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 چکیده
بقاي آنها ها و حتی موفقیت محصوالت جدید به عنوان برترین عامل براي موفقیت شرکت

دهد که نرخ شکست توسعه محصول جدید به هاي متعدد نشان میبا این حال بررسی. شودمحسوب می
هاي بسیاري سعی دارند تا شرکت. ها مطرح بوده استعنوان یک معضل اساسی در بسیاري از شرکت
ر همین اساس ب. بینی موفقیت توسعه محصول جدید نمایندقبل از توسعه محصول جدید، اقدام به پیش

هاي تحلیل با استفاده از ترکیب روش توسعه محصول جدید موفقیتبینی پیشنیز هدف این تحقیق 
این تحقیق براساس هدف . باشدعاملی و شبکه عصبی مصنوعی در صنایع غذایی و آشامیدنی می

کننده  تولید يهاشرکت تحقیق، این آماري جامعه .است بوده توصیفی کار انجام روش اساسبر و کاربردي
این  در هاداده آوريجمع منظور به .است بوده 1394 سال در شرقیآذربایجان استان آشامیدنی و غذایی مواد

تحقیق از دو پرسشنامه استفاده شده است که بعد از اطمینان از روایی و پایایی آن در بین جامعه آماري 
هاي تحلیل عاملی و شبکه در این تحقیق از روشها به منظور تجزیه و تحلیل داده. توزیع گردیده است

ها نشان دهنده وجود شش سازه اصلی نتایج تجزیه و تحلیل داده. عصبی مصنوعی استفاده شده است
استفاده  تکنولوژي، و فنی عوامل به گرایش طراحی، به گرایش بازار، به گرایش جدید، محصول سازيمفهوم
. است بوده جدید محصول توسعه موفقیت در موثر عوامل عنوان به دجدی محصول توسعه مدیریت و منابع از

 که دهدمی نشان مصنوعی عصبی شبکه از استفاده با جدید محصول توسعه موفقیت بینیپیش همچنین
  .بینی صحیح موفقیت توسعه محصول جدید بوده استدرصد موارد قادر به پیش 81شبکه طراحی شده در 
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  مقدمه
سرعت تغییرات فناوري، رقابت شدید، نیازهاي پویاي مشتریان و تقاضاي کم 

هو و (تر گرددمحصوالت منسوخ شده موجود، باعث شده تا دوره عمر محصوالت کوتاه
 کنونی،  ار آشفته بسیار مهم به منظور موفقیت در محیط بسی نکته). 6498، 2011، 1ساي

، 2013، 2شنگ و همکاران( محصوالت جدید خواهد بود همانا قابلیت سازمان براي توسعه
توسعه محصول جدید در بازار رقابتی که دائماً و به سرعت در حال تغییر است به ). 2355

او و (ها، مطرح استعنوان یک استراتژي مدیریت براي بقاء و رشد در اکثر شرکت
 محصول جدید، منبعی حیاتی براي برتري رقابتی یک سازمان  توسعه). 2012، 3همکاران

است که توانایی ایجاد مزیت رقابتی، ایجاد موانع ورودي براي رقبا، بازارهاي جدید، و در 
، 4سچانولی(ها به همراه خواهد داشتنهایت افزایش درآمدها و منافع را براي شرکت

ها باعث افزایش فروش و سود براي شرکتتواند محصول جدید موفق می). 2009
یابی به عملکرد بازاري برتر در یک محیط  براي دست). 2012او و همکاران، (گردد

ها ملزم به توسعه محصول جدید و استفاده از منابع و  تجاري شدیداً رقابتی، سازمان
؛ 235، 2012، 5رید و برادي(باشندهاي سازمانی در جهت توسعه مناسب آن می قابلیت

  ).2007، 7؛ کلنسچمیت و همکاران2008، 6سیه و همکاران
ها و حتی موفقیت محصوالت جدید به عنوان برترین عامل براي موفقیت شرکت

، اکاس و 2011، 9؛ لیسبوآ2009، 8هارمانچلو و همکاران(شوندبقاي آنها محسوب می
رخ شکست توسعه دهد که نهاي متعدد نشان میبا این حال بررسی). 2014، 10همکاران

. ها مطرح بوده استمحصول جدید به عنوان یک معضل اساسی در بسیاري از شرکت
روبرا (ها به منظور توسعه محصول جدید شده استهایی در شرکتاین امر باعث نگرانی
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، 1970هاي  دهد که در طول سالمطالعات مختلف نشان می). 1،2012و همکاران
 این 1980هاي  شدند؛ که در سال کت را شامل میاز منافع شر% 20محصوالت جدید 

هاي  اما این میزان در سال).  1986، 2تاکوچی و نوناکا(افزایش یافته است% 33میزان به 
ها  برخی از پژوهش). 1993، 3اسالتر(رسید% 50از این هم فراتر رفته و به رقم  1990
 زمانی  ها را در بازهتاز فروش شرک% 42کنند که محصوالت جدید بیش از  بینی میپیش

بر همین اساس نیز ). 1993، 2002، 4گونزالز و پاالسیوز(اند  سبب گشته1990 تا 1985
با . ها دو برابر شوند رفت که تعداد محصوالت عرضه شده توسط این سازمان انتظار می

شان  این وجود محصوالت جدید با میزانی هشدار دهنده، به سیر نزولی و عدم موفقیت
ها حاکی از آن است که میزان موفقیت محصول جدید  جدیدترین پژوهش. دهند ه میادام

% 8/59براي ایاالت متحده، % 59براي انگلستان، % 3/54است، % 60تر از  در آغاز کم
با توجه به اینکه شکست ). 2002گونزالز و پاالسیوز، (براي اسپانیا% 49براي ژاپن، و 

ها در پی دارد، بنابراین ضرورت گفتی براي سازمانهاي هنمحصول جدید در عمل هزینه
ها را برآن داشته تا در مسیر رقابت رویکردهاي ریزي با رویکرد رقابتی شرکتبرنامه

  . مناسبی را اعمال کنند
، مجموعه )NPD(در تعریف توسعه محصول جدید باید گفت توسعه محصول جدید

هاي لف، براي تولید براي قسمتها و خط مشی رشد بوده که در مراحل مختفعالیت
). 1993، 5کوپر(شودموجود بازار، منجر به تغییر و اصالحات جزئی یا کلی در کاالها می

کنند توسعۀ محصول جدید، نتایج کاربردي جهت بیان می) 1991(6کلرك و فوجیموتو
و  مدیریت) 1995(7کلرك و ویلرایت. جامع سازمانی و مدیریتی است هماهنگی
سازد، محصوالت موفقی براي هایی را که سازمان را قادر میی اثربخش فعالیتسازمانده

   هاي پایین به وجود آورد، توسعه محصول تعریف بازار با زمان توسعه کوتاه و هزینه
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اي از کنند توسعه محصول جدید مجموعه، مطرح می)2004(1اولریچ و اپینگر. کنندمی
شوند و با ایجاد، فروش و تحویل بازار شروع میهاي هاست که با درك فرصتفعالیت

بندي عمومی از تعریف محصول جدید وجود یک طبقه. رسندیک محصول به پایان می
بندي این طبقه. روددارد که در واقع براي تشخیص جدید بودن محصول به کار می

  :ازتوسط، مرکز مشاوره بوز آلن و همیلتن ارائه شده است که به ترتیب عبارتند 
 : 2تازگی براي جهان .1
 : 3جدید بودن براي شرکت .2
 : 4تازگی ناشی از گسترش خط محصول .3
 : 5تازگی ناشی از بهبود محصول .4
 : 6سازي مجددموضع .5
 

بندي یا نوع ها از محصول جدید، مواردي همچون اصالح در بستهبنديبا این طبقه
ه توزیع محصول به روش تولید محصول، تازگی محصول براي کشور و یا تغییر در شبک

 شود که الزاماً در این مواقع محصول جدیديعنوان رویکرد توسعه محصول قلمداد می
 سازيدر بیشتر صنایع، توسعه موفق و تجاري ).2002، 7کرافورد( شودتولید نمی

. شرکت انجام میگیرد 8هاي اصلیمحصوالت با رویکرد رقابتی و توجه به شایستگی
ه توانایی معرفی محصول به بازار در زمان بهینه نیز بستگی همچنین رشد و توسعه ب

تحقیقات ). 1993؛ کوپر، 1995، 10؛ پنروس1996، 9؛ داوتري و هاردي1996کوپر، (دارد
 سال 3ها، به طور متوسط دهد نوآوري براي تولید محصول جدید براي شرکتنشان می

                                                           
1- Ulrich and Eppinger  
2- new to the world  
3- new category entries  
4- addition to product lines  
5- product improvement   
6- re-positioning  
7- Crawford  
8- Cor-comptences  
9- Dougherty and Hardy 
10- Penrose  
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لید اولین محصول تا پایان فروش شرکت از تو% 5/27بوده و این هزینه تقریباً معادل 
  ). 2003کوپر، (گیردفروش آن را در بر می

شناسایی عوامل موفقیت در توسعه محصول جدید در قالب راهبردهاي کسب و کار 
تحقیقات مرتبط  اي انجام دهند،محققان را برآن داشته تا در این زمینه تحقیقات گسترده

. دهدجدید نتایج متفاوتی را نشان میبا بررسی عوامل موثر بر موفقیت توسعه محصول 
کوپر بر این عقیده است که عوامل کلیدي موفقیت در فرایند توسعه محصول جدید از 

  ):2005کوپر، (نظر بازار و محصول به صورت ذیل است
 .گیري مناسب در بازار، توجه به بازار، محور بودن محصول و مشتريجهت •
المللی گیري بیندر اختیار داشتن یک جهتتمرکز بر ارائه یک محصول جهان تراز،  •

 .در فرایندهاي طراحی، توسعه و بازاریابی
 

هاي موفقیت توسعه محصول جدید مدلی از تعیین کننده) 1999(لین و همکاران
داشتن فرآیندي ساختار یافته، بینش واضح و شفاف، : مشتمل بر یازده شاخص شامل
سازي بازارهاي هدف، دید بلند مدت، بهینهسازي آن به بازنگري محصول پس از روانه

هایش، حمایت مدیریت ارشد، به هاي توسعه محصول، فهم بازار و پویاییمهارت تیم
هاي پیشین، تأمین و تدارك تیم مناسب، حفظ کارگیري تجارب به دست آمده از پروژه

چنین هم. اندهاي مرتبط با پروژه توسعه محصول را شکل داداعضاي تیم با تجربه
هاي تولیدي با کالس جهانی، گویاي از شرکت) 2005(1زنی گروه آبردینمطالعات محک

هاي مورد مطالعه در تولید و توسعه محصول جدید، قادر نبودند آن است که اکثر شرکت
گانه تولید محصول جدید شامل درآمد مورد انتظار از محصول مستمراّ به اهداف پنج

ارائه محصول به بازار، اهداف کیفی مدنظر و اهداف هزینه جدید، هزینه تولید، زمان 
در ) 2005(2در پژوهش دیگري که توسط سان و وینگ. توسعه محصول دست یابند

 عامل موفقیت اولیه، 54بازي هنگ کنگ صورت گرفته است، از بین زمینه صنعت اسباب
ر طول چهار این عوامل د. هشت عامل به عنوان عوامل اصلی موفقیت بیان شده است

گیري ایده شکل(مرحله توسعه محصول جدید بوده و عبارتند از تعریف دقیق بازار هدف

                                                           
1- Aberdeen Group  
2- Sun & Wing  
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، به کارگیري استانداردهاي کیفی، اهداف شفاف پروژه و مالحظه )اولیه و طرح مفهومی
، ارتباطات )تعریف محصول و تعیین مشخصات(موارد مهم در مراحل اولیه، در مرحله دوم

، تحویل به موقع )ارائه نمودن اولیه و توسعه آن(وژه، در مرحله سومداخلی در تیم پر
تجاري (اندازي به موقع، هزینه تولید محصول، در مرحله چهارممحصول به مشتري، راه

 در صنایع بیوشیمی چند کشور پیشرفته نشان NPDهاي مطالعه پروژه). کردن محصول
         هاي اختصاصی؛نیز تمرکز بر تیمهاي چند کارکردي و استفاده از تیم) 1: داد که

آزمون بازار اولیه از تولید محصول و همچنین ) 3استفاده از تحقیقات مفصل بازار؛ ) 2
درجه یا میزانی که شرکت در بازارهاي ) 5کیفیت تبلیغات؛ و ) 4بررسی مشتریان نهایی؛ 

 تلقی NPDهاي  پروژهتوانند به عنوان عوامل موثر بر موقیتالمللی حضور دارد، میبین
در تحقیق دیگري که توسط کاندمیر و همکاران ). 2006، 1کادمیر و همکاران(شوند

اي، انجام شده، عوامل اساسی موفقیت به مجموعه منابع انسانی، منابع توسعه) 2006(
    دهد ها نشان میهمچنین یافته. اندازي تقسیم شده استمنابع ارزیابی و منابع راه

تعریف ) 2هاي محصول؛ مزیت) 1: ن عوامل براي موفقیت محصول شاملتریمهم
.  بازاریابی هستند) 4هم افزایی فناورانه و ) 3محصول و تخصص مورد نیاز قبل از توسعه؛ 

دهد که عوامل  بررسی عوامل کلیدي موفقیت در توسعه محصول جدید در چین نشان می
سازي بر موفقیت توسعه تجاري) ی؛ و دمدیریت) بازاریابی؛ ج) تکنولوژیکی؛ ب) الف

، با بررسی عوامل )2007(مو و همکاران). 2007، 2مو و همکاران(محصول جدید موثرند
 شرکت صنعتی در چین 74کلیدي در توسعه محصول جدید از نظر مدیران صنایع در 

در  عامل تکنولوژیکی، بازاریابی، مدیریتی، تجارتی کردن براي تصمیم 4نشان دادند که 
گیري موفق براي تولید محصول تولید محصول جدید در کلیه صنایع در فرایند تصمیم

  .جدید با اهمیت و کلیدي است
نیز در زمینه عوامل موفقیت توسعه محصول جدید )  2010(3سوان پورن و اسپیث

 عامل اساسی استخراج 15اند که در صنایع غذایی تایلند تحقیق دیگري را انجام داده
استفاده از تحقیقات بازار در ارزیابی :  طبقه عمده زیر قرار دادند4 ادبیات را در شده از

هاي تحقیق و توسعه، استفاده از نمونه محصول، استفاده از تحقیقات بازار در هدایت طرح
                                                           

1 - Kandemir et al 
2 - Mu, et al 
3- Suwannaporn & Speece  
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هاي تحقیق و توسعه و استفاده از تحقیقات تحقیقات بازاریابی قبل از شروع طرح
، تسهیم دانش )تحقیقات بازاریابی(گذاري در فاکتو اوله و قیمتبازاریابی در تعیین جایگا

ها، توانایی پیگیري اطالعات محصوالت جدید، در داخل تیم، تسهیم دانش در سطح تیم
هاي محصول جدید بر روي ارتباطات غیررسمی در طول فرآیند کار، تمرکز ایده

اعالم محصول جدید به ، )اطالعات و ارتباطات(هاي شرکت در فاکتور دومشایستگی
هاي توسعه محصول عنوان شایستگی سازمانی، تعهد و حمایت مدیریت ارشد از پروژه

جدید، داشتن برنامه براي توسعه محصول جدید و ابزاري براي سنجش توسعه محصول 
-، ارتباط با عرضه)رزي و راهبرد محصول جدیدبرنامه(جدید در سازمان در فاکتور سوم

کنندگان تجهیزات صنایع غذایی در ولیه صنایع غذایی و ارتباط با عرضهکنندگان مواد ا
سازي اولیه نمونه) 2014(اوکاس و همکاران). هاي عرضه کنندگانحلقه(فاکتور چهارم را

و توانائی الزم در بکارگیري تسهیالت و تجهیزات جدید تولید را در موفقیت محصول 
  . دانندجدید موثر می

 نیز عوامل موثر بر موفقبت توسعه محصول جدید به وفور مورد در تحقیقات داخلی
در تحقیق دیگري عوامل ) 1391(جعفري خانشیر و همکاران. توجه قرار گرفته است
ها و فرایندهاي هاي توسعه محصول جدید را در سه دسته نظامکلیدي موفقیت پروژه

طالبی و . اندبندي کردهیمهاي تیم توسعه و بیست سنجه تقسمدیریتی، منابع و توانمندي
در تحقیقی عوامل موثر بر توسعه محصول جدید را در چهار طبقه تعهد ) 1390(کچوئی

المللی، مدیریت سبد دارایی و گرایش به آبنده پژوهی مدیریت ارشد، راهبرد، گرایش بین
در تحقیق دیگري عوامل کلیدي ) 1389(طالبی و همکاران. اندبندي نمودهتقسیم
ت محصول را در چهار طبقه فناورانه، تجارتی، بازاریابی و مدیریتی و چهل و چهار موفقی

موفقبت توسعه محصول جدید را ) 1389(سعیدا اردکانی و همکاران. اندمتغیر بررسی کرده
سازي و در چهار دسته عامل تکنولوژیکی، عامل بازاریابی، عامل مدیریتی و عامل تجاري

در تحقیقی ) 1389(کرامتی و همکاران. اندرسی قرار دادهبیست و یک متغیر مورد بر
عوامل موثر بر توسعه محصول جدید را در چهار طبقه کاربردهاي فناوري اطالعات در 
توسعه محصول جدید، کاربردهاي فناوري اطالعات در فرایند توسعه محصول جدید و 

عوامل موثر بر ) 1389(یسرمد سعیدي و ممقان. اندعوامل سازمانی مورد توجه قرار داده
موفقیت توسعه محصول جدید را در چهار عامل تکنولوژي، عامل بازاریابی، عامل تجاري 
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عالوه بر . اندبندي کردهکردن و عامل تیم توسعه محصول جدید و بیست متغیر دسته
نشان ) 1(جدول. هاي دیگري نیز در این زمینه انجام گرفته استمطالعات فوق، پژوهش

 به بعد در زمینه عوامل موثر بر 2000تحلیل محتواي پیشینه تحقیق از سال دهنده 
  .باشدتوسعه محصول جدید به منظور موفقیت آن می

 
 تحلیل محتواي پیشینه عوامل موثر بر موفقیت توسعه محصول جدید): 1(جدول

 سازه سنجه  محقق  نماد

NPC1 
ان و ؛ موگ2008، 1؛ پنگ و همکاران2014اوکاس و همکاران، (

  نمونه سازي اولیه   )2002؛ گونزالز و پاالسیوز، 2007، 3؛ گرو2008، 2برتون

NPC2 
؛ هنارد و 2013، 5؛ کوي و همکاران2015، 4کتونن و همکاران(

 منحصر به فرد بودن محصول جدید   )2001، 6زیمانسکی

NPC3 )  ،سبت بـه سـایر     مزیت محصول جدید ن     )2001 هنارد و زیمانسکی
  محصوالت

NPC4 ) تعریف اهداف و نقش محصول جدید       )2008، 7لیندمن و همکاران 
  با توجه به تصویر و برند شرکت 

NPC5 ) ،تعریف کامل ویژگی هاي محصول    )2001؛ هنارد و زیمانسکی، 2007کلنچمینت و همکاران  

NPC6 ) ،جدید در  تعریف مسیر توسعه محصول       )2008لیندمن و همکاران
  بلند مدت 

NPC7 ) ،تعریف جایگاه محصول جدید در ذهن       )2001 هنارد و زیمانسکی
  مشتریان و ترجیحات آنها 

NPC8 
؛ لنگراك و 2008، 9؛ سانگ و دي بندتو2014، 8یو و همکاران(

  )2005، 11؛ پترسون و همکاران2005، 10هولتینک
مشارکت تـأمین کننـدگان در توسـعه        

  محصول جدید 

NPC9 ) ،محصول جدید به راحتـی بـراي رقبـا           )2008لیندمن و همکاران
  قابل تقلید نباشد

NPC10 ) ،الگوبرداري در توسعه محصول جدید  )2008لیندمن و همکاران  

NPC11 )ــال  )2005، 13؛ میلسون و ویلمون2009، 12ورورن ــد جهــت غرب ــه نظامن  ســازي روی
  ها  ایده سیستماتیک

وم
فه
م

دید
ل ج
صو
مح

ي 
ساز

  

                                                           
1- Peng et al 
2- Moegan & Berthon 
3- Grave 
4- Kettunen et al 
5- Cui et al  
6- Henard & Szymanski  
7- Lindman et al 
8- Yoo et al  
9- Song & Di Benedetto 
10- Langerak & Hultink 
11- Petersen et al 
12- Verworn 
13- Millson & Wilemon  
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NPC12 )روشن بودن معنی و اهمیت محـصول        )2008، لیندمن و همکاران
  جدید براي کارکنان 

NPC13 ) ،هـاي محـصول    تعریف اهداف و نقش    )2008لیندمن و همکاران
  جدید، با توجه به اهداف کسب و کار 

MO1 )مشارکت مـشتریان در فراینـد توسـعه          )2002، 2؛ گونزالز و پاالسیوز2013، 1آلتون و همکاران
  محصول جدید 

MO2 ) ،رشد بازار   )2004، 3؛ ایم و ورکمن2008سانگ و دي بندتو 

MO3 ) ،ــافتن بازارهــاي   )2008لیندمن و همکاران ــایی جــستجو و ی توان
  بالقوه براي محصول جدید

MO4 ) ،بازار از فروش بالقوه قابل مالحظه اي        )2008لیندمن و همکاران
  .برخوردار است

MO5 )تناسب بازار با منابع سازمان  )2008اران، لیندمن و همک  

MO6 ) ،حجم، اندازه، تقاضا و پتانسیل      توجه به   )2001 هنارد و زیمانسکی 
  بازار

MO7 ) ،تالش هاي الزم براي محصول جدید       )2009ورورن
  مبتنی بر دانش معتبر و مشروح از بازار 

MO8 ) ،2008لیندمن و همکاران(  
صول جدید  تالش هاي الزم براي مح    

مبتنی بـر دانـش معتبـر و مـشروح از           
  مشتري 

MO9 ) ــایین   )2001؛ هنارد و زیمانسکی، 2010، 4چیانگ و چی ــراي قیمــت تمــام شــده پ ــر ب ت
  محصول جدید 

MO10 ) ،2001 هنارد و زیمانسکی(  
مشارکت اعضاي شبکه و فروشـندگان    

ــت ــابی توســعه   در فعالی هــاي بازاری
  محصول جدید 

MO11 )در جدیـد  محصول توسعه پروژهاتمام    )2001؛ ریندفلش و مورمن، 2013 همکاران، شنگ و 
   زمان حداقل

MO12 )هاي مالی تحلیل )2005یلسون و ویلمون، م  
MO13 ) ،مندي از تجربه کافی در بازار بهره  )2008لیندمن و همکاران  

MO14 
یت و ؛ کلنسچم2012، 5؛ رید و برادي2001 هنارد و زیمانسکی، ( 

 )2007، همکاران
  طراحی بازار هدف و ویژگی هاي آن 

رای
گ

زار
ه با
ش ب

  

DO1 ) ،طراحی محـصول جدیـد منطبـق بـا           )2008لیندمن و همکاران 
  کنندگان ذائقه و سلیقه استفاده

DO2 ) ،ــردن   )2006لیندمن و همکاران ــه کــار ب ــایی ســازمان  در ب توان
  اشکال جدید طراحی 

DO3 )ســبک شناســی و زیبــایی شناســی در   )2006ان، لیندمن و همکار
  طراحی محصول جدید

DO4 ) ،ــشارکت دادن اســتفاده  )2005لنگراد و هولتینک ــدگان در م کنن
  طراحی محصول 

DO5 ) ،طراحی محصول  و ارزیابی مداوم تست  )2006لیندمن و همکاران
  در حال توسعه 

حی
طرا

به 
ش 
رای
گ

  

                                                           
1- Altun et al 
2- Gonzalez & Palacios 
3- Im & Workman 
4- Chiang & Che 
5- Reid & Brady 
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DO6 ) ،تست طراحی اولیـه و ارزش ناشـی از           )2002 ؛ گونزالز و پاالسیوز،2005میلسون و ویلمون
  طراحی 

DO7 ) ،استفاده از طراحان خارجی  )2008لیندمن و همکاران  

TO1 
؛ پنگ و 2010، 1؛ گاتلند و هان2014اکاس و همکاران، (

  )2007؛ گرو، 2008؛ موگان و برتون، 2008همکاران، 
توانائی الزم در بکارگیري تسهیالت و      

  د تجهیزات جدید تولی
TO2 ) ،تحقیق و توسعه   )2008بندتو، ؛ سانگ و دي2009ورورن  
TO3 ) ،نوآوري تکنولوژیکی   )2008لیندمن و همکاران  

TO4 
؛ 2009، 3؛ وانگ2011، 2؛ هو و ساي2001هنارد و زیمانسکی، (

  )2001؛ هنارد و زیمانسکی، 2007کلنسچمیت و همکاران، 
   پذیر  انعطاف دهايفرآین

TO5 ) ،هاي فنی اخذ کلیه تأییدیه  )2008لیندمن و همکاران  

TO6 ) ،محـصول  اولیـه  تعریف توانایی اصالح   )2008لیندمن و همکاران 
  در مراحل مختلف توسعه جدید

TO7 ) ،استفاده از سیستم هاي مدیریت مبتنی        )2008لیندمن و همکاران
  بر مشتري 

نی
ل ف
وام
و ع

ي 
لوژ
کنو
ه ت
ش ب
رای
گ

  

UR1 
؛ 2007؛ کلنسچمیت و همکاران، 2001یمانسکی، هنارد و ز(

  حمایت مدیریت ارشد   )2002گونزالز و پاالسیوز، 

UR2 
؛ هو 2014، 5؛ ماریمر و همکاران2014، 4اوهمن و همکاران(

  پذیري مدیرانریسک  )2011وساي، 

UR3 ) ،ر جهت ایجاد ارتباط بـا      توانایی الزم د    )2011، 6؛ شنگ و همکاران2013چویی و همکاران
  هاي دولتی و نهادهاي مردمی سازمان

UR4 ) ،استفاده از یک مدیر مستقل   )2008لیندمن و همکاران  
UR5 ) ،هاي کاريتیم )2009؛ کیم و کیم، 2014ماریمر و همکاران  
UR6  )  ،به کارگیري بهترین افراد   )2009؛ وانگ، 2001هنارد و زیمانسکی  
UR7 ) آموزش کارکنان  )2001؛ هنارد و زیمانسکی، 2005راك و هولتینگ، النگ  

UR8 ) ،گیـري دانـش   جستجو، توسعه و به کار     )2009ورورن
  جدید 

UR9 ) ،تناسب بین تالش صورت گرفته براي        )2008لیندمن و همکاران
  محصول جدید و منابع شرکت 

UR10 ) ،2009ورورن(  
 ماشـین  انـسانی،  مـالی،  (منـابع  وجود
ــترس در و الزم...) و آالت ــودن دس  ب
  آنها

UR11 ) ،2009ورورن(  
تعیین برنامه زمانی و تعریـف فازهـاي      
ــد توســعه   ــراي ادامــه رون مــشخص ب

  محصول جدید 
UR12 ) ،ــعه     )2009ورورن ــاري توس ــاي ک ــسته ه ــف ب تعری

  محصول جدید 
UR13 ) ،ید توانائی سرمایه گذاري مستمر بر تول       )2006لیندمن و همکاران

 محصول جدید 

ابع
 من
ه از
فاد
ست
ا

  

                                                           
1- Gotteland & Haon  
2- Ho & Tsai 
3- Wang  
4- Oehmen et al  
5- Marmier et al 
6- sheng et al 
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NPM1 ) ،هاي کسب و کار  هاي استراتژيویژگی  )2007کلنسچمیت و همکاران، ؛ 2001هنارد و زیمانسکی  

NPM2 ) ،برنامه ریزي عملیاتی توسعه محـصول        )2008لیندمن و همکاران
  جدید 

NPM3 ) ،2008لیندمن و همکاران(  
 بـراي    الزم هـاي   انتخاب تـالش   -58

 معیارهـاي بر مبتنـی  جدیـد،  محصول
  روشنی 

NPM4 ) ،استفاده از یک پروتوکل و رویه هـاي          )2001هنارد و زیمانسکی
  توسعه سیستماتیک 

NPM5 ) ،پروژه مدیریت به توجه  )2001هنارد و زیمانسکی   

NPM6 ) ،مشخص شدن وظایف براي هریک از        )2008لیندمن و همکاران
  ول جدید اعضا تیم توسعه محص

NPM7 ) ،هـاي درگیـر در توسـعه       انسجام بخش   )2001هنارد و زیمانسکی
  محصول جدید 

NPM8 ) ،هـاي الزم بـراي     تدوین اهداف تالش    )2008لیندمن و همکاران
  تولید محصول جدید

NPM9 ) ،ایجاد تغییـر در طـول فرآینـد توسـعه            )2008لیندمن و همکاران
  محصول جدید 

NPM10 )ها بـراي     ریزي هزینه ها، ریسک   برنامه  )2008 همکاران، لیندمن و
  محصول جدید

NPM11 ) ،اي استفاده از تیم هاي چند وظیفه  )2008لیندمن و همکاران  
NPM12 ) ،روحیه یادگیري در کل اعضاء سازمان   )2011هو وساي  
NPM13 ) ،ساختار سازمانی متمرکز   )2006لیندمن و همکاران  

NPM14 )هاي بلنـد مـدت بـراي توسـعه           برنامه  )2008ن و همکاران، لیندم
 محصول جدید 

دید
ل ج
صو
مح

عه 
وس
ت ت
یری
مد

  

  
همچنین به منظور ارزیابی موفقیت توسعه محصول جدید در تحقیقات مختلف، 

) 2(ها و معیارهاي مختلفی در نظر گرفته شده است که این معیارها در جدولشاخص
  .نشان داده شده است

  
  توسعه محصول جدیدمعیارهاي ارزیابی موفقیت): 2(جدول

  سنجه  محقق  نماد
SC1  ) ،عملکرد مالی  )2005لنگراك و هولتینک 
SC2  )فروش شرکت )2004، 1؛ هوآنگ و همکاران2008بندتو، سانگ و دي 
SC3  ) ،پذیرش مشتري )2004هوآنگ و همکاران 

SC4  ) ،؛ هوآنگ2005؛ میلسون و ویلسون، 2014اوهمن و همکاران  
 )2004و همکاران، 

 ایت مشتريرض

SC5  ) ،؛ لنگراد و2012؛ اوه و همکاران، 2013شنگ و همکاران  
 )2004؛ هوآنگ و همکاران، 2005هولتینک، 

 دستیابی به اهداف درآمدي

                                                           
1- Huang et al  
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SC6  ) ،دستیابی به اهداف عملکردي محصول  )2004؛ هوآنگ و همکاران، 2014اوهمن و همکاران 
SC7  ) ،رشد سهم بازار )2002ز، ؛ گونزالز و پاالسیو2013شنگ و همکاران  
SC8  ) ،نرخ برگشت سرمایه )2013شنگ و همکاران  

  
با توجه به اینکه صنعت مواد غذایی یکی از صنایع پیشرو در زمینه توسعه 

با این وجود بر اساس تحقیقات مختلف نشان ). 2000، 1ونسترم(محصوالت جدید است
ول جدید براي توسعه به سازي و تعریف محصداده شده است که در این صنعت مدل

 کنندگان کاري سخت و مشکل بوده استذائقه مشتریان و مصرف خاطر تغییر سریع
هاي بسیاري از محصوالت غذایی و آشامیدنی که با استفاده از فناوري). 1995، 2رودلف(

 بنابراین). 1998، 3هیلیام(انداند در بازار با اقبال عمومی روبرو نشدهپیشرفته تولید شده
    بینی موفقیت توسعه محصول جدید قبل از انجام توانند با پیشها میاین شرکت
بردن عملکرد هاي مناسب را براي باالاستراتژيهاي هنگفت توسعه محصول، هزینه

    هاي توسعه محصول، شرکت بکار برده و در صورت لزوم به جاي استراتژي
مایند تا ضمن حفظ توان رقابتی شرکت، هاي جایگزین در بازار را انتخاب ناستراتژي
هاي ها و روشهاي رشد بیشتري داشته باشند؛ این کار نیازمند استفاده از تکنیکفرصت

به نظر .  باشدهاي میگیري و شناخت عوامل موثر بر هر یک از استراتژيمناسب تصمیم
ود در عه محصول جدید به دلیل روابط غیرخطی موجبینی عملکرد توسرسد پیشمی

اکثر مطالعات انجام شده در رابطه با توسعه . گذار بر آن کاري پیچیده استعوامل تأثیر
فرض ) 2013(و شنگ و همکاران) 2012(محصول جدید، مانند مطالعات راید و بردي

با این حال مطالعه انجام گرفته توسط هو و . دهندمدل را مبتنی بر روابط خطی قرار می
بینی عملکرد توسعه محصول خطی در پیشد فرض رابطه غیردهنشان می) 2011(ساي

سازي ها و مدلبراي شناسایی سیستم. تواند به نتایج بهتري منجر گرددجدید می
هاي ورودي و خروجی همواره مورد توجه محققان بوده فرایندهاي پیچیده استفاده از داده

محاسبات نرم معروف هستند هایی که به از روشدر این فرایندها سازي براي مدل. است
هاي عصبی هستند مهمترین اجزاي محاسبات نرم منطق فازي و شبکه. شوداستفاده می

                                                           
1- Wennström 
2- Rudolph 
3- Hilliam 
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. خطی از قابلیت باالیی برخوردارندهاي پیچیده غیر و شناسایی سیستمکه در کنترل
و  سازيمدل زمینه در اي از هوش مصنوعی،مصنوعی به عنوان شاخه عصبی هايشبکه
 هايقابلیت و توانایی به توانمی را محبوبیت این که گرفته قرار بسیار توجه وردم بینی پیش
 هاي مورد فرآیند در ویژه به بینیپیش و سازيمدل زمینه در هاسیستم این برجسته
بینی موفقیت پیش مناسب سیستم فوق فقدان مباحث به توجه با .دانست مربوط پیچیده

اي ها ارائه نماید، مسئلهخطی بین متغیررفتن روابط غیر جدید با در نظر گتوسعه محصول
  . است که در تحقیق حاضر بدان پرداخته شده است

 

  ابزار و روش 
   اي محسوب  این تحقیق بر اساس هدف، از نوع تحقیقات کاربردي و توسعه

باشد که از همچنین این تحقیق بر اساس ماهیت انجام کار از نوع توصیفی می. شودمی
جامعه آماري این تحقیق بر . هاي خاص متناسب با این موضوع برخوردار است قابلیت

هاي صنایع اساس موضوع تحقیق، اهداف تحقیق و قلمرو مکانی تحقیق، کلیه شرکت
هاي تعداد شرکت. باشدشرقی میکوچک و متوسط غذایی و آشامیدنی استان آذربایجان

میدنی استان بر اساس آمار سازمان صنایع و کوچک و متوسط تولیدکننده غذایی و آشا
شرکت  393و سایت صنایع کوچک و متوسط کشور،  معادن استان آذربایجان شرقی

به منظور .  شرکت مورد پیمایش قرار خواهند گرفت393باشد؛ بر همین اساس نیز می
ده شده تعیین حجم نمونه، با توجه به اینکه در این تحقیق از تحلیل عاملی تأییدي استفا

هایی براي لذا توصیه. است و قاعدتاً حجم نمونه بیشتري براي برازش مدل الزم است
تعیین حجم نمونه وجود دارد که در این تحقیق نیز به منظور تعیین حجم نمونه به این 

 نمونه را به عنوان 150 تا 100) 1995(1دینگ و همکاران. ها توجه شده استتوصیه
هاي آشکار و پنهان سروکار داریم بخش زمانی که با متغیرحداقل حجم نمونه رضایت

 تا 100گیري دو تا چهار عامل، هاي اندازهبراي مدل) 1992(2لوهلین. اندمناسب دانسته
اند که هنگامی که پیشنهاد کرده) 1987(3بنتلرو چو.  آزمودنی را پیشنهاد کرده است200
 آزمودنی به 5 هستند، نسبتی به کوچکی ايهاي چندگانههاي پنهان داراي معرفمتغیر

                                                           
1- Ding et al  
2- Lohlin  
3- Bentler & Chou  
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ها نسبتی از همچنین براي سایر توزیع. ازاي هر متغیر براي یک توزیع نرمال کافی است
بر همین اساس نیز در این .  آزمودنی به ازاي هر متغیر کافی خواهد بود10حداقل 

ه شود که اي محاسبتحقیق سعی شده است با کم نمودن مقدار خطا، حجم نمونه به گونه
بدین منظور حجم نمونه با مقدار بحرانی متغیر نرمال . هاي ارائه شده رعایت گرددتوصیه

 و  ε=05/0، خطاي قابل اغماض α-1%=95 ، سطح اطمینان z=96/1استاندارد در جدول
 شرکت  محاسبه شده است 250اي، گزینه براي طیف پنج667/0انحراف معیار تقریبی  
هاي ارائه شده در تعیین  شرکت مناسب بوده و هم توصیه393ماري که هم براي جامعه آ

  .حجم نمونه رعایت شده است
هاي تحقیق از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده آوري دادهبه منظور جمع

بندي و تدوین شده هاي طراحی شده بر اساس ادبیات موضوع جمعپرسشنامه. است
ی عوامل موثر بر توسعه محصول جدید بوده است پرسشنامه اول به منظور بررس. است

هاي مورد باشد در طراحی این پرسشنامه، سنجه سوال می68که این پرسشنامه حاوي 
. بدست آمده است) 1(مورد بررسی بر اساس جدول هايگیري سازهنیاز براي اندازه
امل منظور بررسی موفقیت عملکرد توسعه محصول جدید بوده و ش به پرسشنامه دوم

ها، براي بررسی روایی پرسشنامه. باشدمی) 2(هاي جدولهشت سوال بر اساس سنجه
هاي طراحی شده به صورت روایی صوري تعیین شده است؛ در این روایی پرسشنام

ها به صورت مرحله به منظور رفع ابهامات احتمالی پرسشنامه، چهار مورد از پرسشنامه
در . ه و برخی از سواالت نیز اصالح شده استرودررو با مشارکت محققان تکمیل شد

نهایت پس از اصالح برخی سواالت، دوباره پرسشنامه به منظور اخذ نظرات در رابطه با 
تغییرات انجام گرفته در اختیار اساتید دانشگاه قرار گرفته و روایی پرسشنامه مورد تأیید 

ب آلفاي کرونباخ استفاده شده براي تعیین پایایی پرسشنامه نیز از ضری. قرار گرفته است
ها اجرا شده که نتایج در این آزمون بر روي نمونه اصلی و به تفکیک سازه. است
  .نتایج بیانگر مناسب بودن پایایی پرسشنامه بوده است. آمده است) 3(جدول

ها در این تحقیق از یک رویکرد ترکیبی به منظور به منظور تجزیه و تحلیل داده
بر همین اساس در مرحله . ت توسعه محصول جدید استفاده شده استبینی موفقیپیش

اول به منظور  بررسی اینکه آیا عوامل موفقیت توسعه محصول جدید به عنوان سنجه در 
) 1394(ی فسقندیسگیرند و یا خیر، همانند کار پویا و سلطانیک سازه مشخص قرار می
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خروجی این مرحله . از تحلیل عاملی تأییدي با چرخش واریماکس استفاده شده است
. باشدبینی موفقیت توسعه محصول جدید میهاي اصلی جهت پیشمشخص کننده سازه

بینی موفقیت توسعه محصول جدید از شبکه عصبی در مرحله دوم به منظور پیش
  . مصنوعی استفاده شده است

  
  هاتهیاف
   تحلیل عاملی) الف

در این مرحله به منظور بررسی اینکه آیا عوامل فرعی موثر بر توسعه محصول 
گیرند و یا خیر، از تحلیل عاملی جدید به عنوان سنجه در یک سازه مشخص قرار می
همچنین تحلیل عاملی تأییدي براي . تأییدي با چرخش واریماکس استفاده شده است

 ،در انجام تحلیل عاملى. وسعه محصول جدید نیز انجام گرفته استهاي موفقیت تسنجع
براى تحلیل  مىتوان دادههاى موجود را حاصل شود که اطمینان از این مسأله باید ابتدا

تعداد دادههاى مورد نظر براى تحلیل عاملى  آیا ،عبارت دیگر به. مورد استفاده قرار داد
   و آزمون بارتلت استفاده KMOشاخص  از منظور بدینباشند و یا خیر؟؛ میمناسب 
داري آزمون بارتلت ، سطح معنی5/0 بایستی حداقل برابر KMOمقدار شاخص . شودمی

نتایج ). 1391پویا و همکاران، ( باشد5/0 و بار عاملی مربوطه باالتر از 05/0کوچکتر از 
  . نشان داده شده است) 3(تحلیل عاملی تإییدي در جدول

  
 هاي تحقیقایج تحلیل عاملی تأییدي براي تأیید سازهنت): 3(جدول

  سازه
 KMO  بارعاملی  سنجه  )نماد(

- سطح معنی
  داري بارتلت

واریانس 
  تبیین شده

آلفاي 
  کرونباخ

تعداد 
  تکرار

NPC1 664/0  
NPC2 822/0  
NPC3 859/0  
NPC4 815/0  
NPC5 855/0  
NPC6 762/0  
NPC7 743/0  
NPC8 847/0  
NPC9 782/0  

NPC10 757/0  
NPC11 770/0  
NPC12 791/0  

هوم
مف

دید
ل ج
صو
 مح
سعه
ي تو
ساز

)
N

PC
(  

NPC13 652/0  

949/0  000/0  997/60  934/0  1  
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MO1 602/0  
MO2 647/0  
MO3 796/0  
MO4 851/0  
MO5 863/0  
MO6 825/0  
MO7 863/0  
MO8 781/0  
MO9 749/0  

MO10 740/0  
MO11 671/0  
MO12 803/0  
MO13 766/0  

ازار
به ب

ش 
گرای

 )
M

O
(  

MO14 832/0  

929/0  000/0  001/60  894/0  1  

DO1 869/0  
DO2 747/0  
DO3 837/0  
DO4 649/0  
DO5 878/0  
DO6 835/0  حی

طرا
 به 
ش
گرای

  
)

D
O

(  

DO7 706/0  

834/0  000/0  887/62  865/0  1  

TO1 811/0  
TO2 795/0  
TO3 868/0  
TO4 788/0  
TO5 870/0  
TO6 824/0   ژي

نولو
 تک
ش به
گرای

)
TO(  

TO7 761/0  

923/0  000/0  856/66  904/0  1  

UR1 859/0  
UR2 735/0  
UR3 837/0  
UR4 828/0  
UR5 750/0  
UR6 836/0  
UR7 864/0  
UR8 814/0  
UR9 849/0  

UR10 830/0  
UR11 880/0  
UR12 871/0  

نابع
از م

اده 
ستف
ا

 )
U

R
(  

UR13 867/0  

903/0  000/0  359/69  894/0  1  

NPM1 736/0  
NPM2 697/0  
NPM3 834/0  
NPM4 807/0  
NPM5 882/0  
NPM6 855/0  
NPM7 842/0  
NPM8 847/0  دید

ل ج
صو
 مح
سعه
ت تو
دیری
م

 
)

N
PM

(  

NPM9 819/0  

925/0  000/0  749/65  916/0  1  
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NPM10 824/0  
NPM11 857/0  
NPM12 834/0  
NPM13 849/0  
NPM14 627/0  

SC1 883/0  
SC2 794/0  
SC3 801/0  
SC4 647/0  
SC5 864/0  
SC6 831/0  
SC7 727/0  دید

ل ج
صو
 مح
سعه
ت تو
وفقب
م

 
)

SC(  

SC8 723/0  

861/0  000/0  978/61  876/0  1  

  
 و  5/0باالتر از ) هاي اصلیمولفه(ها که براي تمامی سازهKMOبا توجه به مقدار 

باشد و بار عاملی مربوط به هر  می05/0داري آزمون بارتلت کوچکتر از سطح معنی
توان عنوان نمود که بین نتایج بدست آمده و سازه نظري توافق وجود داشته و سنجه، می
همچنین مقدار آلفاي کرونباخ محاسبه شده . شوندي اصلی تحقیق تأیید میهاهمه مولفه

هاي اصلی نشان دهنده، مناسب بودن پایایی بر روي نمونه تحقیق به تفکیک مولفه
  . باشدها میدرونی سنجه

  

  بینی موفقیت توسعه محصول جدیدپیش) ب
ر ورودي و یک پس از انجام تحلیل عاملی تأییدي و اطمینان از وجود شش متغی

بینی موفقیت توسعه محصول و طراحی شبکه عصبی متغیر خروجی، به منظور پیش
بر همین اساس ساختار شبکه با شش . افزار متلب استفاده شده استمصنوعی از نرم

متغیر در الیه ورودي، شش نورون در الیه پنهان و یک متغیر در الیه خروجی به صورت 
  .طراحی شده است) 1(شکل

  
  



 1395 تابستان  –37  شماره–  بهره وريمدیریت

 

144

  
 بینی موفقیت توسعه محصول جدیدساختار شبکه عصبی مصنوعی به منظور پیش): 1(شکل

  
هاي آموزش، ها به عنوان داده درصد داده80به منظور آموزش شبکه طراحی شده، 

هاي تست در نظر  درصد به عنوان داده5هاي اعتبارسنجی و  درصد به عنوان داده15
زش شبکه، بهترین نتایج آموزش، اعتبارسنجی و تست بعد از چند بار آمو. اندگرفته شده

  . محاسبه شده است) 2(شبکه عصبی به صورت  شکل
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  هاي آموزش، اعتبارسنجی، تست و کل مدلخروجی شبکه عصبی مصنوعی براي داده): 2(شکل
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هاي آموزش  براي دادهRنشان داده شده است، مقدار ) 2(همانگونه که در شکل
هاي تست  درصد، براي داده875/89هاي اعتبارسنجی ي داده درصد، برا465/80
 درصد بدست آمده است که نشان دهنده 563/81 درصد و براي کل مدل 459/90

بینی موفقیت توسعه محصول جدید مناسب بودن شبکه عصبی مصنوعی براي براي پیش
، تست و هاي آموزش، اعتبارسنجیهیستوگرام خطاها براي داده) 3(در شکل. باشدمی

  .کل مدل نشان داده شده است
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 هاي آموزش، اعتبارسنجی، تست و کل مدل جدیدهیستوگرام خطاها براي داده): 3(شکل

  
نشان دهنده دو نکته اصلی است؛ نکته اول اینکه توزیع خطاها به توزیع ) 3(شکل

) 4(کلش. باشدنرمال نزدیک بوده و نکته دوم اینکه میانگین خطاها به صفر نزدیک می
 .دهدعملکرد شبکه عصبی مصنوعی طراحی شده را نشان می
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 هاي آموزش، اعتبارسنجی و تست عملکرد شبکه عصبی مصنوعی براي داده):4(شکل

  
  

 هاي میانگین مجذورات خطاهمچنین عملکرد کلی شبکه بر اساس شاخص
)MSE(ریشه میانگین مجذورات خطا ،)RMSE (و ضریب تبیین)R2 (در جدول)نشان )4 

  . داده شده است
  

  بینی موفقیت توسعه محصول جدیدعملکرد شبکه عصبی مصنوعی براي پیش): 4(جدول
  R2 و MSE ،RMSEهاي  بر اساس شاخص

  R2  MSE  RMSE  نوع داده
  57983/0  336213/0  64746/0  آموزش
  531513/0  282506/0  80775/0  اعتبارسنجی
  595420/0  354526/0  81828/0  تست
  549918/0  302410/0  66525/0  کل مدل

  

دهد که بعد از چند بار آموزش شبکه، بهترین مدل شبکه نشان می) 4(جدول
هاي براي داده 81828/0براي کل مدل و  R2 ،66525/0عصبی مصنوعی با مقدار 

بر . بینی موفقیت توسعه محصول جدید داشته استتست، عملکرد بسیار عالی در پیش
 در حوزه تحقیقات 31/0 تا 06/0 بین R2، )2000(1ها همکاراناساس نظر ساباناراسیم

  .  علوم انسانی امري مرسوم و قابل قبول خواهد بود
                                                           

1- SubbaNarasimha 
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  گیري نتیجه بحث و
هاي هنگفتی براي توجه به اینکه شکست محصول جدید در عمل هزینه با
ا را برآن هریزي با رویکرد رقابتی شرکتها در پی دارد، بنابراین ضرورت برنامهسازمان

یکی  از این رویکردها . داشته تا در مسیر رقابت رویکردهاي مناسبی را اعمال کنند
هاي غیرضرور کاسته شده و مانع بینی موفقیت محصول جدید بوده است تا از هزینهپیش

بر این اساس نیز محققان مختلف در ارزیابی موفقیت . هدر رفت منابع سازمان گردد
ختلفی را به عنوان عوامل موثر بر توسعه محصول جدید در نظر محصول جدید، عوامل م

در این مقاله ابتدا سعی شد تا با بررسی ادبیات تحقیق، عوامل موثر بر توسعه . اندگرفته
محصول جدید شناسایی و استخراج گردد؛ سپس به منظور بررسی اینکه آیا عوامل فرعی 

گیرند و یا یک سازه مشخص قرار میموثر بر توسعه محصول جدید به عنوان سنجه در 
در انجام تحلیل . خیر، از تحلیل عاملی تأییدي با چرخش واریماکس استفاده گردید

براى تحلیل  مىتوان دادههاى موجود را کهشد حاصل  اطمینان از این مسأله ابتدا ،عاملى
د که  و آزمون بارتلت استفاده شKMOشاخص  از منظور بدین. مورد استفاده قرار داد

خروجی این . نتایج نشان دهنده توافق بین نتایج بدست آمده و سازه نظري بوده است
مرحله از کار نشان دهنده شش سازه اصلی، مفهوم سازي محصول جدید، گرایش به 
بازار، گرایش به طراحی، گرایش به تکنولوژي و عوامل فنی، استفاده از منابع و مدیریت 

 همچنین نتایج تحلیل عاملی تإییدي براي ارزیابی .توسعه محصول جدید بوده است
توان هشت شاخص سنجش موفقیت موفقیت توسعه محصول جدید نیز نشان داد که می

در مرحله بعد و . محصول جدید را در یک سازه موفقیت توسعه محصول جدید قرار داد
عه بینی موفقیت توسهاي ورودي و خروجی، به منظور پیشپس از مشخص شدن سازه

به منظور آموزش شبکه طراحی . محصول جدید از شبکه عصبی مصنوعی استفاده گردید
هاي درصد به عنوان داده 15هاي آموزش، ها به عنوان داده درصد داده80شده، 

بعد از چند بار . اندهاي تست در نظر گرفته شده درصد به عنوان داده5اعتبارسنجی و 
 درصد، براي 465/80هاي آموزش  براي دادهآموزش شبکه، مقدار ضریب همبستگی

 درصد و براي کل 459/90هاي تست  درصد، براي داده875/89هاي اعتبارسنجی داده
 درصد بدست آمده است که نشان دهنده مناسب بودن شبکه عصبی 563/81مدل 

همچنین عملکرد . بینی موفقیت توسعه محصول جدید بوده استمصنوعی براي پیش
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هاي برآورد عملکرد، نشان داده که مقدار ضریب تعیین ر اساس شاخصکلی شبکه ب
 محاسبه شده است که نشان 66525/0 و براي کل مدل 81828/0هاي تست براي داده

بینی موفقیت توسعه دهنده عملکرد مطلوب مدل شبکه عصبی مصنوعی براي پیش
  . محصول جدید بوده است

  پیشنهادات
، هزینه شکست توسعه محصول جدید در صنعت )1995(1اساس مطالعات رودلفبر

 میلیارد دالر تخمین زده 20مواد غذایی آمریکا به علت توسعه نامناسب محصول جدید تا 
 درصد محصوالت معرفی شده به بازار در همان سال 90 تا 80در این صنعت . شودمی

بینی موفقیت توانند با پیشها میبنابراین این شرکت. شونداول با شکست روبرو می
توسعه محصول جدید از تقبل میلیاردها دالر زیان جلوگیري نموده و کارایی بهتر و 

بینی موفقیت توسعه محصول جدید براي مدیران صنایع و پیش. بیشتري داشته باشند
ها به دلیل نرخ شکست باالي توسعه محصول جدید از اهمیت زیادي برخوردار سازمان

بر همین اساس . یده بودن فرایندهاي توسعه محصول جدید استبوده و نشان دهنده پیچ
هاي عصبی مصنوعی که توانمندي هاي هوش مصنوعی مانند شبکهنیز استفاده از روش
هایی با روابط غیرخطی دارند، بینی سیستمبینی و به خصوص پیشباالیی در پیش

تحقیقات . ه استهاي مختلف علمی و صنعتی پیدا کردکاربردهاي فراوانی در عرصه
نشان دهنده این ها انجام شده، با استفاده از این روشمختلفی هم که در علوم مختلف 

از جمله این . ها ضمن سادگی از توانمندي باالیی برخوردارندمطلب است که این روش
، )2010(لین) 2011(، کیران و راجپوت)2011(توان به تحقیقات هو و سايتحقیقات می
بر همین .  اشاره نمود)2009(، چین و همکاران)2009(، چن و همکاران)2010(یون و ژو

ها از یک طرف و از طرف اساس نیز با توجه به سادگی و توانمندي باالي این روش
بینی موفقیت توسعه محصول جدید، هاي مشابه در بررسی و پیشدیگر عدم وجود مدل

وسعه محصول جدید با استفاده از بینی موفقیت تسازي پیشتوان عنوان نمود، مدلمی
شود تا مدلی کاربردي در این ها و انتخاب بهترین روش از بین آنها سبب میاین روش

  . حوزه تدوین گردد
  

                                                           
1- Rudolph 



  ....با استفاده از توسعه محصول جدید موفقیتبینی پیش
   

 

149

  :منابع
، مدلی جهت ارزیابی تولید ناب در )1394(پویا، علیرضا و سلطانی فسقندیس، غالمرضا -

بندي و ي تحلیل عاملی تأییدي، خوشههاصنایع کوچک و متوسط با استفاده از ترکیب روش
 .90-55، )37(13، مطالعات مدیریت صنعتی، PROMOTEEتکنیک 

علل پافشاري بر  شناسی، نوع)1391(پویا، علیرضا؛ اسالمی، قاسم و حسنیه طباطبایی -
  .31-55تصمیمات در بخش دولتی، بهبود مدیریت، سال ششم، شماره یک، صص 

، تبیین کارکردهاي مدیریت )1391(ضا و حسنوي، رضاجعفري خانشیر، سعید؛ رادفر، ر -
فناوري در توسعه محصول جدید با روش تحلیل سلسله مراتبی فازي، مدیریت نوآوري، 

1)1( ،41-60. 
بندي عوامل کلیدي موثر ، شناسایی و رتبه)1389(سرمد سعیدي، سهیل و ممقانی، علیرضا -

، )19 (7، پژوهشگر، AHPا رویکرد در توسعه محصول جدید در گروه خودروسازي سایپا ب
103-88. 

 حسن سید،حاتمی نسب؛  رضا،طالعی فر؛  حبیب،زارع احمدآبادي،  سعید، سعیدااردکانی -
هاي کوچک و  تحلیل عوامل موثر بر موفقیت توسعه محصول جدید در بنگاه ، )1389(

، )1(1، مدیریت تولید و عملیات، )صنایع غذایی و آشامیدنی منتخب استان فارس(متوسط 
53-69. 

هاي ، شناسایی عوامل مدیریتی کلیدي در موفقیت پروژه)1390(طالبی، کامبیز و رضا کچوئی -
توسعه محصول جدید در کسب و کارهاي کوچک و متوسط کشور، اقتصاد و تجارت نوین، 

  .49-66، 24 و 23
بندي عوامل ، شناسایی و اولیت)1389( و هادي زارعطالبی، کامبیز؛ سلیمی ترکمانی، مهدي -

اساسی موفقیت در توسعه محصول جدید در کسب و کارهاي کوچک و متوسط مستقر در 
 .83-100، 20 و 19هاي علم و فناوري تهران، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، پارك

بندي ، رتبه)1389(کرامتی، عباس؛ حاله، حسن؛ بنان، بهداد؛ مجیر، نوید و علی درخشانی -
هاي هوشمند،  در فرایندهاي توسعه یک محصول جدید با استفاده از مدلITهاي مکمل

 .75-88، )1(44نشریه تخصصی مهندسی صنایع، 
 

- Altun, K., Dereli, T. & Baykasoglu, A.(2013), Development of a 
framework for customer co-creation in NPD through multi-issue 
negotiation with issue trade-offs, Expert Systems with 
Applications 40,  873-880. 



 1395 تابستان  –37  شماره–  بهره وريمدیریت

 

150

- Bentler, P.M. & Chou, C.(1987), Practical issues in structural 
equation modeling, Sociological Methods and Research, Vol. 16, 
pp. 78-117. 

- Ceccagnoli, M. (2009), Appropriability, preemption, and firm 
performance. Strategic Management Journal, 30(1), 81–98. 

- Chiang, T.A. & Che, Z.H. (2010),  A fuzzy robust evaluation 
model for selecting and ranking NPD projects using Bayesian 
belief network and weight-restricted DEA, Expert Systems with 
Applications,  (37)11, 7408-7418. 

- Clark, K, and Wheelwright, S, the Product Development 
Challenge: Competing through Speed, Quality and Creativity, 
Harvard Business Review, 1995. 

- Clark, K. B., & Fujimoto, T. (1991), Product development 
performance. Harvard business School Press, Boston, MA. 

- Cooper, A. & Schendel.D.(2003), Strategic response to 
technological threats, Business Horizons, Vol.19, No.1, 2003, PP: 
61-69. 

- Cooper, R. G. (1993), winning at new products: Accelerating the 
Process from idea to launch, Addison-Wesley. Reading, MA.  

- Cooper, R. G. (2005), Product leadership: Pathways to profitable 
innovation. New York, NY, USA: Perseus Publishing. 

- Cooper, R. G., Edgett, S. J., & Kleinschmidt, E. J. (2002a), New 
product development best practices study: What distinguishes the 
top performers? Houston, USA: American Productivity & Quality 
Center. 

- Crawford, C.M. & Di Benedetto, C.A.(2011), New product 
management, NY: Irwin/McGraw-Hill, 10th edition, p9. 

- Destan Kandemir, Roger Calantone, Rosanna Garcia, (2006), "An 
exploration of organizational factors in new product development 
success", Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 21 Iss: 
5, pp.300- 310. 



  ....با استفاده از توسعه محصول جدید موفقیتبینی پیش
   

 

151

- Ding, L., Velicer, W.F. & Harlow, L.L.(1995), Effects of 
estimation methods, number of indicators per factors and 
improper solutions on structural equation modeling fir indices, 
Structural Equation Modeling, A Multidisciplinary Journal, Vol. 
2, pp.119-143.    

- Dougherty, D., & Hardy, C. (1996), Sustained product innovation 
in large, mature organizations: Overcoming innovation-to-
organization problems, Academy of Management Journal, 39(5), 
1120-1153.  

- Gonza´lez, F.J.M. & Palacios, T.M.B.(2002), The effect of new 
product development techniques on new product success in 
Spanish firms, Industrial Marketing Management 31, 261– 271. 

- Gotteland, D. & Haon, C.(2010), The Relationship between 
Market Orientation and New Product Performance: The Forgotten 
Role of Development Team Diversity, M@n@gement,  Vol. 13 
No. 5, 366-381. 

- Greve, H. R. (2007), Exploration and exploitation in product 
innovation. Industrial and Corporate Change, 16(5), 945–975. 

- Harmancioglu, N., Droge, C., & Calantone, R. (2009), Strategic fit 
to resources versus NPD execution proficiencies: What are their 
roles in determining success? Journal of the Academy of 
Marketing Science, 37(3), 266–282. 

- Henard, D. H., & Szymanski, D. M. (2001), Why some new 
products are more successful than others, Journal ofMarketing 
Research, 38 (3), 362–75. 

- Ho, Y-C. & Tsai, C-T.(2011), Comparing ANFIS and SEM in 
linear and nonlinear forecasting of new product development 
performance, Expert Systems with Applications, 38, 6498–6507. 

- Hsieh, M.H., Tsai, K.H., Wang, J.R.,(2008), The moderating 
effects of market orientation and launch proficiency on the 
product advantage-performance relationship. Industrial Marketing 
Management, 37 (5), 580–592. 



 1395 تابستان  –37  شماره–  بهره وريمدیریت

 

152

- Im, S., & Workman, J. P., Jr. (2004), Market orientation, 
creativity, and new product performance in high-technology 
firms. Journal of Marketing, 68(4), 114–132. 

- Jifeng Mu, Gang Peng, Yi Tan, (2007), "New product 
development in Chinese SMEs: Key success factors from a 
managerial perspective", International Journal of Emerging 
Markets, Vol.2 Iss: 2, pp.123-143. 

- Kettunen, J., Grushka-Cockayne, Y., Degraeve, Z. & De Reyck, B. 
(2015), New product development flexibility in a competitive 
environment, European Journal of Operational Research, 244(3), 
892-904. 

- Kim, B. & Kim, J.(2009), Structural factors of NPD (new product 
development) team for manufacturability, International Journal of 
Project Management,  (27)7, 690-702 

- Kiran, T.R. & Rajput, S.P.S.(2011), An effectiveness model for an 
indirect evaporative cooling (IEC) system: Comparison of 
artificial neural networks (ANN), adaptive neuro-fuzzy inference 
system (ANFIS) and fuzzy inference system (FIS) approach, 
Applied Soft Computing, 11(4), 3525-3533. 

- Kleinschmidt, E.J., de Bretani, U., Salomo, S.,(2007), Performance 
of global new product development programs: A resource-based 
view. Journal of Product Innovation Management, 24(5),419-441. 

- Langerak, F. & Hultink, E.J. ( 2005), The Impact of New Product 
Development Acceleration Approaches on Speed and 
Profitability: Lessons for Pioneers and Fast Followers, Ieee 
Transactions On Engineering Management, 52(1), 30-42.  

- Lisboa, A., Skarmeas, D., & Lages, C. (2011), Entrepreneurial 
orientation, exploitative and explorative capabilities, and 
performance outcomes in export markets: A resourcebased 
approach. Industrial Marketing Management, 40(8), 1274–1284. 

- Little, A. D. (1991), The Arthur d Little Survey on the Product 
innovation process, Cambridge. MA. 



  ....با استفاده از توسعه محصول جدید موفقیتبینی پیش
   

 

153

- Lohlin, J.C.(1992), Latent variables Models: An introduction to 
factor, path and structural analysis(2nd ed.), Mahwah, NJ: 
Lawrence Erlbaum associated, Inc.  

- Lynn, G.S., Abel, K.D., Valentine, W.S. & Wright, R.C.(1999), 
Key Factors in Increasing Speed to Market and Improving New P
roduct Success Rates, Industrial Marketing Management, Vol. 28, 
Issue 4, pp. 319-326. 

- Marmier, F., Deniaud, L.F. & Gourc, D. (2014), Strategic 
decision-making in NPD projects according to risk: Application 
to satellites design projects, Computers in Industry 65,1107–1114 

- Millson, M.R. & Wilemon, D.(2005), Driving new product success 
in the electrical equipment manufacturing industry, Technovation 
26, 1268–1286. 

- Morgan, R. E., & Berthon, P. (2008), Market orientation, 
generative learning, and innovation strategy and business 
performance inter-relationships in bioscience firms. Journal of 
Management Studies, 45(8), 1329–1353. 

- O'Cass, A., Heirati, N. & Viet Ngo, L.(2014), Achieving new 
product success via the synchronization of exploration and 
exploitation across multiple levels and functional areas, Industrial 
Marketing Management xxx, xxx–xxx. 

- Oehmen, J., Olechowski, A., Kenley, C.R. & Ben-Daya, M.(2014), 
Analysis of the effect of risk management practices on the 
performance of new product development programs, 
Technovation,  34 ( 8),  441-453. 

- Oh, J., Yang, J. & Lee, S.(2012), Managing uncertainty to improve 
decision-making in NPD portfolio management with a fuzzy 
expert system,Expert Systems with Applications,(39)10,9868-9885 

- Peng, D. X., Schroeder, R. G., & Shah, R. (2008), Linking routines 
to operations capabilities: A new perspective. Journal of 
Operations Management, 26(6), 730–748. 



 1395 تابستان  –37  شماره–  بهره وريمدیریت

 

154

- Penrose, E. (1995), Foreword to the third edition. In E. Penrose, 
The Theory of the Growth of the Firm (3rd ed.). Oxford: Oxford 
University Press. 

- Petersen, K.J., Handfield, R.B., Ragatz, G.L., (2005), Supplier 
integration into new product development: coordinating product, 
process, and supply chain design. Journal of Operations 
Management, 23 (3–4), 371–388. 

- Reid, M. & Brady, E.(2012), Improving firm performance 
through NPD: The role of market orientation, NPD orientation 
and the NPDprocess, Australasian Marketing Journal (AMJ),  
(20)4,  235-241. 

- Rindfleisch, A., & Moorman, C. (2001), The acquisition and 
utilization of information in new product alliances: A strength-of-
ties perspective. Journal of Marketing, 65, 1–18 (April). 

- Rubera, G., Ordanini, A., & Calantone, R. J. (2012), Whether to 
integrate R&D and marketing: The effect of firm competence. 
Journal of Product Innovation Management, 29(5), 766–783 

- Sheng, S., Zheng Zhou, K. & Lessassy, L.(2013), NPD speed vs. 
innovativeness: The contingent impact of institutional and market 
environments, Journal of Business Research, 66, 2355–2362. 

- Slater, S.(1993), Competing in high-velocity markets. Ind Mark 
Manage, 22. 

- Song, M. & Di Benedetto, C.A.(2008), Supplier’s involvement and 
success of radical new product development in new ventures, 
Journal of Operations Management 26, 1–22. 

- SubbaNarasimha, P. N.; Arinze, B.; Anandarajan, M. (2000), The 
Predictive Accuracy of Artificial Neural Networks and Multiple 
Regression in The case of skewed data: Exploration of Some 
Issues. Expert Systems with Applications, 19, 117-123 

- Sun, H., & Wing, W. C. (2005), Critical success factors for new 
product development in the Hong Kong toy industry, 
Technovation. 25, 293-303. 



  ....با استفاده از توسعه محصول جدید موفقیتبینی پیش
   

 

155

- Suwannaporn, P., & Speece, M. W. (2010), Assessing new product 
development success factors in the Thai food industry, British 
Food Journal, 112(4), 364-386. 

- Takeuchi H, Nonaka I. (1986), The new new product development 
game. Harv Bus Rev, 64,137– 46. 

- Ulrich, K.T. and Eppinger, S.D., (2004), Product design and 
development. 3rd ed. NewYork: McGraw Hill. 

- Verworn, B.(2009), A structural equation model of the impact of 
the fuzzy front end on the success of new product development, 
Research Policy 38, 1571–1581. 

- Wang, W-P.(2009), Evaluating new product development 
performance by fuzzy linguistic computing, Expert Systems with 
Applications, 36, 9759–9766. 

 
  



 1395 تابستان  –37  شماره–  بهره وريمدیریت

 

156

 


