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 بسمه تعالی

مقدمه 

امروزه در سااازمانه های تولیدی و خدماتی موضااوعاتی همنون نوآوری و خالقیت، ت اری سااازی و 

پاسخگوی نیاز های مشتری توساعه محصاول جدید بسیار حیاتی و کارآمد می باشد. محصوالت سنتی دیگر   

کیه بر شیوه های سنتی تولید محصول دیگر جایی در بازارهای و تولید مبتنی بر سعی و خطا و ت نمی باشاد 

رقابت پذیر جهانی ندارد. در این راساتا با تولید محصاول جدید و بهبود در محصاول فعلی سعی می شود به    

ری و رقابت بی توجهی شااود، ارائه محصااول جدید با نیاز مشااتری پاسااد داد و اگر به مباحمی همنون نوآو

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.

وهش به صورت نظری موفق عمل نموده اند ولی نکه دانشاگاهها در حوزه آموزش و پژ با عنایت به ای

دید و جخال آموزشی و تحقیقاتی بسیار مشخصی در ارتباط با ت اری سازی از طریق فرآیند توسعه محصول 

 داشتن استراتژی درست که مهمترین عامل ای اد مزیت رقابتی در بنگاههای اقتصادی می باشد وجود دارد.

و همننین فرآیند   NPDت و اهمیت رضاااروتولید محصاااول ، خالقیت و نوآوری در در این جزوه 

 تولید محصول مطرح گردیده است.

 تعریف خالقیت 
خالقیت همواره مفهومی اسرارآمیز، وسیع و بسیار پینیده بوده است. تحقیق در مورد خالقیت و 

ه اساسی انگیز دهنده آن، بیش از یک قرن پیش توسط دانشمندان علوم اجتماعی شروع شد؛ ولیعناصر تشکیل

توسط گیلفورد ای اد گردید. گیلفورد خالقیت با تفکر واگرا )دست یافتن  1151برای پژوهش بیشتر در سال 

دانست. های جدید برای حل مسائل( در مقابل تفکر همگرا )دست یافتن به پاسد صحیح( مترادف میبه رهیافت

ب محققین خالقیت را از دیدگاه فرآیندی مورد بررسی های گوناگونی قابل تعریف است، اما اغلخالقیت به شیوه

های کارآمد و جدید تعریف دهند. از این دیدگاه خالقیت در سازمان اغلب به عنوان ای اد و خلق ایدهقرار می

 اند از:شود. از این رو دو ویژگی اصلی ایده خالق عبارتمی

 نو و جدید بودن ایده: به ناب بودن و اصیل بودن آن اشاره دارد.   -1

مفید بودن ایده )کارآمدی ایده(: ایده با سایر عناصر مرتبط با آن به طور مستقیم در ارتباط با اهداف  -2

 (1387سازمان بوده و مبنایی برای ای اد ارزش در آن باشد. )علیرضایی و توالیی،

ابع های نو به وسیله شهودگرایی از مندیدگاه روانشناسی، پدیدار گردیدن تلفیقی از اندیشه ازخالقیت 

خالقیت را توانایی دیدن چیزها در یک نظر نو و غیر معمولی، ( 1188ناشناخته، تعریف شده است. پاپالیا )

 هایائه رهیافتدهد و سپس اردیدن مشکالتی که هیچ کس دیگر امکان تشخیص موجود بودن آنها را نمی

استاد رفتار سازمانی، خالقیت را به وجود آوردن تلفیقی ( 1112جدید، غیرمعمولی و اثربخش میداند. لوتانز )
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خالقیت ( 1186ها در یک روش جدید، تعریف کرده است. بازرمن )های افراد و یا گروهها و رهیافتاز اندیشه

 داند.یا کشفی بدیع می محصول / خدمتهوم، را فرایند شناختی از به وجود آمدن یک ایده، مف

های اصلی خالقیت از جمله تخصص، تفکر خالق و باید به این نکته توجه داشت که مؤلفه همننین

تواند درونی یا بیرونی باشد، نقش مدیر در پرورش خالقیت با استفاده از تحریک و تشویق انگیزش که می

های خالق، اجرای نظام فویض اختیار به کارکنان، پیدا کردن ذهنهایی نظیر تکارکنان با استفاده از روش

 (1381تواند بسیار اثرگذار باشد. )آقایی، مدیریت مشارکتی و تشویق ابتکارات، می

 تعریف نوآوری 
نوآوری توسط شومپیتر وارد مالحظات اقتصادی شد که وی آن را به عنوان یک عامل بیرونی  مسئله

گذارد و شیوه ای برای اعمال احتماالت جدید بر روی منابع د اقتصادی تأثیر مینمود که بر رشمحسوب می

، شومپیتر یم مفهوم بسیار گسترده از نوآوری را معرفی نمود 1161کنونی به منظور ای اد ثروت است. در سال 

است. انواع که علی رغم گذر زمان همننان اعتبار خود را حفظ نموده و برای شرایط کنونی نیز قابل اعمال 

 اند:اصلی در زیر آورده شده

 ارائه محصوالت جدید برای تولید و همین طور بهبود محصوالت  -1

 ارائه فرآیند جدید تولیدی و یا بهبود یک فرآیند موجود  -2

 کاربرد روش جدید برای فروش یا خرید  -3

 یک روش جدید تبلیغ یا بازاریابی  -4

 باز کردن یک بازار جدید  -5

 جدید و محصوالت نیمه ساختهکاربرد مواد خام    -6

 ارائه ی سازماندهی جدید برای تولید و مدیریت  -7

 ت هیزات جدید یا یک منبع جدید برای نیروی کار یا مواد خام   -8

 یک روش جدید حمل ونقل با ارتباطات  -1

 یک ابزار مالی جدید -11

هایی با ماهیت فنی، سازمانی، اجتماعی یا روان ها، فرآیندها و پدیدهتوان به عنوان واقعیترا می نوآوری

 پردازد که شامل تمامیی شناخت نوآوری به عنوان فرآیندی میشناختی در نظر گرفت. پومیکالسکی به مسئله

ه از یک محصول، فرآیند یا خدمات جدید یا های مرتبط با ای اد یک ایده، اختراع یا محصول بوده و به استفادفعالیت

 شود.بهبودیافته مرتبط می

 شود:به طور کلی تعریف نوآوری یکی از موارد زیر را شامل می

 هاها: نوآوری در محصوالت، خدمات و امور توزیع آننوآوری در خروجی 

 های تأمین آن نوآوری در ورودی ها: نوآوری در مواد مصرفی مورداستفاده، نوآوری در منابع و شیوه 
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 های اجرایی ان ام ها و رویهنوآوری در فرآیندها: نوآوری در فرآیندهای تکنولوژیک، نوآوری در مهارت

قرار دهیم، تعریف آن باید  امور به عنوان ممال اگر نوآوری در زمینه تولید محصوالت و خدمات مورد بررسی

 در برگیرنده ابعاد زیر باشد:

  کیفیت محصول: قابلیت محصول برای برآورده ساختن نیازهای مشتریان 

 تواند برای تولید کننده مزیت رقابتی هزینه محصول: که در ارتباط با هزینه تولید محصول است و می

 ای اد کند. 

 ی است که صرف طراحی، توسعه و ای اد محصول جدید زمان تولید محصول: مربوط به مقدار زمان

 (1387گردد. )علیرضایی و توالیی، می

 انواع نوآوری 
های یبندتوانید دستهنوآوری تا حد زیادی تحت تأثیر نوع نوآوری است. در ادبیات، می تعریفالبته 

توانیم در نوآوری را مشخص می، ما 2115متعددی را برای نوآوری فنی بیابید. بر اساس دستورالعمل اسلو سال 

این محصول عبارت است از هر . نماییم: نوآوری محصول، نوآوری فرآیند، نوآوری سازمانی و نوآوری بازاریابی

نوع تغییری که محصول کنونی با یک م موعه از محصوالت را توسط یک محصول جدید و ارائه ی آن به بازار، 

باشد. هم محصوالت و میآن های های محصول شامل تغییرات قابل توجه در قابلیتبهبود بخشد. نوآوری

گیرند. در حالی که والت موجود در این تعریف جای میخدمات کامال جدید و هم بهبود قابل توجه در محص

 باشد. یکهای تحویل میهای تولید و روشنوآوری در فرآیند تولید نشان دهنده تغییر قابل توجه در روش

توانند در فعالیت های ت اری، های سازمانی جدید اشاره دارد. این موارد مینوآوری سازمانی به استفاده از روش

از  های بازاریابی شامل استفادهدهی محیط کار یا در روابط بیرونی شرکت، تغییر ای اد کنند. نوآوریدر سازمان

دی بنو بسته محصول / خدمتتواند شامل تغییرات در طراحی های بازاریابی جدید هستند. این موارد میروش

باشد. در سایر منابع، / خدمت  محصولگذاری های قیمتو یا در روش محصول / خدمتیابی آن، تبلیغ و مکان

 (1316های مختلف، دسته بندی نمود. )بدیع زاده، علیزاده م د، ترکی، توان براساس مالکها را مینوآوری

 تفاوت خالقيت و نوآوری 
اند که شاید به دست آوردن تعریف مستقلی ان هرکدام خالقیت و نوآوری آن چنان به هم ع ین شده 

ای م زا از هم تعریف نمود. خالقیت پیدایی و تولید توان آنها را به گونهروشن شدن ذهن میدشوار باشد اما برای 

خالقیت را به ( 1111یک اندیشه و فکر نو است در حالی که نوآوری عملی ساختن آن اندیشه و فکر است. رابینز )

ند داند در حالی که نوآوری را فرایها در یک روش منحصر به فرد یا ای اد پیوستگی بین ایده میمعنای ترکیب ایده

نوآوری را به ( 1188داند. کونتز )اخذ ایده خالق، تبدیل آن به محصول، خدمات و روشهای جدید عملیات می

تواند محصولی جدید، خدمتی های نوین ناشی از خالقیت یاد کرده و معتقد است که نوآوری میکارگیری ایده

اری باشد؛ در حالی که خالقیت توانایی و قدرت ای اد فکر و یا ایده جدید و نو جدید یا راهی جدید برای ان ام ک

 (1381است. )آقایی، 
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 ماهیت خالقیت یا اختراع را از نوآوری به وسیله معادله زیر تفکیک کردند:

 انتفاع + اختراع + مفهوم = نوآوری

اشاره دارد که با توجه به چارچوب مرجعی آن، فرد، بخش یا گروه، سازمان « مفهوم»در معادله نوآوری فوق،  

اشاره به هر ایده جدیدی دارد که به حقیقت رسیده « اختراع»و یا یک دانش انباشته شده جدید است. کلمه 

 (1387داللت دارد. )علیرضایی و توالیی،  بر به دست آوردن حداکمر استفاده از یک اختراع« انتفاع»باشد. کلمه 

 ارتباط بين خالقيت و نوآوری 
کنند؟ ت ارب اطالعات ضمن زندگی روزانه، تعلیم و تربیت و مطالعه چرا مردم به یک ایده خالق فکر می -1

گیری یک تفکر خالق از این گیرد. برای شکلشود و در حافظه افراد جای میها و جراید، کسب میکتاب

گیرد. و اطالعات کسب شده، افراد باید تعلیم ببینند. بر اساس این تعلیم یک نوآوری صورت می ت ارب

های خالق زیاد هستند، اما تواند یک محصول جدید را به وجود آورد. ایدهدر واقع ارائه یک ایده جدید می

از  ز نظر امکانات و چهشود که بیشترین شرایط برای موفقیت آن در دسترس باشد. چه اای پیروز میایده

 نظر جامعه.

 (1371یک قله بلند معموالً پایه وسیعی دارد. )ادپا، -2

ژی نوآوریاسترات 

پذیری اند که به اهداف رقابتها با توسل به آن در تالشهایی است که سازماننوآوری یکی از روش 

 هایها و مدلمؤثر بر ان نظریهخود دست یابند. بسیاری از محققین برای توجیه و تفسیر نوآوری و عوامل 

. اندمختلفی را عرضه داشته اند و عوامل مؤثر بر نوآوری را چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت بررسی کرده

ها هنوز از با این حال توافق جمعی بر عوامل مؤثر بر نوآوری وجود ندارد به ویژه در بلند مدت که سازمان

 (1314های نوآوری محور برخوردار نیستند. )احمدی، و اجرای استراتژیالگوهای صحیحی به منظور تدوین 

 در استراتژیک نوآوری 
 تواند به عنوان:نوآوری استراتژیک می

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

 تسهیل کننده کاربرد خالقیت و نوآوری برای مدیریت استراتژیک 

 یز استراتژیک و مزیت رقابتی  به منظور مقدور ساختن تما 

  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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نویسد: توانایی ساختن یک شرکت برای می در مورد قصد استراتژیک چنین( 1181هامل و پراهالدا )

ای اد فضای صنعتی جدید و تسهیل خلق بازارهای جدید. مارکیدز نوآوری استراتژیک را به منزله یک روش 

دیدار ها پداند که از طریق شکستن قوانین بازی و اندیشیدن به روشکامال متفاوت رقابت در یک صنعت می

 عبارت است از: شود. یک عنصر اصلی از نظر اومی

سازی م دد آننه کسب و کار در پی آن است و اینکه کدام روش من ر به راه متفاوت بازی مفهوم

در مرود استفاده از خالقیت و نواوری  "شود. کرنسکی وجنکینزکردن مسابقه به طور صحیح در صنعت می

 کنند.های رقابتی صحبت میبرای شکستن قوانین به منظور کسب مزیت

های از هم گسیخته به همان اندازه کند که توانایی اداره کردن جریانتشریح می( 1117تاچمن )

 گردد.های همگرای و پیشرفت نوآوری من ر به بازارهای جدید و بازنویسی قوانین صنعتی میجریان

دارد که نوآوری استراتژیک ظرفیتی برای تصور م دد مدل موجود صنعت بیان می( 1118هامل )

کند و ثروت و دارایی جدیدی را برای همه های جدیدی را برای مشتریان ای اد میاست به روشی که ارزش

ذی نفعان از طریق اختراع یک محصول یا خدمت، تعریف م دد فضای بازار یا طراحی م دد مرزهای صنعت، 

ی نوآوری در مدل ت اری ناش شود که مزیت رقابتی کلیدی ازکند. او همننین این نکته را متذکر میتولید می

شود. هدف نوآوری مدل ت اری این است که یک گوناگونی استراتژیکی بزرگ تری را در بازار و محیط می

 رقابتی ای اد کند.

کنند: نوآوری در مدل ت اری که نوآوری استراتژیک را چنین تعریف می( 2114چریتو و مار کیدز )

 های حمله کنندهشود و نوآوران استراتژیک به منزله شرکتقه میمن ر به یک روش جدید بازی کردن مساب

باشند. مطابق نظر گاوین دارجن و تریمبل نوآوری استراتژیک گیرند، میکه مدل ت اری متفاوتی را به کار می

انحراف خالق از اقدامات قدیمی در حداقل یکی از سه حوزه زیر است: طراحی معماری زن یره ارزش، 

 (1313م دد منتقل شده به مشتری یا تعریف مشتریان بالقوه )نعیم، سازیمفهوم

  :نتایج نوآوری استراتژیک 
 شود به:تواند بیان گردد. نوآوری استراتژیک من ر میبامالحظه تعاریف باال نتایج زیر از نوآوری استراتژیک می

  های ت اری جدید )شامل معماری زن یره ارزش جدید(مدل •

  )از طریق ای اد بازارهای جدید یا شکل دهی م دد بازارهای موجود(بازارهای جدید  •

  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:

  ،مفهوم و فرایندیک چارچوب از ابعاد به هم وابسته محتوا  

 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

 (1387ارزش برای مشتریان و خود شرکت. )سرعتی آشتیانی، 

 :فرآیند نوآوری استراتژیک 
توانند روی سه موضوع جداگانه زیر هم فرایندهای استراتژی می( 2114مطابق نظر دی ویت و مایر ) 

 پوشانی داشته باشند: 

  تفکر استراتژیک: تمرکز آن روی استراتژیست است و در مورد اینکه چگونه مدیران باید تفکرشان را برای

 کند.و موفق استراتژیک سازماندهی نمایند سؤال می دستیابی به فرایند منطقی

 ن های تعییفرم دادن استراتژی: تمرکز آن روی استراتژی و در مورد اینکه چگونه مدیران باید فعالیت

 دهی استراتژی موفق شکل دهند سؤال مینماید.استراتژی را برای دستیابی به فرایند فرم

   تغییر استراتژیک: تمرکز آن روی سازماندهی کردن است و در مورد اینکه برای دستیابی به فرایند

 کند.نوسازی )ت دید( استراتژیک چگونه باید تغییر سازماندهی شود سؤال می

ف، کند شامل کشهمننین یک فرایند سه مرحله ای مشابه را برای ای اد استراتژی پیشنهاد می( 1118هامل )

 یر، آزمایش.تفس

پخش را که  -3تبدیل  -2ای اد ایده  -1فرایند به هم پیوسته شامل: سه مرحله ( 2117هانسن و بریکیشو )

 زن یره ارزش نوآوری تعبیر کرده اند، ای اد نمودند.

های کند که بین خالقیت و نوآوری تفاوت وجود دارد. در حالی که خالق بودن و ای اد ایدهبحث می( 2112لویت )

ها در یک مسیر منظم بسیار های وبه ان ام رساندن آنرسد اما نوآور بودن و اجرای این ایدهبسیار آسان به نظر می

پیشنهاد میدهند که به جای آماده کردن ح م انبوهی از مستندات که با اعداد ( 2115سخت است. کیم و امبرگن )

 (1387ارتقا بحث بسازیم. )سرعتی آشتیانی،  اند فرایندی را برای تصور کردن نتی ه وو ارقام پرشده

 توان نوآوری استراتژیک را به شیوه ذیل اجرا نمود:با توجه به فرآیندهای مختلفی که محققین ارائه کرده اند می

 ت سم و توصیف استراتژی موجود  -1

 های موجودای اد ایده -2

 های جدیدارزیابی و آزمون این ایده -3

 (1313نعیم،انتخاب و اجرای ایده جدید )  -4

( 2113توانند از انواع منابع داخلی و خارجی ناشی شوند. لیندر داونپورت )هایی برای نوآوری استراتژیک میایده

 به طور ممال پنج کانال خارجی منبع نوآوری را به شرح زیر برمی شمارد.

 خرید نوآوری روی بازار از طریق پژوهشهای حمایت شده.  -1

 ن از طریق سرمایه گذاری مخاطره آمیز با مشارکت مساوی و منصفانهسرمایه گذاری روی نوآورا  -2

 های نوآوری یا از طریق سرمایه گذاری مشترک.هم منبعی با رقبا درون یا سراسر بخش -3

 ها و جوامع کاربران خبره.یابی از ان منمنابع  -4

 منبع یابی ابزارهای جدید نوآور و استعدادهای مورد تقاضا  -5
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ها و محصوالت های نپخته تا ایدهتوانند از خرید ایدهمنابع خارجی می( 2117مطابق با نام بزن و ساونی ) 

رسند که گرانتر باشند سرعت آنها پایین و ریسک باالیی های خام به نظر میآماده بازار باشند. در حالی که ایده

ائه به بازار بسیار پایین است در حالی که سرعت دارند. به عبارت دیگر ریسک هنگام خرید محصوالت آماده ار

کنند که منبع یابی بیرونی هنگامی که سبد دارایی و همننین هزینه آنها باالست. آنها همننین پیشنهاد می

ها باید نوآوری را یک کند شرکتنیز تأکید می( 2112نوآوری درونی ضعیف است بسیار مفید است. والپرت )

های مستقل مبادله و تسریع ها را از طریق مداخله گریها و واسطه گریانند و نوآوریعنصر طبیعی ت ارت بد

 نمایند.

عناصر كليدی نوآوری استراتژیک:  

های کمی چهار عامل که نوآوری استراتژیک های موردی و ت زیه و تحلیل دادهبر اساس ادبیات مطالعه نمونه

 در بردارد عبارت اند از: 

این بعد نوآوری استراتژیک ارائه ارزش به مشتری ممتاز و به طور همزمان به مشتری  نوآوری ارزشی: -1

باشد. ارائه ارزش به مشتری ممتاز برای دستیابی به مزیت رقابتی قابل تحمل ضروری است. نو می

ادراک مشتریان از آننه عرضه کنندگان م بورند ارائه نمایند یک عنصر اصلی مفهوم ارزش مشتری 

وآوری ارزشی به منزله ارائه ارزش به مشتریان در حالی که جدید و ارزشمند است تعریف است. ن

شود. نوآوری ارزشی در حالی که مطمئنا گردد. نوآوری ارزشی اغلب با نوآوری استراتژیک اشتباه میمی

شی زکنیم که نوآوری ارشود. ما استنتاج مییک عنصر نوآوری استراتژیک است همه آن را شامل نمی

پوشاند. نوآوری ارزشی به عنوان جزئی جزء ضروری نوآوری استراتژیک است اما کل مفاهیم آن را نمی

کند ارزشی را که نوآوران استراتژیک به از نوآوری استراتژیک است که به طور ویژه ای تعریف می

 کند.کنند را تعریف میمشتریان منتقل می

 هاییای اد بازار جدید است. نوآوران استراتژیک روی بخش نوآوری استراتژیک ایجاد بازار جدید:  -2

کنند بلکه به دنبال جذب انواع جدیدی از مشتریان از بازار که مشابه رقبایشان است تمرکز نمی

هستند. به عبارت دیگر به جای پذیرش مرزهای تعریف شده بازار آنها بازارهای خودشان را خلق 

توانند از طریق تعریف بخشهایی از نیاز مشتری که عت موجود میکنند. بازارهای جدید درون صنمی

های مشتری موجود یا تعریف م دد بازار بخش هنوز خدمت رسانی نشده ترکیبی جدید از بخش

کند تا از رقابت مستقیم شوند. این جز نوآوری استراتژیک به شرکت کمک میبندی آن پدیدار می

یک کند. به این دلیل نوآوران استراتژاز رقبا بر مشتریان تمرکز می جلوگیری نماید زیرا به طور متفاوت

های موجود در بخش هایشان تشخیص داده نشوند. ممکن است به عنوان رقبای مستقیم توسط شرکت

شود نوآوران استراتژیک موانع صنعت موجود را ترکیب نوآوری ارزشی با ای اد بازار جدید سبب می

 قابتی منحصر به فردی را ای اد نمایند.تعریف کنند و موقعیت ر

شود نوآوران استراتژیک از روش قبلی که آنها نوآوری ورود به بازار سبب می نوآوری ورود به بازار: -3

های زیادی را برای کردند منحرف گردند. برای ممال ظهور اینترنت فرصتبه مشتریانشان خدمت می
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کردند ای اد کرد؛ بنابراین نوآوری ورود ا استفاده میهای غیرسنتی ردستیابی به مشتریانی که روش

به بازار محدود به این نیست که از تکنولوژیهای جدید برای دستیابی به بازارها استفاده شود بلکه 

تواند شامل هر نوعی از رویکرد جدید را بازاریابی محصوالت یا خدمات یک شرکت که از اقدامات می

 د.سایر رقبا متفاوت گردد باش

عنصر نهایی نوآوری استراتژیک م بور است با این حقیقت روبه رو شود که نوآوران  شکستن رقابت:  -4

های استراتژیک موجود نیستند و بدین وسیله تعادل موجود بین رقبا را استراتژیک متعلق به گروه

 ا خلقسازند. چند نظریه پرداز متذکر شده اند که یک صنعت یک مدل ت اری غالبی رآشفته می

را به عنوان نقشه ذهنی  "منطق غالب"کند که دستورالعمل صنعت میشود. پاراهالد و بتی مفهوم می

یا دیدگاه جهانی یا تفهیم سازی ت ارت و ابزارهای اداری موردنیاز برای اجرای اهداف یا تصمیم گیری 

یک شرکت  تواند هم در سطح فردی و هم در سطحکنند. این مدل میدر آن صنعت تعریف می

های کنند و همننین مدلنگریسته شود. اعضای صنعت ت ربیات مشابه و محیط را با هم تسهیم می

تواند به عنوان ساختار اعتقادی که شامل سازند. این مدل ذهنی میذهنی شان را باهم مشترک می

دهد عناصر و روابط کلیدی که بر یک صنعت حاکم است و مبنای هر آرزوی شرکت را شکل می

بهی های مشامالحظه شود. گروه استراتژیک به عنوان گروهی از شرکتها درون یک صنعت که استراتژی

کنند است. با این تعاریف یک نوآور استراتژیک موقعیتی بیرون گروه استراتژیک موجود را دنبال می

ده ن منحرف شگیرد. شکستن رقابت میزانی که نوآوران استراتژیک از ساختار موجود در صنعتشامی

ی، کند. )سرعتی آشتیانکند و ساختاری جدید بر اساس قوانین مسابقه اتخاذ میاند را اندازه گیری می

1387) 
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 :ومدفصل 

 

 طراحی و مهندسی محصول
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 یو محتو يممحصول، مفاه یطراح 
 

 محصول (product) 
( با قابلیت مبادله و یا استفاده ، م موعه ای از ویژگی ها ) خصوصیات، عملکردها ، مزایا و کارکردها  (1

می توند،  (product)محصول بصورت آمیخته ای اشکال ملموس و غیرملموس. بدین ترتیب معموال

به  محصول / خدمت( یا هر ترکیبی از آنها باشد.  محصول / خدمتیک ایده، یک موجودیت فیزیکی ) 

 .جود داردجهت مبادله رضایتمندانه برای اهداف شخصی و یا سازمانی و

 کند می بیان را  امروزه استفاده گه گاه حاکی از تعریفی از محصول است که م موعه ای از ویژگی ها ( 2

دله یا استفاده است. این تعریف در تضاد با خدمات مبا برای محصول فیزیکی و لمس قابل فرم با مرتبط که

 .عالقمند است محصول / خدمتاست که فروشنده ، خریدار و کاربر در درجه اول به شکل ناملموس 

اگرچه صحبت از محصوالت و خدمات راحت است، اما ما را در تعریفی که شامل ترکیب هر دو گردد، 

طالح محصوالت ملموس است و این اصطالح شاید برای خدماتی ها، اصمحصول / خدمتسرگردان رها می کند. 

 .که ترکیب ملموس و ناملوس را تشکیل می دهد به عنوان جایگزینی برای اصطالح محصول، بکار می رود

 

 انطباق محصول(Product adaptation) 
طباق است. ان دیگران محصول / خدمتاستراتژی توسعه محصوالت جدید با تغییر یا بهبود بر نوآوری های 

 .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. 

( 2( آگاه شدن از محصول جدید، )1ه شامل )این مراحل تا حد زیادی در استفاده متفاوتند اما تمایل دارند ک

 های روش به آن  ( آزمودن4( توسعه نگرش های مطلوب نسبت به آن، )3جمع آوری اطالعات درباره آن، )

 کاربرد برای محصول انطباق( 6) و آزمایشی محصوالت در رضایتمندی یافتن( 5) مستقیم غیر و مستقیم

 .است م دد خرید الگوی یا مشخص

  محصولدیدگاه(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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  محصول طبقه بندی(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 

د. شان استفاده می شوبیشتر توسط خرده فرو محصول / خدمتشبیه آمیخته محصول، می سازد. طبقه بندی 

 .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

  محصولقهرمان(Product champion) 
یک مسوول ارشد یا اجرایی شرکت است که مسوول توسعه بیشتر محصول در داخل شرکت و ارتقا 

یا خدمات در محیط خارج است . بسیاری از فعاالن کسب و کار به این نتی ه رسیده اند که  محصول / خدمت

 .ا در بازار بهبود می بخشدوجود قهرمان محصول به میزان قابل توجهی شانس موفقیت محصول ر

 رده محصوالت(Product class) 
گروهی از محصوالت که مشابه هستند و عموما به عنوان جایگزین یکدیگر مطرح می شوند.رده بندی 

 یم تعریف گسترده یا محدود هستند،بصورت جایگزینی قابل  بسته به آن که چگونه محصوالت متنوع،

 ،بیکن شامل باید صبحانه های گوشت درباره محصول بندی طبقه از محدود تعریف یک ممال برای . شود

و یک طبقه بندی گسترده می تواند شامل همه گوشت های دیگر و حتی آنهایی که  باشد سویس و همبرگر

 .با گوشت قابل جایگزینی برای صبحانه می باشد، می گردد

 مدل مفهومی محصول(Product concept) 
( یک یا چند مزیت 1ارئه شده از یک محصولِ جدید. مدل مفهومی شامل )تفسیر شفاهی یا تصویری 

( تکنولوژی استفاده شده برای دست یافتن به فرم می باشد. 3( شکل کلی آن و )2است که ارائه خواهد شد، )

 دتایی و روشن را 3 مورد  سپس و  ( 2 و1 مورد)  مورد دو آن  فعالیت بیشتر در فرآیند توسعه محصول بتدریج

میزی فروخته شود. آ موفقیت طور به بازار در که شود می محصول به تبدیل زمانی مفهومی مدل. کند می

 .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) 
کنندگان بنا نهاده شده است و معموال  مدل های بهینه طراحی محصول اغلب بر ادراک و اطالعات مصرف

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) 
یا  که محصول بصورت رقابتی باقیماندهتغییر تدری ی در محصول ، به نحوی توسط فروشنده تغییر کند 

 .اجازه ورود به بازار جدید را بیابد. این مساله شبیه الگوهای تکامل در طبیعت است

 
 .بسیار شبیه بحث تکامل در حوزه های علوم زیست شناسی تعبیر می گردد تکامل محصول

 شکل محصول(Product form) 
یا مراحل متوالی یک خدمت. شکل محصول با یک یا  محصول / خدمتصورت فیزیکی یا ماهیت یک 

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( 

ه بندی محصول را شکل می دهند. ) برای ممال همه ی اتومبیل های دیفرانسیل جلو (. یک گروه از دست

 .تفاوت ها در فرم خدمات، کارگزاران سهام های تخفیف را از کارگزاران سهام تمام خدمات متمایز می سازد

 نوآوری محصول(Product innovation) 
 ردنب برای نیاز مورد فعالیت همننین و اختراع شامل این. جدید فرآیند یا محصول خلق برای تالش (1

 .باشد می نهایی فرم به مفهومی مدل یا ایده یک

 کم خیلی از تازگی از متفاوتی درجات است ممکن نوآوری یک. جدید فرآیند یا خاص محصول یک (2

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) 
تعریف توسعه محصول( ) از زیست شناسی ( چهار مرحله است که یک محصول که به آن اندیشه می  (1

می کند. معرفی، رشد، بلوغ و افول. در این ا بحث پیرامون آن است که گذر شود از تولد تا مرگ طی 

محصوالت در واقع از چنین چرخه های نظامندی قابل پیش بینی است. مدل مفهومی چرخه طول 

و ” دسته بندی محصول“، کمتر بر ” فرم )شکل( محصول“عمر محصول، در درجه اول قابل اعمال بر 

 است.” ت اری منحصربفردنام های “بسیار ضعیف بر 

 چرخه.دهد می توضیح محصول، فروش تاریخنه در را مراحل تعریف این( استراتژیک بازاریابی تعریف) (2

( محصوالت دارای طول عمر محدود 1فرضیه قبلی است: ) 4دارای  (PLC)محصول عمر طول

عابیر خاصی ( فروش های محصوالت مراحل جداگانه ای را طی می کنند که هر مرحله ت2هستند.)

در مراحل مختلف چرخه عمر محصول متغیر محصول ( سود حاصل از فروش 3برای فروشنده دارد.)

( محصوالت نیازمند استراتژی های متفاوت در مراحل مختلف طول عمر محصول می باشند. 4است و )

 کند می رشد آهسته فروش –( معرفی و مقدمه 1)چرخه طول عمر محصول چهار مرحله دارد.

فروش بسرعت رشد  -( رشد2جدید تبعیت می کند.)محصول رفی یک عکه این پیروی می کند از م

توقف رشد  -( بلوغ3مترجم( می باشد. ) -می کند که این به معنای قبول محصول ) از سوی بازار

افول فروش که به  -( افول4زمانی که محصول، بوسیله اکمر خریداران مورد قبول واقع شده است و )

ن معنی است که محصول جایگزین شده است ) با یک محصول جایگزین ( یا اینکه از چشم افتاده ای

 .است

 

 سازمان مدیریت محصول(Product management organization) 
مدیران محصول یا مدیران نام ت اری)برند( مسوول توسعه برنامه های بازاریابی، هماهنگی اجرای برنامه 

ی و نظارت بر عملکرد محصوالت هستند. مدیران محصول به مدیر بازاریابی گزارش می ها با بخش های اجرای

دهد مگر اینکه تعداد آنها زیاد باشد در این صورت، آنها به بخش های دیگر مانند مدیریت گروه یا دسته 

 اری محصول گزارش می دهد. اصطالح مدیریت محصول و مدیر محصول، با مدیریت نام ت اری و مدیر نام ت

 .) 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 

وش و خدمات محصول نیست. با این وجود، این سازو کار به اجرایی مانند، طراحی ، تولید، مالی، پخش ، فر

 .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 

به مدیر بازاریابی ) یا اگر تعدا زیادی مدیر محصول وجود دارد(  (product)محصول محصولی است. مدیر

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

از آن ا که مدیر محصول دارای قدرت نفوذ مستقیم بر بخش های عملیاتی که برنامه ها را اجرا می  : نکته

کنند، ندارد، موفقیت این مدیر محصول در دستیابی به اهداف محصول ) مانند فروش، سود و سهم بازار( بسیار 

با آنها رابطه کاری دارد  وابسته به قدرت متقاعد کنندگی و دانش وی می باشد. واحدهایی که مدیر محصول

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

جدید نیز ممکن است به مسوولیت های مدیر محصول  توسعه محصول ه،همننین بصورت استمنا و نه قاعد

 اضافه گردد.اگر چنین باشد، این مساله معموال به بهبود محصول یا توسعه خط آن محدود می گردد. 

شخصی که مسوول یک یا چند محصول، یا برند است. در اکمر  :تعریف از منظر بهبود و توسعه محصول

ننین ممکن است توسعه محصولِ جدید باشد. به عنوان یک قاعده، یک مدیر محصول موارد، مدیر محصول، هم

 .باید تالش های مختلف منظم متخصصان مانند تولید، فروش و تحقیقات بازاریابی را هماهنگ نماید

 ترکیب )آمیخته( محصول(Product mix) 
ته محصول، شامل همه خطوط م موعه ای کامل از محصوالت که توسط یک سازمان ارائه می گردد. آمیخ

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) 
یداران و دیگران برندهای رقابتی یا انواع محصوالت را می راهی است که مصرف کنندگان، کاربران، خر

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 

ن پایه ای بر ویژگی های اندازه گیری شده ی محصول، معتبر نیست. از لحاظ تاریخی، جایگاه الزاما به عنوا
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یابی های رقابتی محصول، بر رتبه فروش در بازار بنا گردیده بود. اما این درک محدود مدت مدیدی است که 

 .ستجای خود را به طیف گسترده ای از ارزیابی های شامل ارزیابی های روانشناختی داده ا

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 

 بلیق تعریف رسید، پایان به معرفی مرحله که زمانی بعدا،. است( عقیده –برای ای اد اولین برداشت ) ادارک 

 .گرفت خواهند را خود یابی جایگاهی تصمیمات افراد که ای گونه به بود خواهد یابی جایگاه دار عهده

برای هردو محصولِ جدید و موجود، جایگاهی یابی محصول ممکن است با بخش بندی بازار به عنوان  

 .این کاربرد اخیرش منحصرا در تبلیغات دیگر منظور نشده استیک ابزار بازاریابی یکپارچه ادغام گردد. 

 مدیر تبلیغات محصول(Product publicity manager) 
افته جدید، تکامل ی محصول / خدمتمدیر تبلیغات محصول، مسوول بدست گرفتن تبلیغات مطلوب برای 

 محصول / خدمتیا موجود است. این موارد شامل، محتواهای اخبار، تصاویر و شرح در روزنامه ها و م الت، 

 درمعرض دید در برنامه ها و فیلم ها، ایمیل مستقیم، ویدئو ها، برنامه های تروی ی در مراکز خرید و برنامه

حلی است. این مدیر به مدیر بازاریابی، مدیر تبلیغات و مدیر های ماهواره ای مخابره شده به ایستگاه های م

 .روابط عمومی، گزارش می دهد

 کیفیت محصول(Product quality) 
 ( بادوام چقدر میزان، چه طعم، چه. ) است محصول خاص ویژگی یک از ای اندازه (1

ه یک ویژگی است. ممل اینکه چگونه ب مشتری ی شده تعیین پیش از العمل عکس یک ی اندازه (2

تولیدی، ارزشیابی کیفیت،  محصول / خدمتدوست داشته شده است، چگونه تاثیر داشته است. در 

اغلب بر کیفیت خصوصیات فیزیکی محصول که در فرآیند تولید شکل گرفته است ، بنا شده است. 

 می گیرد. شکل مدیران توسط شده ساخته اختصاصی استانداردهای قضاوت ها، توسط 

کیفیت محصول ممکن است با قیمت مرتبط باشد. در برخی اقالم خاص با قیمت پایین، می توان  (3

 حصولم کیفیت  کاربرد این. دارد(  آن بابت شده پرداخت)  پول میزان گفت کیفیت خوبی در مقابل 

 .کند می فرض یکسان محصول ارزش با را
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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 

 ستفاده از آزمون تست محصول عبارتند ازدادن عکس العمل هایشان به آن نمونه می باشد. مقاصد برای ا

 .باشد می فرض پیش ( مشاهده اینکه مورد توسعه یافته بوسیله سازمان دارای ویژگی های 1)

بیاموزند که آیا محصولِ نمونه نیازهای بازار را که در مرحله ایده پردازی تعریف شده است، برآورده می ( 2)

 سازد 

 .اینکه چگونه و توسطه چه کسی نمونه استفاده می گردد( دریافت اطالعات درباره 3و )

 خط محصول (Product line) 
یک گروه از محصوالت که توسط یک سازمان به یک بازار عام ارائه شده است را خط محصول، می گویند. 

 ،یتکنولوژ دارای همننین. هستند مشترک کاربرد( یا) و  این محصوالت دارای برخی از ویژگی ها، مشتریان

ترک می مش تولید خط دارای محصوالت خط اغلب. باشند می مشترک … و خدمات ، قیمت توزیع، کانالهای

 .باشند

 اهميت طراحی و توسعه محصول 
در فرآیند توساعه محصاول جدید، عامل طراحی بسایار مهم و موثر است و زیر بنای توسعه محصول جدید    

طراحی محصول اعمال می گردد و این مهم را ابزار تصمیم  می باشاد. زیرا اکمر نیازهای مشاتریان در مرحله  

 گیری در باره محصوالت جدید ساخته اند.

در فرآیند مدیریت تولید، عملیات طراحی و توسااعه محصااول و خدمت یکی از پیش نیازهای برنامه ریزی  

رد نظر به طور جامع تولید می باشاااد. پیش از ان ام برنامه ریزی باید یکایک اجزای محصاااول یا خدمت مو

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 

زار، نیازهای مشااتریان، قوانین حاکم بر جامعه و روابط یک بار الزم اساات طراحی ان ام گیرد. اما تغییر در با

بین الملل، رقبا و پاساخگویی به مشاکالت درون ساازمانی، موجب می گردد که طراحی و توساعه محصاول      

 (.1381و طاهری،  1312پایدار باشد و دائما مورد توجه قرار گیرد)متقی، 

 محصول یطراح 
با بهره گیری از تکنولوژی  محصول / خدمتطراحی محصول عبارت است از ترکیب نیاز مشتری در 

و اروپا توسعه  یکادر آمر یالدیم 11در دهه  یابیمحصول همانند اصول بازار طراحی .(Evamy, 1115تولید.)

قرار گرفت. در محصول مورد توجه  یرانبه عنوان اسااس کار مد  ی،در طراح یمدار یمشاتر  یکردو رو یافت

محصااول به  یدر طراح یشاقدم پ یرا جزو شاارکتها "ام. و مرک یهایی مانند ترتوان شارکت راساتا، می  ینا
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با  محصول / خدمتدر  یمشتر یازن یبمحصاول عبارتست از ترک  یطراح یابی،بازار یاتآورد. در ادب حسااب 

 (.Evamy, 1115, 14-16) یدتول یاز تکنولوژ یریبهره گ

زمان  ینه،هز یی،مانند ساااخت و بهبود مواد محصااول نها  یبر موارد یادیز یرمحصااول تأث طراحی

مناسب در قفسه و در  یدمانمناساب، چ  یبساته بند  یحمل و نقل، طراح یلمحصاول، تساه   یفیتک ید،تول

 هسازندبه سه عنصر  ییمنما یرا بررس یطراح یندرا به همراه خواهد داشت. اگر فرآ یمشاتر  یترضاا  یت،نها

موارد شامل سه نوع  ین. ایدهندم یلمحصول را تشک یسه عنصر چارچوب طراح ین. ایدرس یمخواه یطراح

ساخت است. در ارائه خدمات تنها  یندفرآ یمحصول و طراح یاتجزئ یطراح ی،)مهندس یکیتکنولوژ یطراح

ز ا یمهندس احیطر یاست که به جا ینا محصاول / خدمت با ارائه  یساه در مقا یکدیگرعناصار با   ینتفاوت ا

 .یشودو توسعه خدمات در سازمان استفاده م یقتحق یندفرآ یطراح

 یریگ یمتصم یبر اساس الگو یتالش خود را متمرکز طراح یر،سال اخ 21 یال 15در  ی،فن طراحان

 (.Whitney, 1113, 75-81ساخته اند ) یددرباره محصوالت جد

 (Bort, 1111, 111-117شود )اجرا می یرموارد زدر شرکتها بر اساس  یننو یاصول طراح امروزه،

 و بازار(  یمشتر یازبر اساس خواست و ن یاز خارج به داخل )طراح یطراح -

 (-Location co) یدمحصول جد یسازمان در طراح یدپارتمان ها یهبا کل یهمکار -

 شرکت  ینفعانبه سهامداران و ذ یبر اساس سودرسان یطراح -

 محصول یو ارگونوم یباییز -

 QFD 1 یطراح یالگوها ی( بر مبناBenchmarking) یاستفاده از فن محک زن -

 (CRM) یو اصول ارتباطات با مشتر یبر اساس برندساز یطراح -

 دستگاه حمل ونقل و فروش با اساتفاده از  هتوجه ب یکردبر اسااس ابعاد محصاول با رو   یطراح -

 (. Vending Machineخودکار فروش ) یها

 (  DFA ,CAD , CAEمحور )  انهیاستفاده از فنون را -

 باشند.می یطراح یاصل یموارد، جزو شاخص ها ینهمه ا

 

                                                 
1 QFD  فرآیند طراحی می گردد یکی کیفیت و دیگری عملکرد می باشد .  طول در گسترش به من ر که است یافته تشکیل جزء دو از

 طراحی فرآیند به تبدیل را  (   Voice of Customer   مشتری ندای( ,(  Quality Deployment بخش بهسازی کیفیت (

من ر  ,تری می باشند ویژگی های قطعه و محصول که در ارتباط با نیازمندی های مش ,.این امر با شناسایی اهداف طراحی  کند می

 های بخش با ارتباط در  ( Function Deployment)   به تضمین طراحی و کیفیت تولید می گردد . بخش بهسازی عملکرد

با تشکیل تیم طراحی این کار را ان ام می دهند . متخصصین  , هستند ارتباط در تولید طراحی با که سازمان مختلف کارکردی

عملکردی نواقص مربوط به ارتباطات میان مراحل طراحی و عملکردها را کاهش می دهند .برای رسیدن به اهداف کیفی و در واقع 

 اجرای برای اصلی ابزار . شود می استفاده  QFDاز ابزارها و روش های متفاوتی در  , شود می نامیده  QFD  آننه که اهداف

QFD  ,  خانه 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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  جدیدمراحل طراحی و تولید محصول و خدمات 

 ایده تولید    .1

 ها ایده غربالگری    .2

 مفهوم آزمون و توسعه    .3

 ت اری تحلیل    .4

 . توسعه محصول5

 . تست مارکتینگ و یا بازاریابی آزمایشی6

 . ت اری سازی7

 . النچ محصول8

 

 ایده تولید .1

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     

هایی هستند که لزوماً به تولید و توسعه ها و دپارتمانتولیدکنندگان مهم دارای بخشبدان است که برخی از 

 ایده در سازمان مشغول هستند.

 TOWS یا و  SWOTحاال این ایده های بعضا خام و ساده باید در بوته ارزیابی قرار بگیرند. تحلیل 

(TOWS  وSWOT ( توانمندی{ هر دو اختصار کلمات یکسانS( ضعف ، )W( فرصت ، )O( و تهدید )T } )

این  TOWSو  SWOTولی با ترتیب متفاوت هسااتند . مضاااف بر اینکه در مرحله ی عمل تنها تفاوت بین  

بر محیط داخلی تاکید دارد(  SWOTبر روی محیط خارجی تاکید می کند در حالی که  TOWSاسااات که 

ر یک شرکت یا موضوع ت اری یا هر ایده چارچوب مناسابی را برای بازنگری دراساتراتژی ، موقعیت و مسای   

، یک بنگاه یا موضاااوع یا ایده اقتصاااادی، را مورد ارزیابی قرار  SWOTدیگری فراهم مینمااید. لذا تحلیل  

 میدهد.

به ما کمک می کند که بساتری مناساب برای بررسای استراتژی، جایگاه و سمت و     SWOTتحلیل 

ای اد کنیم. بنابراین به کمک این ابزار میتوانیم جایگاه شرکت ساوی کار و کسبیا هر ایده دیگری که داریم،  

 را ارزیاااباای و مسااایاار تااازه ای را باایاااباایاام کااه هاامساااوی اساااتااراتااژی تاا اااری مااا باااشااااد.     

عالوه بر این اقدام ت اری، روشااهایی وجود دارند که تمرکزشااان بر نیازها و خواسااته های مشااتریان بوده و  

 اشند:میتوانند منبع خلق ایده های تازه ب

 بازاریابی تحقیقات ان ام    •

 و فعلی محصوالت پیرامون بازخوردها شامل -هدف مخاطبان پیشانهادات  و بازار ضامیر  به توجه    •

 نهاآ ضعف و قوت نقاط

 ( … و ذهنی بارش ممل متفاوتی روشهای کمک به) پیشنهادات ارائه به شرکا و کارکنان ترغیب    •
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 آنها ناکامیهای و موفقیتها به توجه و رقبا رصد    •

 ها ایده غربالگری    .2

 و نداشااته اجرایی قابلیت دلیل هر به که هایی ایده که میگیرد نشااات آن ا از  اهمیت این مرحله

ب نیستند، در اسرع وقت از گردونه خارج شوند. ایده ها باید به شکل عینی و ترجیحا بوسیله یک گروه مناس

 وارسی و بررسی جامع قرار بگیرند.و یا کمیته تخصصی مورد 

در این مرحله ضااروری اساات تا یک معیار بخصااوص برای غربالگری ایده ها در نظر گرفته شااود.   

)نرخ بازگشات سارمایه(، کشاش و ظرفیت بازار و امکان پذیری اجرایی سازی ایده ها.     ROIمعیارهایی نظیر 

 تقاضایی آیا که ببینیم و کنیم بررسی خوبیبه تا میکند قادر را ما ایده آن با رابطه در بازار تحقیقات ان ام  لذا

در بازار چه  شدهشناسایی بخصوص نیازهای رفع برای اینکه و خیر یا دارد داشت خواهد وجود ایده این برای

 هایی باید در ایده موردنظر گن انده شود.ویژگی

 مفهوم آزمون و توسعه    .3

فیلترهای الزم عبور کرده است. هرچند دیدگاههای درون سازمانی  شاما ایده ای دارید و آن ایده از 

 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  

 باید به یک مفهوم تبدیل شااود، مفهومی با اطالعات عمیق که مشااتری بتواند را ارزیابی کنید. این ایده حاال

 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؟

ا فراهم میکند و بعالوه این مرحله به کمک بازخوردهای مشتریان هدف، امکان توسعه بیشتر مفهوم ر

 .کرد استخراج مرحله همین در نیز را  میتوان پیام بازاریابی مناسب

 تجاری تحلیل    .4

به محض آزمون مفهوم و نهایی سااازی آن، سااوداوری آن باید مورد ارزیابی قرار بگیرد. این مرحله  

الزم و حیاتی اساات که  های اسااتراتژیکی اساات که برای موفقیت یک محصااول کامالًمسااتلزم اخذ تصاامیم

 تموقعی  توان به قیمت موردنظر برای فروش محصااول، اسااتراتژی دقیق بازاریابی،ها میازجمله این تصاامیم

 یااابی کااه قرار اساااات مورد اساااتفاااده قرار گیرد اشاااااره کرد.  بااازار آمیختااه و محصاااول گااذاری

تقاضااا وجود دارد، ارزیابی کامل  این تحلیل همننین باید شااامل موارد دیگری نیز بشااود: آیا برای محصااول

 هزینه ها، و همننین ارزیابی دقیق فضای رقابتی.

 . توسعه محصول5

در صااورت تایید محصااول جدید، میتوان آن را به مرحله توسااعه فنی و بازاریابی انتقال داد. در این 

های اولیه ممکن است در همرحله است که پروتوتایپ یا نمونه اولیه و یا مدل تولید محدود ای اد میشود. نمون

ان کنندگمنظور دسات یافتن به یک محصول نهایی و موردنظر مصرف طی مراحل مختلف طراحی و تولید به

که حاضر به پرداخت وجه و خرید آن باشند، تغییرات زیادی را ت ربه کنند. اغلب محصوالت، قبل از معرفی 
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روه ها با استفاده از یک گای تولید و تبلیغ و ترویج آنرسمی به بازار و صرف ح م باالیی از سرمایه نقدی بر

 گیرنااد.هااای تولیاادکننااده مورد آزمون قرار میکنناادگااان واقعی توساااط شااارکاات کوچااک از مصااارف

پس نمونه مفهومی را در میان گروهی نمونه و منتخب از مشاتریان واقعی خود آزموده و واکنشهای ایشان را  

 بررسی کنید.

که میتوانیم در مورد خصوصیات و همننین طراحی دقیق و هرگونه متد تولید این بدان معنا اسات  

باه نتی ه نهایی دسااات یابیم و همننین محصاااول ملموس به منظور آزمون مصااارف کنندگان و دریافت   

 بازخوردهای آنان در اختیار داشته باشیم.

 

 . تست مارکتینگ و یا بازاریابی آزمایشی6

 یک  کردن سااازی نهایی برای  ن مفهوم یا مصاارف کننده اساات.تساات مارکتینگ متفاوت از آزمو

 ازدردبپ محصول سازی ت اری به تر واقعی بینشی با تا دارد آن کردن خطا و آزمون به نیاز سازمان محصول،

در این مرحله کوچکترین توده ی ارزیابی و سن ش سودآوری محصول جدید در کوچکترین بازار هدف، اجرا 

بر اساس اصول نانومارکتینگ میتوان محصول را در بازاری با ابعاد کوچکتر از بازار هدف و  میشود )بطور ممال

درصاد بازار هدف عرضه کرد (. اگر محصول در این بازار کوچک موفق یا نا موفق   1تا  1,13معموال در ابعاد 

 ام کند.باشد برای ادامه کار و یا اصالح محصول یک سازمان به راحتی و سریعا میتواند اقد

 یدآزمون محصول جد

. اغلب، رسدیط واقعی میتوساعه ، نوبت به آزمون آن در مح  ینداز ارائه محصاول به بازار در فرا  قبل

گام اول، محصول از  یندفرآ ینا یمتفاوت هستند. لذا، در اجرا محصول / خدمتها بر اسااس نوع  آزمون ینا

 یزانشاااود و در گام دوم، ممی ی ارزیابیرقابت یکردهایمصااارف کننده و رو ینگرش ذهن یرهایی نظجنباه 

 یبه اطالعات جمع آور توجهبازار با  یاسااتراتژ یزن یندفرآ ینگردد. در خالل امی یبررساا یمشااتر یوفادار

 .یردگصورت می یینظرها یدشود و در آن، ت دمی ینشده از محصول تدو

 417) یدانندم ارمون محصاااول در بازآز یترا علت موفق یرز یدیمحصاااول، ساااه عامل کل یرانمد

,2112  ,Crawford & Di Bendetto :) 

 ،جدید است ارائه محصول یزو چالش برانگ یرقابت یاییدن یدمحصاوالت جد  یایز آن جا که دنا  -1

 یاجرا یرو، برا ینطلبد. از امی یبه مراتب باالتر یسااکنساابت به محصااوالت اصااالح شااده، ر

 و زمان مناسب صرف کرد. ینهصبر، هز یدآزمون با

 بلکه، یسااتمدارانه ن یمشااتر یآن، آزمون یمحصااول توسااط مشااتر یفیتاز ک یتزمون رضاااآ -2

ی اد ا یفیک ینرژیو نصااب، در محصااول ساا  یدقطعه به قطعه محصااول در مراحل خر کیفیت

 باشد. ارزشمند می یفیتنوع ک ینا یکند که از نظر مشترمی

یره از دا یدآزمون با یراسااات و مد یابیبازار یقاتتحق آزمون محصاااول اسااااس کار، ینددر فرا -3

 انتخاب شود.  بازاریابی
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 یدتولبازار،  ( بهCOKEکوک ) یدان ام ندادن آزمون مناساب شارکت کوکاکوال با ارائه محصول جد  

ت شرک یانگذاراستافر، بن نیامده بود.به عمل  یآزمون مناساب روان  یاناز مشاتر  یرامحصاول را متوقف کرد؛ ز 

 یلیونم 111در بازار،  یکابل یزیونموفق تلو ولیمناسب آزمون بازار در شش ماه با ارائه محص ی، با اجرا یمتا

 دالر سود بدست آورد.

ق ازمون موف رغمبه بازار عرضه کرد. به یابانکرم ب یخود را با نام ت ار یدیکرم تول یکادبور شرکت

 با استقبال ید،محصول جد با برخورد عرضه کنندگان عدم آزمون یلبه دل یگر،د یهامصارف و تسات   یتاولو

 یو رو باسنامن یشد مشکل، بسته بند صعلل شکست مشخ یکنندگان روبرو شد. در بررس یعکم توز یاربس

توان شرکت کوموفالگ را به عنوان ارائه می یگرد یمورد رهم قرار نگرفتن محصاول در قفساه بوده اسات. د   

 یننمود. به رغم محصول موفق ا یمعرف یشای محصاوالت آرا  یدبازار در تول نموفق در آزمو یکننده محصاول 

 ی هنت ینشرکت به ا کست،علل ش یلمحصول با شکست مواجه شد. در تحل ینا یساز یت ار یندشرکت، فرآ

 کرد.مکمل عرضه می یمحصول / خدمتهم به عنوان  یا یینههمراه محصول آ یدکه با یدرس

شود اما محسوب می یاصل اساس یکرو، آزمون محصوالت در بازار در راهبرد توسعه محصول  ینا از

ر . دیستندآزمون موفق ن یک یدر محصول، شاخص ها یبازار و نوآور ی،مشتر یازتوجه نمود که صرفا ن یدبا

 توجه به ارزش کیفیت، یب،محصوالت رق یابی،مصااحبه درباره عناصار بازار   ی،ارتباط با مشاتر  یدها باآزمون

 یساااز یحاصاال از ت ار یسااکتا ر یردبا توجه به نوع بازار مد نظر قرار گ یت،رضااا یتو در نها یاخالق یها

 .یابدمحصول کاهش 

 آزمون محصول در بازار

باعث  محصااول و مراحل عمر یان، مدل، رقابت، نوع بازار، نگرش مشااتر محصااول / خدمتنوع تنوع در 

 منحصر به فرد باشد.   محصول / خدمتهر  یشده که آزمون محصول در بازار برا

 مصرف کننده یتآزمون اولو

 یدمحصوالت ت د یآزمون برا ینرسد اما اغلب، از امحصاول نوبت به آزمون بازار می  یاز طراح پس

 ینو روا یتست عملکرد کاربرد. در مرحله اول، شرکت اقدام به یشودتوسعه داده شده استفاده م یانظر شده 

ونه نم یشپ ید،)قبل از تول یزیکیف یمحصول / خدمت یهآزمون ته ینهدف از ا یراکند؛ زمی محصول / خدمت

 مصرف کنندگان است. یشود( براساخته می

هم بساااته به نوع  یششاااود. محل آزمااز شااارکت ان ام می یرونطور معمول، آزمون بازار در ب به

از مصااارف  یتعداد یمحل زندگ ی،حت یا یشاااگاهیآزما یطدر مح یکند؛ گاهق میفر محصاااول / خدمت

 یناست. ا محصول / خدمت یبرخوردار اسات آزمون کاربر  یا یژهو یتشاود. آننه از اهم کنندگان ان ام می

هم تراز  یهامحصول / خدمترجحان مصرف کننده نسبت به  یبا درجه بند یزوج قایساات م یقآزمون از طر

ساه نوع نوشابه مشابه به مصرف کننده داده   یا ینساه دورب  یدشاود. به طور ممال، فرض کن می یریاندازه گ

 یبند یتها آنها را اولومحصول / خدمتخود از مصرف  یحشاده و از آنها خواساته شاده است با توجه به ترج   

 .یندنما
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مورد آزمون قرار  یزشاود بلکه، از نظر شکل و اندازه ن  یتسات نم  یمحصاول فقط از نظر روان  اغلب،

 یگر،است و از طرف د یگذار یهو مخاطرات سرما ینهطرف، تحت تأثیر هز یکآزمون بازار از  یزان. میردگمی

 دارد. یبستگ ینهبه فشار زمان و هز

کرد.  یدا خواهدکاهش پ یزآن در بازار ن یتمحصول باال باشد درصد موفق یسکر یچه شااخصها  هر

 یی کههامحصول / خدمتاز  یشترشاوند، ب بار به بازار عرضاه می  یناول یبرا که یدیجد یهامحصاول / خدمت 

 . به هردارند یازمتفاوت ن یبه زمان و آزمون ها (توسااعه داده شااده یهامحصااول / خدمتشااوند )اصااالح می

ان ام شود.  تواند( میآلفا، بتا و گاما یسه گانه ) آزمون ها یمحصوالت توسعه داده شده تست ها یجهت، برا

 خواهد بود. یط متغیرها بر اساس شراشد تعداد و نوع آزمون یانب یشترچناننه پ و،ر یناز ا

 یدجد یمحصوالت مصرف یآزمون بازار برا

شاود بساته به نوع شارکت، نوع نوآور در محصول،    نوع محصاوالت ان ام می  ینا یکه برا آزمونهایی

مصرف کننده،  یتهایاولو یما، در اکمر موارد بعد از محک زنمتفاوت هستند ا محصول / خدمتبودجه و نوع 

آزمون  ردمو یدنساابت به خر یو وفادار یرشپذ ید،خر ینتکرار اول یش،محصااول در بازار از چهار جنبه آزما

 یمت،مانند ق یگرد یاز جنبه ها یریرقاابات پذ   یدارد چگونگ یات هاا اهم آزمون ین. آنناه در ا یردگقرار می

شده و  کنترل یابیو بازار یابیآزمون بازار یساز یهاست. اغلب، با شب یلقب یناز ا یو موارد یغاتتبل یت،رضاا 

 . یرندگموج فروش، محصوالت مورد آزمون قرار می یکتکن

 41 یال 31که از  یبترت ین. بدیردگفروشگاه مورد آزمون قرار می یطبازار عمدتا، در مح یه سازیشب

 یو سپس، ط یشودم یدهپرس آنها یتدرباره اولو یخاص، ساؤاالت  یول / خدمتمحصا طبقه  یک یبرا یدار،خر

مصرف  یگر،گردد. به صورت دمی ینظرخواه محصول / خدمتشاان به   یلو تما یغاتراجع به تبل یجلساه ا 

ه ب یدنمونه از محصول جد یک یبمحصوالت رق یدکنند و در صورت خردعوت می یرا به فروشگاه انکنندگ

 یککنترل شااده،  یابیشااود. در فن بازارمی یدهپرساا یآنها سااؤاالت یت، درباره رضااااشااود و بعدآنها داده می

هدف در مناطق  رشرکت، رقبا و بازا یتشود بر اساس وضعخود شرکت مأمور می یا یپانل یقاتمؤساسه تحق 

مصاارف کننده را مورد  یها یتو اولو یغاتتبل ید،خر یتوضااع یانتخاب یخاص در فروشااگاهها یاییجغراف

 یچو ه یستن یرآزمون خود شارکت درگ  ینکه اغلب، در ا یندارد: اول ا یتروش دو مز ینآزمون قرار دهد. ا

 یغاتلفروشگاه و تب یتوضع تحلیلشرکت آن است که  یبرا یبعد یتشاود. مز  یان ام نم یمیتبلیغ مساتق 

 شود.ها اعمال میمحصول / خدمت یددر خر

تواند با آنها تماس خود شرکت می یان،توساط مشتر  محصاول / خدمت  یدطور معمول، بعد از خر به

 یان ام شود به آن ازمون بازارها یعتریآزمون توساط شارکت و در حد وسا    ینو مصااحبه کند. اگر ا  یردبگ

 اما، مطمئن است.  ینهپرهز یکه روش یندگومی یشیآزما

  



 

24 

 . تجاری سازی7

توسااعه داده شااده ، مورد آزمون قرار گرفت و به تولید رسااید، میبایساات تصاامیم زمانی که مفهوم 

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.

 

 . النچ محصول8

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.  

 ه بااا هاادف یااادگیری از هرگونااه اشاااتباااه، نیاااز بااه بااازبینی عملکرد بااازار خواهااد بود.  در این مرحلاا

کند که تولیدکننده زمانی که این مرحله هم ان ام شاااد، مدیریت خوب چرخه عمر محصاااول تضااامین می

 بین داشته باشد.گذاری خودش دراینها و سرمایهبهترین و باالترین سودآوری را از تالش

 

  محصول جدید طراحی گامهای 

 .شودمی آغاز مشتریان نیاز درک با جدید محصول طراحی :گام اول

خواهد. ما باید محصااولی طراحی کنیم که نیازی از مشااتری برطرف اینکه ببینیم مشااتری چه می

کند. برای رسایدن به درک نیاز مشاتریان دو سری منبع در اختیار داریم. یک دسته منابع داخلی   

، ، تحقیقات بازار و... و دسته دوم منابع خارج از شرکت اعم از محیطتوساعه  شاامل واحد تحقیق و 

 .باشند، تکنولوژی و ... میمشتریان

 هاستایده گریغربال :گام دوم

هایی که پتانساایل باالتری برای تبدیل شاادن به ؟ برای اینکه ایدهکنیمگری میها را غربالچرا ایده

فایده در مراحل های بیطور برای اجتناب از هزینهب شااوند همینیک محصااول جدید دارند انتخا

 .بعدی

 سن یی امکانمطالعه :گام سوم

 .، تحلیل اقتصادی و تحلیل فنیسن ی سه مرحله دارد. تحلیل بازارمطالعه امکان

نم، آیا ک ی بازاراگر این ایده را تولید کرده و روانه"تحلیل بازار یعنی جواب این سوال را پیدا کنیم: 

 "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 

های طراحی و توسعه محصول . در تحلیل اقتصادی باید هزینهرویمبعدی یعنی تحلیل اقتصادی می
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و به این نتی ه برسیم که آیا تولید این محصول توجیه اقتصادی  را با میزان فروش آن مقایسه کنیم

 دارد یا خیر؟

بودن تولید این محصااول را از نظر  پذیر. تحلیل فنی یعنی امکان، تحلیل فنی اساات آخرین تحلیل

 .ای و مواردی از این دست بررسی کنیم، فرایندهای کارخانهدسترسی منابع و مواد مورد نیاز

 راحی اولیهط :گام چهارم

. شود و خود چند مرحله داردگام چهارم طراحی اولیه اسات که توسط مهندسان طراحی ان ام می 

، آزمون و تست این نمونه اولیه و ت دید نظر در طراحی طراحی اولیه شامل ساخت یک نمونه اولیه

 .است تا زمانی که به یک طراحی قابل قبول برسیم

 ساخت نمونه :گام پنجم

شود تا مرحله نمونه محصاول تولید شاده و به صورت آزمایشی در بخشی از بازار عرضه می  در این 

 .العمل مشتریان را نسبت به محصول عمال بسن یمعکس

 آغاز تولید محصول جدید :گام ششم

، خورندهای بازاریابی استارت میدر این مرحله برنامه .، آغاز تولید محصاول جدید اسات  گام نهایی

 .ی تامین مواد اولیه با خط تولید باشیمکردن زن یرهآن باید به فکر هماهنگ موازی با

ریزی محصاول فعالیتی اسات که هدف از آن تعیین ویژگیهای محصااولی است که   طراحی و برنامه

آوری اطالعات از نیازهای شاااود. این کاار مساااتلزم جمع توساااط یاک واحاد تولیادی ارائاه می    

های واحد تحقیق و توسعه، دورة عمر محصول، عوامل عمده در تولید کنندگان، نتایج پژوهشمصرف

 باشد.می …محصول، سیاستهای سازمان، قیمت فروش رقابت، کاربرد محصول و

 مهندسی محصول 
 طراحی محصول. گیردمی صورت محصول یک م دد یا و  فعالیتی اسات که به منظور طراحی اولیه 

 باشدت زیر را دارا خصوصیا باید حداقل شده

i. احتیاجات مشتریان را برآورده سازد 

ii. بصورت اقتصادی تولید گردد 

iii. آن در حد مشخصی که از قبل تعیین شده باشد کیفیت 

ها ی ای از نقشهباشد که بصورت م موعهحاصال طراحی محصاول، طرح محصاول پیشانهادی می    

اد ها کلیة ابعگردد. این نقشهمی گردد. معموالُ یک مدل یا ماکتی نیز از محصول تهیهقطعات و اجزاء ارائه می

 شوندو مشخصات الزم برای ساخت قطعات را شامل می

ر شوند و دیگطراحی محصول شامل دو موضوع م زا است، یکی تعیین نوع محصوالتی که تولید می

های جزئی قطعات و مدارک، طراحی محصوالت را های انف اری و نقشهتعیین اجزاء آنهاسات. م موع نقشاه  

 باشد.ورودی مهمی برای طراح کارخانه می دهند که این مدارک اطالعاتیل میتشک
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 آنالیز ارزش

شااود و توسط در مرحلة ارزیابی مهندسای محصاول فعالیتی وجود دارد که تحلیل ارزش نامیده می  

ین گروه ا کارشناسان قسمت تولید، کنترل کیفیت ، خرید و احیاناً برخی دیگر از دپارتمانها به ان ام می رسد.

کند که ممکن است ساخت محصول را از نقطه نظر ساخت بدقت بررسی می نماید و تغییراتی را جست و می

محصااول را آسااانتر و یا هزینة آنرا کمتر نماید. آنها قطعه به قطعه محصااول را بررساای نموده و در هر مورد 

 نمایند:سواالتی به شرح زیر مطرح می

i.  یة ارزانتراولامکان استفاده از مواد 

ii. امکان حذف تلورانسهای اضافی 

iii. بکارگیری روشهای بهتر جهت تولید محصول 

iv. باال نبودن کیفیت قطعات نسبت به کارکرد مورد انتظار 

v. نیست نیاز باال کیفیت به  تغییر جنس قطعات در جائی که 

vi. تر گرددطراحی به شکلی که مونتاژ ساده 

vii. های تیز محصول تا حد امکانکاهش گوشه 

گردد که بستگی به نوع تکنولوژی دارد و حی محصول ابتدا نیازهای مواد و فرایند مشخص میدر طرا

 گیرد:در سه مرحله انتخاب مواد صورت می

i. رود که بایستی از نظرات بخش بازاریابی مورد پسند بودن نوع موادی که در محصول نهائی بکار می

ن، رنگ، ظرافت، شکل ظاهری و خصوصیات استفاده نمود و همننین از لحاظ دوام و استحکام، وز

 محصول بررسهای الزم را ان ام داد.

ii. کنندگان مواد سازد عرضهبا در نظر گرفتن مناسبترین موادی که نیازهای کارکردی را برآورده می

بایستی شناسائی شده و از لحاظ میزان اطمینان و کیفیت در دریافت بموقع آنها، با توجه به اولویت 

 انتخاب کرد.یکی را 

iii.  مواد انتخاب شده از نظر فرایند و هزینه در سیستم فعلی تولید مورد بررسی قرار گرفته و از لحاظ

گیرد و در نهایت انتخاب مواد با در نظر گرفتن استحکام و انعطافپذیری مورد بررسی قرار می

 گیرد.خصوصیات محصول با حداقل هزینه خرید و عملیات صورت می

 مقادیر  ها، تلورانسها وطراحی محصول مشخصات فنی و مهندسی می باشد که اندازه عامل دیگر در

 اب را م از مقادیر و گردیده ترسیم دقیق طور به قطعه هر مهندسی هاینقشه و شده مشخص بایستی م از

 تولید کند. تولید، سیستم امکانات به توجه

 جدید روشهای طراحی محصول 

i. محصوالت جدید با توجه به شرایط داخلی و خارجی و منابع و اولویتهاریزی طراحی و برنامه 
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ii. های جدید توسط بخشهای تحقیقات و پیشنهادات طراحی محصول جدید براساس منابع بالقوه و ایده

 کنندگان، پیشنهادات کارکنان و نیازهای برآورده نشده در محصوالت قبلیمصرف

iii. تم کنترل ریزی محصول از طریق سیسطراحی و برنامهFeed Back  یعنی نیازهای بازاریابی مشخص

گردیده و سپس مشخصات عمومی محصول و بعد از آن طرح اولیه محصول آماده شده و در مرحلة 

 شود تا طرح نهائی محصول بدست آید.بعد تحقیق و بررسی و توسعه محصول ان ام می

رحله اول )مشخصات عمومی( بازگشته در هرکدام از مراحل فوق دوباره به مشخصات تعیین شده در م

 کنیم تا مشخصات فنی محصول با مشخصات عمومی مطابقت داشته باشد.و ت دید نظر می

در طراحی محصول حداقل نمودن هزینه محصول که شامل هزینة نیروی کار، مواد ، قطعات، هزینه 

ه ان الزم برای طراحی و توجه بباشد و همننین سازگاری محصول با سیستم تولید و زموسائل تاسیساتی می

 باشداستانداردهای تعیین شده در حد توانائی مطرح می

i.  )طراحی محصول با رعایت مسائل انسانی را مهندسی فاکتورهای انسانی یا ارگونومی )طرحریزی کار

نامند.که نیاز به سن ش آماری اعضای بدن، فیزولوژی انسان و توانائی وچگونگی بکارگیری آن می

 باشدد و در هر طراحی به منظور استفادة بهینه انسان نکات زیر مطرح میدار

ii. تعیین اعضا و حواسی که در بکارگیری محصول الزم است 

iii. شودای که محصول برای او طراحی میکنندهتعیین خصوصیات اصلی مصرف 

iv. فاده است کننده براساس سن ش آماری موجود و درصدی از جمعیت که قادر بهتعیین ویژگیهای مصرف

 م از می باشد %5از محصول نیستند که تا 

v. باشد.سهولت کاربرد، ایمنی و سهولت نگهداری و کارائی خوب نیز مطرح می 

vi. خودکفا ( طراحی مدوالرModularیعنی با حداقل قطعات متفاوت تشکیل :) ،دهنده محصوالت

 بیشترین تعداد محصوالت متنوع تولید گردد.

 یددر توسعه محصول جد یانهرا یلهوسو ساخت به  یطراح یگاهجا 
 ی( و ساخت مبتنCAD) یانهبر را یمبتن یطراح یرنظ یو ساخت استفاده از فنون یدر طراح امروزه،

شود. استفاده از کد و به کد و کم معروف هستند بهره گرفته می ی( که در اصاطالح مهندس CAM) یانهبر را

کرده است.  یداپ یددر تول ییباال یگاهجا یرو در دهه اخ یمعرف یالدیم 1161از ساال   یدو تول یکم در طراح

آن  یساز یکپارچهو  یانهبه کمک را یدتول یمستدل برا یهندس یتمهایالگور یانم یسازگار ی ادا ینهدر زم

 ان ام شده است.  یمنظم یقاتمحصول تحق یساز ینهو به یدر جهت نوآور

و  یزیگونه اساات که برنامه ر ینبد یدصاول جد توساعه مح  یدر طراح یفن آور ینا یکل سایساتم  

 شود.ان ام می یانهبر را یآالت مبتن ینو کنترل با ماش یدتول



 

28 

 یاییرو یدکنندگانتول یو... برا یبهره ور یشافزا ید،حاذف انساااان از خطوط تول  یزممکاان  همواره،

و  یطراح یمحور یانهرا یاصل یکردرو ی،محصاول بر اساس خواست مشتر  یدبوده اسات. تول  یافتنیدسات ن 

نرم  ی،مختلف صااانعت یها حوزه در یانهرا یادشااود. با توجه به کاربرد ز ها محساااوب میدر سااازمان  یدتول

و بهبود نرم افزارها  یشااارفتداشاااته اند. از جمله عوامل پ یقابل مالحظه ا یشااارفتپ یزن یدیتول یافزارها

و  یطراح یچندبعد یاشاره کرد. فضا یآموزش یان ام شده در بخش ها یقاتو تحق یتوان به خلق نوآورمی

 اند. هرا دگرگون ساخت یچشم انداز طراح یزر،ل یفن آور

و  ینههز یمت،ق یل،شااک یمانند طراح یعوامل یدمحصااوالت جد ینهدر زم یریرقابت پذ ی ادا برای

انبوه و  یدتول یاس،به مق ییصرفه جو یننو یکردهایشوند. امروزه، رومهم محسوب می یزمان از مصاداق ها 

در عصر حاضر  فتتوان گرو، می ینشوند. از اقلمداد می یدجد یایدن یطراح یمحصول از راهبردها یسادگ

 سازد.است که اهداف مذکور را محقق می یمحور یانهبر اساس را یدتول یندفرآ ینهبه یکردفقط، رو

به  یدیتول یدر واحدها یت( به عنوان تنها مزCDI) یدبه تول یطراح یال فن تباد  یاک علم مکاان  در

بر رقابت، در توسعه محصول  یمبتن یدتول یساتم سا  ی ادمورد توجه قرار گرفته اسات. ا  یدعنوان اسااس تول 

 رینظ یارهایی)مع الیاز منظر م یشاااهمحور هم یانهرا یدتول یندفرآ ی اددارد اما، ا ییباال یهاول ینههز یاد جاد 

 یناستفاده از ا یگر،باشند. از طرف دمی یرپذ یهتوج .(.. ROI) یهسارما  ی( و بازدهNPV) یارزش خالص فعل

 و بهداشت را به دنبال دارد. یمهجذب، آموزش، ب یرنظ یانسان یها ینهدر هز ییصرفه جو ی،فن آور

 یو محتو يمدوره عمر محصوالت، مفاه 
توسعه محصول با دوره عمر آن  یندهستند اما، فرا ییو محتوا یتیماه ی،تنوع شکل یمحصوالت دارا

  .است یبررس لها قابسازمان محصول / خدمت یدار دارد. چرخه عمر برا یمعن یرابطه ا

فرد  یکو فکر در ذهن  یدها ید،کند. شااامی یتلق یداساات که فرد آن را جد یا یدهشااامل ا نوآوری

حال،  نیباشد اما در ع یاوردهدر ن ییابه حالت اجر یامختلف آن را بازگو نکرده  یلشکل گرفته باشد و به دال

 محسوب شود. ینوآور یگرافراد د یدگاهخارج از ذهن تراوش کند از منظر و د یبه فضا یدها یااگر آن فکر 

 یفرد از آننه به عنوان نوآور یافتن یسو و زمان آگاه یکاز  یدمحصاول جد  ینتکو یالزم برا زمان

 دارند. یتاهم یددر توسعه محصول جد یگر،د یکند از سودر محصول اعمال می

به  یدنتا رساا یدجد یهامحصااول / خدمت یرندگاناز آن هسااتند که پذ یها حاکیافتهو  مطالعات

 کنند:می یرا ط یرپنج مرحله ز یریگ یممرحله انتخاب و تصم

 درباره آن ندارد.  یادیشود اما، اطالع زآگاه می ی: مصرف کننده از وجود نوآورآگاهی

 کسب اطالع کند.  یشود درباره نوآور: مصرف کننده عالقه مند مییمند عالقه

 کند. می یرا بررس ی: مصرف کننده آزمودن نوآوریابیارز

 کند. آن را امتحان می ی،برآورد خود از ارزش نوآور ییدتأ ی: مصرف کننده، برایشآزما

 .یداستفاده نما یاز نوآور یبه طور کامل و دائم یردگمی یم: مصرف کننده تصمیرشپذ
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ارائه محصاول نوآورانه به بازار، مراحل چرخه عمر محصول با تولد و ورود محصوالت   یبرا ین،ا بنابر

 یانتنوع در بازار پا یاکاهش، ادغام  یهایشااود و با اسااتراتژ آغاز می یمعرف یها یبه بازار با اسااتراتژ یدجد

واحد توسااعه محصااول در   یراننظام مند آن توسااط مد یریتمدو  یندفرآ ینا ی. به هر جهت، اجرایابدمی

 .محصول مؤثر خواهد بود یبرندساز ی،سودآور یت،موفق یشرکتها برا

 ( دوره عمر محصوالتPLC) 
 یادیمخاطرات ز یرکنند درگ ینم یدجد یهامحصااول / خدمت ارائهکه اقدام به  ییشاارکتها امروزه،

 دیشد شرکتها فقط، درصدد ارائه محصول جد یحتشر یزن یدتوسعه محصول جد یندشاوند. چناننه در فرآ می

محصاااول  یراهبرد یریتاز اقدامات مهم مد یزمحصااول ن  یریتبلکه، ارائه محصااول به بازار و مد  یسااتند ن

 نمود. یبررس یبتوان چرخه محصول را به درست یدبا یندفرآ یندر ا یتموفق یباشد. لذا، برامی

 آنساخت و زوال  ی،مفهوم تا طراح یلچرخه عمر محصول را زمان تشک یریتتوان مدرو، می ینا از

 و یازهان ییرتغ یرنظ یادیز یلموجود شرکت ها، به دال یهامحصول / خدمتامر مهم  یندانسات. با توجه به ا 

و  یدر سطح داخل روزافزون رقابت یشو افزا آنهاکوتاه تر شدن دوره عمر  ید،جد یها یفناور ی،مصرف یقهسل

 یقرتواند از طشرکت می یاز سو یدجد یمحصول / خدمتارائه  ین،ب ینشده اند. در ا یرپذ یبآس یالملل ینب

 یقخود، از سه طر یزن محصول / خدمت. بدست آوردن یردصورت گ یدجد یمحصول / خدمت یدتول یاکسب 

را بدست آورد  محصول / خدمت یدتول یتواند شرکت همسان خود را بخرد، دانش فناست: شرکت می یسار م

(. از اواخر 342-343، 1384)کاتلر و آرمسترانگ،  یدنما یداریخر یگریرا از شرکت د یدکه م وز تول ینا یا

چرخه عمر  یندفرآ یریتو مد یتوساعه محصاول به منظور سازمانده   یمت ی، هدف از ساازمانده 1111ساال  

 تیریمد ید،و تول یمهندس - یطراح گزارشات طالعات حاصل ازآن با استفاده از ا یافتگیمحصاول و توسعه  

 Ameri and, 2114, 1-4بوده است ) یابیبازار یقاتو تحق رانحفظ سود سهامدا ید،زمان تول یریتمد ی،مال

Dutta.) 

 :کندمی یشنهادرا پ یرز یدوره عمر محصول، روش ها ینهبه یریتمد یکلیفرد برا دونالد

در بازار در دوره  یجامع از رفتار محصاول و مشتر  یاطالعات یگاهپا یاطالعات و راه انداز یآور جمع

 یهمحصول دوره برگشت سرما یا یهتعداد فروش، سود حاش یمت،درباره ق یسااله شامل اطالعات  5تا  3 یها

(ROIساااهم بازار، ت ز ،)نهیآنها در زم یقاتو تحق یغاتیتبل یها یکها، تاکت یرقبا و اساااتراتژ یلو تحل یه 

عمر محصول و در هر دوره از  یاطالعات در شاکل منحن  ینا یزو آنال یجمع آور ین،توساعه محصاول. بنابرا  

 یر( و مقاد R & Dو توسعه )  یقتحق ید،تول یغات،تبل یها ینهاز هز یکهر یابیارز یمراحل عمر محصول برا

 (.Clifford, 1161خواهد بود ) یدهر دوره مف یمقتض یاستس یو اجرا ینفروش در جهت تدو

است که  یکاربرد یاز نرم افزارها یم موعه ا یدوره عمر محصاول، عنوان عموم  یریتافزار مد نرم

نرم افزار، متشکل از چهار رکن  ینکند. ارا فراهم می یدکسب و کار توسعه محصول جد یندفرآ ی ادا ییتوانا

 یریتدو م یمنابع انسان یزیبرنامه ر یریت، مدینتأم یرهن ز یریتمد یان،ارتباطات و اطالعات مشتر یریتمد

 (.4-6، 1386 یگل،)آج یدهدم یلاطالعات شرکت را تشک یفناور یکرهچرخه عمر محصول است که پ
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 ی، طراح و محصول ییدارا یریتمد یدیکل یدوره عمر محصول اغلب، در حوزه ها یریتافزار مد نرم

 یشود. نرم افزارها و شرکت هاو اجرا می یزیداده محصول ، برنامه ر یریتساخت، مد یزیمحصول ، برنامه ر

ه در اشاره کرد ک یینرم افزارها هتوان بگسترده هستند اما به عنوان نمونه، می یارها بسبرنامه ینارائه کننده ا

نرم  یه هابست یناز ا یکاییو آمر ییاروپا یاز شرکتها یاریمحصاول موفق بوده اند. بس  یعمل یریتمد ینهزم

 برند.عمر محصول بهره می یساز ینهبه یشده برا ی اشارهدر حوزه ها یافزار

 چرخه عمر محصوالت یمنحن 
 ینوع مدل منحن 71ها به طور متوسااط،  محصااول / خدمتمطالعات محققان با توجه به تنوع  طبق

ز ا یعمر محصوالت، ناش یمتفاوت بودن شکل منحن یلچرخه عمر محصوالت مورد نقد قرار گرفته است. دال

تعداد نوع  ینب ینباشد. البته، در امی شاان در مراحل مختلف دوره عمر محصاول / خدمت  یتقاضاا برا  ییرتغ

 عمر محصوالت به رغم مشابه یمنحن یشودمتفاوت آنها باعث م یکنندگان با برندها یدو تنوع تول التمحصو

 یروندها یها،استراتژ یکردها،رو یگرد یند. از منظرداشته باش یمتفاوت یها، شاکل ها محصاول / خدمت بودن 

 یبه بررس یر،محصول مؤثر هستند. در ز یبه منحن یبه بازار و محصاول در شاکل ده   یریتمد یکردبازار، رو

که  ییهامحصول / خدمتخواهد شد چند نمونه از  یپرداخته و سع یمعمول یهامحصول / خدمتعمر  یمنحن

رشد،  ی،دارند با توجه به چهار مرحله مهم معرف یدوره عمر متفاوت یمعمول یهامحصاول / خدمت نسابت به  

زمان  ندفروش و رو یرهایعمر محصول را بر اساس متغ ی(. اگر منحنRohan, 2116شوند ) یانبلوغ و زوال ب

( S(، به صورت اس )1مطابق نمودار شماره ) ی،معمول یهامحصول / خدمت یحاصل برا یمنحن ییمنما یمترس

 کرد: یلتحل یربه صورت ز یتوان آن را در چهار دوره زمانواهد بود. میخ

 

 
 یمعمول یهامحصول / خدمت یدوره عمر محصول برا یمنحن

  

دارند.  یمتفاوت یچرخه عمرشان، سودده یاتعمر خود، بنا به مقتضا  یدر منحن هامحصاول / خدمت 

 لبه حداق یباتقر یبه مشتر محصول / خدمت ییشناسا یغاتدوره عمر محصاول، تبل  یدر مرحله بلوغ منحن
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 گرشده است. حال، ا یتدر بازار تمب محصول / خدمتمحصاول در بازار شاناخته شاده و برند     یرارساد؛ ز می

 ینشد. در ع دخواه یمشتر یبکار برده شوند موجب وفادار یمناسب یها یختهبا آم یبیابازار یها یاسات سا 

وجه با ت ین،شرکت ارزش قلمداد خواهد شد. بنابرا یبرا ییرتغ ینگردد ا یلتبد یبه وفادار یتحال، اگر رضاا 

جهت  انتومناسب می یها یختهعمر محصاول در بازار، با ام  یمناساب در هر مرحله از منحن  یکردهایبه رو

و اجرا نمود  ینرا تدو یمقتض یها یاستسا  یمشاتر  یبرا (Re-positioning) م دد محصاول   یابی یگاهجا

(47 - 48 ,1113 ,Moore &Pessemier ( در نمودار شاماره .)سع2 )یشده است رابطه سود و فروش برا ی 

 پنج مرحله اشاره شده در چرخه عمر محصول نشان داده شود.

 
 سود و فروش در دوره عمر محصول یمنحن

 یدجد یهامحصول / خدمتمراحل دوره عمر  یژگیو یلتحل 

 :یمرحله معرف -1

 زیندوعامل و یسااتمساا یتوان به معرفممال، می یرا بر فروش دارد. برا یرتأث ینمرحله عمده تر ینا

XP ینساابت به قساامت بلوغ، دارا  ی،منحن ین مرحلهمرحله اشاااره کرد. در ا یندر بازار به عنوان آغازگر ا 

 فروش، زمان با یشاابردپ یابزارها یرو سااا یمعرف یبرا تبلیغات مرحله، یناساات. از آن جا که در ا یفرورفتگ

 یمحصااول / خدمت یبرق یهامحصااول / خدمتدر مقابل  یدها بارود شاارکتمیورود محصااول به بازار بکار 

 ،محصاااول / خدمتبخش بودن  ی هنت یینکشاااند و با تسااات و تعبکنند، آنها را به چالش  یمعرف یدیجد

 .یندنما اجرا را انتخاب و یریمناسب و فراگ یعتوز یستمس

 یاز شرکتها برا یشود. بعضمتفاوت اساتفاده می  یاسات از دو سا  یگذار یمتق یبرا مرحله، ینا در

اال ب یمتق)از بازار  یبهره بردار یباال برا یگذار یمتها با دوره عمر کوتاه محصول در بازار به قینهجبران هز

متر، با ک یمتهاییبازار ق درنفوذ  یابه جهت رقابت  یگرید یزنند. شرکتها( دسات می یشاتر ساود ب  یافتو در
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 تابع چشم انداز و برنامه یاساتها سا  ینبرند. بکار بردن اساهم بازار بکار می  یشچالش و افزا یساود کمتر برا 

 شرکتهاست. یابیبازار یکاستراتژ

 مرحله رشد : -2

 یددر بازار است. در مرحله رشد، رقابت شد محصاول / خدمت  یرشو پذ یتمرحله آغازگر رضاا  ینا 

از  یساااز یمرحله رقابت و کپ ینکرد. لذا، در ا یساااز یگاهو جا یمحصااول بازارساااز یراب یدشااود و بامی

هت کند. به جمی یداپ یجنبه اطالع رسان یغات،و تبل یردگشادت می  یانانتظارات مشاتر  یشمحصاول با افزا 

و  شیشرکت در بازار افزا یریرقابت پذ محصول / خدمت یمعرف یغاتتبل ینهو کاهش هز یدح م تول یشافزا

برنامه  یدحاصل از فروش کم نخواهد شد اما، با یمرحله، روند سودآور ینکند. در امی یداکاهش پآن  یمتق

 مرحله مد نظر قرار داد. ینا یتحساس یمنظم و جهت دار برا یا

 مرحله بلوغ :  -3

گردد تا ثابت می یسااودآور یزانشااود و مبا رقابت کامل روبرو می محصااول / خدمتمرحله  یندر ا

ذارند. گپا به عرصه رقابت می یزن یدیجد یشود. شرکت هاو رفته رفته کم می یابدمی ینزول یرکه سا  ییجا

کنند می ید ارزش در برند سعی اجهت ا ییتهاسسیا یریدر محصول و با بکارگ ییراتیها با اعمال تغشارکت 

چندگانه  یدهند و از کانال هامی ییررا تغ یابیبازار یختها آمرو، شرکته ینجلوه دهند. از ا یدمحصاول را جد 

تر کنند و  یرا رقابت یمتق ید،تول یشو با افزا یابندپنهان بازار نفوذ  یکنند تا به قسمت هااستفاده می یعتوز

با محصااوالتشااان در صاادد حفظ بازار   یجانب یهامحصااول / خدمتو ارائه  یبسااته بند تغییر با یگاه یحت

 کنند.خود را اعمال می یها یکتاکت

 مرحله افول : -4

در بازار نفوذ  یننو یها یژگیبا برند و و یدشااارکتها با ارائه محصاااوالت جد یرمرحله، ساااا یندر ا 

 یزشانگ محصااول / خدمت یدخر یبرا یدارانو خر یابدمی ییرمرحله تغ یندر ا یانمشااتر یتکنند؛ ذهنمی

 یکی یکیو شرکتها  یابدمرحله رشاد و سهم بازار شرکت رفته رفته کاهش می  ینکنند. در امی یداپ یکمتر

و  یندنماکاهش را اعمال می یها یشاوند. تقریبا، همه شارکتها اساتراتژ   محصاول خارج می  یداز صاحنه تول 

بازار به مرحله بلوغ  ینفوذ در گوشه ها یا ی، برون سپارمحصول / خدمتدر  یجزئ ییراتاز آنها با تغ یبعضا 

 در محصوالت بود. یبه فکر نوآور یدو با دهستن یمقطع یاستهاس ینگردند اما، ایدر کوتاه مدت برم
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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 

ه را برای حل مشکالت واقعی مشتری به شیوه ای که نیازها و اهداف مهندسی شد

 .تجاری را برآورده می کند، به کار گیرد

 ”Inspires: How to Create Products Customers Love”مارتین کاگان نویسنده کتاب

 

گیرند و مدیران محصول خوب مسئولیت کامل را برعهده می

 .سنجندمیموفقت خود را در موفقیت محصول 

مدیر محصول كيست؟ 

مدیر محصول باید اطمینان یابد که تمامی اعضای تیم همانند یک هارمونی در جهت رسیدن 

مدیر محصول همننین مسئول خروجی رونمایی از  .کنندبه اهداف تجاری سازمان کنار یکدیگر کار می

های از پیش تعیین شده ای یتکه م موعه ثابت و مشخصی از سن ه ها و مسئولمحصول است. از آن ایی

ها معموال شامل ای اد درآمد، درگیر کردن کاربر با محصول و رضایت برای یک مدیر محصول نیست، آن

شوند. برخی از مدیران محصول تمرکز اصلی خود را روی توسعه محصول، نوشتن جزییات محصول مشتری می

 .گذارندی روی فروش و بازاریابی محصول میو هدایت تیم توسعه می گذارند. برخی نیز تمرکز بیشتر

دهد تا محصول بیشتر کارهای مدیریتی ان ام میرسد که مدیرگونه به نظر میبا اینکه در ابتدا این

حال کار کردن صورت مداوم درها بهاما این موضوع درست نیست. آن کارهای مرتبط با ساخت یک محصول،

کنند، تحقیق بازار ان ام های در دسترس را تحلیل میها دادههستند. آنروی محصول فعلی برای بهبود آن 

که محصول نهایی چگونه باشد و استراتژی توسعه در نهایت این مدیر محصول است که درباره این . دهندمی

 .کندو رونمایی محصول چگونه باشد تصمیم گیری می

عمر آن را بر عهده دارد. مدیر مدیر محصول مسئولیت موفقیت محصول در طی تمام چرخه 

کار وی در نظر گرفتن چشم انداز   تمرکز دارد، به این معنا که” چگونه“بر ” چه“محصول بیش از 

 .بلندمدت و تصمیم گیری در مورد جهت رشد محصول بر اساس نیازهای تکمیلی مشتری است

را برای  مدیر محصول باید پاسخگوی سواالتی از قبیل: محصول یا خدمت چه مشکلی

 به محصول / خدمتمشتریان حل میکند؟ بازار هدف محصول یا خدمت چیست؟ استراتژی تولید 

 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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 شغلی مسیر

ای با گذشت زمان مدیریت محصول نیز به یک حرفه تخصصی تبدیل شد. نیاز به مدیران محصول حرفه

ت ربه روز به روز در حال افزایش است. با توجه به ت ربه کاری یک مدیر محصول سطوح مختلف کاری با و با

 ارشد محصولکار تا مدیر ها از یک مدیرمحصول تازههای مختلف بوجود آمده است. این موقعیتمسئولیت

(Chief Product Officer)  114متفاوت است. متوسط حقوق پایه یک مدیر محصول در ایاالت متحده 

 .کندعبور می CPO میلیون دالر هم برای 1ها این میزان از هزار دالر در سال است که در برخی شرکت

 های شغلی یک مدیر محصولعنوان

Chief Product Officer 

دهد و مسئول تمامی گزارش می  CEOصورت مستقیم به مدیرعامل یا همانمعموال به CPO شخص

 تمرکز  معموال روی چیدن استراتژی کلی محصول هاباشد. آنهای محصولی داخل سازمان میفعالیت

شود. میانداز و اهداف سازمان که توسط مدیرعامل و اعضای هیات مدیره طراحی توجه به چشمکه با دارند

ها وظیفه مدیریت بازاریابی و توسعه دهد. در این حالت آنرا نیز ان ام می CMO نقش CPO گاهی اوقات

 .محصول را برعهده دارند

Senior Vice President of Product Management 

شود، یکی از نامیده می SVP of Product این موقعیت کاری برای مدیریت محصول که به اختصار

-C  یا همان C صورت مستقیم به مدیر اجرایی و عمال مدیران سطحباشد که بهمدیریتی سازمان می سطوح

levelدهدها گزارش می. SVP ها همننین از نزدیک با آن .کندتیم بزرگی از مدیران محصول را رهبری می

مطمئن شوند سازمان  کنند تاهای مهندسی، فروش، پشتیبانی و بازاریابی کار میرهبران کلیدی در تیم

 .داردمیکند که در رسیدن به اهداف کالن سازمان قدم برمحصول درستی تولید می

Vice President of Product Management 

های بزرگتر و شود و معموال در سازماننامیده می VP of Product این موقعیت کاری به اختصار

شود. این افراد افرادی اجرایی، تاثیرگذار و پاسخگو دارند دیده میای یافتهتر که ساختار منظم و ساختقدیمی

 هایهای بخشصورت روزانه با تیمبه هاهاست. آنکار در حال ساختن آنودرباره محصوالتی هستند که کسب

وی پی  .های مختلف سازمان با یکدیگر اطمینان حاصل کنندمختلف در ارتباط هستند تا از کوک بودن بخش

ند. آیول معموال در جلسات استراتژی سازمان حضور دارند و فردی تاثیرگذار در این زمینه به حساب میمحص

 کار دیگر هم حضوروکار و یا ادغام آن با یک کسبوحتی گاهی اوقات در جلسات مرتبط با خریده شدن کسب

 .کنندپیدا می

Director of Product Management 

کارهای کوچکتر ودهد. البته در کسبمحصول گزارش می  VP معموال بهدایرکتور مدیریت محصول 

دهد. موقعیت کاری دایرکتور یک موقعیت مدیریتی است و نیازمند صورت مستقیم به مدیرعامل گزارش میبه

های مختلف سازمان ت ربه مدیریت و همننین توانایی همکاری با دیگر مدیران اجرایی در بخش
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انداز محصول را ترسیم کند و یریت محصول باید بتواند به خوبی تصوری از چشمدایرکتور مد .است

دایرکتور مدریت  .های خودتیمیبا دیگران به اشتراک بگذارد چه با مشتریان چه با هم

 کار به ثمروهای جدید که بیشترین ارزش را برای کسبهمچنین وظیفه تعریف قابلیت محصول

 .بیاروند را برعهده دارد

Group Product Manager 

شود وظیفه رهبری و جهت دهی تیم محصولی را هم گفته میGPM محصول گروه که به آنمدیر

ین نقش مهمترین نقش غیر اجرایی است که یک ها است. ابرعهده دارد که مسئول گروهی از محصول

مچون تحقیق شامل مواردی ه GPM های روزانه یکتواند داشته باشد. مسولیتمحصول میمدیر

باشد. در اکثر موارد استراتژی از سطوح مدیریتی و جستجو، بررسی استراتژی و توسعه محصول می

 .وظیفه پیاده سازی و اجرای این استراتژی را برعهده داردGPM .شودبه تیم محصول داده می

Product Manager 

های جدید برای محصول یتراه محصول و تعریف قابلمدیرمحصول مسولیت طراحی استراتژی، نقشه

های مختلف است. مواردی همنون یا خط محصولی را برعهده دارد. این نقش مدام درحال کارکردن با تیم

هایی است که مدیر محصول ممکن است در زیان نیز از جمله فعالیتوبینی اوضاع آینده و سودبازاریابی، پیش

دهد تا ا تحلیل کرده و فضای رقابتی را مورد بررسی قرار میهای مختلف ان ام دهد. مدیرمحصول بازار رزمان

وتی های متفاها محصولی متمایز از بازار و رقبای موجود تولید کند. این نقش م موعه فعالیتبا استفاده از آن

های مختلف را برعهده دارد های تاکتیکی تا استراتژی. یک مدیرمحصول رهبری تیمدهد از فعالیتان ام می

های مختلف از جمله تیم مهندسی، بازاریابی، فروش و الوه این که فضاهای خالی سازمانی میان بخشبع

 .کندپشتیبانی را پر می

Associate Product Manager 

شود یکی از سطوح ورودی به حوزه مدیریت نیز گفته می APM این نقش که به اختصار به آن

معموال افرادی که در  .دهددیر محصول گروه گزارش میمحصول است که معموال به مدیر محصول یا م

کنند. ابتدای مسیر کاری خود در حوزه مدیریت محصول هستند با این نقش کار خود را آغاز می

ای محصول تجربه مطالب مختلفی از مفاهیم پایهاین شخص با حضور در کنار مدیران محصول با

ها همننین درکنار افراد با ت ربه طراحی و توسعه آن .گیرندمی گرفته تا موارد مرتبط با رهبری تیم را فرا

توان به مواردی همنون طراحی رابط کاربری، میAPM گیرند. از جمله وظایف یکمحصول را فرا می

ها و بهبود محصول بصورت دایمی اشاره های جدید برای محصول، تحلیل دادهپردازی و طراحی قابلیتایده

 .کرد
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Product Owner 

باشند. ب ای هر دو نقش مدیر محصول و مالک محصول را دارا می (agile) های چابکبرخی از تیم

مالک  .استکه یک نفر مسئولیتهای درونی و بیرونی تیم را برعهده بگیرد، این نقش بین دو نفر تقسیم شدهاین

عنوان نماینده د. بهمحصول وظیفه شنیده شدن صدای مشتری و موفقیت در بازار را برعهده دار

گویی به سواالت پرسیده ها را نوشته و آماده پاسخمشتری، مالک محصول بایستی یوزر استوری

 .شده درباره جزییات محصول باشد

 انواع مدیران محصول

 :ها داریمهایی که بین وظایف وجود دارد، چهار دسته اصلی از مدیران محصول در شرکتبا همه شباهت

 هکنند مصرف (Consumer) 

 داخلی (Internal) 

 کسب و کار (B2B) 

 فنی (Technical) 

کننده معمولی  معروفند و محصوالتی برای مصرف Consumer PM هایی هستند که بهآن دسته اول

تواند از آن استفاده کند. اگر چه اینستاگرام محصولی است که هرکسی می« اینستاگرام»سازند؛ ممال می

 «های اجتماعیشبکه»حصول بسیار گسترده و عظیم است اما ما در این ا تنها از جنبه به عنوان یک م

و « هاتحلیل داده»، «تست»، «پردازیایده»کنیم. این گروه از مدیران وظایفی مانند به آن نگاه می

 .دارند « تحقیقات کاربری»

ها مسئول ساخت نیز معروفند. آن Internal PM بوده و به بر خالف دسته اول، مدیران داخلی دسته دوم،

 افزاری که تیمممحصوالتی هستند که کاربر نهایی محصول، در همان شرکت باشد؛ ممال بخشی از نر

ر ها بیشتر ددهد. وظایف آنهای کاربری توسعه میفنی برای تیم پشتیبانی در جهت مدیریت حساب

گرفته و کمتر به فاز طراحی مرتبط است، زیرا در این ا بحث اصلی، حوزه مدیریت پروژه و فاز اجرا قرار 

یک نکته ممبت موجود هم اینست که کاربران نهایی، همان همکاران شما هستند  .کارکرد بهینه است

 .توانید بازخوردی از محصول تولیدی را دریافت کنیدو بنابراین سریع و ساده می
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، مدیرانی هستند که بر توسعه یک محصول برای یک Business to Business PM یا دسته سوم

افزار مدیریت حمل و نقل برای یک شرکت فعال در این حوزه. شرکت دیگر نظارت دارند؛ مانند تهیه یک نرم

ح م  های کامال متفاوتی با مدیران دسته اول دارند زیرا در این ا محصوالت تولید شده،این مدیران نقش

کاربر نهایی کمتر و بهای فروش بیشتری دارند و برخالف چیزی شبیه فرایند دانلود اینستاگرام، توسط تیم 

 .رسندفروش و بازاریابی به فروش می

های فنی و ، گروهی از مدیران محصول هستند که به جنبهTechnical PM  مدیران فنی یا دسته آخرین

ای از سه گروه قبلی در توان به عنوان زیرم موعهدسته را اگرچه میپینیده محصول نظارت دارند. این 

های کلیدی نیز وجود دارد. ممال یک مدیر محصول را در نظر بگیرید که در گوگل نظر گرفت، اما تفاوت

کند. اغلب مدیران فنی، همان مهندسان سابق هستند که با و روی یک الگوریتم جست و کار می

کنند، به خوبی آشنا هستند. بنابراین یک فرصت کاری ی محصولی که روی آن کار میهای فنپینیدگی

خواهند تمام روز درگیر کد زدن باشند و عالقه شود که نمینویسانی محسوب میآل برای برنامهایده

های پینیده خواهند که زمان زیادی صرف چالشچندانی به طراحی هم ندارند، اما همننان می

 .نولوژیک نمایندتک

های مختلف شغلی یک مدیر محصول آشنا شدیم، باید این خبر خوب را هم بگوئیم حال که با جنبه

های موجود دنیا نقصی وجود ندارد و بنابراین شما الزم نیست که همه مهارتکه هیچ مدیر محصول عالی و بی

هایی خواهیم پرداخت که الزم است مهارترا برای کسب چنین فرصت شغلی داشته باشید. در بخش بعدی به 

 .ها آماده شویدها و سازمانآپکسب کنید تا بتوانید برای کسب این فرصت شغلی در استارت

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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 ش و مسئولیت های مدیر محصول نق 

مدیر محصول مسئول استراتژی، نقشه راه و تعریف ویژگی برای یک محصول یا خط محصول است. 

 دیرم کار واقع در. است … و زیان و سود های این نقش شامل فعالیت های پیش بینی، بازاریابی، مسئولیت

 .ریزی برای محصول مورد نظر شروع میشود حصول پیش از شروع تولید و در هنگام ایده یابی و برنامهم

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 

اده سازی طرح را تهیه میکند و در نهایت با رهبری تیم و بررسی تحویل آن به تیم تولید، جدول زمانی پی

 .نقشه راه، تغییرات مورد نیاز را در بین مسیر تا رسیدن به هدف صورت میدهد

حصول، م مورد در رسانی اطالع: مانند بازاریابی های مسئولیت م ری مدیر محصول همننین 

ا است. با توجه به سیاست های سازمان یا شرکت این ارتباطات مشتری، تبلیغات، روابط عمومی و رویداده

 .نقش میتواند توسط یک فرد، دو نفر یا گروه مختلف که با یکدیگر همکاری می کنند، ان ام شود

 :شودمی های یک مدیر محصول از انواع استراتژیک تا عملیاتی شامل موارد زیرفعالیت

از محصوالت رقبا بر اساس نیاز مشتریان با ارزش انداز و استراتژی که محصولی متمایز تعیین چشم (1

 .پیشنهادی مخصوص به خود به بازار عرضه کند

 کند به همراه زمانبندیتعیین اینکه تیم محصول چه چیزهایی را پیاده سازی و آماده انتشار به بازار می (2

، (Release Plan) انتشارها. این موارد شامل ای اد برنامه بندی شده پیاده سازی آن قابلیتاولویت

 .شودهای محصول میبندی قابلیتهای مشتریان و اولویتگردآوری فیدبک

های مهندسی، فروش، بازاریابی و پشتیبانی محصول. یکی های چند بخشی بخصوص میان تیمرهبری تیم (3

 ا اعضای مختلفراه محصول بگذاری نقشهاز کارهای کلیدی که در این زمینه باید ان ام دهد، به اشتراک

 .رو باشندباشد به طوری که همه اعضای تیم در جریان اتفاقات پیشتیم می

 وظایف مدیر محصول 

های مدیریت محصول مشترک ای مدیر محصول در میان همه نقشتعدادی از وظایف کلیدی و پایه

های بندی قابلیتویتهای مشتری، تعریف و اولاست. در اکمر موارد مدیر محصول مسئولیت شناخت نیازمندی

ژی و ها را برعهده دارد. تعیین استراتجدید و در نهایت ارتباط مستقیم با تیم مهندسی برای تولید این قابلیت

محصول و ارایه محصول به بازار یک فعالیت بیرونی برای  های درونی مدیرعنوان فعالیتنقشه راه محصول به

 .آیدحساب میمدیر محصول به

های درونی و بیرونی نکته مهمی است باید بدانید چراکه یک مدیر محصول های فعالیتاوتدانستن تف

شامل  مدیریت محصول درونی .کدام از این دو مورد را داردها برای هرها و مهارتعالی م موعه ای از توانایی

تعیین استراتژی  گردآوری اطالعات از مشتریان، هوش رقابتی و اطالع از رخدادهای صنعت خود در کنار

 .باشدراه محصول میمحصول و مدیریت نقشه
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های بازاریابی همنون پیام و برندینگ محصول، ارتباط با شامل مسئولیت مدیریت محصول بیرونی

باشد. با توجه به اندازه و ساختار مشتری، رونمایی از محصوالت جدید، تبلیغات، روابط عمومی و رویدادها می

کنید این وظایف ممکن است برعهده یک نفر یا دو نفر و یا حتی یک گروه از مدیران کار می سازمانی که در آن

 .محصول باشد

 های درون تیمی/سازمانی مدیر محصولفعالیت

 اندازاستراتژی و چشم 

 مصاحبه با مشتریان 

 هاهای جدید و نیازمندیمشخص کردن قابلیت 

 راهای اد نقشه 

 مدیریت انتشار محصول 

  مستقیم با تیم مهندسیارتباط 

 آموزش تیم فروش و پشتیبانی 

 های بیرونی مدیر محصولفعالیت

 تمایز رقابتی 

 یابی محصولجایگاه 

 نامگذاری و برندینگ 

 های فروش و توزیع محصولفعالیت 

 تحلیل و آنالیز محصول و مشتریان محصول 

 ارتباط با مشتری 

 رونمایی از محصول 

 گرانتحلیلها و ارتباط با رسانه 

 :با این اوصاف مدیر محصول باید در سه زمینه دانش خوبی داشته باشد

 کاروکسب 

 تکنولوژی 

 ت ربه کاربری 

های توسعه محصوالت جدید یا بهبود دهد دیدن فرصتاولین چیزی که یک مدیر محصول ان ام می

روز صنعت  یستی از رخدادهاهای جدید به آن است. مدیر محصول بایمحصول موجود با اضافه کردن قابلیت

گیری درباره تولید یا عدم تولید یک محصول خود باخبر باشد تا بتواند تصمیمات درستی در زمان تصمیم

 .محصول بگیرد

 های مورد نیاز برای یک مدیر محصولمجموعه مهارت

 درک محصول و نیازهای مشتری 
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 دانش از بازار مرتبط 

 نگاه نوآورانه 

 تفکر استراتژیک 

 فنی دانش 

 های ارتباطی تخصصیمهارت 

 مدیریت روابط 

 درک رفتار کاربر 

 های ت اری و فنی به تمامی اعضای تیمتوانمندی توضیح نیازمندی 

 گیری موفقیت یک محصولتوانمندی اندازه 

  مدیر محصول تیپ شخصیتی 

 8مسئولیت را در برای درک بهتر از کاری که مدیر محصول ان ام میدهد، ویژگی های مورد نیاز این 

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

 .داردمدیر محصول بر بخش های مشتریان، بخش های بازار و تیم های اجرایی سازمان نقش نظارتی 

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

از طریق مشاهدات عمیق خود، چشم اندازی از جایی که  همانطور که در باال اشاره شد مدیر محصول

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 

که نیاز یا خواسته دارند، ولی به ندرت پاسد آن را میدانند. یک مدیر محصول، با وجود  مشتریان عموما ًمیدانند

 .اینکه ممکن است همه در مورد گام بعدی سازمان نامطمئن باشند، میداند که قدم بعدی تیم چیست

 استراتژیست

. یین میکندمدیر محصول برای داشتن چشم اندازی باالتر، اهداف و نوآوری های کلیدی محصول را تع

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 

تمرکز شوند. مدیر محصول استراتژیست اهداف را سازمان به اشتراک گذاشته تا تیم ها بر روی موارد مهم م

 .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 

مشخص قابلیت سن ش دارند معین کرده و معیارهای شفافی را برای سن ش موفقیت محصول یا خدمت 

سن ش پیشرفت وجود ندارد، بنابراین داشبوردی  امکان پارامترها تعیین بدون که میداند میکند. مدیر محصول 

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

و موج های هی انی الزم را ای اد میکند. او به اهمیت مدیر محصول برای افراد ای اد انگیزش نموده 

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

 وجنگج

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

است را چینش میکند. استراتژی محصول را بر اساس ت زیه و تحلیل  مدیر محصول هر آننه الزم

رخدادها تنظیم میکند. همننین وی وظیفه دارد که به ارائه راه حل برای مشکالت پینیده بپردازد. او به خوبی 

 و باشد توجه بی چالش یک به نسبت یا کند، اقدام مسئله کدام حل و بررسی  میداند باید به ترتیب نسبت به

 .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 

 استفاده خود اهداف پیشبرد و راه نقشه ای اد جهت …ترکیبی از محصوالت نرم افزاری و اسناد متنی و 

 .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. 

 .ا در همکاری بهتر و تصمیم گیری در مورد آینده یاری میکنداستفاده از ابزارهای مناسب، تیم محصول ر

 .است Scrum یکی از ابزارهای موجود در اختیار مدیر محصول،

، این نرم افزارچارچوبی جهت حل مشکالت پینیده و ای اد هماهنگی مؤثر Scrum طبق تعریف خود

 .به صورت مولد و خالقانه است در محصوالت پینیده و همننین رساندن محصول به باالترین ارزش ممکن

Scrum  به سن ش کار افراد و کارهای در حال ان ام میپردازد. ارتباطات که بخش مهمی از فرآیند

 .قابل پیشبرد است ”events“ ان ام هر کاری است از طریق این ابزار در بخشی به نام

 
 

 .است Trello یکی دیگر از ابزارهای محبوب برای مدیریت محصول

Trello بستری است که با استفاده از بخش های مختلف مانند: Borads ،Lists ،Cards  تصویری

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

 سبب که دارد وجود ها کارت به …در این نرم افزار قابلیت افزودن نظرات، پیوست ها، لینک ها و 

 .میشود آن تولید انتهای تا ابتدا از محصول یک پیگیری سهولت

 .جذابیت بصری و کاربری آسان، این ابزار را به یکی از ابزارهای محبوب مدیریت محصوالت تبدیل کرده است
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 ل با مدیر پروژهتفاوت مدیر محصو 

تبیین مفهوم پروژه و محصول و مدیر محصول، بهتر است به  مدیر پروژه پیش از بیان تفاوت میان

 .بپردازیم

 .هر چیزی است که میتواند برای حل یک مشکل یا رفع یک نیاز، وارد بازار شود محصول

هر محصولی دارای یک چرخه عمر است که شامل چندین مرحله است. ابتدا ضرورت محصول تشخیص داده 

شده و در نهایت هنگامی که نیاز به آن از میشود، سپس توسعه یافته، پس از آن در بازار معرفی و مدیریت 

 .بین رود از رده خارج میشود

تالشی موقتی در جهت خلق یک ساختار منحصر به فرد است. با هر پروژه تعریف دقیقی از آننه  پروژه

 .باید در زمان مشخصی به آن دست یافت وجود دارد

توسعه یابد و در چرخه عمر یک محصول چندین توجه به این نکته که محصول فقط میتواند در قالب یک پروژه 

 .پروژه میتوانند رخ دهند، حائز اهمیت است

o  مدیریت 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

o ش ها، دانش، مهارت ها و ت ارب در جهت دستیابی به اهداف مدیریت پروژه شامل استفاده از فرایندها، رو

 .یک پروژه مشخص است

  مدیر محصول مسئول استراتژی، ایده یابی، ابعاد محصول، ورود به بازار، آموزش سازمانی و سود و زیان

 .محصول است

 انی روزرس مدیر پروژه مسئول بودجه ریزی، منابع، ظرفیت، سازمان دهی بین تیمی، تحلیل مسئله و به

 .وضعیت پروژه است

 تفاوت مدیر محصول (Product Manager) با ( مالک محصول Product Owner) 

Product Owner  شخصی است که با بررسی نیاز بازار و مشتریان، ایده محصول جدید را طرح

براساس طرح  کرده و آن را برای تولید به مدیر محصول و تیم توسعه ارائه میدهد. پس از آن مدیر محصول،

 .اولیه وی به توسعه و ساخت محصول اقدام میکند

دو فرد متفاوت در سازمان هستند و گاهی یک شخص هر دو این نقشها مالک محصول  گاهی مدیر محصول و

 .را ایفا میکند
  

http://blog.vla.ir/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88.html/
http://blog.vla.ir/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88.html/
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 :سوم فصل

 

 محصوالت جدید
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 : یدتوسعه محصوالت جد يتو اهم ضرورت 
رقابت و  یطکه در شااارا یتحوالت ینکنندگان و همننمصااارف یقهذائقه و سااال ییرباا توجاه به تغ  

باشد.  یخود متک یفعل یهامحصول / خدمتمنحصر به  یدتواند و نباشرکت نمی یک ید،آمی یشپ یکتکنولوژ

است که رقبا مترصد  یزیهمان چ ینو ا هستندتر یشرفتهو  پ یدجد یهامحصول / خدمتخواهان  یانمشاتر 

 روند.به شمار می یهای امروزشرکت یاتاز ضرور یدآن هستند. محصوالت جد

 یدها است. توسعه محصول جدمشکالت سازمان ینبه بزرگتر یپاساخ  یدمحصاوالت جد  یقتحق در

ن بود یرکند. متغشرکتها فراهم می یرا برا یرقابت یترشد و مز یاز هر ت ارت اسات و فرصتها  یبخش مهم

 ت.داده اس جلوه یخاص یتبه بازار را با اهم یدارائه محصول جد یندکسب و کار، فرآ یایدر دن یرقابت ینقوان

 یتاهم به بازار را با یدمحصول جد یارائه  یندکسب و کار، فرآ یایدر دن یرقابت ینبودن قوان متغیر

و اعتماد به  یهاند که صرفا تکیافتهدر یگریاز هر زمان د یشها امروزه بجلوه داده است. اکمر سازمان یخاصا 

 ستین یدر ارائه محصوالت و خدمات کاف یزو تما ینهکاهش هز یفیت،ک یشممل افزا یسانت  یرقابت یرمهااه

به  یشاند و گراکرده یداپ یدر رقابت نمود قابل توجه یریممال سااارعت و انعطاف پذ  یمیو در عوض مفااه 

که در  یبررس ینگرش اسات. ط  ییرتغ ینموجه ا یلبه بازار خود دل یدسامت ارائه محصاوالت و خدمات جد  

وم س یکاز آن است که حدود  یحاک یجنتا ست،ا یرفتهصورت پذ یکاییشرکت آمر 711مورد  در 1181سال 

است که  یآمار در حال یناند و ابوده است که عرضه کرده یدیسازمانها به واسطه محصوالت جد یناز ساود ا 

 پن م را نشان داده است. یکمقدار  1171در سال  یبررس ینا

به  یمخود را حفظ کن یو انحصار یرقابت یتبه ما کمک خواهد کرد موقع یدمحصاوالت جد  هتوساع 

 یبابا رق یدخواهد داد. ما با یشو سود شرکت را افزا یدتول یتکند و ظرفاساتفاده بهتر ما از منابع کمک می 

 ین. امیداشااته باشاا تیبازار رقاب یرمتغ یطشاارا یبرا یهمواره پاسااد مناسااب یدبا ینهمنن یم،خود مقابله کن

. یمکن یریبه ما کمک خواهد کرد تا از منسااوخ شاادن و از رده خارج شاادن محصااوالت خود جلوگ   یندفرآ

 .یمتنوع در محصوالت هست یازمندشود لذا نموجب توسعه کسب وکارمان می یندفرآ ینا ینهمنن

 ی متولدهر محصول رایبه بازار را داشته باشد ز یدعرضه محصول جد یآمادگ باید همواره یک شرکت

 یمحصول / خدمتو رفته  ینگذارد و سران ام از بخود را پشات سر می  یاتشاود، مراحل مختلف دوره ح می

که توسط  یمحصوالت یممحصول متوجه شو یاتبا توجه به چرخه ح ینشود. همننآن می یگزینجا یدیجد

و در  رفروش و سهم آن شرکت در بازااز مد افتاده و موجب کاهش ح م  یشاوند، زمان ارائه می یهر شارکت 

 ینحفظ سااود مورد انتظار ا یبرا یدارائه محصااوالت جد ینشااوند؛ بنابراشاارکت می یباعث ضاارر برا یتنها

 است. یشرکتها ضرور

بودن آن و از همه  یکاربرد یزدر سااازمان و ن یدتوسااعه محصااوالت جد یگاهو جا یتتوجه به اهم با

شااود. احساااس می یمبحم ینضاارورت چن یکرد،رو یناسااتفاده از ا یشبه افزا یرانتر اعتقاد و توجه مدمهم

 دیتم تولیسرا به س ی ینتا یدبه عنوان ابزار توساعه دانش جد  یدمشاخص اسات که توساعه محصاوالت جد    

بهره  یشافزا یابزار برا ینا یمنابع ساااازمانها را در جهت کارآمد ینو همنن یدنمامی یقتزر یزها نساااازمان

 یشود و منابع مال یریمورد جلوگ یب یاز آزمون و خطاها یق،دق یهایبررس یقتا از طر یدنمااب میم  یور
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ضمن  یمنابع نشود. از طرف یرو ساا  نساانی ا یرویمورد نگردد و سابب اتالف و هدر دادن ن  یب ینهصارف هز 

ان ام  و ییبه کارا ید،نماحرکت می یو روند، عملکرد شارکت به جهت انطباق سازمان با مشتر  یشگرا ییرتغ

گردد. در عصاار حاضاار، شاارکت می یبرا یرقابت یتمز ی ادکمک نموده و موجب ا یاراتو اخت یفموفق وظا

 یقتدر حق ید،شارکت اسات. توسعه محصول جد   یتموفق یبرا یموفق، مبنا و اسااسا   یدارائه محصاول جد 

کنند. می یراهبرد خود را عمل هایی اسات که شرکتها ترین روشاز مهم یکیآشاکار کردن راهبرد شارکت و   

 (1313ی،سخاوت)

 ید:در توسعه محصوالت جد يتحائز اهم نکات 
تر محصااوالت و خدمات در بازار یعتوسااعه محصااول و ارائه ساار  یندهایفرا یافتنامروزه ساارعت  

ای توسعه محصول را به مسابقه یندبه آن دارند. اگر فرآ یای اسات که شرکتها و سازمانها توجه خاص مسائله 

 یریم:در نظر بگ یرشامل سه زمان ز

 در بازار محصول تا مرحله قبل از عرضه یدمحصول جد یبرا یهاول یده: مرحله توسعه ایدزمان تول (1

 محصول( یزمان ورود به بازار: مرحله عرضه و ارائه محصول در بازار )بازار سن  (2

بود که در  یدخواه یبرنده واقع یزمان کساب سود: مرحله گذر از نقطه سربه سر و کسب سود شما زمان  (3

وسعه ت یندخواهد شد که فرآ ینمن ر به ا یتیموفق ین. کسب چنیدمساابقه برنده هر سه بخش باش  ینا

 . یمبنام یتبه موفق یدنزمان رس یندفرا یکمحصول را 

 برشمرده است: یررا به شرح ز یدکوپر نکات مهم در توسعه محصوالت جد

 .باشد منحصر به فرد یبه عبارت یاو  یمشتر یبرا یزتمام یمشخصات یدارا یدمحصول با (1

توسعه  فرآیند با ییآشنا ینو همنن یمشتر یازبازار، ن یازبرگرفته شده از ن ییفضا یینو تع یصتشخ (2

 است. یالزم و اساس یت،موفق یمحصول برا

امتر را با پار هدف درست بازار یینتوسعه و تع ی،های طراحکه اکمر جنبه یالملل ینب یکردینگرش و رو (3

 است. یتدر محصول در نظر قرار داده باشد، حائز اهم یتخالق

ده ستخراج شا یی وشناسا یرگذار،تأث یاحتمال یپارامترها یهکل یدقبل از آغاز مرحله توسعه محصول با (4

 باشد.

 یدیکل یعامل یه، خودو اول یمحصول اصل یاتخصوص یحدرست از پروژه و مشخص کردن صح یفتعر (5

 . ید استجد یاز دست دادن محصول یابه دست آوردن و  یاجرا یبرا

 گردد و متأسفانه جدید تواند باعث موفق شدن محصولمی یکارا و اجرائ یداندازی خط تولبرنامه راه یک (6

 زند.می لطمه یدمحصول جد یدمنعطف به تول یرریزی بازار غبرنامه

 . یت هستندگذار بر موفقیرل مهم تأثجزء عوام ی،قو یدرست و طراح یساختار سازمان (7

باشد و نمی ی کافیاست ول یتموفق یشرط الزم برا یکارشد سازمان،  یریتمد ٪111 یتحما اخذ (8

 کنند که پروژه توسعهفکر می یران ارشدمد یفضع یتبه خاطر حما یانیم یراناز مد یاریمتأسفانه بس

 افتد.به شکست می یدمحصول جد
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 . دارد یاتیح یت نقشدر موفق یدمحصول جد یکتوسعه  یبرا یمشتر یمحورهای یستگیشناخت شا (1

ذاب، ج یبازارها سمت به یدباشد و بالطبع محصوالت جدهای انتخاب پروژه میاز مالک یکیبازار  یتجذاب (11

 کنند. بهتر حرکت می

عه توس دینفرآ یک ماندن در یارفتن  یگیری برایمموفق جزء نقاط اصل تصم یشناخت کسب و کارها (11

 باشد. محصول می

است.  یتنشود حائز اهم ینههز یشو افزا یفیتکه باعث افت ک یسرعت ان ام پروژه در صورت (12

 ( cooper& edgett,  2118( )1313یدی،)م 

 
 

 یدتوسعه محصول جد فرآیند 
 .گیردبه بازار را در بر می محصولتا ورود  ایدهها و تصمیماتی است که از مرحله ای اد شامل فعالیت

د، کننمی فعالیت جدید محصول توسعهو عموماً در زمینه  خواهند نوآور باشندبرای اغلب شارکتهایی که می 

های متفاوتی تا به حال مدل .باشدنقطه شروع، ای اد یک فرایند توسعه محصول جدید یا بازنگری در آن می

های معرفی شده، شناسایی مشکالت در هر مرحله را مدل .استبرای فرایند توساعه محصول جدیدارائه شده 

های متفاوت عمدتاً بهبود مواردی مانند کنترل سازد. انگیزه اصلی محققان در ارائه رویکردها و مدلممکن می

گیری از فرصتهای ، عملکرد و در کل بهبود خروجی محصاول جدید برای کساب و بهره  کیفیت، هزینهزمان، 

های توسعه محصول جدید های ارائه شده در ارتباط با فعالیتیکی از مهمترین چهارچوب .باشاد پیش رو می

استراتژی، تولیدایده، غربالگری مرحله  7اساات که شااامل ( ارائه شااده1182ط بوزآلن و همیلتون)توساا

  .باشدمی سازیایده، تحلیل کسب و کار، توسعه، آزمون و تجاری

شود. موفقیت توساعه محصاول فرایندی است که در آن محصول یا خدمتی جدید به بازار عرضه می  

هایی که نشاااان دهنده میزان این موفقیت یا عدم موفقیت اسااات، شااااخص توان با تعریفاین فرایند را می

طور کلی در دنیا جدید گیری کرد. اصااطالح توسااعه محصااوالت جدید، هم در مورد محصااوالتی که بهاندازه

رود. امروزه عمر بازار هساااتند و هم در مورد اعمال حداقل بهبود و تغییر در محصاااوالت موجود به کار می

شود که نرخ توسعه محصوالت در هر پنج سال دو برابر شود. بینی میحال کاهش است و پیش محصوالت در

های مشتریان را برآورده سازند و از آن فراتر روند، عاملی در نتی ه، محصاوالت جدیدی که نیازها و خواساته  

 .شمار می روندکلیدی در حفظ و بهبود مزیت رقابتی به

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA
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 سعه محصولهای راهبردی اجرایی تومدل 

 های مدل استراتژی سازگاری محصول جدید با مهارتR&D  
 Barclay ,2111( است )R&Dگیری از واحد تحقیق و توسعه )های ای اد محصول جدید، بهرهیکی از راه

& Holordاند، به جای تولید ها ترجیح دادههای مربوط به ای اد کاالهای جدید شرکت(. با افزاش هزینه

های ت اری موجود تقلید کنند. بعضی شرکت ها یا با تقلید از مارک های ت اری کاالهای جدید، از انواع مارک

های قدیمی را احیا ، مارکسعههای تحقیق و توکنند یا از طریق فعالیتموجود انواع مشابه آن را تولید می

های رسانند. اگر فعالیتافزایی شرکت نسبت به محصول جدید را میکنند. این مفاهیم به نحوی، مفهوم هممی

R&D  شرکت چنان قوی باشد که توانایی ارائه ایده و طرح جدیدی داشته باشد به احتمال زیاد، شرکت در

(. شرکتی که Barclay & Holord، 2111، 121، 131واهد گرفت)مسیر تولید کاالهای کامالً جدید قرار خ

رساند که چند طرح تولید محصول جدید در اختیار داشته باشد طرحی را با موفقیت به مرحله تولید می

های تحقیق و توسعه شرکت باشد. درعین حال، شرکتی که فعالیت R&Dهای ها و تواناییمتناسب با فعالیت

بهبود محصول متمرکز کرده باشد شاید، طراحی محصولی کامالً جدید را محال بداند. با  خود را فقط، در حد

افزاری در قسمت سخت R&Dهای توان بیان کرد که بیشتر فعالیت( به خوبی، می3توجه به مدل نمودار )

 توسعه محصول جدید است.

 
  R&Dهای مدل استراتژی سازگاری محصول جدید با مهارت

عه  استراتژی توس
محصول جدید

فعالیت های  
نرم افزاری

افراد

  تیم های میان وظیفه ای ای اد
محصول جدید

رهبری تیمی

آموزش تیم

سیستم پاداش

نظم و ترتیب کارها

فرآیندها

مدیریت پروژه

رویه های رسمی توسعه محصول

عرضه کننده/ انس ام مشتری

طراحی م دد سازمان

تیم رسمی توجیه پروژه ها

فعالیت های  
سخت افزاری

ابزارها و  
تکنیک ها

کامپیوتر و شبکه

طراحی مبتنی بر کامپیوتر

CAD

شبیه سازی

روش های رسمی

QFD

طراحی براساس ت ربه قبلی

تحلیل درجه و تأثیر اندازه

شکست
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شکل فوق، برای اجرای استراتژی باید سواالت زیر جواب مناسب داد تا این فرآیند به بهترین نحو با توجه به 

 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؟ 

 ُسازی محصوالت تولیدی شرکت متناسب با طراحی و تولید محصول یههای شبآیا توانایی و مهارت

 جدید رقابتی سایر رقبا است؟

 های جدید، ممل آیا بکارگیری روشQ.F.D با توجه به طراحی براساس ت ارب قبلی شرکت، برای ،

 محصول جدید نیز سازگار است؟

های مهندسی موجود سن یده و مهارت منابع به این ترتیب، سازگاری و تناسب محصول جدید با ت هیزات،

شود. مسئله مهم تعیین بودجه اختصاصی برای تولید کاالهای جدید است. پیامدهای تولید محصول جدید می

ی گذاری معمولی برای تخصیص نقدینگباشد. بنابراین، استفاده از معیارهای سرمایهنامعلوم و با ریسک همرا می

ها ها برای حل این مشکل به امید موفقیت تعداد محدودی از پروژهاز شرکتبه این امر دشوار است. بسیاری 

ها برند. بعضی از شرکتها را پیش میکنند و آنهستند. بنابراین، برای چندین پروژه منابع الزم را تأمین می

اختصاص  سعهکنند؛ بدین معنی که درصدی از فروش خود را به تحقیق و تونیز از یک شیوه متداول استفاده می

کنند. روش دیگر این است که بر حسب تعداد ریزی میدهند یا برحسب بودجه اختصاصی رقبا برنامهمی

 R&Dوجود مدیریت فعال در بخش  گذاری کنند اما مهمتر از همه،سرمایه R&Dکاالهای موفق جدید برای 

. 127-121بهترین ایده به نتی ه برسد. ) هاست تاها و پروراندن آنو ای اد ساختار سازمانی مناسب برای ایده

2111 Ibid)  

 مدل مدیریت راهبردی توسعه محصول جدید کوپر 
ها در بازار توسعه محور بسیار تاثیرگذار است اما، طبق تحقیقات بازاریابی پیروزی در رقابت و نوآوری شرکت

َشود تا فرآیند توسعه محصول میها صرف کل منابع شرکت %46این فرآیند آسان نیست. تقریباً، نزدیک به 

محصولی جدید را ت اری کند. درحالیکه هر فرآیند تواید محصول جدید من ر به توفیق نخواهد شد. به رغم 

 های گزاف در این فرآیند باید به طور مستمر در آن تعدیالتی نیز ان ام داد.هزینه

کا مانند ان من مدیریت و توسعه محصول، ها و مؤسسات تحقیقات بازاریابی در آمریطبق تحقیقات ان من

ها و کارخان ات برای توسعه درصد شرکت 81تا  71شرکت بوز آلن و همیلتن، ای ام آر و مؤسساتی دیگر 

(. این مدل توسط دکتر کوپر )آخرین تغییرات آن Cooper، 1111کنند. )محصول از مدل کوپر استفاده می

(. البته، تعداد مراحل این مدل از شرکتی Cooper، 2117ت )صورت گرفت( منتشر شده اس 1113در سال 

 11تا  4کند. طبق تحقیقات محققان، این فرآیند از به شرکت دیگر براساس نوع سازماندهی و تولید فرق می

در شرکت موتورال چهار مرحله و در شرکت جنرال مرحله براساس نوع سازمان و محصول متغیر است ممالً،

 ( .Racheal & et alو 1111، 212باشد. )له میالکتریک ده مرح
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شود. هر مرحله توسط تیم توسعه محصول بررسی یابی شروع و به تولید محصول منتهی میاین مدل از ایده

( نشان داده 6شود. این مدل در جدول شماره )گردد و موارد نامربوط حذف و به مرحله بعد سوق داده میمی

 شده است.

 یابیایده
چینی  دست

 هاایده

ارزیابی ایده از 

نظر بازار و 

 اقتصادی

ارزیابی نهایی 

 قبل از تولید

تایید نهایی و 

 تولید آزمایشی
 ارزیابی پروژه

 های هر فرآیندفرآیندها و برنامه

بندی جمع

 هاایده

دهی به مفهوم

 هاایده

انتخاب ایده 

 مطلوب
 تست بازار توسعه ایده

ت اری کردن 

 محصول

آوری و جمع

سازی ذخیره

 هاایده

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 

های بررسی گزارش

 تیم توسعه محصول

تنظیم جزئیات 

ها شامل برنامه

برنامه بازاریابی، 

برنامه جزئیات 

تولید، مالی و 

آمادگی برای 

 تولید

برنامه دقیق 

بازاریابی با 

های آمیخته

مناسب، 

بندی جمع

آنالیزهای مالی و 

های بینیپیش

آتی برای محصول 

در بازار مانند 

(ROL,NPV) 

اجرای برنامه 

بازاریابی منظم 

برای تولید در 

بازارهای هدف و 

برنامه قبلی را 

تعدیل و 

های برنامه

ادی مناسبی اقتص

در طول دوره عمر 

محصول، توسط 

تیم توسعه تدوین 

 و اجرا شود

 ای توسعه محصول کوپرجدول مدل شش مرحله
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توجه  یدحال، با ینکوپر، شش مرحله مد نظر است. در ع یدتوساعه محصاول جد   یدر مدل راهبرد

 4شوند. نمودار شماره یارائه م یندهاییفرآ NPD)) یدداشات که در هر مرحله از مدل توساعه محصاول جد   

 هر مرحله نشان داده شده است.  یک،است که به تفک یراهبرد یندفرآ یننشان دهنده ا

 

 نمودار مراحل اجرایی مدل استراتژیک توسعه محصول جدید در سازمان های نوین

 

در سااازمان های  NPDاین مدل برا ساااس بررساای های علمی محققین در مورد اسااتراتژی  منبع:

 مختلف طراحی و ارائه شده است.

 :یدتوسعه محصول جد ینداهداف فرآ 
حصول به مارائه  یکردهایهنگام عرضاه و ارائه محصوالت به بازار سه نوع متفاوت از رو جالب اسات  

 اند از:عبارت یکردهارو ینبود. ا یمرقبا شاهد خواه ینبازار را ب

 را به بازار  جدیدی باشد که محصول یسازمان یندر بازار: ساازمان عالقه مند است اول  یناول یکردرو

 دارد. عرضه می

 اولین خواهاد همنون حالت قبل، ساااازماان نمی  یکردرو ینترین دنباالاه رو: در ا  یعسااار یکردرو 

باشد که همان  شرکتیترین یعراغب اسات سار   یول یرددر بازار نام گ یدکننده محصاول جد عرضاه 

 دارد. محصول را به بازار عرضه می
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 کننده و ی تولیددر زمره دنباله روها یول یساات،دنباله رو ن ین: سااازمان اولیدنباله رو عاد یکردرو

 قرار خواهد گرفت.  یدکننده محصول جدعرضه

 :یابدهمزمان به دو هدف دست  یدشود، با ینقر یتبا موفق یدآنکه توسعه محصول جد یبرا

 :یمشتر یاجاترساندن تناسب محصول با احتبه حداکمر  (1

 یفیتهای جالب تر، کیژگیو یدبا یابد،دسااات  یتدر بازار به موفق یدمحصاااول جد یکآنکه  یبرا

 تر نسبت به محصوالت رقیب ارائه دهد.گذاری جذابیمتق یاباالتر 

 توسعه:  یکلو زمان س ینهبه حداقل رساندن هز (2

 یبترغ)توسعه  یبرا یشاتری که قادر اسات زودتر محصاول خود را به بازار آورد، از وقت ب   یرکتشا 

( یدافزامحصاااول می یت)که به ارزش و جذاب یلیتکم یهامحصاااول / خدمتبه توساااعه(،  یگراند

 توسااعه و کاهش مدت ینهتوسااعه به هز یکلدر رابطه با زمان ساا یگربرخوردار اساات. نکته مهم د

 یابد،دسات   یکه به چرخه توساعه کوتاه  یشاود. ساران ام شارکت   عمر محصاول مربوط می  چرخه

عت سر یک بههای تکنولوژیشرفتبا وقوع پ یاهای موجود در محصول شکار شدن لغزشآتواند با می

 (1314 یوسفی،آنها را ارتقا دهد. ) یاکند  یدنظرکند، ت دکه ارائه می یدر محصوالت

را  یمناسب یاست پاسخها یکاف یدتوساعه محصول جد  یندها از فراساازمان  افبا درک بهتر اهد اما

 یابیم:دو سؤال ب ینا یبرا

 یم؟هست یندفرا ینبه ا یدنچرا دنبال سرعت بخش -2 یدهیم؟توسعه م یدچرا محصول جد -1

 :است یتحائز اهم یرسؤاالت، نکات قابل توجه ز ینبه ایشتر تأمل ب با

 رقابت یطدر مح یت ار - یرقابت یتبه حفظ موقع ویژه توجه •

 در بازار تقاضا یانمشتر یازمندیهایو ن یقبه خواسته ها، سال یژهتوجه و •

شود خواه که در قالب روز و حال حاضر خود ارائه می یخدمت یاکه هر محصول  یمداشته باش یادبه 

های هستند که پاسد یدتردهای جیتکنولوژ ینشود، اناخواه پس از گذشت چرخه عمر خود از رده خارج می

 خواهند یانو متفاوت انواع کاربران و مشااتر یرهای متغیازمندیو ن یحاتبه ترج یتر یسااتهتر و شااامناسااب

تر محصااوالت و خدمات در بازار یعتوسااعه محصااول و ارائه ساار یندهایفرا یافتنداشاات؛ اما امروزه ساارعت 

 (1314 ی،آن دارند. )حاج باقربه  یای است که شرکتها و سازمانها توجه خاصمسئله

محصااول هسااتند سااؤال  یکای در مورد توسااعه یندهایفرآ یرکه درگ یکه از افراد مختلف هنگامی

 دهند به طور ممال:هایی که میاست پاسد یزیهدف چه چ یاشود که علت می

 تعهد است.  یکشرکت از ما خواسته و  یرصرفا مد •

 من است.  یبرا یسرگرم بهترین •

 . یمخود را حفظ کن یو انحصار یرقابت یتکند موقعمی کمک •

 . یمخود مقابله کن یبا رقبا یدبا •

 شود. می جلوگیری محصوالت شدن خارج رده از •

 (1313راد، یدهد. )فتاحمی یشسود شرکت را افزا جدید محصوالت •



 

53 

 یدتوسعه محصول جد یندبه اهداف فرآ يابیای دستهشيوه 

 همزمان( ی)مهندس یمواز یمهن یندهایدر مقابل فرآ یمتوال یندهایالف( فرآ

کردند. استفاده می یتوسعه متوال یندهای بزرگ از فرآاغلب شرکت ی،مواز یمهتوسعه ن یندقبل از فرآ

مه ادا یاگرفتند که آمی یمباره تصاام یندر ا یرانمقطع بود که در آنها مد یشااامل تعداد یمتوال یندهایفرآ

 یکهند. د یانبه آن پا یابازگردانند  یشینبه مرحله پ یدنظرت د یپروژه را برا یادهند و به مرحله بعد بروند 

ده ش یطراح یژگیهایامر ندارد که و یننشان دادن ا یبرا یهشداردهندها یستمگونه سا  یچه یمتوال یندفرآ

 انیتکرار م دد پروژه و عقب و جلو رفتن م یلممکن است به دل سایکل  زمان ی ه. در نتیساتند ن لیدقابل تو

توسااعه و اجتناب از  یندشااود. به منظور کوتاه کردن فرآ یطوالن یند،فرآ یمحصااول و طراح یمراحل طراح

 مهیتوسعه ن یندها از فرآاز شرکت یاریبس ید،احل چرخه تولمر یانم ینههای زمان بر و پر هزرفت و برگشت

 یندفرآ یمواز یمهتوسعه ن یندشاود( فرآ همزمان گفته می یاه به آن مهندسا اند )که گکرده ادهاساتف  یمواز

 رند؛یگبه طور همزمان ان ام می یهای توسعه دست کم تا حدیتفعال یها کلی یای است که در آن برختوسعه

است  ب ممکن یتفعال دب قرار دار یتمقدم بر فعال یمواز یمهتوسعه ن یندفرآ یکالف در  یتاگر فعال یعنی

 شود وتوسعه مفهوم آغاز می یدنرس یاناز به پا یشمحصاول پ  یالف آغاز شاود. طراح  یتاز اتمام فعال یشپ

 یشتریب یاربس یمحصاول آغاز شااده اساات تا هماهنگ  یآمدن طراح یاناز به پا یشپ یاربسا  یندفرآ یطراح

ازد بپرد یمحصوالت یتوسعه به طراح و یقامکان را که بخش تحق ینسازد و ا یسار مراحل گوناگون را م یانم

ان بر های زمبه رفت و برگشت یازن یدامر با ینرساند. اباشد را به حداقل می ینهپرهز یاآنها دشاوار   یدکه تول

 کل را کوتاه کند. یکلببرد و زمان س یانرا از م یمراحل طراح یانم
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 :پروژه یان( حامب

د انیافتهدست  ی هنت ینبه عمل آمده اند، به ا یداز مطالعات که درباره توسعه محصول جد یشامار  

 ینه اب یا) یینتع یدپروژه توسعه محصول جد یارشد شرکت را به عنوان حام یاز اعضا یکی یدها باکه شرکت

 یو برا یتپروژه حما یکات برخوردارند که از یارقدرت و اخت یناز ا ییارشااد اجرا یرانکنند. مد یقامر تشااو

ا های توسااعه ریتبه فعال یهو ساارما یمنابع انسااان یصتوانند تخصااآن مبارزه کنند، آنها می یازهاین ینتأم

و به  یابدن یشمنابع افزا یتبه خاطر محدود یکلامر باشااند که زمان ساا ینکننده اینکنند و تضاام یلتسااه

د، خواهند آم یدکه الجرم پد یغلبه بر موانع یتواند از سرعت الزم براپروژه می که کمک کنند ینا ینتضام 

 یانم یتواند محرک ارتباطات و همکارمی ینپروژه همنن یارشاااد برا یحاام  یاک وجود  شاااود. برخوردار

 یارتباطات و همکار اینکهتوسعه مشارکت دارند. به فرض  یندباشاد که در فرآ  یگوناگون اییفهوظ یهاگروه

 اتیخصااوص یانتطابق مناساب م  یکبه  یابیو هم دسات   یکلکوتاه کردن زمان سا  یای هم برایفهوظ ینب

 دهند. یشتوسعه را افزا یندفرآ یتوانند اثربخشاجرا می یانالزم باشد، حام یمشتر یاجاتمحصول و احت

 

 توسعه: یندکنندگان در فرآینو تأم یانشرکت دادن مشترج( 

 یمترا از نظر عملکرد و ق یتوانند احتیاجات مشاااترکه نمی یلدل یناز محصاااوالت به ا بسااایاری

توسعه، عاجز  یبازده اقتصاااد ینان امد و از عهده تأمبه طول می یاربه بازار آمدن آنها بسا  یاساازند   برآورده

 کاهش داد.توسعه  یندکنندگان فرآینو تأم یانتوان با دخالت دادن مشتررا می ینهاا یمانند، هر دومی

 یهای الزم برایتقادر است قابل یگراز هر کس د یشاست که ب یاغلب کس یمشتر: یشرکت دادن مشتر

دهد. گن اندن  یصارائه دهد، تشخ یدرا که الزم اسات محصول جد  یحداقل خدمات یزعملکرد و ن یشاترین ب

کردن اصااالحات در  اردو یقمحصااول و تشااو یههای اولنسااخه یدر طراح یا یتوسااعه واقع یمدر ت یمشااتر

ز هایی متمرکهای توسعه خود را بر پروژهیتتواند به شرکت کمک کند تا فعالمحصاول به ساود کاربران، می  

انتخاب  یبه جا یدها بامعتقدند که شرکت یشمنداناند یتطابق دارند. برخ یمشتر یازهایساازد که بهتر با ن 

هستند  انییمشتر یشگام،متمرکز سازند. کاربران پ یشگامپ انخود را بر کاربر توجه یان،از مشتر ینمونه بزرگ

ها زودتر از سال یاها را ماه یازهان ینبازار روبه رو هساتند اما محتمل اسات که ا   یعموم یازهایکه با همان ن

ه شااود بارائه می زیان ینا یهایی که براشااانس برخوردار شااوند که از راه حل ینبازار ت ربه کنند و از ا یباق

 با کل بازار، بهره مند گردند.  یاسای در قشکل قابل مالحظه

 یورآدر نو یتبه موفق یابیدست یبرتر برا یالگو یکمحصول  یهای نوآوردر پروژه یمشتر یهمکار

اساات که عملکرد  یارهاییاز مع یکیای نوآورانه هیدها ی ادشااود. ساارعت ا می یو کاهش زمان توسااعه تلق

های تر شدن پروژهیعموجب سر یانمشتر ی. همکاریشودم یدهآن سان   توساط های توساعه محصاول   پروژه

شود. می یشرکتها تلق یبرا یترین منابع دانشاز مهم یکیشک  یآنها ب یاتو ت رب یانشود. مشترتوسعه می

زند با سا یمت برآوردهاز نظر عملکرد و ق را یتوانند احتیاجات مشترآنکه نمی یلاز محصوالت به دل یاریبسا 

 یتوسعه کاهش داد. همکار هایپروژهدر  یانمشتر یتوان با همکارمشکل را می ینشوند، اشکست مواجه می
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 یژهشرکت فراهم آورد به و یهایی را برافرصت مزایا و تواندهای توسعه محصول میفرد در پروژه یا یمشاتر 

 (1313راد، ی. )فتاحیمپردازبار می یننخست یراب یمحصول یکه به طراح یزمان

 یتنوع را باال ببرد و دانش مبتن یزانتوان ممی یدهای توسعه محصول جددر پروژه یمشارکت مشتر

 نیبهبود روابط ب ی،موجب درک بهتر نساابت به مشتر یقطر یندهد و بد یشدر شارکت را افزا  یبر مشاتر 

 تیرضا انتومی یانمشارکت مشتر یایمزا یرشود و از سا یو کاهش نرخ شکست در نوآور یشرکت و مشتر

کرد شرکت، بهبود عمل یاز محصوالت آت یدبه خر یشترب یلبه تما یناز بازار موجود و همنن یانمشتر یشاتر ب

 (etal & He,  2116اشاره نمود. ) یتعلق خاطر مشتر یشافزا ینمحصول و همنن

کنند که کنندگان کمک مییدخود به تول یهای کاربردو خواساااته یازهان یانب یقاز طر مشاااتریان

انند تومی یانمشتر ینمحصوالتشان لحاظ کنند. عالوه بر ا یدر خروج یقهای موردنظر را به شکل دقیژگیو

ده و نمو یمتنظ آتیهای های خود را متناسب با انتظارات بازار و فرصتیبه شارکت کمک کنند که اساتراتژ  

 (etal & Wong,  2111بدهند. ) یهای مشترتر و کاراتر به خواستهاثربخش یسران ام پاسخ

 یان( ب1111قرار گرفته است. کمپبل و کوپر ) یمورد بررس یرهای اخدر طول سال یمشتر همکاری

ه را ب یانشده و مشتر ی ادو شرکت ا یمشتر یناسات که ب  یرابطه رسام  یک یمشاتر  ینمودند که همکار

 ایهژهدر پرو یانشرکت و مشتر یان،مشاتر  یهمکار یندکنند. در فرآتوساعه دعوت می  یندمشاارکت در فرآ 

حال حاضر  یانهم شامل مشتر یانمشتر ینپردازند. ادر خصاوص توساعه محصول می   یدهتوساعه به تبادل ا 

ورد م یندهرا دارند که محصوالت شرکت را در آ ینا یلای که پتانسبالقوه یانباشد و هم مشترمحصاوالت می 

در دل خود دارند که اطالعات  اییو ساختاره یندهافرآ یادن یشرویهای پشارکت  یاساتفاده قرار دهند. تمام 

. یدنمارا صااادر می یدمحصااوالت جد یدر طراح یمشااتر یو همکار یانهای مشااتریازمندیدر خصااوص ن

(1111  ,Cambell & cooper) 

. دیابمی یشافزا یانمشتر یشاتر ب یبا همکار یددر توساعه محصاول جد   یمشاتر  یهمکار اثر ممبت

(2118  ,Johnson& lue ) 

 یرمشت ینانتواند سطوح اطممی یمشارکت مشتر ی یافته یشنشان دادند که سطوح افزا همننین

 (,2113Youngdal&etal) دهد باال ببرد.که انتخاب محصول را ان ام می یرا در زمان

 کنندگان: یندادن تأم شرکت

دهد. اش را گساااترش می یکنندگانش، منابع اطالعاتی تأمیندانش فن یگاهگیری از پاشااارکت با بهره یک 

. رندیطرف مشورت قرار گ یک،شر یکبه عنوان  یامحصول باشند  یمت واقعی یتوانند اعضاکنندگان میینتأم

شاارکت قرار  یارتوسااعه در اخت ییکارا یشافزا یاود محصااول بهب یایی براهیدها توانندمی در هر حالت آنها

 شاانهادیها( را پاز نهاده یبندی متفاوتیبترک یاکننده بتواند نهاده )ینتأم یکممال ممکن اساات  یدهند. برا

کنندگان نیتأم یتوانند با هماهنگمی یرانمد ین. عالوه بر ایابدکمتر به کار کرد مشابه دست  ینهکند که با هز

به حداقل رسااااندن زمان  یبرا ینکهشاااوند و ا یافتها به موقع درامر کمک کنند که نهاده ینا ینبه تضااام

از  ارییاند که بسنشان داده یقاتاستدالل، تحق ینالزم به سرعت اعمال گردند. هماهنگ با ا ییراتتوسعه، تغ
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 اند محصوالتل خود، توانساته توساعه محصاو   یکپارچههای یتکنندگان در فعالینها با گن اندن تأمشارکت 

 (1314ی،کنند .)حاج باقر یدباال تول یفیتکمتر و با ک ینهرا در زمان کمتر، با هز یدجد

 ها در فرآیند توسعه محصول جدیدمدیریت ایده 
 یها هیقو سل یانمشتر یازهاین ییربازار و تغ یطهایمح ییرتغ ی،در تکنولوژ ینوآور یلامروزه، به دل

موجب اصالحات عمده در  یتوضع یناست. ا یافتهساازمانها و شارکتها شادت     ینمصارف کنندگان رقابت ب 

و  یسنت یها مدل ینیروند بازب یعتسر ینکسب و کار و همنن یتهایسازمان و اولو یکچشام انداز اساتراتژ  

ا ب یاروییرو یتقابل و ییگذشته توانا یو راه حل ها یکردهاتوان گفت روشده است. می یننو یمدل ها ی،حت

ها،  یدهاز ا یانبوه یانمناسااب، از م یدهبه ا یابیرو دساات ینرا از دساات داده اند. از ا یسااازمان یچالش ها

 یندفرآ ییقسمت اجرا ینقرار دهد. خالق تر جدید یریتواند ساازمان را متحول کند و شارکت را در مسا   می

به  یابیو دست یابی یدهتحول گرا، ا یریتو مدتوساعه محصاول    یمت یلبعد از تشاک  ید،توساعه محصاول جد  

 است. یعمل یهایدها

حاضاار با توجه به کاهش دوره عمر  یتوسااعه، در عصاار رقابت  یمناسااب برا یدها یکاز  اسااتفاده

 یفرصاات ی ادشاارکتها با ا یاز زمان برا یاه توانند در برهها مییدها یناساات. چرا که ا یمحصااوالت ضاارور

 گاهیها استفاده نمود و جایتظرف ینتوان از امناسب می یزیو با برنامه ر یدنما ی ادا یمناساب، بازار بالقوه ا 

 .یدسازمان را در بازار بهبود بخش یرقابت

چشم انداز  ی ادها و از همه مهم تر در ایدها ینیو دستن یابیمناساب، در روند ارز  یریتیمد رویکرد

 یرقابت یتفرصت و مز ینهتوساعه محصاول هز   یمنتخب، به عنوان پروژه ها یها دهیا یابیارز یمناساب برا 

 یهایاستراتژ ازنگریمحصول روند ب یساز یت ار یاساتراتژ  یو اجرا ینخواهد کرد و در تدو ی ادا یمناساب 

و  یمدر سااازمان ابتدا، ت یدجا، بر اساااس مدل توسااعه محصااول جد  ینخواهد نمود. در ا یعرا تساار یرقابت

 گردد.می یلتحل NPD ینددر فرآ یدهو فنون پرورش ا یابی یدهشود و در ادامه، امی یآن بررس یژگیهایو

 یابی یدها 
جامعه  یافرد، گروه، سازمان، صنعت  یبرا یادیاسات که ارزش ز  یدیجد یزخلق چ یندفرآ نوآوری،

زرگ ب انسانهایقبول شکست خواهد بود.  یبه معنا یدیبر است اما، ناام ینهکار زمان بر و هز ینداشته باشد. ا

نخورده ام بلکه، موفق  تمن شااکساا"گفته اساات:  یسااوناند. توماس اد یدهنهراساا یهرگز، از چالش و نوآور

 یادآوریرا  یشها یتشاکستها، موفق  یبه جا یساون ناکارآمد را کشاف کنم. در واقع، اد  یدها 1211شادهام  

ز بوده است. ا یزن ینتحول آفر یریتو موفق صحبت از مد ینرکار آف یدر کنار شرکتها یشاه، کرده اسات. هم 

ها یدهشده است تا حد امکان ا یبخش سع ین. لذا، در ادشونو شروع می یدهو ا یبا نوآور یتیرو، هر موفق ینا

 گردد. یحتشر NPD یدر مدل راهبرد یعلم یکردبا رو یدتوسعه محصول جد یندو توسعه آنها در فرآ

از  یا به شااالوده یمکن یرا بررساا ی. اگر نوآوریردگدر سااازمان شااکل می یبا نوآور یدجد یدها یک

ها عبارتند از یختهآم ینمعروف هستند. عناصر ا "ینوآور یها یختهآم"که به  یدرس یم( خواه4Ps) یچهار پ
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رهنگ ها فآمیزه ینا یونددهنده. البته، عناصاار پیو گروه یفرد یتو خالق یندمحصووول ، امکانات، فرآ

که  یندیعبارت است از فرآ یابی یدهرو، ا یناز ا(. 1388 یگینز،باشد )همی یگروه یتو خالق یساازمان 

وآور را ن یمحصول یسکر یلمنابع و تحل ی،زمانیات و شناخت مقتض یتبتواند با اسوتفاده از خالق 

 .یندگو "ییزا یدها" یندفرآ ینعرضه کند. به ا یدهمراه ارزش جد

 یتفعال یان،ها اغلب، از مشتریدها ینشوند. امی یدتول یمختلف یدر سازمان به روشها یننو یها ایده

م الت  یرنظ یخبرگان و کارشااناسااان شاارکت و منابع یه،فروش و فروشااندگان مواد اول یرقبا، واسااطه ها

 یدولت هایشااگاهدر آزما یاها دانشااگاه یابی،بازار یقاتمؤسااسااات تحق ی،کارگزاران دولت ها،یشااگاهنما ی،بازرگان

 شوند.می

درصد از  27-23 یان،مشتر یقدرصاد از طر  61-51به طور متوساط   ییزا یدها یقات،اسااس تحق  بر

درصدها از  ینشود. با توجه به ارقام فوق مشهود است که امی ینمنابع تأم یردرصد توسط سا 25-21رقبا و 

منبع  ینبهتر و یندر دسترس تر یاند مشتررسمتفاوت خواهند بود اما، به نظر می یگربه صانعت د  یصانعت 

 شوند، از یکنزد یبه مشتر یش،از پ یشاند ب یدهشرکتها کوش ITرو، با رشد صنعت  ینهستند. از ا یابی یدها

فرهنگ  ی ادشااارکت گرد آورند. ا یرا در مخازن اطالعات یکنند و انتظارات مشاااتر یجمع آور یاده آنهاا ا 

)کاتلر،  دارد یتاهم یاربس یندفرآ ینا یتکه در موفق یباشدم یابی یدهدر ا یگرید یکرددر سازمان رو یتخالق

1385، 314-313) 

کرد مضاااف به آن که روند  یفوق جمع آور یرا از کانال ها یابی یدها یندتوان فرآمی یدگاهد ینا اب

 یتمان اهمنفعان ساااز یو شااناخت ذ یدمرتبط با تول یدانش ها ی،توجه به تکنولوژ ید،محصااول جد یدتول

 یدسازمان در امر تول تژیهایی خوب و همسو با استرایدهتواند ااز عوامل فوق می یکهر  یدارد. بررس یادیز

دهد توساعه محصاول را نشان می   یبرا یابی یدها یندفرآ( 5. نمودار شاماره ) یدنما ی ادتوساعه محصاول ا   یا

(1115 ,Michel.) 
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    یه ایده هانمودار ایده یابی و مفهوم ایده دهی 

 هایدهغربال ا 
بگذرد که بر  یلترهاییاز ف یدبا یرارسااد؛ ز ینم یساااز یبه مرحله اجرا و ت ار یشااه،هم یا یدها هر

 یاتاساات. در ادب یدهمرحله غربال ا یند،فرآ ینشااده اند. ا یسااازمان طراح یتحسااب چشاام انداز و مأمور 

ها یدهرا غربال ا یدها ینتر یعمل ییشااناسااا یا یفضااع یها یدهخوب از ا یها یدها یکتفک یندمحصااول فرآ

ان و امک ینههز یفیت،سازمان، بازار هدف، سود، ک یتبر اساس چشم انداز، مأمور ی. معموال، غربالگریندگومی

 (.MEDICUBE,2117شود )ان ام می یدتول یسن 

 یغربالگر یندفرآشود دهد. چناننه مشاهده میرا به وضاوح نشان می  یندفرآ ینا( 6شاماره )  نمودار

هله کند. در ودر شرکت عمل می یمشخص یها با شاخص هایدهکردن ا ینگلن یشده که برا یهتشب یفیبه ق

 یب،ترت ینشرکت همسو باشند. به ا یا اهداف کلبشاوند که  فرساتاده می  یهایی به مرحله غربالگریدهاول، ا

 شود.استخراج می یاصل یدها یتو نامناسب حذف و در نها یفضع یها یدها
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 ها برای توسعه محصول/ محصول جدیدنمودار ایده و غربال ایده

 یدهو پرورش ا یابی یدهفنون ا 
 ی،ها بساته به صانعت و محصول متفاوت است. به طور کل  یدهکردن ا ینو دساتن  یجمع آور فنون

 یز،رفن گروه کانون، ت کتیکس،ینس ی،هایی که در اکمر شارکتها کاربرد دارند عبارتند از روش قوم نگار روش

 نینو رویکردها به عنوان در ساااازمان هایکتکن ین. قابل ذکر آن که ایو فن دلف یتوفان فکر یسااات،چک ل

 شناخته شده اند. هایدهپرورش ا

 یروش قوم نگار

روش بر اساس مشاهده و پژوهش و  ینتواند مطرح شود. امی یکاربرد یقبه عنوان تحق یکتکن این

محصول / به رغم مشاهده آننه در ارتباط با هدف  یقتحق ینصورت گرفته است. ا یدر حوزه انساان شاناسا   

عبارت ساده  بهشود. نائل می یانمشتر یها یزهو انگ یازهان یقآن به درک عم ییچرا یاسات با بررس  خدمت

 کیدهد. با ارائه کند و به آن پاسااد میمی شااناساایی  و خواساته او را  یازن یاز مشاتر  یقبا تحق یابتر، بازار

 .یمکنمی یانرا روشن تر ب یدمحصول / خدمات جد یدتول یابی یدهدر ا یکتکن ینممال، کاربرد ا

مصاحبه با  یشهر ت ار 12از  یدبازد یهفت نفره )شامل طراح، مهندس و ...( را برا یمت یک ماریوت

متوجه شدند  یمت یهدف اعزام و اعضا یت ار یشاهرها  یها و کافه هامتل ها،یران در البمهمانداران، هتلدا

هفت نفره  یمت ین. اندندار یعملکرد مناسب یکوچک مسافران جار یبه گروه ها یده یسمراکز در سارو  ینا

 کییدر نزد یییطهامح ی ادبهتر، ا یبا نورپرداز یافتندمشاهدات خود در یهضامن مصاحبه با مسافران و بر پا 

 یبرا یخصاوص  یمهن ینفره و اختصااص فضاا   4-5 یزهایهایی با میسو ارائه سارو  یو فرهنگ یمراکز ت ار

، 1381آکر، )آن منطقه کسااب خواهند نمود  ررا در ساااخت هتل د یتموفق ینباالتر ی،ت ار یدادوسااتدها

74-73 .) 
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 ینکتیکسروش س

 ینا .یداندو حل مشکل بر اساس تفکر خالق م یانرا روش ب ینکتیکسروش س "گوردون یج ویلیام

 نیکه ب یو تخصص کامال متفاوت دارند. در حال یتشاود که شاخصا   ان ام می یتوساط افراد  یگروه یندفرآ

 یانب یو در حد یروش، مطالب به صورت کل ینحاکم است. در ا یرسم یرگروه کوچک، روابط غ ینا یاعضا

ت داد را از دس یاش درباره مسئله اصل یهاول یدگاهگروه د ینبرند و وقت یگروه به مسئله پ یشود که اعضامی

 یانمناسااب را ب یگروه راه حل ها یند،فرآ ینشااود. در امی یانواضااح تر و مشااخص تر ب یج،مساائله به تدر

 کند. یانب یرا به روشن لهجلسه مسئ یرکه مد یابدتا آن جا ادامه می یکردرو ینکند و امی

فاده است ی،رسم یرغ یمطلب، گفتگوها یشدن روال عاد یمسئله، ط یاندر ب یرپنج اصل تأخ گوردن

دور نشدن از موضوع  یو ین. همننیداندم یدهدر جلسه را از منابع ا یگروه یو استعاره در گفتگوها یاساز ق

ا مناسب و غربال آنه های یدهتوان به کسب افن می ینا یجکند. از نتامی یروش معرف ینا یرا اساس اثربخش

 (.351، 1384اشاره کرد )کاتلر، 

 گروه کانون

داشته  یتمشااترک افراد اهم یتبه ذهن یابیشاود که دسات  اساتفاده می  یاز روش گروه کانون زمان

 از افراد مالک یم موعه ا یتندارد و ذهن ینفر خاص، به صورت منفرد بستگ یک یتروش به ذهن ینباشد. ا

 .یردگعمل قرار می

 قییدق یزیتبادل افکار و مذاکره اساات و طبق برنامه ر یبرا یروشاا "گروه کانون"کروگر  یدهعق هب

 و فشار بسن د. یداز تهد یعار یطیمصاحبه شوندگان را در مح ینششود تا درک و بمی یطراح

 تیآن اهم یصو تشخ یزتم ی،اسات ول  یاز بحث گروه یگروه کانون، شاکل  یکنظر مورگان تکن به

بر پرسش  یاز افراد است که تمرکز اصل یمصاحبه همزمان با تعداد "یمصاحبه گروه"دارد. منظور از  یادیز

 در گروه تعاملکانون بر  یباشد. حال آن که گروه هامحقق و مصاحبه شوندگان می ینو پاسد مطرح شده ب

 باشد.شده توسط محقق می یهبر موضوعات ارا یکند و مبتنمی یدتأک

 یباشاااد. بحث گروهمی یو آگاه ینشداده ها، ب ی ادا یمبنا یق،نندگان در تحقشااارکت ک تعامل

 یرگروه به عهده مد یو کنترل تعامل اعضا یتنفر اسات و نظارت، هدا  12تا  6 یناغلب، موضاوع مشاترک ب  

 نامند.می یگروه کانون یشرا آزما یشهاگونه آزما ین. ایباشدجلسه م

 یا هامحصااول / خدمت یابیدر حوزه بازار، ارز یژهها به ویشنوع آزما ینمعموال، از ا یاجتماع محققان

 کنند.خاص استفاده می یمختلف موضوع یجنبه ها یبررس

وجود دارد  یخطر جد ینا یراشود؛ زاستفاده می یموضوع معموال، از چند گروه کانون یک یبررس در

 داد. یمرا تعمآن  یدگاهباشد و نتوان د یینفره استمنا12تا  7گروه  یککه 
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 به صورت خالصه آورده شده است. یردر جدول ز یکتکن یناستفاده از ا یبو معا مزایا

 یکانون یگروه ها معایب یکانون یگروه ها یایمزا

 بر گروه و نوع اطالعات یکنترل و نظارت کاف عدم واسطه بین أعضاء یارتباط و تعامل ب ی ادا

 یتگروه کانون با قابل یتعاداد اعضاااا  یات محادود  موضوعات مد نظربررسی و آزمون دقیق و عمیق 

بزرگ تر کاااهش داده  یبااه جااامعااه ا را آن یمتعم

 است

و  یشااترمد نظر با ساارعت ب یدن داده هانمو فراهم

 کمتر ینههز

آموزش  یهاوه انتخاب مناسب مصاحبه گر یدشوار

 هدرست جلس یتهدا یده جهتد

 انیمحقق با پاسخگو یمتعامل و ارتباط مستق ی ادا

 یو کتب یشفاه یاطالعات از پاسد ها یافتدر و

 عدم ی هاطالعات نامتعادل و نامتقارن در نت کسااب

 گروه یاعضا یو عمل یفکر ت انس

 یفروش در ارتباااط آن بااا ط ینا یریانعطاااف پااذ

 هااز موضوعات، افراد و گروه یگسترده ا

مصاااحبه  یدرباره صااحت پاسااد ها  یتعدم قطع

 گانشوند

 یفکر یالتکه از تما یخاصاا یجحصااول نتا افزایش 

 یرد.گمی یشهگروه ر یاعضا
 گروه کانون یکاستفاده از تکن یبو معا یاجدول مزا

 یکانون یگروه ها یجاداز ا هدف

 یشفاف ساز یی،شناسا ینبه منظور بهبود آنها همنن یندهافرآ یامحصوالت، خدمات  یلو تحل یهت ز -

 و اصالح مسئله  یحو تشر

 شناخت و درک درست آن یبرا یندفرآ یابیسن ش و ارز -

 واحد  یمیاخذ تصم ینظرات مختلف برا یو همسوساز یاطالعات واقع یگردآور -

مصرف  یراز موضوعات و مسائل مختلف، نظ یدر دامنه گسترده ا یدانش مشاترک علم  یمبنا ی ادا -

 هدف  یهاگروه یرکنندگان و سا

 یگریبه گروه د یبدست آمده از گروهانتقال دانش  -

 بحث گروه متمرکز )کانون( یمراحل اجرا 

 یقموضوع مسئله به صورت دق یینتع .1

 یدیسااؤال کل 12تا  1را در  یقتحق یبحث )موضااوع اصاال یماده کردن سااؤالها و نوشااتن راهنماآ .2

 خالصه کند(

 (یبه سؤاالت فرع یسؤاالت اصل یلسؤالها )تبد یمتنظ .3

 دارد(  یانتخاب شرکت کنندگان به موضوع بستگ)انتخاب شرکت کنندگان  .4

 انتخاب زمان و مکان مناسب  .5

 یبحث گروه یاجرا .6
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 بحث نوشته شود(  یدر راهنما یدمقدمه بحث )حتما، با -

 سؤاالت(  یبورود به بحث )با توجه به ترت -

 تر  یجزئ یو سؤال ها یدیکل یاز سؤال ها یکهر یقعم یبررس -

 ی هباشاااد که محقق در آن، اظهار نظر نکند(. نکته: نت یبه نحو یدافراد با یآرا یع بندخااتمه )جم  -

 "انندهگرد" یعنی، یبحث گروه یدو عنصر اصل ین،اعضا باشد. بنابرا یحاصل تعامل گروه یدبا یریگ

 داتیقادر باشد با بکار بستن تمه یدداشاته باشند. گرداننده با  یتعامل خوب یدشارکت کنندگان با "و 

 کم حرف و پرحرف را در بحث شرکت دهد.  یا یرخ التیو غ یالزم همه افراد اعم از خ الت

ثبت و استخراج راحت اطالعات، عالوه بر  یبرا ینچندنفره و همنن یانفره  یکاستخراج اطالعات ) .7

 استفاده کرد.( یبردار یلمف ینضبط صوت و دورب یرنظ ییاز ابزارها یدکردن، با یادداشت

 یلفد فن

گرش ن یبررس یاست که برا یا یازسان ی از فنون سااده و پرکاربرد در مطالعات ن  یکی یکتکن این

. دیشواستفاده م یگرد یابزارها یاهاپرسشنامه یق(، از طرینها )بدون الزام حضور افراد در محل معافراد و گروه

ه شود کحاصال می  ی ینتا یت،افراد، بر حساب اولو  یدگاهد یانتوافق م ی ادو ا یراساتا، با جمع بند  یندر ا

 (.  Lynn& Stuter,  1116) یردقرار گ یریگ یمهرگونه تصم یابرنامه  ینتدو یتواند مبنامی

 یبه اختصار، به معرف یر،ان ام داد. در ز یو کنفرانس دلف یتوان به دو روش عمل دلفرا می یفن دلف

 :یمپردازآن می

گروه کوچک  یکشود که توسط پرساشانامه شروع می   یکبا اساتفاده از   روش ین: ایعمل دلف -1

عد ب پاسد دهندگان شود واز پاسد دهندگان ارسال می یعیوس یفط یپرسشنامه برا ینشده است. ا یطراح

 ینوکامل تد یها فهرستپاسد یلوتحل یه. گروه مربوطه پس از ت زیدهندپرسشنامه، آن را عودت م یلاز تکم

در روند آنق یندهند. ااز آنها قرار می ینمونه ا دهندگان یایار پاسدم دد در اخت یبند یتاولو یکنند و برامی

 حاصل شود. یتا درباره اهداف مد نظر توافق نسب یابدادامه می

 رادتوسط اف جلسه ها، ینبحث است. ا یو جلسه ها یمشتمل بر کنفرانس گروه ی،کنفرانس دلف -2

 یلفنبه صورت ت کنفرانس یناوقات، ا ی. برخیابدبه توافق ادامه می یابیشود و تا دستخبره اداره میکاردان و 

 یفن اسااتفاده از آرا ینا ینتدو فلساافهدارند.  یادیشااود که از هم فاصااله زمی یلو توسااط چند نفر تشااک

 یاد براافر یراز سا و متخصص باشند استفاده خبرهاز شرکت کنندگان  یمتخصاصاان است اما اگر فقط، بعض  

 یاییجغراف یکند. امکان تبادل نظر افراد در حوزه ها ینم ی ادا یمشااکل خاصاا  یازساان یمشااارکت در ن

 است. یاستفاده از روش دلف یایاز مزا ینهمختلف، به صرفه بودن از لحاظ زمان و هز

ه پرسشنام یلدر تکم یناکاف ینیتتوان به ابهام در داده ها، عروش می ینا یبمقابل، از جمله معا در

 ( اشاره کرد.Lynn and Stuter,1116پرسشنامه توسط افراد ) یلتکم یبرا یو صرف زمان طوالن
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 یتوفان فکر فن

روش  ینشااود. امی یطراح یحل مشااکالت گروه یاساات که برا یقدرتمند یکتکن یفکر توفان

 ادیشنهخالق پ یها یدهبه ا یابیدسات  ی. برایردگصاورت می  یدهو خلق ا یپرداز یشاه در مرحله اند یشاتر، ب

 گردد. یلبخش تشک یزهآرام، مطمئن و انگ یطیشود جلسه در محمی

 یشود. هدف اصلمی یمحاسبه و بررس یکسان،احساس کنند نظرات شان، به طور  یدگروه با اعضای

جلسات  ینا یفراوان اسات. وجود رهبر و سرپرست برا  یها یدهو خلق ا یدنذهن، آفر یسااز  یالجلساه سا  

ؤال و س طریقکار از  ینمتمرکز کند. ا یقادر باشد مباحث را بر موضوع اصل یدبا یمضرورت دارد. سرپرست ت

 گردد. به هرها من ر مییدهکردن ا یکمحدوده مشکل و تحر یصکه به تشخ یشود؛ سؤاالتپرسش ان ام می

د و کنرا اعالم می یاتها و نظریدها یمت را ثبت کند. ساااپس، یشها یدهداد تا افکار و ا یزمان کاف یدبا یفرد

 مورد استفاده قرار دهد. یشترب یابیبحث و ارز یبرا یتا به عنوان م موعه ا یدنمامی ثبت همه آنها را

 

 عبارتند از:  یتوفان فکر یندفرآ یمرحله مهم و اساس دو

 یدهالف( مرحله خلق ا

 ینمرحله مهم تر ینا یهاسااات. ط یدهبزرگ و انبوه از ا یگروه یدتول یاده، از مرحلاه خلق ا  هادف 

 یبرا یا یدها یردبپذ یمشوند که ت ینگهدار یتا زمان یدها بایابیهاست. همه ارز یدهاز انتقاد از ا یزفاکتور، پره

 :یدهخلق و ارائه وجود نخواهد داشت. در مرحله خلق ا

 گرفته شوند. یدهناد یدشما با یانتقادات شخص -

 بماند.  یدر ذهن شما باق یطوالن یمدت یدنبا یا یدها یچه -

 .یدنکن یخود را کارشناس یشخص یها یدهو ثبت نظرات، ا یبل از جمع آورق -

 رایاحمقانه محسوب گردد؛ ز یاگرفته شود  یدهرد شود، ناد یرد،مورد انتقاد قرار گ یدنبا یا یهنظر یچه -

 هستند. یرفتنیپذ یزاحمقانه ن یاتنظر ی،حت

 فورا، در جمالت کوتاه و بدون مقدمه ثبت شوند. یدها بایههمه نظر -

 هد. آن ارائه ند یهشب یا یهنظر یماز افراد ت یک یچه یگررسد که دمی یانبه پا یزمان یدهمرحله خلق ا -

 یدها یابیب( مرحله ارز

شااده  یدتول یها یدها یسااتاز ل یمفهوم یدها یو انتخاب تعداد یبترک یدها یابیاز مرحله ارز هدف

 .یشودان ام م یدهاست که در مرحله خلق ا

کات ن ینبهتر دارد. توجه به ا ی هبه نت یدنرس یخاص برا یقواعد یتوفان فکر یندهایاز فرآ یک هر -

 خواهد داد: یشروش مذکور را افزا یاثربخش

به عمل آمده  یها یاز پروسه و بررس یبر اسااس فهرست  یم،ت یبه کمک همه اعضاا  یدبا یا یدههر ا -

 شود. یابیارز
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 گرفته شود. یدهناد یدها در فهرست موجود است نبایهمورد از نظر یک یکه حت یمادام -

ا تا ر یینها یدها یدشااود. تول یبررساا یاتنظر یهشاادن آن با بق یکیامکان  یدها یکقبل از رد کردن  -

 .یندازیدب یرنشده است به تأخ یابیارز یکه نظر یزمان

 دینمراحل باالتر در فرآ یط یاتجزئ یابیکه امکان ارز یدداشاااته باشااا یاده را به نکت ینا یشاااه،هم -

 وجود دارد. یطراح

 یزتر تکنیک

 یباشدم Teoriya Rasheneniya Izobretatelskikh Zadath ی( مخفف کلمه روسTRIZ) یزتر کلمه

را  یکتکن ینصاحبنظران ا. شده است ترجمه Theory of Inventive Problem Solvingبه  یسیکه در انگل

، توسط 1146دانش از ساال   ینکنند. امنظور می «فنیحل ابداعانه مساائل  » یبرا یتمیالگور یکردرو ینوع

در  شد. آلتشولر که به پدر تریز لقب گرفت یگذار یهمطالعه ساعات مختلف پا یجآلتشولر بر اساس نتا یچگنر

به ابداعات و اختراعات  یکه از همان دوران نوجوان یساابق( متولد شااد. و  یه )شاوروی در روسا  1126ساال  

به ثبت رساند و در اداره ثبت  یساالگ  14اختراع خود را در سان   ینخاص داشات اول  یو عالقه ا یکن کاو

 لبه ح یکار، گاه ینثبت اختراعاتشان بود و در ح یبرا یناختراعات مشغول کار شد. کار او کمک به مخترع

 کرد.آنان کمک می یمسائل و مشکالت فن

شااود به اصااول و من ر می یکه به اختراع و نوآور یا یکه حل مسااائل فن یافتآن دوران او در در

مهم   هینت ینمطالعات خود به ا یدارد. آلتشولر ط یازشناخته شده ن یتخالق یها یکهایی فراتر از تکنروش

 (: Subramanian, 2117را داشته باشد ) یرمانند موارد ز یا یژهاصول و یستیاختراع با یهکه نظر یدرس

 باشد.  یافتهگام به گام و نظام  یندفرآ یکشامل  -1

 من ر شود.  (آل یدهراه حل )راه حل ا ینبه بهتر یما،ها مستقاز راه حل یگستره ا یاناز م -2

 باشد.  یرتکرارپذ -3

 دانش ابداع ارائه کند. یبرا یساختار -4

، مطلب ینکند. مهم تربحث و م ادله ارائه می یروش بر مبنا یکحل خالقانه مسائل  یفن برا این

شود. می یاد یفن یستمبه عنوان س یاست. عمدتا، از تکنولوژ یفن یستمهایتحول و تکامل سا  یحدرک صاح 

از  استممکن  یستمس ین(. ایرسیستمز)شده است  یلاجزا و تعامالت شاان تشاک   یاز تعداد یساتمی هر سا 

 ینا .یابندو توسعه می ییرشان تغ یتدر دوران موجود یفن یستمهای. همه سباشد یساتم فوق سا  یک یاجزا

و  ینیدگیپ یکپارچگی،تولد، توسااعه،  یلگوناگون از قب یهااز راه یاتحوالت ممکن اساات در مراحل مختلف 

حول ال بودن مت یدها یشدر جهت افزا یفن یها یستمس یماست که بدان ینا بعدی گردند. نکته یاننما یرهغ

یده ال ا یشدر واقع، حرکت در جهت افزا ییآل گرا یده. ایندگومی ییآل گرا یدهشااوند که به آن، قانون امی

 فنی یها یستمسا  عهو توسا  یندهآ ینیب یشموضاوع اسااس ذهن ما در پ   ینشاود و درک ا می یفبودن تعر

 (. Altshuller, 1114باشد )می مسائلالقانه حل خ یز،تر یکه هدف اصل یمدر نظر داشته باش یدخواهد بود. با
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 (TRIZ) یزتر یکاستفاده از تکن یلدال

 یشتریب یازو ارزان ن یفیتبه محصول با ک یمشتر یازو ن یادر دن یدشد یرقابت یطوجود مح یلدل به

 یدها یدبه تول 311٪تا  ٪71 ینب یزتر یراخ یقاتشااود. بر اساااس تحقاحساااس می یادن یابداع یکردهایبه رو

 و یمهندس یک هایفن، تکن ینبخشاد. ا سارعت می  یفیتبهبود ک ی ادو ا یدمحصاوالت و خدمات جد  یبرا

 دهد.چارچوب معین سوق می یکرا به  یعلم یها یتئور

که ابتدا، کنند بل ییموجودشان را شناسا یلهمه پتانس یفن یمکه ت یسات ن ینا یزتر ینددر فرآ تبحر

 یمتوانیم یزتر یکتکن یریاند. با بکارگ یدهدانشمند بودن را برگز یاآنها مهندس  کند چرامی یادآوریبه آنها 

ا روبرو با آنه یتکه بشر نیمک یداپ یدسترس یمسائل یهمه راه حل ها یدهبه چک یساتماتیک روش سا  یکبا 

ضاامنا، (. Foster, 2114, 31-43حل شااده اند ) یقیکه همه مسااائل قبال، به طر یابیمبوده اساات و در می

 یانسان یرویدهد که هزاران ساعت ناسااس همه ابداعات و اختراعات ثبت شاده در جهان نشان می   یبررسا 

 یت،بوده و در نها یبانبا آن سر در گر مختلف یها ینهشده است که بشر در زم یصارف حل مساائل مشاابه   

 یهاهوشمندانه، راه یل هاراه ح یفن با طبقه بند یناست. ا یافتهدسات   یمشاابه  یجپس از حل آنها به نتا

 (. Stratton& Mann,  2113کند )می ییحل هر مسئله را شناسا یابداع
 

 
  



 

67 

كالم آخر در باب محصول 

ها شکست درصد از آن 85شود که هزار محصول جدید رونمایی می 311بر اساس آمار هر سال باالی 

ها ترین آنکه دالیل بسیار زیادی برای شکست این محصوالت وجود دارد اما یکی از مهمییخورد. از آن امی

 ین یعنی نادیده گرفتن یکی ازها أصال برای بازار مناسب و آماده نیستند. ااین است که خیلی از این محصول

های توسعه محصول و تمرکز بیش از حد بر روی دیگر بخش ها که من ر به از دست دادن منابع مالی بخش

 شود. می

 در اداره کل تحقیقات و نوآوری بتواند با مدیریت محصول درست و مناسب امید است بانک ملی ایران 

 .قابل توجهی کاهش داد احتمال شکست محصول در بازار را تا میزان
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