیان کرد که بیشتر فعالیتهای  R&Dدر قسمت سختافزاری
توسعه محصول جدید است.
 تیمهای میانوظیفهای ای اد
محصول جدید
رهبری تیمی
افراد

آموزش تیم
 سیستم پاداش

فعالیتهای
نرمافزاری

 نظم و ترتیب کارها
 مدیریت پروژه
 رویههای رسمی توسعه محصول
 انس ام مشتری /عرضهکننده

فرآیندها

 طراحی م دد سازمان

استراتژی توسعه
محصول جدید

 تیم رسمی توجیه پروژهها
 کامپیوتر و شبکه
 طراحی مبتنی بر کامپیوتر

ابزارها و
تکنیکها

CAD 
 شبیهسازی
QFD 

فعالیتهای
سختافزاری

طراحی براساس ت ربه قبلی

روشهای رسمی

 تحلیل درجه و تأثیر اندازه
 شکست

مدل استراتژی سازگاری محصول جدید با مهارتهای R&D
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با توجه به شکل فوق ،برای اجرای استراتژی باید سواالت زیر جواب مناسب داد تا این فرآیند به بهترین نحو
ان ام شود:
 آیا بین طراحی مبتنی بر کامپیوتر و تولید محصول جدید سازگاری وجود دارد؟
 آیا مهندسی مبتنی بر کامپیوتر با تولید محصول جدید سازگار است؟

 آیا توانایی و مهارتهای شبیهُسازی محصوالت تولیدی شرکت متناسب با طراحی و تولید محصول
جدید رقابتی سایر رقبا است؟

 آیا بکارگیری روشهای جدید ،ممل  ،Q.F.Dبا توجه به طراحی براساس ت ارب قبلی شرکت ،برای
محصول جدید نیز سازگار است؟
به این ترتیب ،سازگاری و تناسب محصول جدید با ت هیزات ،منابع و مهارتهای مهندسی موجود سن یده
میشود .مسئله مهم تعیین بودجه اختصاصی برای تولید کاالهای جدید است .پیامدهای تولید محصول جدید
نامعلوم و با ریسک همرا میباشد .بنابراین ،استفاده از معیارهای سرمایهگذاری معمولی برای تخصیص نقدینگی
به این امر دشوار است .بسیاری از شرکتها برای حل این مشکل به امید موفقیت تعداد محدودی از پروژهها
هستند .بنابراین ،برای چندین پروژه منابع الزم را تأمین میکنند و آنها را پیش میبرند .بعضی از شرکتها
نیز از یک شیوه متداول استفاده میکنند؛ بدین معنی که درصدی از فروش خود را به تحقیق و توسعه اختصاص
میدهند یا برحسب بودجه اختصاصی رقبا برنامهریزی میکنند .روش دیگر این است که بر حسب تعداد
کاالهای موفق جدید برای  R&Dسرمایهگذاری کنند اما مهمتر از همه ،وجود مدیریت فعال در بخش R&D
و ای اد ساختار سازمانی مناسب برای ایدهها و پروراندن آنهاست تا بهترین ایده به نتی ه برسد.127-121( .
) Ibid2111
 مدل مدیریت راهبردی توسعه محصول جدید کوپر
رقابت و نوآوری شرکتها در بازار توسعه محور بسیار تاثیرگذار است اما ،طبق تحقیقات بازاریابی پیروزی در
این فرآیند آسان نیست .تقریباً ،نزدیک به  %46کل منابع شرکتها صرف فرآیند توسعه محصول میَشود تا
محصولی جدید را ت اری کند .درحالیکه هر فرآیند تواید محصول جدید من ر به توفیق نخواهد شد .به رغم
هزینههای گزاف در این فرآیند باید به طور مستمر در آن تعدیالتی نیز ان ام داد.
طبق تحقیقات ان منها و مؤسسات تحقیقات بازاریابی در آمریکا مانند ان من مدیریت و توسعه محصول،
شرکت بوز آلن و همیلتن ،ای ام آر و مؤسساتی دیگر  71تا  81درصد شرکتها و کارخان ات برای توسعه
محصول از مدل کوپر استفاده میکنند .)Cooper ،1111( .این مدل توسط دکتر کوپر (آخرین تغییرات آن
در سال  1113صورت گرفت) منتشر شده است ( .)Cooper ،2117البته ،تعداد مراحل این مدل از شرکتی
به شرکت دیگر براساس نوع سازماندهی و تولید فرق میکند .طبق تحقیقات محققان ،این فرآیند از  4تا 11
مرحله براساس نوع سازمان و محصول متغیر است ممالً،در شرکت موتورال چهار مرحله و در شرکت جنرال
الکتریک ده مرحله میباشد1111 ،212( .و . )Racheal & et al
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این مدل از ایدهیابی شروع و به تولید محصول منتهی میشود .هر مرحله توسط تیم توسعه محصول بررسی
میگردد و موارد نامربوط حذف و به مرحله بعد سوق داده میشود .این مدل در جدول شماره ( )6نشان داده
شده است.
ایدهیابی

دست چینی
ایدهها

ارزیابی ایده از
نظر بازار و
اقتصادی

ارزیابی نهایی
قبل از تولید

تایید نهایی و
تولید آزمایشی

ارزیابی پروژه

فرآیندها و برنامههای هر فرآیند
جمعبندی
ایدهها

مفهومدهی به
ایدهها

انتخاب ایده
مطلوب

توسعه ایده

تست بازار

ت اری کردن
محصول

جمعآوری و
ذخیرهسازی
ایدهها

ارزیابی و انالیز
فنی ،مالی و
ارزیابی مقدماتی
ایده در بازار

تست ارائه برنامه،
ارائه برنامه از
دیدگاه مدیریتی،
مالی و تولید،
جلسات منظم برای
بررسی گزارشهای
تیم توسعه محصول

تنظیم جزئیات
برنامهها شامل
برنامه بازاریابی،
جزئیات برنامه
تولید ،مالی و
آمادگی برای
تولید

برنامه دقیق
بازاریابی با
آمیختههای
مناسب،
جمعبندی
آنالیزهای مالی و
پیشبینیهای
آتی برای محصول
در بازار مانند
()ROL,NPV

اجرای برنامه
بازاریابی منظم
برای تولید در
بازارهای هدف و
برنامه قبلی را
تعدیل و
برنامههای
اقتصادی مناسبی
در طول دوره عمر
محصول ،توسط
تیم توسعه تدوین
و اجرا شود

جدول مدل شش مرحلهای توسعه محصول کوپر
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در مدل راهبردی توساعه محصاول جدید کوپر ،شش مرحله مد نظر است .در عین حال ،باید توجه
داشات که در هر مرحله از مدل توساعه محصاول جدید ( (NPDفرآیندهایی ارائه میشوند .نمودار شماره 4
نشان دهنده این فرآیند راهبردی است که به تفکیک ،هر مرحله نشان داده شده است.

نمودار مراحل اجرایی مدل استراتژیک توسعه محصول جدید در سازمان های نوین
منبع :این مدل برا ساااس بررساای های علمی محققین در مورد اسااتراتژی  NPDدر سااازمان های
مختلف طراحی و ارائه شده است.
اهداف فرآیند توسعه محصول جدید:
جالب اسات هنگام عرضاه و ارائه محصوالت به بازار سه نوع متفاوت از رویکردهای ارائه محصول به
بازار را بین رقبا شاهد خواهیم بود .این رویکردها عبارتاند از:
 رویکرد اولین در بازار :ساازمان عالقه مند است اولین سازمانی باشد که محصول جدیدی را به بازار
عرضه میدارد.
 رویکرد ساااریعترین دنباالاه رو :در این رویکرد ساااازماان نمیخواهاد همنون حالت قبل ،اولین
عرضاهکننده محصاول جدید در بازار نام گیرد ولی راغب اسات ساریعترین شرکتی باشد که همان
محصول را به بازار عرضه میدارد.
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 رویکرد دنباله رو عادی :سااازمان اولین دنباله رو نیساات ،ولی در زمره دنباله روهای تولیدکننده و
عرضهکننده محصول جدید قرار خواهد گرفت.
برای آنکه توسعه محصول جدید با موفقیت قرین شود ،باید همزمان به دو هدف دست یابد:
 )1به حداکمر رساندن تناسب محصول با احتیاجات مشتری:
برای آنکه یک محصاااول جدید در بازار به موفقیت دسااات یابد ،باید ویژگیهای جالب تر ،کیفیت
باالتر یا قیمتگذاری جذابتر نسبت به محصوالت رقیب ارائه دهد.
 )2به حداقل رساندن هزینه و زمان سیکل توسعه:
شارکتی که قادر اسات زودتر محصاول خود را به بازار آورد ،از وقت بیشاتری برای توسعه (ترغیب
دیگران به توساااعه) ،محصاااول  /خدمتهای تکمیلی (که به ارزش و جذابیت محصاااول میافزاید)
برخوردار اساات .نکته مهم دیگر در رابطه با زمان ساایکل توسااعه به هزینه توسااعه و کاهش مدت
چرخه عمر محصاول مربوط میشاود .ساران ام شارکتی که به چرخه توساعه کوتاهی دسات یابد،
میتواند با آشکار شدن لغزشهای موجود در محصول یا با وقوع پیشرفتهای تکنولوژیک به سرعت
در محصوالتی که ارائه میکند ،ت دیدنظر کند یا آنها را ارتقا دهد( .یوسفی)1314 ،
اما با درک بهتر اهداف ساازمانها از فرایند توساعه محصول جدید کافی است پاسخهای مناسبی را
برای این دو سؤال بیابیم:
 -1چرا محصول جدید توسعه میدهیم؟  -2چرا دنبال سرعت بخشیدن به این فرایند هستیم؟
با تأمل بیشتر به این سؤاالت ،نکات قابل توجه زیر حائز اهمیت است:
• توجه ویژه به حفظ موقعیت رقابتی  -ت اری در محیط رقابت
• توجه ویژه به خواسته ها ،سالیق و نیازمندیهای مشتریان در بازار تقاضا
به یاد داشته باشیم که هر محصول یا خدمتی که در قالب روز و حال حاضر خود ارائه میشود خواه
ناخواه پس از گذشت چرخه عمر خود از رده خارج میشود ،این تکنولوژیهای جدیدتر هستند که پاسدهای
مناساابتر و شااایسااته تری به ترجیحات و نیازمندیهای متغیر و متفاوت انواع کاربران و مشااتریان خواهند
داشاات؛ اما امروزه ساارعت یافتن فرایندهای توسااعه محصااول و ارائه سااریعتر محصااوالت و خدمات در بازار
مسئلهای است که شرکتها و سازمانها توجه خاصی به آن دارند( .حاج باقری)1314 ،
هنگامی که از افراد مختلفی که درگیر فرآیندهای توسااعهای در مورد یک محصااول هسااتند سااؤال
میشود که علت یا هدف چه چیزی است پاسدهایی که میدهند به طور ممال:
• صرفا مدیر شرکت از ما خواسته و یک تعهد است.
• بهترین سرگرمی برای من است.
• کمک میکند موقعیت رقابتی و انحصاری خود را حفظ کنیم.
• باید با رقبای خود مقابله کنیم.
• از رده خارج شدن محصوالت جلوگیری میشود.
• محصوالت جدید سود شرکت را افزایش میدهد( .فتاحی راد)1313،
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شيوههای دستيابی به اهداف فرآیند توسعه محصول جدید
الف) فرآیندهای متوالی در مقابل فرآیندهای نیمه موازی (مهندسی همزمان)
قبل از فرآیند توسعه نیمه موازی ،اغلب شرکتهای بزرگ از فرآیند توسعه متوالی استفاده میکردند.
فرآیندهای متوالی شااامل تعدادی مقطع بود که در آنها مدیران در این باره تصاامیم میگرفتند که آیا ادامه
دهند و به مرحله بعد بروند یا پروژه را برای ت دیدنظر به مرحله پیشین بازگردانند یا به آن پایان دهند .یک
فرآیند متوالی هیچ گونه سایستم هشداردهندهای برای نشان دادن این امر ندارد که ویژگیهای طراحی شده
قابل تولید نیساتند .در نتی ه زمان سایکل ممکن است به دلیل تکرار م دد پروژه و عقب و جلو رفتن میان
مراحل طراحی محصااول و طراحی فرآیند ،طوالنی شااود .به منظور کوتاه کردن فرآیند توسااعه و اجتناب از
رفت و برگشتهای زمان بر و پر هزینه میان مراحل چرخه تولید ،بسیاری از شرکتها از فرآیند توسعه نیمه
موازی اساتفاده کردهاند (که گاه به آن مهندسای همزمان گفته میشاود) فرآیند توسعه نیمه موازی فرآیند
توسعهای است که در آن برخی یا کلیه فعالیتهای توسعه دست کم تا حدی به طور همزمان ان ام میگیرند؛
یعنی اگر فعالیت الف در یک فرآیند توسعه نیمه موازی مقدم بر فعالیت ب قرار دارد فعالیت ب ممکن است
پیش از اتمام فعالیت الف آغاز شاود .طراحی محصاول پیش از به پایان رسیدن توسعه مفهوم آغاز میشود و
طراحی فرآیند بسایار پیش از به پایان آمدن طراحی محصاول آغاز شااده اساات تا هماهنگی بسیار بیشتری
میان مراحل گوناگون را میسار سازد و این امکان را که بخش تحقیق و توسعه به طراحی محصوالتی بپردازد
که تولید آنها دشاوار یا پرهزینه باشد را به حداقل میرساند .این امر باید نیاز به رفت و برگشتهای زمان بر
میان مراحل طراحی را از میان ببرد و زمان سیکل کل را کوتاه کند.
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ب) حامیان پروژه:
شاماری از مطالعات که درباره توسعه محصول جدید به عمل آمده اند ،به این نتی ه دست یافتهاند
که شرکتها باید یکی از اعضای ارشد شرکت را به عنوان حامی پروژه توسعه محصول جدید تعیین (یا به این
امر تشااویق کنند .مدیران ارشااد اجرایی از این قدرت و اختیارات برخوردارند که از یک پروژه حمایت و برای
تأمین نیازهای آن مبارزه کنند ،آنها میتوانند تخصاایص منابع انسااانی و ساارمایه به فعالیتهای توسااعه را
تسااهیل کنند و تضاامینکننده این امر باشااند که زمان س ایکل به خاطر محدودیت منابع افزایش نیابد و به
تضامین این کمک کنند که پروژه میتواند از سرعت الزم برای غلبه بر موانعی که الجرم پدید خواهند آمد،
برخوردار شاااود .وجود یاک حاامی ارشاااد برای پروژه همننین میتواند محرک ارتباطات و همکاری میان
گروههای وظیفهای گوناگونی باشاد که در فرآیند توسعه مشارکت دارند .به فرض اینکه ارتباطات و همکاری
بین وظیفهای هم برای کوتاه کردن زمان سایکل و هم دسات یابی به یک تطابق مناساب میان خصااوصیات
محصول و احتیاجات مشتری الزم باشد ،حامیان اجرا میتوانند اثربخشی فرآیند توسعه را افزایش دهند.
ج) شرکت دادن مشتریان و تأمینکنندگان در فرآیند توسعه:
بسااایاری از محصاااوالت به این دلیل که نمیتوانند احتیاجات مشاااتری را از نظر عملکرد و قیمت
برآورده ساازند یا به بازار آمدن آنها بسایار به طول میان امد و از عهده تأمین بازده اقتصااادی توسعه ،عاجز
میمانند ،هر دوی اینها را میتوان با دخالت دادن مشتریان و تأمینکنندگان فرآیند توسعه کاهش داد.
شرکت دادن مشتری :مشتری اغلب کسی است که بیش از هر کس دیگر قادر است قابلیتهای الزم برای
بیشاترین عملکرد و نیز حداقل خدماتی را که الزم اسات محصول جدید ارائه دهد ،تشخیص دهد .گن اندن
مشااتری در تیم توسااعه واقعی یا در طراحی نسااخههای اولیه محصااول و تشااویق وارد کردن اصااالحات در
محصاول به ساود کاربران ،میتواند به شرکت کمک کند تا فعالیتهای توسعه خود را بر پروژههایی متمرکز
ساازد که بهتر با نیازهای مشتری تطابق دارند .برخی اندیشمندان معتقدند که شرکتها باید به جای انتخاب
نمونه بزرگی از مشتریان ،توجه خود را بر کاربران پیشگام متمرکز سازند .کاربران پیشگام ،مشتریانی هستند
که با همان نیازهای عمومی بازار روبه رو هساتند اما محتمل اسات که این نیازها را ماهها یا سالها زودتر از
باقی بازار ت ربه کنند و از این شااانس برخوردار شااوند که از راه حلهایی که برای این نیاز ارائه میشااود به
شکل قابل مالحظهای در قیاس با کل بازار ،بهره مند گردند.
همکاری مشتری در پروژههای نوآوری محصول یک الگوی برتر برای دستیابی به موفقیت در نوآوری
و کاهش زمان توسااعه تلقی میشااود .ساارعت ای اد ایدههای نوآورانه یکی از معیارهایی اساات که عملکرد
پروژههای توساعه محصاول توساط آن سان یده میشود .همکاری مشتریان موجب سریعتر شدن پروژههای
توسعه میشود .مشتریان و ت ربیات آنها بی شک یکی از مهمترین منابع دانشی برای شرکتها تلقی میشود.
بسایاری از محصوالت به دلیل آنکه نمیتوانند احتیاجات مشتری را از نظر عملکرد و قیمت برآورده سازند با
شکست مواجه میشوند ،این مشکل را میتوان با همکاری مشتریان در پروژههای توسعه کاهش داد .همکاری
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مشاتری یا فرد در پروژههای توسعه محصول میتواند مزایا و فرصتهایی را برای شرکت فراهم آورد به ویژه
زمانی که به طراحی محصولی برای نخستین بار میپردازیم( .فتاحی راد)1313،
مشارکت مشتری در پروژههای توسعه محصول جدید میتوان میزان تنوع را باال ببرد و دانش مبتنی
بر مشاتری در شارکت را افزایش دهد و بدین طریق موجب درک بهتر نساابت به مشتری ،بهبود روابط بین
شرکت و مشتری و کاهش نرخ شکست در نوآوری شود و از سایر مزایای مشارکت مشتریان میتوان رضایت
بیشاتر مشتریان از بازار موجود و همننین به تمایل بیشتر به خرید از محصوالت آتی شرکت ،بهبود عملکرد
محصول و همننین افزایش تعلق خاطر مشتری اشاره نمود)He & etal , 2116( .
مشاااتریان از طریق بیان نیازها و خواساااتههای کاربردی خود به تولیدکنندگان کمک میکنند که
ویژگیهای موردنظر را به شکل دقیق در خروجی محصوالتشان لحاظ کنند .عالوه بر این مشتریان میتوانند
به شارکت کمک کنند که اساتراتژیهای خود را متناسب با انتظارات بازار و فرصتهای آتی تنظیم نموده و
سران ام پاسخی اثربخشتر و کاراتر به خواستههای مشتری بدهند)Wong & etal , 2111( .
همکاری مشتری در طول سالهای اخیر مورد بررسی قرار گرفته است .کمپبل و کوپر ( )1111بیان
نمودند که همکاری مشاتری یک رابطه رسامی اسات که بین مشتری و شرکت ای اد شده و مشتریان را به
مشاارکت در فرآیند توساعه دعوت میکنند .در فرآیند همکاری مشاتریان ،شرکت و مشتریان در پروژههای
توساعه به تبادل ایده در خصاوص توساعه محصول میپردازند .این مشتریان هم شامل مشتریان حال حاضر
محصاوالت میباشد و هم مشتریان بالقوهای که پتانسیل این را دارند که محصوالت شرکت را در آینده مورد
اساتفاده قرار دهند .تمامی شارکتهای پیشروی دنیا فرآیندها و ساختارهایی در دل خود دارند که اطالعات
در خصااوص نیازمندیهای مشااتریان و همکاری مشااتری در طراحی محصااوالت جدید را صااادر مینماید.
()cooper & Cambell , 1111
اثر ممبت همکاری مشاتری در توساعه محصاول جدید با همکاری بیشاتر مشتریان افزایش مییابد.
() lue &Johnson , 2118
همننین نشان دادند که سطوح افزایش یافته ی مشارکت مشتری میتواند سطوح اطمینان مشتری
را در زمانی که انتخاب محصول را ان ام میدهد باال ببرد)Youngdal&etal,2113( .
شرکت دادن تأمین کنندگان:
یک شااارکت با بهرهگیری از پایگاه دانش فنی تأمینکنندگانش ،منابع اطالعاتی اش را گساااترش میدهد.
تأمینکنندگان میتوانند اعضای واقعی تیم محصول باشند یا به عنوان یک شریک ،طرف مشورت قرار گیرند.
در هر حالت آنها میتوانند ایدههایی برای بهبود محصااول یا افزایش کارایی توسااعه در اختیار شاارکت قرار
دهند .برای ممال ممکن اساات یک تأمینکننده بتواند نهاده (یا ترکیببندی متفاوتی از نهادهها) را پیشاانهاد
کند که با هزینه کمتر به کار کرد مشابه دست یابد .عالوه بر این مدیران میتوانند با هماهنگی تأمینکنندگان
به تضااامین این امر کمک کنند که نهادهها به موقع دریافت شاااوند و اینکه برای به حداقل رسااااندن زمان
توسعه ،تغییرات الزم به سرعت اعمال گردند .هماهنگ با این استدالل ،تحقیقات نشان دادهاند که بسیاری از
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شارکتها با گن اندن تأمینکنندگان در فعالیتهای یکپارچه توساعه محصاول خود ،توانساتهاند محصوالت
جدید را در زمان کمتر ،با هزینه کمتر و با کیفیت باال تولید کنند (.حاج باقری)1314،
مدیریت ایدهها در فرآیند توسعه محصول جدید
امروزه ،به دلیل نوآوری در تکنولوژی ،تغییر محیطهای بازار و تغییر نیازهای مشتریان و سلیقه های
مصارف کنندگان رقابت بین ساازمانها و شارکتها شادت یافته است .این وضعیت موجب اصالحات عمده در
چشام انداز اساتراتژیک سازمان و اولویتهای کسب و کار و همننین تسریع روند بازبینی مدل های سنتی و
حتی ،مدل های نوین شده است .میتوان گفت رویکردها و راه حل های گذشته توانایی و قابلیت رویارویی با
چالش های سااازمانی را از دساات داده اند .از این رو دسااتیابی به ایده مناسااب ،از میان انبوهی از ایده ها،
میتواند ساازمان را متحول کند و شارکت را در مسایری جدید قرار دهد .خالق ترین قسمت اجرایی فرآیند
توساعه محصاول جدید ،بعد از تشاکیل تیم توساعه محصاول و مدیریت تحول گرا ،ایده یابی و دستیابی به
ایدههای عملی است.
اسااتفاده از یک ایده مناسااب برای توسااعه ،در عصاار رقابتی حاضاار با توجه به کاهش دوره عمر
محصااوالت ضااروری اساات .چرا که این ایدهها میتوانند در برهه ای از زمان برای شاارکتها با ای اد فرصااتی
مناساب ،بازار بالقوه ای ای اد نماید و با برنامه ریزی مناسب میتوان از این ظرفیتها استفاده نمود و جایگاه
رقابتی سازمان را در بازار بهبود بخشید.
رویکرد مدیریتی مناساب ،در روند ارزیابی و دستنینی ایدهها و از همه مهم تر در ای اد چشم انداز
مناساب برای ارزیابی ایده های منتخب ،به عنوان پروژه های توساعه محصاول هزینه فرصت و مزیت رقابتی
مناسابی ای اد خواهد کرد و در تدوین و اجرای اساتراتژی ت اری سازی محصول روند بازنگری استراتژیهای
رقابتی را تسااریع خواهد نمود .در این جا ،بر اساااس مدل توسااعه محصااول جدید در سااازمان ابتدا ،تیم و
ویژگیهای آن بررسی میشود و در ادامه ،ایده یابی و فنون پرورش ایده در فرآیند  NPDتحلیل میگردد.
 ایده یابی
نوآوری ،فرآیند خلق چیز جدیدی اسات که ارزش زیادی برای فرد ،گروه ،سازمان ،صنعت یا جامعه
داشته باشد .این کار زمان بر و هزینه بر است اما ،ناامیدی به معنای قبول شکست خواهد بود .انسانهای بزرگ
هرگز ،از چالش و نوآوری نهراسایده اند .توماس ادیسااون گفته اساات" :من شااکس ات نخورده ام بلکه ،موفق
شادهام  1211ایده ناکارآمد را کشاف کنم .در واقع ،ادیساون به جای شاکستها ،موفقیت هایش را یادآوری
کرده اسات .همیشاه ،در کنار شرکتهای کار آفرین و موفق صحبت از مدیریت تحول آفرین نیز بوده است .از
این رو ،هر موفقیتی با نوآوری و ایده نو شروع میشود .لذا ،در این بخش سعی شده است تا حد امکان ایدهها
و توسعه آنها در فرآیند توسعه محصول جدید با رویکرد علمی در مدل راهبردی  NPDتشریح گردد.
یک ایده جدید با نوآوری در سااازمان شااکل میگیرد .اگر نوآوری را بررس ای کنیم به شااالوده ای از
چهار پی ( )Ps4خواهیم رسید که به "آمیخته های نوآوری" معروف هستند .عناصر این آمیختهها عبارتند از
57

محصووول  ،امکانات ،فرآیند و خالقیت فردی و گروهی .البته ،عناصاار پیونددهنده این آمیزهها فرهنگ
ساازمانی و خالقیت گروهی میباشد (هیگینز .)1388 ،از این رو ،ایده یابی عبارت است از فرآیندی که
بتواند با اسوتفاده از خالقیت و شناخت مقتضیات زمانی ،منابع و تحلیل ریسک محصولی نوآور را
همراه ارزش جدید عرضه کند .به این فرآیند "ایده زایی" گویند.
ایده های نوین در سازمان به روشهای مختلفی تولید میشوند .این ایدهها اغلب ،از مشتریان ،فعالیت
رقبا ،واسااطه های فروش و فروشااندگان مواد اولیه ،خبرگان و کارشااناسااان شاارکت و منابعی نظیر م الت
بازرگانی ،نمایشااگاهها ،کارگزاران دولتی ،مؤسااسااات تحقیقات بازاریابی ،دانشااگاهها یا در آزمایشااگاهها تولید
میشوند.
بر اسااس تحقیقات ،ایده زایی به طور متوساط  61-51درصاد از طریق مشتریان 27-23 ،درصد از
رقبا و  25-21درصد توسط سایر منابع تأمین میشود .با توجه به ارقام فوق مشهود است که این درصدها از
صانعتی به صانعت دیگر متفاوت خواهند بود اما ،به نظر میرسد مشتریان در دسترس ترین و بهترین منبع
ایده یابی هستند .از این رو ،با رشد صنعت  ITشرکتها کوشیده اند بیش از پیش ،به مشتری نزدیک شوند ،از
آنهاا ایاده جمع آوری کنند و انتظارات مشاااتری را در مخازن اطالعاتی شااارکت گرد آورند .ای اد فرهنگ
خالقیت در سازمان رویکرد دیگری در ایده یابی میباشد که در موفقیت این فرآیند بسیار اهمیت دارد (کاتلر،
)313-314 ،1385
با این دیدگاه میتوان فرآیند ایده یابی را از کانال های فوق جمع آوری کرد مضاااف به آن که روند
تولید محصااول جدید ،توجه به تکنولوژی ،دانش های مرتبط با تولید و شااناخت ذی نفعان سااازمان اهمیت
زیادی دارد .بررسی هر یک از عوامل فوق میتواند ایدههایی خوب و همسو با استراتژی سازمان در امر تولید
یا توساعه محصاول ای اد نماید .نمودار شاماره ( )5فرآیند ایده یابی برای توساعه محصاول را نشان میدهد
(.)Michel, 1115
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نمودار ایده یابی و مفهوم ایده دهی یه ایده ها
 غربال ایدهها
هر ایده ای همیشااه ،به مرحله اجرا و ت اری سااازی نمی رسااد؛ زیرا باید از فیلترهایی بگذرد که بر
حسااب چشاام انداز و مأموریت سااازمان طراحی شااده اند .این فرآیند ،مرحله غربال ایده اساات .در ادبیات
محصااول فرآیند تفکیک ایده های خوب از ایده های ضااعیف یا شااناسااایی عملی ترین ایده را غربال ایدهها
میگویند .معموال ،غربالگری بر اساس چشم انداز ،مأموریت سازمان ،بازار هدف ،سود ،کیفیت ،هزینه و امکان
سن ی تولید ان ام میشود (.)MEDICUBE,2117
نمودار شاماره ( )6این فرآیند را به وضاوح نشان میدهد .چناننه مشاهده میشود فرآیند غربالگری
به قیفی تشبیه شده که برای گلنین کردن ایدهها با شاخص های مشخصی در شرکت عمل میکند .در وهله
اول ،ایدههایی به مرحله غربالگری فرساتاده میشاوند که با اهداف کلی شرکت همسو باشند .به این ترتیب،
ایده های ضعیف و نامناسب حذف و در نهایت ایده اصلی استخراج میشود.
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نمودار ایده و غربال ایدهها برای توسعه محصول /محصول جدید
 فنون ایده یابی و پرورش ایده
فنون جمع آوری و دساتنین کردن ایدهها بساته به صانعت و محصول متفاوت است .به طور کلی،
روشهایی که در اکمر شارکتها کاربرد دارند عبارتند از روش قوم نگاری ،سینکتیکس ،فن گروه کانون ،تریز،
چک لیسااات ،توفان فکری و فن دلفی .قابل ذکر آن که این تکنیکها در ساااازمانها به عنوان رویکرد نوین
پرورش ایدهها شناخته شده اند.
روش قوم نگاری
این تکنیک به عنوان تحقیق کاربردی میتواند مطرح شود .این روش بر اساس مشاهده و پژوهش و
در حوزه انساان شاناسای صورت گرفته است .این تحقیق به رغم مشاهده آننه در ارتباط با هدف محصول /
خدمت اسات با بررسی چرایی آن به درک عمیق نیازها و انگیزه های مشتریان نائل میشود .به عبارت ساده
تر ،بازاریاب با تحقیق از مشاتری نیاز و خواساته او را شااناساایی میکند و به آن پاسااد میدهد .با ارائه یک
ممال ،کاربرد این تکنیک در ایده یابی تولید محصول  /خدمات جدید را روشن تر بیان میکنیم.
ماریوت یک تیم هفت نفره (شامل طراح ،مهندس و  )...را برای بازدید از  12شهر ت اری مصاحبه با
مهمانداران ،هتلداران در البیها ،متلها و کافه های شاهرهای ت اری هدف اعزام و اعضای تیم متوجه شدند
این مراکز در سارویس دهی به گروه های کوچک مسافران جاری عملکرد مناسبی ندارند .این تیم هفت نفره
ضامن مصاحبه با مسافران و بر پایه مشاهدات خود دریافتند با نورپردازی بهتر ،ای اد محیطهایی در نزدیکی
مراکز ت اری و فرهنگی و ارائه سارویسهایی با میزهای  4-5نفره و اختصااص فضاای نیمه خصاوصی برای
دادوسااتدهای ت اری ،باالترین موفقیت را در ساااخت هتل در آن منطقه کسااب خواهند نمود (آکر،1381 ،
.)73-74
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روش سینکتیکس
ویلیام جی گوردون" روش سینکتیکس را روش بیان و حل مشکل بر اساس تفکر خالق میداند .این
فرآیند گروهی توساط افرادی ان ام میشاود که شاخصایت و تخصص کامال متفاوت دارند .در حالی که بین
اعضای این گروه کوچک ،روابط غیر رسمی حاکم است .در این روش ،مطالب به صورت کلی و در حدی بیان
میشود که اعضای گروه به مسئله پی نبرند و وقتی گروه دیدگاه اولیه اش درباره مسئله اصلی را از دست داد
مساائله به تدریج ،واضااح تر و مشااخص تر بیان میشااود .در این فرآیند ،گروه راه حل های مناسااب را بیان
میکند و این رویکرد تا آن جا ادامه مییابد که مدیر جلسه مسئله را به روشنی بیان کند.
گوردن پنج اصل تأخیر در بیان مسئله ،طی شدن روال عادی مطلب ،گفتگوهای غیر رسمی ،استفاده
از قیاس و استعاره در گفتگوهای گروهی در جلسه را از منابع ایده میداند .همننین وی دور نشدن از موضوع
را اساس اثربخشی این روش معرفی میکند .از نتایج این فن میتوان به کسب ایده های مناسب و غربال آنها
اشاره کرد (کاتلر.)351، 1384 ،
گروه کانون
از روش گروه کانون زمانی اساتفاده میشاود که دساتیابی به ذهنیت مشااترک افراد اهمیت داشته
باشد .این روش به ذهنیت یک نفر خاص ،به صورت منفرد بستگی ندارد و ذهنیت م موعه ای از افراد مالک
عمل قرار میگیرد.
به عقیده کروگر "گروه کانون" روش ای برای تبادل افکار و مذاکره اساات و طبق برنامه ریزی دقیقی
طراحی میشود تا درک و بینش مصاحبه شوندگان را در محیطی عاری از تهدید و فشار بسن د.
به نظر مورگان تکنیک گروه کانون ،شاکلی از بحث گروهی اسات ولی ،تمیز و تشخیص آن اهمیت
زیادی دارد .منظور از "مصاحبه گروهی" مصاحبه همزمان با تعدادی از افراد است که تمرکز اصلی بر پرسش
و پاسد مطرح شده بین محقق و مصاحبه شوندگان میباشد .حال آن که گروه های کانون بر تعامل در گروه
تأکید میکند و مبتنی بر موضوعات ارایه شده توسط محقق میباشد.
تعامل شااارکت کنندگان در تحقیق ،مبنای ای اد داده ها ،بینش و آگاهی میباشاااد .بحث گروهی
اغلب ،موضاوع مشاترک بین  6تا  12نفر اسات و نظارت ،هدایت و کنترل تعامل اعضای گروه به عهده مدیر
جلسه میباشد .این گونه آزمایشها را آزمایش گروه کانونی مینامند.
محققان اجتماعی معموال ،از این نوع آزمایشها به ویژه در حوزه بازار ،ارزیابی محصااول  /خدمتها یا
بررسی جنبه های مختلف موضوعی خاص استفاده میکنند.
در بررسی یک موضوع معموال ،از چند گروه کانونی استفاده میشود؛ زیرا این خطر جدی وجود دارد
که یک گروه  7تا 12نفره استمنایی باشد و نتوان دیدگاه آن را تعمیم داد.
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مزایا و معایب استفاده از این تکنیک در جدول زیر به صورت خالصه آورده شده است.
مزایای گروه های کانونی

معایب گروه های کانونی

ای اد ارتباط و تعامل بی واسطه بین أعضاء

عدم کنترل و نظارت کافی بر گروه و نوع اطالعات

بررسی و آزمون دقیق و عمیق موضوعات مد نظر

محادودیات تعاداد اعضاااای گروه کانون با قابلیت
تعمیم آن را بااه جااامعااه ای بزرگ تر کاااهش داده
است

فراهم نمودن داده های مد نظر با ساارعت بیشااتر و دشواری انتخاب مناسب مصاحبه گروه های آموزش
دیده جهت هدایت درست جلسه
هزینه کمتر
ای اد تعامل و ارتباط مستقیم محقق با پاسخگویان کسااب اطالعات نامتعادل و نامتقارن در نتی ه عدم
ت انس فکری و عملی اعضای گروه
و دریافت اطالعات از پاسد های شفاهی و کتبی
انعطاااف پااذیری این روش در ارتباااط آن بااا طیف عدم قطعیت درباره صااحت پاسااد های مصاااحبه
شوندگان
گسترده ای از موضوعات ،افراد و گروهها
افزایش حصااول نتایج خاص ای که از تمایالت فکری
اعضای گروه ریشه میگیرد.
جدول مزایا و معایب استفاده از تکنیک گروه کانون

هدف از ایجاد گروه های کانونی
ت زیه و تحلیل محصوالت ،خدمات یا فرآیندها به منظور بهبود آنها همننین شناسایی ،شفاف سازی
و تشریح و اصالح مسئله
سن ش و ارزیابی فرآیند برای شناخت و درک درست آن
گردآوری اطالعات واقعی و همسوسازی نظرات مختلف برای اخذ تصمیمی واحد
ای اد مبنای دانش مشاترک علمی در دامنه گسترده ای از موضوعات و مسائل مختلف ،نظیر مصرف
کنندگان و سایر گروههای هدف
انتقال دانش بدست آمده از گروهی به گروه دیگری

-

مراحل اجرای بحث گروه متمرکز (کانون)
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تعیین موضوع مسئله به صورت دقیق
آماده کردن سااؤالها و نوشااتن راهنمای بحث (موضااوع اصاالی تحقیق را در  1تا  12سااؤال کلیدی
خالصه کند)
تنظیم سؤالها (تبدیل سؤاالت اصلی به سؤاالت فرعی)
انتخاب شرکت کنندگان (انتخاب شرکت کنندگان به موضوع بستگی دارد)
انتخاب زمان و مکان مناسب
اجرای بحث گروهی
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 مقدمه بحث (حتما ،باید در راهنمای بحث نوشته شود) ورود به بحث (با توجه به ترتیب سؤاالت) بررسی عمیق هریک از سؤال های کلیدی و سؤال های جزئی تر خااتمه (جمع بندی آرای افراد باید به نحوی باشاااد که محقق در آن ،اظهار نظر نکند) .نکته :نتی هگیری باید حاصل تعامل گروهی اعضا باشد .بنابراین ،دو عنصر اصلی بحث گروهی یعنی" ،گرداننده"
و "شارکت کنندگان باید تعامل خوبی داشاته باشند .گرداننده باید قادر باشد با بکار بستن تمهیدات
الزم همه افراد اعم از خ التی و غیرخ التی یا کم حرف و پرحرف را در بحث شرکت دهد.
 .7استخراج اطالعات (یک نفره یا چندنفره و همننین برای ثبت و استخراج راحت اطالعات ،عالوه بر
یادداشت کردن ،باید از ابزارهایی نظیر ضبط صوت و دوربین فیلم برداری استفاده کرد).
فن دلفی
این تکنیک یکی از فنون سااده و پرکاربرد در مطالعات نیازسان ی ای است که برای بررسی نگرش
افراد و گروهها (بدون الزام حضور افراد در محل معین) ،از طریق پرسشنامههایا ابزارهای دیگر استفاده میشود.
در این راساتا ،با جمع بندی و ای اد توافق میان دیدگاه افراد ،بر حساب اولویت ،نتای ی حاصال میشود که
میتواند مبنای تدوین برنامه یا هرگونه تصمیم گیری قرار گیرد (.) Stuter &Lynn , 1116
فن دلفی را میتوان به دو روش عمل دلفی و کنفرانس دلفی ان ام داد .در زیر ،به اختصار ،به معرفی
آن میپردازیم:
 -1عمل دلفی :این روش با اساتفاده از یک پرساشانامه شروع میشود که توسط یک گروه کوچک
طراحی شده است .این پرسشنامه برای طیف وسیعی از پاسد دهندگان ارسال میشود و پاسد دهندگان بعد
از تکمیل پرسشنامه ،آن را عودت میدهند .گروه مربوطه پس از ت زیه وتحلیل پاسدها فهرستی کامل تدوین
میکنند و برای اولویت بندی م دد در اختیار پاسددهندگان یا نمونه ای از آنها قرار میدهند .این روند آنقدر
ادامه مییابد تا درباره اهداف مد نظر توافق نسبی حاصل شود.
 -2کنفرانس دلفی ،مشتمل بر کنفرانس گروهی و جلسه های بحث است .این جلسه ها ،توسط افراد
کاردان و خبره اداره میشود و تا دستیابی به توافق ادامه مییابد .برخی اوقات ،این کنفرانس به صورت تلفنی
و توسااط چند نفر تشااکیل میشااود که از هم فاصااله زیادی دارند .فلساافه تدوین این فن اسااتفاده از آرای
متخصاصاان است اما اگر فقط ،بعضی از شرکت کنندگان خبره و متخصص باشند استفاده از سایر افراد برای
مشااارکت در نیازساان ی مشااکل خاصاای ای اد نمی کند .امکان تبادل نظر افراد در حوزه های جغرافیایی
مختلف ،به صرفه بودن از لحاظ زمان و هزینه از مزایای استفاده از روش دلفی است.
در مقابل ،از جمله معایب این روش میتوان به ابهام در داده ها ،عینیت ناکافی در تکمیل پرسشنامه
و صرف زمان طوالنی برای تکمیل پرسشنامه توسط افراد ( )Lynn and Stuter,1116اشاره کرد.
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فن توفان فکری
توفان فکری تکنیک قدرتمندی اساات که برای حل مشااکالت گروهی طراحی میشااود .این روش
بیشاتر ،در مرحله اندیشاه پردازی و خلق ایده صاورت میگیرد .برای دساتیابی به ایده های خالق پیشنهاد
میشود جلسه در محیطی آرام ،مطمئن و انگیزه بخش تشکیل گردد.
اعضای گروه باید احساس کنند نظرات شان ،به طور یکسان ،محاسبه و بررسی میشود .هدف اصلی
جلساه سایال ساازی ذهن ،آفریدن و خلق ایده های فراوان اسات .وجود رهبر و سرپرست برای این جلسات
ضرورت دارد .سرپرست تیم باید قادر باشد مباحث را بر موضوع اصلی متمرکز کند .این کار از طریق سؤال و
پرسش ان ام میشود؛ سؤاالتی که به تشخیص محدوده مشکل و تحریک کردن ایدهها من ر میگردد .به هر
فردی باید زمان کافی داد تا افکار و ایده هایش را ثبت کند .ساااپس ،تیم ایدهها و نظریات را اعالم میکند و
همه آنها را ثبت مینماید تا به عنوان م موعه ای برای بحث و ارزیابی بیشتر مورد استفاده قرار دهد.

دو مرحله مهم و اساسی فرآیند توفان فکری عبارتند از:
الف) مرحله خلق ایده
هادف از مرحلاه خلق ایاده ،تولید گروهی بزرگ و انبوه از ایده هاسااات .طی این مرحله مهم ترین
فاکتور ،پرهیز از انتقاد از ایده هاست .همه ارزیابیها باید تا زمانی نگهداری شوند که تیم بپذیرد ایده ای برای
خلق و ارائه وجود نخواهد داشت .در مرحله خلق ایده:
 انتقادات شخصی شما باید نادیده گرفته شوند. هیچ ایده ای نباید مدتی طوالنی در ذهن شما باقی بماند. قبل از جمع آوری و ثبت نظرات ،ایده های شخصی خود را کارشناسی نکنید. هیچ نظریه ای نباید مورد انتقاد قرار گیرد ،رد شود ،نادیده گرفته شود یا احمقانه محسوب گردد؛ زیراحتی ،نظریات احمقانه نیز پذیرفتنی هستند.
 همه نظریهها باید فورا ،در جمالت کوتاه و بدون مقدمه ثبت شوند. مرحله خلق ایده زمانی به پایان میرسد که دیگر هیچ یک از افراد تیم نظریه ای شبیه آن ارائه ندهد.ب) مرحله ارزیابی ایده
هدف از مرحله ارزیابی ایده ترکیب و انتخاب تعدادی ایده مفهومی از لیساات ایده های تولید شااده
است که در مرحله خلق ایده ان ام میشود.
 هر یک از فرآیندهای توفان فکری قواعدی خاص برای رسیدن به نتی ه بهتر دارد .توجه به این نکاتاثربخشی روش مذکور را افزایش خواهد داد:
 هر ایده ای باید به کمک همه اعضاای تیم ،بر اسااس فهرستی از پروسه و بررسی های به عمل آمدهارزیابی شود.
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 مادامی که حتی یک مورد از نظریهها در فهرست موجود است نباید نادیده گرفته شود. قبل از رد کردن یک ایده امکان یکی شاادن آن با بقیه نظریات بررساای شااود .تولید ایده نهایی را تازمانی که نظری ارزیابی نشده است به تأخیر بیندازید.
 همیشاااه ،این نکته را به یاد داشاااته باشاااید که امکان ارزیابی جزئیات طی مراحل باالتر در فرآیندطراحی وجود دارد.
تکنیک تریز
کلمه تریز ( )TRIZمخفف کلمه روسی  Teoriya Rasheneniya Izobretatelskikh Zadathمیباشد
که در انگلیسی به  Theory of Inventive Problem Solvingترجمه شده است .صاحبنظران این تکنیک را
نوعی رویکرد الگوریتمی برای «حل ابداعانه مساائل فنی» منظور میکنند .این دانش از ساال  ،1146توسط
گنریچ آلتشولر بر اساس نتایج مطالعه ساعات مختلف پایه گذاری شد .آلتشولر که به پدر تریز لقب گرفت در
ساال  1126در روسایه (شاوروی ساابق) متولد شااد .وی که از همان دوران نوجوانی به ابداعات و اختراعات
کن کاوی و عالقه ای خاص داشات اولین اختراع خود را در سان  14ساالگی به ثبت رساند و در اداره ثبت
اختراعات مشغول کار شد .کار او کمک به مخترعین برای ثبت اختراعاتشان بود و در حین کار ،گاهی به حل
مسائل و مشکالت فنی آنان کمک میکرد.
در آن دوران او دریافت که حل مسااائل فنی ای که به اختراع و نوآوری من ر میشااود به اصااول و
روشهایی فراتر از تکنیک های خالقیت شناخته شده نیاز دارد .آلتشولر طی مطالعات خود به این نتی ه مهم
رسید که نظریه اختراع بایستی اصول ویژه ای مانند موارد زیر را داشته باشد (:)Subramanian, 2117
 -1شامل یک فرآیند گام به گام و نظام یافته باشد.
 -2از میان گستره ای از راه حلها مستقیما ،به بهترین راه حل (راه حل ایده آل) من ر شود.
 -3تکرارپذیر باشد.
 -4ساختاری برای دانش ابداع ارائه کند.
این فن برای حل خالقانه مسائل یک روش بر مبنای بحث و م ادله ارائه میکند .مهم ترین مطلب،
درک صاحیح تحول و تکامل سایستمهای فنی است .عمدتا ،از تکنولوژی به عنوان سیستم فنی یاد میشود.
هر سایساتمی از تعدادی اجزا و تعامالت شاان تشاکیل شده است (زیرسیستم) .این سیستم ممکن است از
اجزای یک فوق سایساتم باشد .همه سیستمهای فنی در دوران موجودیت شان تغییر و توسعه مییابند .این
تحوالت ممکن اساات در مراحل مختلف یا از راههای گوناگون از قبیل تولد ،توسااعه ،یکپارچگی ،پینیدگی و
غیره نمایان گردند .نکته بعدی این است که بدانیم سیستم های فنی در جهت افزایش ایده ال بودن متحول
میشااوند که به آن ،قانون ایده آل گرایی میگویند .ایده آل گرایی در واقع ،حرکت در جهت افزایش ایده ال
بودن تعریف میشاود و درک این موضاوع اسااس ذهن ما در پیش بینی آینده و توساعه سایستم های فنی
خواهد بود .باید در نظر داشته باشیم که هدف اصلی تریز ،حل خالقانه مسائل میباشد (.)Altshuller, 1114
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دالیل استفاده از تکنیک تریز ()TRIZ
به دلیل وجود محیط رقابتی شدید در دنیا و نیاز مشتری به محصول با کیفیت و ارزان نیاز بیشتری
به رویکردهای ابداعی دنیا احساااس میشااود .بر اساااس تحقیقات اخیر تریز بین  ٪71تا  311٪به تولید ایده
برای محصاوالت و خدمات جدید و ای اد بهبود کیفیت سارعت میبخشاد .این فن ،تکنیک های مهندسی و
تئوری های علمی را به یک چارچوب معین سوق میدهد.
تبحر در فرآیند تریز این نیسات که تیم فنی همه پتانسیل موجودشان را شناسایی کنند بلکه ابتدا،
به آنها یادآوری میکند چرا آنها مهندس یا دانشمند بودن را برگزیده اند .با بکارگیری تکنیک تریز میتوانیم
با یک روش سایساتماتیک به چکیده همه راه حل های مسائلی دسترسی پیدا کنیم که بشریت با آنها روبرو
بوده اساات و در مییابیم که همه مسااائل قبال ،به طریقی حل شااده اند ( .)Foster, 2114, 31-43ضاامنا،
بررسای اسااس همه ابداعات و اختراعات ثبت شاده در جهان نشان میدهد که هزاران ساعت نیروی انسانی
صارف حل مساائل مشاابهی شده است که بشر در زمینه های مختلف با آن سر در گریبان بوده و در نهایت،
پس از حل آنها به نتایج مشاابهی دسات یافته است .این فن با طبقه بندی راه حل های هوشمندانه ،راههای
ابداعی حل هر مسئله را شناسایی میکند (.) Mann &Stratton , 2113
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كالم آخر در باب محصول
بر اساس آمار هر سال باالی  311هزار محصول جدید رونمایی میشود که  85درصد از آنها شکست
میخورد .از آن اییکه دالیل بسیار زیادی برای شکست این محصوالت وجود دارد اما یکی از مهمترین آنها
این است که خیلی از این محصولها أصال برای بازار مناسب و آماده نیستند .این یعنی نادیده گرفتن یکی از
بخشهای توسعه محصول و تمرکز بیش از حد بر روی دیگر بخش ها که من ر به از دست دادن منابع مالی
میشود.
امید است بانک ملی ایران با مدیریت محصول درست و مناسب در اداره کل تحقیقات و نوآوری بتواند
احتمال شکست محصول در بازار را تا میزان قابل توجهی کاهش داد.
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منابع و مآخذ:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8

آکر.دیوید(" ،)1381مدیریت استراتژی بازار (ویرایش سال  ،")2111ترجمه احمد روستا ،انتشارات گروه صنعتی آرایانا قلم.
آجیگل ،محمد حسن" ،)1386(.مدیریت چرخه عمر محصول" ،سازمان مدیریت صنعتی ،مقاله مدیریت فناوری اطالعات.
آقایی فیشانی ،تیمور ( .)1381خالقیت و نوآوری با نگرش سیستمی ،تهران :کتاب طالیی جامع.
ایران نژاد پاریزی ،مهدی" ،)1387( .مدیریت رفتار سازمانی در عصر جهانی شدن" ،چاپ اول ،تهران :انتشارات نشر مدیر.
احمدی ،ساید محساان ( .)1314بررسای گرایش اسااتراتژیک و گرایش بازار و تأثیرات آن بر اسااتراتژی نوآوری و تولید محصااوالت جدید در
سازمانهای بزرگ ایرانی( .پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی) ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه( .شماره بازیابی)4171123،
ادپا ،اس.ار ( )1371چرا حلقههای کیفیت ،مترجم :دکتر مهین آذر -آرشاایال قریب پور شااهریاری ،تهران :مرکز آموزش و تحقیقات صاانعتی
ایران
جعفرنژاد ،احمد" ،)1385( .مدیریت تولید و عملیات نوین" ،انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
جبل عاملی ،محمدساعید" ،)1381( .مهندسی ارزش فرآیندی کارا برای تحلیل عملکرد و بهبود طرح و پروژه ها" ،نشریه علمی ،دانش ویان
دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،شماره  ،13ص ص3-11 :

 )1حاج باقری ،محیا ( )1314شاناساایی عوامل مؤثر بر فرآیند توساعه محصاول جدید در کساب وکارهای کوچک و متوسط در صنعت پوشاک
شهر تهران( .پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی) ،دانشگاه پیام نور واحد ری ،شماره بازیابی.)3126814 ،
 )11روزبهی ،صادق (" ،)1386انگیزش در تیم توسعه محصول" ،خبرنامه مدیریت پروژه ،شماره  ،5ص .3
 )11ساخاوتی ،علی ( .)1313ارائه مدلی مفهومی برای توساعه محصول جدید متناسب با بازار هدف (پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع)
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد فیروزکوه (شماره بازیابی)3781225 ،
 )12سارعتی آشاتیانی ،نرجس( .)1387نوآوری اساتراتژیک .فصالنامه مدیریت منابع انساانی در صنعت نفت موسسه مطالعات بین المللی انرژی؛
شماره 2
 )13فتاحی راد ،میترا ( )1313شناسایی و استخراج میزان تأثیر ریسکهای مشارکت مشتریان در توسعه محصول جدید در شرکتهای تولیدکننده
ی نرم افزارهای سازمانی در ایران( .پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش تولید) ،قزوین (شماره بازیابی)3131121،
 )14فااااضاااااالااای ،عاااالااایاااه سااااااادات" ،)1388( .شااااااش ساااایاااگاااماااا" ،بااارگااارفاااتاااه از سااااااایااات
مدیریارview=article&id&3163http://www.modiryar.com/index.php?option=com_content
 )15طاهری ،شهنام ،1381 ،مدیریت کارخانه (نگرش سیستمی) چاپ اول ،انتشارات هوای تازه
 )16علیرضاایی ،ابوتراب؛ توالیی ،روح اهلل ( .)1387راهکارهای تقویت نوآوری و شاکوفایی در سازمان ،فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت
نفت ،سال  ،2شماره  ،3صفحات 16-67
 )17کاتر .فلیپ" ،)1384( .مدیریت بازاریابی" ،ترجمه بهمن فروزنده ،چاپ دوم ،انتشارات آتروپات.
 )18کاتر .فلیپ ،آمسترانگ .گری" ،)1385( .اصول بازاریابی" ،ترجمه بهمن فروزنده ،چاپ هشتم ،نشر آموخته.
 )11هیگینز .جیمز 111" ،)1388( .تکنیک حل خالق مسااأله (راهنمای اندیشاااههای نو برای کساااب و کار" ،ترجمه محمود احمدپور دارایانی،
انتشارات امیرکبیر.
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