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  مقدمه - 1-1

 عنوان بهاين عامل  كه  طوري بهنشان از توجه جدي به مقوله تحقيق و توسعه دارد  يافته توسعههاي تجربه كشور
جمهوري اسالمي ايران نيز در . بوده استويايي اقتصادي اين كشورها و پ زا درونعوامل توسعه  ترين مهميكي از 

 هاي فعاليت بندي دسته. و برنامه چهارم توسعه، توجه جدي به اين موضوع نموده است ساله بيست انداز چشمقالب 
 در. باشد مياصلي  مدل دو شامل درمجموع اما ،كند ميبه هم فرق  ديگر شركت به شركتي از توسعه و تحقيق

 ديگر، مدل در است؛ جديد محصول به دستيابي و توسعه توسعه، و تحقيق گروه يك اصلي وظيفه مدل، يك
 فناورانه و علمي عناوين پيرامون نوين دانش كشف و ساخت از است عبارت توسعه و تحقيق گروه اصلي وظيفه

 شركت يك هاي فعاليت اكثر در. جديد است و ارزشمند خدمات و ها پروسه محصوالت، ي توسعه منظور به
 انتظار مورد معموالً گذاري سرمايه بازگشت در تسريع باهدف عملكردها، در سريع بهبود يا سود سريع بازدهي

 دوم مدل در كه درحالي دهند، مي تشكيل را توسعه و تحقيق اول مدل در پرسنلي كادر مهندسين، عموماً. است
 توسط توسعه و تحقيق هاي فعاليت. شوند مي فعاليت به مشغول صنعتي دانشمندان غالباً توسعه، و تحقيق

بر اين اساس در تحقيق حاضر تالش بر . پذيرند مي انجام دولتي هاي شركت و مؤسسات يا خصوصي هاي شركت
  .در تحقيق و توسعه شناسايي گردد گذاري سرمايهمساعد براي  هاي زمينهاين بوده است تا 

 و تحقيق در بازاريابي و فروش همكاري جايگاه ارزيابي، گيرد ميقرار  موردبررسي نامه پايانآنچه در اين 
همين سبب، اين پژوهش با  به .است جديد محصول مزيت ميانجي نقش با جديد محصول عملكرد در توسعه

در اين فصل،  همچنين .شود ميشروع  - نام دارد »كليات«كه  -كوتاه و بيان مسئله، در فصل اول  اي مقدمه ي ارائه
   .شود ميتحقيق، مدل تحقيق، جامعه و نمونه آماري نيز مطرح  هاي فرضيهمفاهيم كليدي و اهداف و 

  بيان مسئله - 1-2

و خدمات و اهميت بخش تحقيق و  آوري فن هاي عرصهبازار رقابتي شديد در  بهدر چند دهه اخير با توجه  
باال، باعث  افزوده ارزشايجاد  درنهايتكاال و خدمات و  دهندگان ارائهتوسعه در ايجاد مزيت رقابتي براي 

كيفي اين مراكز  سطح ارتقايتقويت و  هاي روشگرديده است تا توجه خاصي به مراكز تحقيق و توسعه و 
واحدهاي تحقيق و توسعه، كارهاي مانند توسعه محصوالت و خدمات را در  ).1389،پيرمراداعرابي و ( شود

د و توسعه خدمات نوين و انتخاب جدي هاي ايده استخراجو منظم براي  يافتهساختاررويكرد  قالب يك
 انجام تري ساختاريافتهشكل  بهرا  شان نوآوريكه فرايند  هاي شركت. دهند ميرا انجام  ها آناز ميان  زمان هم

و فرايند  نوآوري را شناخته هاي فرصت، بهتر خواهند توانست كنند ميآن جلوگيري  نظمي بيو از  اند داده
/ موفق محصوالت  نوآوري، رو ازاين. و كاراتر هدايت كنند تر موثرخدمات جديد را / توسعه محصول

  ).1،2003چسبروف(باشد  خدمات بايد اتفاقي قابل تنظيم
ها ممكن است به دنبال همكاري با تحقيق و توسعه باشند كه به هاي تحقيق و توسعه، شركتبا توجه به ويژگي

دهد كه نقل قول مقدماتي نشان مي.تري با هم دارندجوامع فرهنگي ، برخورد كمدليل عدم تعادل قدرت در 
                                                           
1 Chesbrough 
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اكثر مديران فروش معتقدند كه عالوه برا بخش بازاريابي، اداره فروش ممكن است سهم مهمي در روند 
در حالي كه تحقيقات پيشين همكاري تحقيق و توسعه بازاريابي را به شدت مورد . نوآوري موفق داشته باشد

هامبورگ و (وسعه فروش اطالعات كمي وجود دارد مي در زمينه تحقيق و تاند، علبررسي قرار داده
   ).2017، 1همكاران

 تحقيق و توسعه   - همكاري با مقايسه در بازاريابي تحقيق و توسعه   2همكاري كارايي بررسي به تحقيق اين

 با وكار كسب ساختارهاي در سازمان و بازار متفاوت شرايط تحت جديدي- محصول توسعه براي فروش

 درباره فروش تحقيق و توسعه   - و بازاريابي تحقيق و توسعه   همكاري اثرات .است پرداخته وكار كسب

 ،تحقيق و توسعه   هاي مشخصه و شركت - استراتژي بازار، محيط سرعت به بسته جديد، محصول مزيت
 رابين قوي- ارتباط يك بازاريابي تحقيق و توسعه   همكاري خاص، طور به .كند مي توجهي قابل تفاوت

تحقيق و   اگر باشد، اي هزينه رهبري استراتژي يك داراي شركت اگر دهد مي نشان جديد محصول مزيت
تحقيق و   گرايي جمع اگر و باشد جديد محصول تصميمات با رابطه در بااليي توان سطوح داراي توسعه 
 مزيت بر را تر قوي اثر يك فروش تحقيق و توسعه   همكاري مقابل، در .بگيرد قرار تاكيد مورد قوياً توسعه 

 استراتژي يك از شركت اگر باشد، شديد بازار در فنّاورانه - تالطم اگر دهد مي نشان جديد محصول

 باشد گذار تاثير شركتي سطح بندي بودجه تصميمات در تحقيق و توسعه   اگر و كند پيروي متمايزسازي

 را تحقيق و توسعه   همكاري نوع چه كه باره دراين گيري تصميم براي شركت به توانند مي نتايج اين

 با .شوند واقع مفيد نمود ترغيب مشخص موقعيت يك در نوآوري موفقيت سازي حداكثر براي توان مي

 در بازاريابي و فروش همكاري جايگاه ارزيابي حاضر مطالعه اصلي هدف شد، بيان كه اي مسئله به توجه
بنابراين در اين  .است جديد محصول مزيت ميانجي نقش با جديد محصول عملكرد در توسعه و تحقيق

پژوهش به دنبال پاسخ به اين سوال هستيم كه همكاري فروش و بازاريابي در بخش تحقيق و توسعه بر 
  تواند تاثير داشته باشد؟عملكرد محصول جديد  چگونه مي

   
  :يقاهميت و ضرورت انجام تحق - 1-3

 از اجتناب براي مهم عنصري عنوان به نوآوري فرايند در مشتري تلفيق به اكنون بازاريابي رويه و تحقيق

گريف و ( است شده معطوف نوآوري در موفقيت دهي شكل و جديد محصول از ناشي هاي شكست
 فروش يا بازاريابي با تحقيق و توسعه   همكاري ترغيب با را مشتري نظر تواند مي نوآوري فرآيند .)1996هوزور،

 فروش مديران اكثر پيداست، ما مقدماتي توضيحات از كه گونه همان ).2010ارنست و همكاران،( نمايد تلفيق

 يك در مهمي آفريني نقش تواند مي فروش دپارتمان بازاريابي، دپارتمان بر عالوه كه است اين بر ديدگاهشان

 - همكاري با بازاريابي تحقيق و توسعه   همكاري كارايي مقايسه ما اوليه هدف .باشد داشته موفق نوآوري فرايند

 زمينه يك در بازار و سازماني متغير- شرايط تحت جديد محصول نسبي مزيت براي فروش تحقيق و توسعه  

                                                           
1 Homburg and et al 
2 Research and Development 
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 بازاريابي تحقيق و توسعه   همكاري گسترده بررسي به گذشته تحقيقات بااينكه .است وكار كسب با وكار كسب

 شوند مي يافت ندرت به فروش تحقيق و توسعه   همكاري - درباره دانشگاهي مقاالت ولي ،اند پرداخته

  ).2010جوشي،(

 تاثير آناليز براي مطالعه( بهترين ما نظر به و نخستين تحقيق و توسعه   با ها همكاري درباره كليدي مطالعه يك

 نشان بررسي اين). 2010ارنست و همكاران،( است جديد محصول عملكرد بر فروش تحقيق و توسعه   همكاري

 عوامل ولي دهد، افزايش را نوآوري موفقيت تواند مي فروش يا بازاريابي با تحقيق و توسعه   تلفيق كه دهد مي

 را جديد محصول عملكرد و بازاريابي تحقيق و توسعه   - /فروش تحقيق و توسعه   همكاري بين روابط احتمالي

  - همكاري يا و فروش تحقيق و توسعه   همكاري از يك كدام كه نيست مشخص ،رو ازاين .كند نمي - لحاظ
 كارايي مشخص بازارهاي يا سازماني شرايط در جديد محصول موفقيت - ترويج در بازاريابي تحقيق و توسعه 

 آفريني نقش .افزايد مي كاركردي ميان همكاري به مربوط بازاريابي تحقيقات به نكته دو ما مطالعه .دارد بيشتري

 جديد محصول توسعه فرايندهاي در فروش و بازاريابي نقش درباره جديد انداز چشم يك ما اوليه تحقيقاتي

 جنبه از بازاريابي و فروش هاي بخش بين بنيادين هاي تفاوت تائيد در .است وكار كسب هاي شركت

تحقيق و   - و بازاريابي تحقيق و توسعه   همكاري احتماالتي حساب يك ما كار، و دانش هاي گيري جهت
 با .كنيم مي آزمايي راستي تجربي طور - به و نموده مطرح جديد محصول توسعه فرايند در را فروش توسعه 

 ممكن درواقع كاركردي ميان همكاري بندي جمع اين به محققان احتماالتي، انداز چشم يك به نياز به ويژه توجه

 ممكن متغيرها ديگر با همكاري تركيب اگرچه كه اند رسيده » ولي باشد، داشته موفقيت بر مستقيم تأثيري است

  ).2008تروي و همكاران،( باشد داشته بيشتري اهميت است

ارنست و ( نوآوري زمينه در فروش تحقيق و توسعه   همكاري محدود بررسي به ما دوم آفريني نقش
 تحقيق و توسعه   همكاري بين رابطه كارايي بر گذار تاثير احتماالتي فاكتورهاي آنچه در ).2010همكاران،

 كه دهند مي نشان ما نتايج نظر، اين از .يابد مي ارتباط كنيم مي شناسايي جديد محصول نسبي مزيت و فروش

 صرفه به مقرون نه و ضروري نه است ممكن فروش هم و بازاريابي باهم تحقيق و توسعه   همكاري به كمك

 توجه با تحقيق و توسعه   با همكاري راچ كه بپردازند اين دقيق ارزيابي به توانند مي ها شركت عوض، در .باشد

تحقيق و   همكاري تقويت براي را هايي توصيه ما راستا، اين در .باشد تر مناسب سازماني و بازار خاص شرايط به
  .كنيم مي ارائه شرايط، به بسته بازاريابي، تحقيق و توسعه   - يا فروش توسعه 

  :اهداف اساسي از انجام تحقيق - 1-4

  :هدف اصلي

قش ميانجي ن اب جديداً محصول عملكرد در توسعه و تحقيق در بازاريابي و فروش همكاري جايگاه ارزيابي
  پارك فناوري پرديس تهران سالمت حوزه بنيان دانشهاي مزيت محصول جديد در شركت

  :فرعي اهداف

  تحقيق و توسعه بر مزيت محصول جديد–همكاري فروش اثر  يبررس .1
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  تحقيق و توسعه بر مزيت محصول جديد-بازاريابي ياثر همكار يبررس .2
  مزيت محصول جديد بر عملكرد محصول جديداثر  يبررس .3
  محصول جديدتحقيق و توسعه بر عملكرد محصول جديد از طريق مزيت  -بررسي اثر همكاري فروش. 4
تحقيق و توسعه بر عملكرد محصول جديد از طريق مزيت محصول  –بررسي اثر همكاري بازاريابي . 5

 جديد

  :تحقيق سؤاالت - 1-5

  :سوال اصلي

 نقش با جديد محصول عملكرد بر توسعه و تحقيق - بازاريابي همكاري و توسعه و تحقيق-فروش همكاري چگونه
  گذارد؟ مي تاثير  محصول مزيت  ميانجي،

  :سواالت فرعي

  ؟دهد ميتحت تاثير قرار محصول جديد را  مزيت تحقيق و توسعه،-همكاري فروش چگونه. 1

  ؟دهد ميرا تحت تاثير قرار تحقيق و توسعه، مزيت محصول جديد  -همكاري بازاريابي چگونه. 2

  ؟دهد ميمزيت محصول جديد، عملكرد محصول جديد را تحت تاثير قرار  چگونه .3

تحقيق و توسعه از طريق مزيت محصول جديد، عملكرد محصول جديد را  - فروشهمكاري  چگونه. 4
  دهد؟تحت تاثير قرار مي

 تحقيق و توسعه از طريق مزيت محصول جديد، عملكرد محصول جديد را –همكاري بازاريابي  چگونه. 5
  دهد؟تحت تاثير قرار مي

  :فرضيات تحقيق - 1-6

  فرضيه اصلي

توسعه بر عملكرد محصول جديد با  و تحقيق -بازاريابي همكاري تحقيق و توسعه و- فروشهمكاري 

  .محصول  تاثير مي گذارد مزيت  نقش ميانجي،

  فرضيه هاي فرعي

 .دهد يمرا تحت تاثير قرار  تحقيق و توسعه، مزيت محصول جديد - همكاري فروش •

 .دهد يمرا تحت تاثير قرار  تحقيق و توسعه، مزيت محصول جديد - همكاري بازاريابي •

 دهد يمتاثير قرار  را تحتمزيت محصول جديد، عملكرد محصول جديد  •

محصول جديد را تحت  تحقيق و توسعه از طريق مزيت محصول جديد، عملكرد –همكاري فروش  •
 .دهدتاثير قرار مي
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جديد را تحت محصول  تحقيق و توسعه از طريق مزيت محصول جديد، عملكرد –همكاري بازاريابي  •
 .دهدتاثير قرار مي

  ) : الگوها و ها نظريه(  نظري مباني

 مشاهده تحقيق متغيرهاي ميان را ارتباطي توان مي تحقيق نظري چارچوب به توجه با است مشخص كه همانطور
 توسط شده ارائه مدلهاي بررسي از پس ، مدل اين.اند آمده در نمايش به زير مفهومي مدل قالب در كه نمود

  حاضر، تحقيق متغيرهاي كليه برداشتن در و ، مدل با موضوع بودن نزديك بدليل) 2018( ، همكاران و هامبورگ
  .گرديد اقتباس نامبردگان مقاله از

  

 ).2018هامبورگ و همكاران،( مدل  مفهومي تحقيق :1 -1شكل

  فروش تحقيق و توسعه: مستقل ريمتغ

  توسعهبازاريابي تحقيق و : مستقل ريمتغ

  مزيت محصول جديد: يانجيم ريمتغ

  عملكرد محصول جديد: وابسته ريمتغ

  روش  تحقيق - 1-7

در . پيمايشي بارويكرد همبستگي است-تحقيق حاضر ازنظر هدف كاربردي و ازنظر اجرا توصيفي

در  .گردد ميرابطه ميان متغيرها بر اساس هدف پژوهش تحليل  با رويكرد همبستگي تحقيقات

متغيرهاي وابسته بر اساس متغيرهاي مستقل باشد به متغير  بيني پيشتحقيقات همبستگي اگر هدف 

همچنين وجه تمايز تحقيق همبستگي با . گويند بيني پيشوابسته متغير مالك و به متغير مستقل متغير 

 .شوند نمي كاري دستتحقيق آزمايشي در اين است كه در اينجا متغيرهاي مستقل 

  آماري و  حجم نمونه جامعه- 3-8

 موفق هاي شركت در ارشد كارشناسان و مديران عناوين با پرسنل كليه شامل  پژوهش آماري جامعه

 با شركت 12 مطالعه مورد هاي شركت تعداد.  است بوده تهران دانشگاه فناوري پارك بنيان دانش

 حجم برآورد براي.داشتند ارشد كارشناسي و مدير عناوين نفر 145 حدود كه پرسنل نفر 550 تعداد

همكاريهاي فروش و 

تحقيق و توسعه

همكاريهاي بازاريابي و 

تحقيق و توسعه 

مزيت محصول جديد
عملكرد محصول 

جديد
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 مذكور جدول به مراجعه با شد، گرفته بهره) 1985(كرجسي و مورگان جدول از آماري نمونه

 روش از استفاده با نفر 108 تعداد ارشد وكارشناسان مدير نفر 145 جامعه حجم براي كه شد مشخص

   .بوده است غير احتمالي  در دسترس چند مرحله اي  گيري نمونه

  گردآوري اطالعات روش 3-9 

براي گردآوري اطالعات مربوط به ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش از : ايهاي كتابخانهروش

هاي اوليه و براي گردآوري داده: هاي ميدانيروش.شده است اي استفادهكتابخانهي هاروش

-براي گرد .استشده  ميداني استفاده هاي روشهاي پژوهش از اطالعات جهت تأييد يا رد فرضيه

ها در آوري دادهكه امكان جمع شده استفادهآوري اطالعات ميداني اين تحقيق نيز از ابزار پرسشنامه 

است كه  شده يناالت از قبل تدوؤپرسشنامه مجموعه س. سازدپذير ميسطح وسيع را امكان

وقتي محقق . كنندهاي معين انتخاب مياي از گزينههاي خود را درون دامنهدهندگان پاسخ پاسخ

داند، مي اش را نيز داند كه چه اطالعاتي نياز دارد و نحوه سنجش متغيرهاي موردتوجهمي اًواقع

هرقدر هم محتواي يك پرسشنامه . ها استداده آوريپرسشنامه ابزار كارآمد و مفيدي براي جمع

اي كه در اين تحقيق به پرسشنامه.هاي پاسخ كافي نباشدگزينه ممكن است كهبسته خوب باشد؛ اما 

بخش سؤاالت ).2 بخش سؤاالت جمعيت شناختي).1:شده است شامل دو بخش است كار گرفته

تحقيق  -مربوط به متغيرهاي مزيت نسبي محصول جديد، عملكرد محصول جديد، همكاري فروش

 .اشدب سؤال مي 18تحقيق و توسعه است كه شامل  - و توسعه و همكاربي بين بازاريابي

 

  گيري تحقيقابزار اندازه يي و پاياييروا - 3-10

 ابزار روايي خصوص در محقق كار است بوده پرسشنامه پژوهش، اين در اصلي ابزار ازآنجاكه

شده  حاصل اطمينان پرسشنامه محتواي روايي از بررسي اين در .است نبوده روبرو مشكل با چندان

 شما كه را  مي  مفهو خصوصيات كليه گيري، اندازه ابزار كه معناست بدين محتوا روايي. است

گيري به چند طريق روايي براي تعيين اعتبار اندازه. برداشته باشد در بگيريد، اندازه خواهيد مي

  :گيري شده است اندازه

نفر از متخصين حوزه كه همان مديران شركتها  7پرسشنامه به نظر استاد راهنما و  :روايي محتوايي -1

 1دكتر حرفه اي  و  2نفر ارشد  4كارشناسي  1نفر( سال و سطح تحصيالت عالي  10تا 5با تجربه بين 

نفر دكتراي تخصصي ارائه شد و روايي پرسشنامه پس از انجام اصالحات الزم به روش محتوايي 

شده  هاي مشابه استفادههمچنين در بيشتر مقاالت مرتبط، از اين پرسشنامه يا پرسشنامه. ديدتائيد گر

  .است
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روايي همگرا و روايي واگرا يا افتراقي : شودبه دو صورت محاسبه مي PLSافزار در نرم :روايي سازه -1

فصل چهارم در . كندكر و آزمون بارهاي عرضي استفاده مي كه از دو شاخص معيار فورنل و الر

  .شده است تفصيل بيان اين موارد به

  پايايي 

 30كه بعد از توزيع  ترتيب ينا به. گرديد محاسبه كرونباخآلفاي  SPSSافزار با استفاده از نرم

مقدار آلفاي . به دست آمد SPSSافزار مقدار آلفا با استفاده از نرم ييعنوان آزمون ابتدا پرسشنامه به

كه بيانگر روايي باالي  آمده است 2-3جدول شده مربوط به هر متغير و آلفاي كل در  محاسبه

  . پرسشنامه بوده است 

 

  :قلمرو مكاني، زماني و موضوعي تحقيق - 1-11

  تهران دانشگاه فناوري پارك بنيان دانش موفق هاي شركت :مكاني قلمرو

 ماه 6 مدت به 98 تيرماه تا 97 - اسفند از :زماني قلمرو

 محصول عملكرد در توسعه و تحقيق در بازاريابي و فروش همكاري جايگاه ارزيابي :موضوعي قلمرو

  جديد محصول مزيت ميانجي نقش با جديد

  :مفهومي و عملياتي تحقيقتعريف  - 1-12

  :تعريف مفهومي 

اطالعات  داشتن و كننده مصرف با تر مستقيم ارتباط واسطه به فروش واحد :توسعه و تحقيق در فروش همكاري
  .باشد داشته بازار به جديد محصول ارائه در بسزايي نقش تواند مي مشتري نياز به نسبت تر دقيق

 براي بازار نوسانات و وضعيت ارزيابي واحد، اين وظايف ازجمله: توسعه و تحقيق در بازاريابي همكاري
  .است جديد محصول ارائه براي زماني بازه بهترين همچنين و جديد محصول شناخت مخاطب

 توان مي آن وسيله به كه است فرد منحصربه هايي ويژگي داراي جديد محصول هر :جديد محصول مزيت
  .سنجيد محصوالت ديگر به نسبت را محصول آن برتري يا نواقص

 و كننده مصرف براي عملكرد ازلحاظ بايد بازار، به ورود از پس و پيش محصول هر :جديد محصول عملكرد
  .گيرد قرار موردبررسي محصول آن دهنده ارائه همچنين براي

  :تعريف عملياتي
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 18 از اساسي سوال 6 با همكاري فروش تحقيق و توسعه پژوهش اين در: توسعه و همكاري فروش تحقيق
بازاريابي در تجزيه و  - تحقيق و توسعهسطح همكاري بين بخش  كه گيرد؛ مي قرار ارزيابي مورد پرسشنامه، سوال

بازاريابي در توليد ايده هاي محصول  - تحليل نيازهاي مشتري،سطح همكاري بين بخش تحقيق و توسعه
توسعه محصول جديد ، سطح  در توسعه ايده هاي   بازاريابي - جديد،سطح همكاري بين بخش تحقيق و توسعه

در تعريف اهداف و اولويت هاي توسعه محصول جديد ،سطح  بازاريابي  -همكاري بين بخش تحقيق و توسعه
توسعه محصول جديد وسطح در برنامه  ريزي و بودجه پروژه در  بازاريابي  -همكاري بين بخش تحقيق و توسعه

بازاريابي فروش در شناسايي فرصت هايي تجاري كاربرد فناوري جديد  - همكاري بين بخش تحقيق و توسعه
  .رار گرفتمورد اندازه گيري ق

 18 از اساسي سوال 6 با همكاري بازاريابي تحقيق و توسعه پژوهش اين در :همكاري بازاريابي تحقيق و توسعه
بازاريابي در  -سطح همكاري بين بخش تحقيق و توسعه ابعاد كه گيرد؛ مي قرار ارزيابي مورد پرسشنامه، سوال

بازاريابي در توليد ايده هاي محصول  - تحقيق و توسعهتجزيه و تحليل نيازهاي مشتري،سطح همكاري بين بخش 
توسعه محصول جديد ، سطح  در توسعه ايده هاي   بازاريابي - جديد،سطح همكاري بين بخش تحقيق و توسعه

بازاريابي  در تعريف اهداف و اولويت هاي توسعه محصول جديد ،سطح  -همكاري بين بخش تحقيق و توسعه
توسعه محصول جديد وسطح در برنامه  ريزي و بودجه پروژه در  بازاريابي  -وسعههمكاري بين بخش تحقيق و ت

بازاريابي فروش در شناسايي فرصت هايي تجاري كاربرد فناوري جديد  - همكاري بين بخش تحقيق و توسعه
  .مورد اندازه گيري قرار گرفت

 مورد پرسشنامه، سوال 18 از اساسي سوال 4 با مزيت محصول جديد پژوهش اين در:مزيت محصول جديد
ويژگي هاي محصول جديدنسبت  ابعاد تامين نيازهاي مشتري نسبت به محصوالت رقبا، كه گيرد؛ مي قرار ارزيابي

   .رقبا ،منحصر به فردي و دسترس محصول و كيفيت برتر از محصوالت رقبا مورد اندازه گيري قرار گرفت

 پرسشنامه، سوال 18 از اساسي سوال 2جديد با  عملكرد محصول پژوهش اين در:عملكرد محصول جديد
نواوري محصول لحاظ مالي ،نواري محصول جديد اثرات قوي و مثبت بر  ابعاد  كه گيرد؛ مي قرار ارزيابي مورد

فروش در تجزيه و تحليل نيازهاي مشتري  - فروش و سوداوري شركت ،سطح همكاري بين بخش تحقيق و توسعه
فروش در توليد ايده هاي محصول جديد ،سطح همكاري بين بخش  -تحقيق و توسعه،سطح همكاري بين بخش 

فروش  در تعريف اهداف و اولويت هاي توسعه محصول جديد وسطح همكاري بين بخش  - تحقيق و توسعه
  .فروش  در شناسايي فرصت هايي تجاري كاربرد فناوري جديد  مورد اندازه گيري قرار گرفت - تحقيق و توسعه
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  :فصل دوم

 و پيشينه پژوهش بر ادبيات تحقيق مروري
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  مباني نظري تحقيق و توسعه: اول شبخ - 2-1

  :مفهوم تحقيق -1- 2-1

كه  رخدادها و فرضيات ها، ي كشف، تغيير و بازنگري پديدهبرا سامانمندو  فعاالنه تحقيق فرايندي است كه
قرار  مورداستفادهعلمي و فناوري،  راهكارهاي موجود براي دست يافتن به هاي پديده كارگيري بهبراي 

قوي براي  ابزاري عنوان به كه شده تعريفباري خلق دانش نوين  مند نظامتحقيق يا پژوهش، فرايندي . گيرد مي
نتايج  اثربخش؛ پس ترويج و انتشار كند ميعمل  ها سياستيا ارائه اطالعات جهت تدوين  سازي فراهم

  ).1395طالقاني و مهدي زاده،( آيد ميشمار  ، يكي از اهداف هر تحقيق بهمداران سياست تحقيقات به

  تحقيق كارگيري بهتعريف  -2- 2-1

از طريق تحقيق و پژوهش در راستاي  شده گيري از دانش اثبات توان بهره كارگيري پژوهش را مي به
گيري از دانش از ايجاد آگاهي از  اين بهره. مورد كنكاش، عنوان كرد ٔها درزمينه شناسي و رفع چالش آسيب

هاي خاص را  هاي نو و بهبود فعاليت ها موجود يا ايجاد سياست سياست مسائل و مشكالت آغاز و تا اصالح
  ).Word Economic Forum,2015( شود مشمول مي

 تعريف توسعه -3- 2-1

خود  براي نام اين به را بخشي ها سازمان از بعضي حتي ،روند يم كار به باهم جا همه توسعه و تحقيق واژه 
 است، سازمان استراتژيك عملكرد يك تحقيق. دارند خاصي تفاوت باهم واژه دو اين اما ،كنند مي تعريف

 به تواند مي كه دارد تمركز محصولي ساخت روي توسعه. هست عملياتي وسيله يك توسعه كه يدرحال

و  دارد تر مشخص زماني چارچوب ولي است ارتباط در تحقيق با توسعه .دباش همراه سود با و برسد فروش
 كيفيت و ايمني و ساخت هزينه ميان و كند پيدا اطمينان و آگاهي محصول يها جنبه همه از بايد توسعه تيم

 نيازهاي برگرداند معناي به توسعه ديگر عبارتي به). 1393خوانساري، ( بپردازد يريگ ميتصم به محصول

 ).2007 ،1آناچينو( است استاندار محصول يك به شكل مشتريان

 كند مي تبديل محصولي به را كار انجام دانش و فكري يها ييدارا ،شده انجام تحقيقات توسعه، حقيقت در

 يها نهيهز ديگر و خود ساخت يها نهيهز گوي جواب تواند مي كه را دارد قيمتي در فروش قابليت كه

                                                           
1. Annacchino 
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 آن ورودي كه كرد نگاه ماشيني عنوان به توسعه به تواند مي). 2017، 1باي و همكاران( باشد نيز سازمان

 محصوالت آن خروجي كه يدرحال است، تكنولوژيكي اطالعات و يتعمليا اطالعات بازاريابي، اطالعات

  .)2014، 2زاهاي و گريفين( هست ديتول قابل و سود ده

  تعريف تحقيق و توسعه -4- 2-1

  :باشند ميزير  شرح به ها آنكه  است شده عنوانتعاريف متعددي براي تحقيق و توسعه 

تحقيق و توسعه، هرگونه فعاليت منسجم و خالق در جهت افزايش سطح دانش مربوط به انسان، فرهنگ، 
بديل به بياني ديگر، تحقيق و توسعه، فراسند ت. جامعه و استفاده از اين دانش براي كاربردهاي جديد است

  ).1386دهقاني و همكاران،( استشدن توليدات موجود  تر كيفيتبه توليدات جديد و يا  ها انديشه

براي افزايش ذخيره علمي و دانش فني و  منظم طور بهاز كار خالقي كه  است عبارت توسعههمچنين تحقيق و 
، مجموعه تر جامعدر يك تعريف  .شود ميكاربردهاي جديد، انجام  نيز استفاده از اين دانش در اختراع و طرح

مرزهاي  گسترش باهدف طوركلي بهكه  اي شده ريزي برنامهو  يافته نظامبديع، خالق، نوآورانه،  هاي فعاليت
گوناگون براي بهبود  هاي عرصهدانش انسان و جامعه انساني و كاربرد اين دانش در  ي گنجينهشناخت علمي و 

، ها نظام، فرايندها، وسايل، ابزار، ها فراورده ايجادو  نوآوريخالصه در جهت  طور بهانسان و  زندگي جامعه
  ).1387صدري نيا و ورواني،( نامند ميجديد صورت پذيرد را تحقيق و توسعه  هاي روشخدمات و 

، ها انديشهاز ديدگاهي ديگر، فرايند تحقيق و توسعه عبارت است از شناسايي نياز يا استعداد، پيدايش 
كشاورز و ( تازهنش، طراحي، توليد، معرفي و انتشار يك محصول و فرايند يا نظام فناورانه آفري

  ).1389،همكاران

  انواع تحقيق و توسعه -5- 2-1

 تحقيق و توسعه را به هاي فعاليتفني،  هاي فعاليتدر گزارشي تحت عنوان سنجش دانش و  OECD3موسسه 
  :تقسيم كرده است اي توسعهسه دسته تحقيقات پايه، تحقيقات كاربردي و 

و  ها نظريهجديد،  هاي فرضيهاين تحقيقات داراي علمي معين و يا كاربردي مشخص نيستند و  :تحقيقات پايه
و در نشريات علمي به  اند مبادله غيرقابل معموالً تحقيقاتحاصل از اين  نتايج. نمايند مي ارائهقوانين كلي را 

 پايه ات تحفي دودسته خود به پايهتحقيقات . گيرند ميز پژوهشي قرار و يا در اختيار مراك رسند مي چاپ
  .شوند ميمحض و تحقيقات پايه جهت دارد 

آوردن دانش علمي يا فن  دست به منظور بهاين تحقيقات، تحقيقاتي ابتدايي است كه  :تحقيقات كاربردي
تحقيقات  نتايج. شود ميسمت يك هدف علمي مشخص، سوق داده  و از ابتدا به گيرد ميجديد، صورت 

                                                           
1. Bai 
2. Zahay & Griffin 
3 Organization for Economic Cooperation 
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افزايش  منظور به اساساًتحقيقات پايه است،  هاي يافتهدر پي تعيين كاربردهاي معين براي  معموالًكه  كاربردي
  .شود مي به كار گرفته ها روشو  ها نظامكارايي يك محصول، فرايند يا 

توليد مواد، ابزار، محصوالت، فرايندها،  منظور بهعبارت است از كاربرد دانش علمي  :اي توسعهتحقيقات 
از  آمده دست به، كاري منظم است كه با استفاده از دانش اي توسعهتحقيقات  .و يا خدمات جديد ها سيستم

  )1387صدري نيا و ورواني،( شود ميخدمت هدايت  بهتحقيقات كاربردي، به سمت توليد 

  :تحقيق و توسعه هاي فعاليتبخشي  براثروامل كالن موثر ع - 2-1-6
 تحقيق و توسعه صورت گرفته است كه هاي فعاليتتحقيقات متعددي بر روي عوامل موثر بر اثربخشي 

  :ذيل شده است شرح به سازماني برونو  سازماني درونعوامل  دودسته عوامل به بندي طبقه منجر به درنهايت

  سازماني درونالف عوامل 

 مديريت -

 نيروي محقق -

 سازماني فرهنگ -

 امكانات و تجهيزات -

 تكنولوژي اطالعات  -

 گذاري سرمايه -

  :سازماني برونعوامل  ب

 المللي بينو  اي منطقهعوامل جهاني، روابط  -

 دولت در سطح ملي و در سطح صنعت هاي سياست -

 موقعيت رقابتي صنعت -

 ).1395و همكاران، اميرزاده( كنترل غيرقابلعوامل  -

  مباني نظري بازاريابي: بخش دوم - 2-2

  :بازاريابي چيست -1- 2-2

هاي بازرگاني با پيام هرروزهاما ما  ؛كه بازاريابي تنها تبليغ كردن و فروش است كنند ميبعضي افراد تصور 
؛ بنابراين فروش و شويم ميها و اينترنت بمباران هاي تبليغاتي در روزنامهآگهي هاي پستي،تلويزيوني، نامه

قطعه يخ شناور، نيمه نمايان آن بسيار  بازاريابي است كه همچون يك هاي روشتبليغات تنها قسمت نمايان 
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امروزه، بازاريابي را نبايد همچون گذشته معادل فروش در نظر گرفت كه شامل . باشد ميكمتر از كل آن 
اگر بازارياب خوب عمل كرده . باشد مينيازهاي مشتري  آوردهبرمعرفي و فروش بود، بلكه بازاريابي به معني 

 خوبي بهباال و قيمت مناسب توليد گردد،  باارزشتشخيص دهد، محصولي  درستي بهو نيازهاي مشتري را 
كه پدر مديريت يعني  طور آن، درواقع .رسدبه فروش مي سادگي بهشكلي موثر معرفي شود،  توزيع شود و به

فروش و . تبديل كند غيرضروري، هدف بازاريابي اين است كه فروش را به كاري گويند ميپيتر دراكر 
اي از آميخته بازاريابي، مجموعه .آميخته بازاريابي است بانام تر بزرگاي تبليغات، تنها بخشي از مجموعه

 بازاريابي ،تر عجام تعريفي در .رود ميابزارهاست كه براي راضي كردن و ايجاد رابطه با مشتري به كار 
 با ارزش تبادل از طريق را خود هاي خواسته و نيازها فرد هر آن، وسيله به كه است مديريتي و اجتماعي فرايندي
. مشتري است با پرارزش و تبادلي اي رابطه ايجاد شامل بازاريابي ،تر ساده زباني به. سازد مي برآورده ديگران
 مشتري براي شركت آن در كه است فرايندي بازاريابي: كنيم مي تعريف صورت بدين را بازاريابي ما بنابراين،

 كاتلر( كند دريافت ارزش مشتري از عوض در بتواند تا كند برقرار او با مستحكمي رابطه و ايجاد كرده ارزش
 )5 ص ،1،2008آرمسترانگ و

  :بازاريابي سازي پياده -2- 2-2

موفقيت است و عدم اجراي خوب برنامه، منجر به نتايج  درراهريزي خوب بازاريابي، تنها شروعي برنامه
حصول به اهداف  باهدفبازاريابي، فرايند است كه طي آن برنامه بازاريابي  سازي پياده .ضعيفي خواهد شد

كه  باشد ميهاي روزانه و ماهانه رشامل كا سازي پياده. شود ميبرنامه عملياتي  بازاريابي، تبديل به استراتژيك
وقت و چطور  به دنبال اين هستيم كه چ كسي، كجا چه سازي پيادهدر . شودام موثر بازاريابي ميباعث انج

يا حتي بيشتر از  اندازه بهكه درست انجام دادن كارها  كنند ميبسياري از مديران فكر . كاري را بايد انجام دهد
 توان ميموثر،  سازي پيادهتند؛ با براي موفقيت مهم هس ها اين هردوي درواقع. انجام كارهاي درست مهم است

 ها آن ازممكن است دو شركت استراتژي يكساني داشته باشند، ولي يكي  .آورد دست بهرا  هاي رقابتيمزيت
 شكل و كردن فكر غالباً است؛ دشوار هميشه سازي پياده .يا بهتر آن در بازار پيروز شود تر سريعانجام  دليل به

 كه كند مي تأكيد بازاريابي مشاورين از يكي. آن است انجام از تر ساده استراتژي مورد در اي ايده به دادن
 از درصد 63 به تنها متوسط طور به ها شركت ،شود مي ها استراتژي تهيه صرف كه زيادي انرژي و زمان عليرغم

 بايد بهتر اجرا و استراتژي بين رفع شكاف براي. كنند مي پيدا بودند دست داده وعده ها استراتژيكه  مالي نتايج
 تر قويو  نزديك يكديگر با افراد ، ارتباطهرروز كه دنيايي در .درآورد اجرا به ها آنبهتر  و كرد ريزي برنامه

 بازاريابي هاي برنامه و ها استراتژي سازي پياده جهت بازاريابي بايد سيستم سطوح در تمام افراد همه ،شود مي
 و محيطي تجهيزاتي ابزارهاي برقي، بازاريابي برنامه سازيپياده مثالً. كنند مي نزديك همكاري طور به باهم

 خارج سازمان و داخل در نفر هزاران روزانه گيري تصميم نيازمند دكر اَند بِلَك شركت محصوالت ديگر
 توزيع و تبليغات ،گذاري قيمت ،بندي بسته برند، بازار، هدف مورد بخش مورد در بازاريابي مديران است؛

 با كردن انبار ميزان و توليد با رابطه در مهندسان، با محصول طراحي مورد در بايد ها آن. كند مي گيري تصميم

                                                           
1 Kot l er andArmst r ong   
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 خارج افراد با بايد بازاريابي مديران. كنند صحبت مالي بخش با مالي تأمين نقدينگي و جريان براي و كارخانه
 بخش. ها رسانه با شهرت كسب براي و تبليغاتي آژانس با طراحي آگهي براي مثالً كنند؛ صحبت نيز شركت از

 اند بلك محصوالت براي تا آورده فشار هوم ديپوت و لوئيز ،مارت ول همچون فروشاني خرده به نيز فروش
 آن تبليغاتي هاي نشان و از دهند اختصاص آن به هايشان فروشگاه در را زيادي فضاي تبليغات كنند، دكر

 افراد، توانسته حد چه تا شركت كه دارد اين به بستگي بازاريابي برنامه سازي پياده در موفقيت. كنند استفاده
 از تا كند تركيب باهم خوبي به را شركت سازماني فرهنگ و پاداش و سيستم تصميم سازماني، ساختار

 خصوصيات و انگيزه مهارت، بايد سطوح تمام در كاركنان شركت. كنند پشتيباني شركت هايي استراتژي
 نقش هم پاداش و گيري تصميم و سيستمهاي رسمي ساختار. باشند داشته را وظايفشان انجام براي الزم شخصي

 نحوي به خدمت شركتي جبران سيستم اگر مثالً. كنند مي ايفا شركت بازاريابي استراتژي در مهمي
و  ريزيبرنامه براي مديران انگيزه آورد، عمل به تقدير مدت كوتاه نتايج از كه باشد شده ريزي طرح

 متذكر پايان، در .بود نخواهد مطلوب حد در ،شود مي سازي بازار به منجر كه بلندمدت گذاري هدف
سيستم  سازمان، فرهنگ و بازاريابي برنامه بين تطابقي بايد ،سازي پياده در موفقيت براي كه شويم مي

 ترين موفق بررسي. باشد داشته وجود هستند، سازمان در كه افرادي مشترك باورهاي و گذاري ارزش
. د هان كرد بنا سازمان در مستحكم طور به را هاي مشابه فرهنگ ها آن كه دهدنشان مي آمريكايي هاي شركت

 با را ديدگاهشان چنان كارمندان جي، اند پي و كورپ استورم، سيتي نورد دل، چون موفقي هاي شركت در
 خوب شركت براي چيز چه كه دانندمي هايشان قلب در گفت توانمي كه گذارند مياشتراك  به يكديگر

  )63 ص ،2008آرمسترانگ، و كاتلر( است

  :فروشمباني نظري : بخش سوم - 2-3

  شفرو -2-3-1

پاسخگويي به نيازهاي  منظور بهبراي توسعه محصوالت و خدمات جديد  ها شركتدر محيط رقابتي كنوني، 
كه  اند نمودهبرخي از مطالعات ادعا  .ثابت و پايداري قرار دارند فشار تحتدر حال تغيير مشتريان خود، 

-كه نيازهاي مشتري را دگرگون مي كنند ميبازار محور، محصوالت و خدمات جديدي را ايجاد  هاي شركت

 وسيله بهو  گردد ميجر به عملكرد برتري در نوآوري قدرتمند من گرايي بازارمحققان معتقدند كه يك  .سازد
ها و نيازهاي مشتريان با درك بهتر خواسته گرا بازارهاي شركت. يابندمحصوالت جديد به موفقيت دست مي

روندهاي بازار، خطر ناشي از  طور همينهاي رقباي خويش و خود و همچنين آگاهي بيشتر درباره فعاليت
تا حدي كه سازگاري ميان محصوالت جديد و  گرايي بازار. دهندكاهش مي شكست محصوالت جديد را

 رو ازاين. دهد ميتواند احتمال موفقيت نوآوري را افزايش دهد، ميهاي مشتريان را افزايش مينيازها و خواسته
تمام يا حداقل يكي از موارد، افزايش سهم فروش محصوالت شرك، جذب  توان ميموفقيت تجاري را 

كنندگان در مورد رقبا، مشتريان و محصوالت جديد يا ايجاد نماد و ريان جديد، افزايش اطالعات شركتمشت
خود منجر به افزايش سهم  نوبه بهاصولي اجرا گردد  صورت بهبازاريابي كه . شهرت براي شركت به شمار آورد
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ي هر سازمان پويا و فعالي هاي اقتصادي براو همچنين باعث ايجاد سود و مزيت گردد ميها فروش شركت
  ).1393و همكاران، سليمي پور( است

  :فروش گرايي -2- 2-3

ها از اين مفهوم براي بسياري از سازمان. تقاضا براي محصوالت توجه دارد برافزايش اساساًگرايش به فروش 
بيشتر از  كنند ميزيرا كه محصوالتي كه توليد  ؛كنند ميافزايش تقاضاي مشتريان براي محصوالتشان استفاده 

. ممكن است فروش بيشتر با خطرات بيشتري متحمل شود حال بااين. ظرفي و يا اينكه توليداتي ناخواسته دارند
هاي هماهنگ و سودآور است و در مشتري محوري، تالش ازجملهگرايش به بازاريابي شامل مواردي 

و بين  كنند ميقدامات بازاريابي تالش و ا ها مشي خط ها در برقراري نظمهاي اجتماعي سازمانگرايش
گرايي استراتژي است كه مشتري. كنند ميتعادل را ايجاد  سودآوري، عاليق مشتري و منافع عمومي، سطح

اين بدين منظور . ، هستندمدت طوالنيها در شرايط پيچيده و متغير، در جهت ايجاد مشترياني با ارتباط شركت
 باشندمفهم بازاريابي براي ايجاد ارزش با نيازهاي مشتريان خود مي كارگيري بهها به دنبال سازمان كه اين

  ).1،2007جاميلو(

در مفهوم فروش، برخالف اينكه سازمان به دنبال توليد محصوالتي است كه نياز مشتريان را برطرف كند، از 
 .)2،1982ويتر ساكس و( استسوي ديگر در جهت تطبيق تقاضا با محصوالتي است كه خود توليد كرده 

در رويكرد فروش گرايي فروشندگان بر روي فروش مستقيم محصوالت بدون در نظر گرفتن نياز مشتري، 
دانلپ و ( كندمشتري آسيب وارد  بلندمدترضايت  كاربرتاكيد دارند و حتي ممكن است اين 

  ).3،1998همكاران

  :رابطه بين بازاريابي و فروش -3- 2-3

اكثر تحقيقات قبلي  .ريشه در ادبيات بازاريابي دارد سازمان هاي بخشي و ساير همكاري بين بخش بازارياب
چالش  اجراييمديران  ازنظراما  ؛بوده است غيرمشابه هاي بخشصورت گرفته روي همكاري بازاريابي با 

بين فروش و بازاريابي با انتشار  موضوع چالش رابطه. مشابه مثل فروش است هاي بخشاصلي روي همكاري با 
اي و آكادميك را به موضوع، بيشتر جلب هاروارد توجه افراد حرفه وكار كسبمقاله كاتلر در مجله مرور 

راوزي و  مثال عنوان به. عام بوده است صورت بهرابطه فروش و بازاريابي  سازي يكپارچههمكاري و . كرد
بين فروش و بازاريابي را در قالب يك چارچوب نظري به  زيسا يكپارچهراهكارهاي ) 2005( 4همكارانش

و  آياتيقندي ( اند كرده بندي دستهچهار دسته راهكارهاي سيستمي، فرهنگي، فرايندي و انساني 
  ).1394نجمي،

  :تفاوت فروش و بازاريابي -4- 2-3

                                                           
1 Jaramillo 
2 Saxe and Weitz 
3 Dunl ap et al  

4 Rouziès et al 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

١٧ 

 

فروش و بازاريابي در  در ابتدا. و صالحيت گيري جهت :فروش و بازاريابي با توجه به دو بعد متفاوت هستند
فروش بيشتر بر  ، در حالكيهكند ميمحصول تمركز  بر روي بازاريابي بيشتر .متفاوت هستند جهت هدف

 معموالًنام تجاري مديريت محصول از بخش بازاريابي  به اين دليل است كه اين. كند ميمشتري تمركز 
 مسئول مجموعه طورمعمول بهفروش  كه درحاليعهده دارد، مسئوليت يك نمونه خاص از محصول را بر 

فروش  درنتيجه .باشد ميجغرافيايي يا بخش صنعتي  خاصي از مشتريان در يك محصول خاص در منطقه
 هاي بخشبازاريابي تمركز بيشتري بر  كه درحاليفردي است،  به مشتريان تر عمليو  تر قويداراي پيوند بسيار 

و  با فشار و تقاضاي مستقيم معموالًاز بازاريابي است، زيرا  تر كوتاهفروش نيز . ردمشتري و كل محصول دا
 برعكس، بازاريابي. براي اين مشكالت است سريع هاي حل راهو به دنبال  شود ميشديد مشتريان مواجه 

 گيري جهتدر  ها تفاوت اين .كند ميبررسي  وكار كسببراي  تري درازمدت و با مفاهيم تر وسيعتصويري 
در  وظيفه انجام در توسعه محصول جديد و نحوه گذاري سرمايه هاي تصميمدر ارزيابي  تواند مي زماني و هدف

ارنست و ( باشدمهمي داشته  تاثير با مشتري، يك محصول يا در ايجاد رابطه هر دو بخش توسعه
  )1،2010همكاران

فروش داراي . اند پيداكرده فروش و بازاريابي ابينر توجهي قابل هاي تفاوت، )2007( 2دوم، هامبورگ و جنسن
خاص،  طور به). ، در مورد مشتريان و رقبامثال عنوان به(سطح بااليي از دانش بازار خاص از بازاريابي است 

سازماني براي  ساير توابع مشتري است كه مربوط به در مورد نيازهاي فرد منحصربهفروش داراي اطالعات 
تاثير متقابل همكاري فروش،  پس ما انتظار داريم. هستموثر  طور بهمحصول جديد  توسعهكار در  انجام

به اطالعات خاص در مورد نيازهاي  محصول جديد كه در آن توسعه هاي جنبه بيشتر مربوط به تحقيق و توسعه
  .نياز است مشتري

  :استراتژي فروش و بازاريابي -5- 2-3

ست كه اين مفهوم از مديريت نيروهاي فروش فراتر رفته، به مديريت نگرش فعلي از استراتژي فروش اين ا
كار ويژه  تا استراتژي فروش را در سطح دهد ميبه ما اجازه  ديدگاهاين  .شود مي مربوطكل كار ويژه فروش 

كه در ادبيات  هاي نظريهو  ها توصيهبر اساس . كنيم سازي مفهومدر سطوح عملياتي شركت  صرفاًفروش و نه 
فروش  استراتژي :اين تعريف را از استراتژي فروش ارائه داد توان مياندك استراتژي فروش يافت شد، 

مرتبط با تخصيص منابع  هاي تصميمو  ها فعاليتاز  اي مجموعهشركت در  يك آناست كه بر اساس  اي حوزه
شود تا بتواند روابط با مشتريان را بر  يدرگيرم )فروش، پول هاي تالشمانند نيروي انساني، ( فروشكمياب 

كانون اصلي استراتژي بازاريابي، تخصيص مناسب و . مبناي ارزش هر يك از آنان براي شركت مديريت كند
 محصول -بازاريابي براي تامين اهداف عملياتي شركت از حيث يك بازار ها و منابعهماهنگ كردن فعاليت

كه از پنج جزء قلمرو، اهداف كلي و اهداف عملياتي،  شده طراحييك استراتژي خوب  .خاص، است
تاثير زيادي بر عملكرد  تواند مي .شود ميتشكيل  افزايي همتخصيص منابع، شناسايي مزيت رقابتي ريال 

                                                           
1 Ernst andet al    

2 HomburgandJensen   
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سازماني بايد با يكديگر هماهنگ و داراي هماهنگي  هاي استراتژي كه اينهمچنين با توجه به . بگذارد
 پوردهدشتي شاهرخ و ( استتاثير استراتژي بازاريابي  بحثگفت استراتژي فروش  توان مياستراتژيك باشند، 

  ).1392 حسيني

  با تحقيق و توسعه فروش وهمكاري واحد بازاريابي  - 2-3-6
و تجربي به همكاري بين بازاريابي و تحقيق و توسعه اختصاص  مفهومياز تحقيقات  توجهي قابلبخش 

 مسئولبخش بازاريابي  .براي توسعه محصول جديد بسيار به هم مرتبط هستند بخشاين دو  زيرا است شده داده
ارائه  جديدي توسعه محصول پروسه است كه اطالعات مرتبط را براي كل هاي فعاليتاز  اي گستردهطيف 

 بندي تقسيمبازار،  ، تحقيقاتها فرصت ارزيابيروند بازار،  وتحليل تجزيه :از اند عبارت ها فعاليتاين  .دهد مي
 ).2010ارنست و همكاران،(محصول و ارتباطات است  بازار، موفقيت

دانش براي طراحي  در درجه اول به توليد دانش جديد فناوري و استفاده از اين بخش تحقيق و توسعه
ايجاد و  گذاشتن اطالعات مربوطه اشتراكبراي به  ها فعاليت هر دو مجموعه .محصوالت جديد توجه دارد

، كنند ميايجاد  را براي شركت بخش رضايتمالي  طبق نيازهاي بازار است و بازده ل جديد كهصويك مح
و بازاريابي در طول روند  بااليي از همكاري متقابل بين تحقيق و توسعه سطح كه از طريق شود مي تراز هم

  ).1،1996گريفن و هوزر( يابد مي افزارشمحصول جديد  توسعه

  محصول جديدمباني نظري مزيت و عملكرد : بخش چهارم - 2-4

  مفاهيم محصول جديد - 2-4-1
 شي قبال در مشتري و توليدكننده بين مبادله يا در فرآيند محصول بالغت هموارهافراد  روزمره زندگي در

خطيبي، ( گردد مي مبادله و ارائه دو گروه توافق با )ديگر اجناس يا و پول يعني( بيشتر يا و مساوي باارزش
1392.(  

 يا و بوده موجود يا پيشين محصوالت از تغييريافته يا و شده نوآوري و جديد شكل درواقع جديد محصول 

 جديد محصوالت رو ازاين .شودمي توليد شركت در بار اولين و تازگي به و نداشته مشابهي وجه هيچ به قبالً

 :گيرندمي جاي زير هايدسته از دريكي

 چاپگرهاي نظير اند،شده نوآوري و اختراع تازگي به و هستند جديد جهاني بازارهاي براي كه محصوالتي -1

 .ليزري

 ولي دهدمي قرار جديد هاي شركت گروه در را كنند توليد شركت كه محصول يك از جديدتر انواع -2

 .باشند ديگر ها كارخانه محصوالت از تقليدي است ممكن و نيستند جديد بازارهاي جهاني براي

                                                           
1 Gr i f f i n andHauser   
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  موجود محصول يك توليد خط به شده اضافه اي فرآورده -3

  .)1393پورممتاز و همكاران، ( قبلي محصوالت بهبود -4

 يا محصول ارائه براي بخش انگيزه عامل ترين اصلي مشتريان هاي نيازمندي و ها خواسته مختلف ابعاد به توجه

 انواع براي جديد محصول توسعه فرآيند .)2013و همكاران،  1بورگاني( هاست سازماننزد  جديد خدمت

 درصدي چه سازمان هر اينكه ،شود مي محسوب رقابتي مزيت اكنون خدماتي/توليدي هاي سازمان مختلف

 رقبا از گرفتن پيشي جديد براي محصوالت توسعه هاي فعاليت صرف را خود سازماني هاي فعاليت از

و  2بردفيلد( شود مي مرتبط تقاضا بازار در سازمان استراتژيك و كنوني جايگاه به كه است موضوعي ،كند مي
 عامل كه است مشتري هاي نيازمندي و خواسته همواره كه است آن اهميت حائز نكته ،)2016همكاران، 

 مجبور را آنان و شد خواهد وكارشان كسب فرايندهاي در ها سازمان خالقيت و نوآوري براي كننده ترغيب

 را بيشتري هاي گذاري سرمايه بالقوه ترغيب مشتريان و موجود مشتريان حفظ جهت در كه كرد خواهد

 و ، كيفيتكارايي خواهان مشتري هر جهاني كالس توليد محيط در .كنند خود اي توسعه فرايندهاي صرف
 بايد مهندسان مقصود، اين به رسيدن براي. است رقابتي و پذير امكان هزينه كمترين با اطمينان قابليت

 قابليت و كيفيت ،كارايي كه تركيب بگيرند تصميم تا دهند انجام را محصول عمر چرخه تجاري مطالعات

  .)1391ناظمي، (باشد  چه محصول بهترين ساخت منظور به اطمينان

تازگي  و سازمان براي تازگي محور دو از استفاده با را جديد محصول نوع چندين تواند مي كوپر نظر طبق
 حال تابه آن سازنده سازمان در محصول كه معناست اين به سازمان براي تازگي. كرد تعريف بازار براي

و  است اولين خود بازار در محصول كه معناست اين به نيز بازار براي تازگي. است نشده فروخته و ساخته
 هرروزهكه محصوالت جديد  كنند ميپژوهشگران بيان ). 2005كوپر، (است  نداشته وجود محصول اين قبالً

 داليل .ابدي يمي افزايش ا ندهيفزادر بازار با شتاب  ها آنو سرعت ظهور  شوند ميجايگزين محصوالت موجود 
  :و شايد يك يا چند مورد از موارد زير را شامل شوند اند فراواناين موضوع 

 ايجاد تمايز محصول .1

 دكنندهيتولحمايت از ادامه رشد  .2

 ي فناوريها شرفتيپي روي گذار هيسرما .3

 ).1393خوانساري، ( شناختيواكنش به تغييرات جمعيت  .4

از اهميت  ها شركتآگاهي  نآ علتدر دهه اخير عرضه محصوالت جديد به بازار رشد چشمگيري داشته كه 
براي يافتن نحوه تحقق  گرفته انجامي زيادي ها پژوهش. بوده است وكارها كسبمحصوالت جديد براي 

                                                           
1
. Borgi anni  

2
. Bradfiel d 
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توسعه محصول جديد يكي از  جهيدرنتو  خورند ميموفقيت، محصوالت جديد همچنان شكست 
به  شده دادهدرصد منابع تخصيص  46متوسط  طور به .هاست شركت هاي فعاليت ترين مهمو  نيتر پرمخاطره

ي معقولي را محقق ها بازگشت توانند نمييا  روند ميكه لغو  شود ميتوسعه محصول جديد خرج محصوالتي 
  ).2012 ،1بيوياين( كنند

  و اهميت توسعه محصول جديد ضرورت -2- 2-4

خاصي جلوه  بااهميت، فرايند ارائه محصول جديد به بازار را وكار كسبمتغير بودن قوانين رقابتي در دنياي  
 هاي اهرمكه صرفاً تكيه و اعتماد به  اند دريافتهامروزه بيش از هر زمان ديگري  ها سازماناكثر . داده است

رقابتي سنتي مثلِ افزايش كيفيت، كاهش هزينه و تمايز در ارائه محصوالت و خدمات كافي نيست و در 
و گرايش به سمت ارائه  اند پيداكرده توجهي قابلپذيري در رقابت نمود عوض مفاهيمي مثل سرعت و انعطاف

در  1981طي بررسي كه در سال . ليل موجه اين تغيير نگرش استمحصوالت و خدمات جديد به بازار خود د
از سود اين  سوم يكصورت پذيرفته است، نتايج حاكي از آن است كه حدود  آمريكاييشركت  700مورد 

اند و اين آمار در حالي است كه اين بررسي محصوالت جديدي بوده است كه عرضه كرده واسطه به ها سازمان
  .)1395زمزم، ( بودرا نشان داده  پنجم يكر ، مقدا1970در سال 

 پيش فنّاورانه و رقابت شرايط در كه تحوالتي همچنين و كنندگان مصرف و سليقه ذائقه تغيير به توجه با

 خواهان مشتريان .باشد متكي خود فعلي توليدي كاالهاي به منحصراً نبايد و تواند نمي شركت يك ،آيد مي

 محصوالت .هستند آن مترصد رقبا كه است چيزي همان اين و هستند تر پيشرفته واالهاي جديد كاالهاي

 به پاسخي جديد محصوالت در حقيقت .روند مي به شمار امروزي هاي شركت ضروريات از جديد

 هاي فرصت و است تجارت مهمي از هر بخش جديد، محصول توسعه .هاست سازمان مشكالت ترين بزرگ

  .)1386اخباري،( كند مي فراهم ها شركت براي را رقابتي مزيت و رشد

 به كند، حفظ را خود انحصاري و رقابتي موقعيت كرد خواهد كمك شركت به جديد محصوالت توسعه

 با بايد ها شركت. داد خواهد افزايش را شركت سود و توليد ظرفيت و كند مي كمك منابع از بهتر استفاده

 اينباشند،  داشته رقابتي بازار متغير شرايط براي مناسبي پاسخ همواره بايد همچنين كنند، مقابله خود رقباي

كنند،  جلوگيري خود محصوالت شدن خارج از رده و شدن منسوخ از تا كرد خواهد كمك ها آن به فرآيند
 محصوالت در تنوع نيازمند همين دليل به لذا شود مي آنان وكارهاي كسب توسعه موجب فرآيند اين همچنين

 محصولي هر زيرا باشد داشته را بازار به جديد محصول عرضه آمادگي بايد همواره شركت يك .هستند

 و كاالي رفته بين از سرانجام و گذارد مي سر پشت را خود حيات دوره مختلف مراحل ،شود مي متولد روزي

 شركتي هر توسط كه محصوالتي، محصول حيات چرخه به همچنين با توجه .شود مي آن جايگزين جديدي

 آن سهم و فروش حجم كاهش موجب و گردند مي دور خارج از يا افتاده مد از زماني ،شوند مي ارائه

                                                           
1 Bhuiyan 
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 حفظ براي جديد محصوالت ارائه بنابراين ؛شوند مي شركت براي ضرر باعث درنهايت و بازار در شركت

  ).1390انصاري و همكاران، ( است ضروري ها شركت براي انتظار، مورد سود

 تر مهم همه از و آن بودن كاربردي نيز و سازمان در جديد محصوالت توسعه جايگاه و اهميت به توجه با

 مشخص .شود مي احساس مبحثي چنين ضرورت رويكرد، اين از استفاده افزايش به مديران توجه و اعتقاد

 نيز ها سازمان توليد سيستم به را نتايجي جديد دانش توسعه ابزار عنوان بهجديد  محصوالت توسعه كه است

 مجاب وري بهره افزايش براي ابزار اين كارآمدي در جهت را ها سازمان منابع همچنين و نمايد مي تزريق

 صرف مالي منابع و شود جلوگيري مورد بي وخطاهاي آزمون از دقيق، هاي بررسي طريق از تا نمايد مي

 ضمن طرفي از .نشود منابع ساير و انساني نيروي دادن هدر و وقت اتالف سبب و نگردد مورد بي هاي هزينه

انجام  و كارايي به ،نمايد مي حركت مشتري با سازمان انطباق جهت به شركت عملكرد ،درون و گرايش تغيير
 .)1391ناظمي، ( گردد مي شركت براي رقابتي مزيت ايجاد موجب و نموده كمك اختيارات و وظايف موفق

 محصول توسعه .است شركت موفقيت براي اساسي و مبنا موفق، جديد محصول ارائه حاضر، عصر در

 راهبرد ها شركت كه است هايي روش ترين مهم از يكي و شركت راهبرد كردن آشكار حقيقت در جديد،

  .)1386اميري و همكاران، ( كنند مي عملي را خود

  :اهداف توسعه محصول -3- 2-4

مناسبي را براي  هاي پاسخاز فرايند توسعه محصول جديد، كافي است  ها سازماندرك بهتر اهداف  منظور به
دنبال سرعت بخشيدن به  چرا به -2؟ و دهيم ميمحصول جديد را توسعه  چرا -1: سوال زير داشته باشيم دو

  اين فرايند هستيم؟

كه  شود ميدر مورد يك محصول يا خدمت هستند سوال  اي توسعهفرايندهاي  درگيرافراد مختلفي  كه وقتي
  :ازجمله شود ميمتعددي شنيده  هاي پاسخچست،  علت و يا هدف شما از اين مرحله

 اين كار يا تعهد را انجام دهم مدير شركت از من خواسته كه صرفاً -

 داشته است وجودو شايد يك ايده جالب در اين كار  بهترين سرگرمي است -

و  شود مياين فرايند به موقعيت رقابتي ما كمك خواهد كرد، منجر به استفاده بهتر ما از منابع  -
 دهد ميظرفيت توليدي ما را افزايش  درنهايت

شرايط بازار  پاسخ مناسبي براي تغييرات بايد با رقباي خود مقابله كنيم، همچنين بايد همراه ما -
 .رقابتي داشته باشيم

، به همين دليل ما نيازمند تنوع محصوالت خود گردد مي وكار كسبسعه اين فرايند موجب تو -
 هستيم
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  :گردد ميارائه  توجهي قابلنكات  ها پاسخدر اين  تأملبا 

 تجاري در محيط رقابت - توجه ويژه به حفظ موقعيت رقابتي -

 ).1385،اميركبيري( تقاضادر بازار  ها نيازمندي و ساليق، ها خواستهتوجه ويژه به  -

پس از گذشت چرخه عمر خود  ناخواه خواه، گردد ميهر محصول يا خدمتي كه ارائه  به خاطر داشت كه بايد
به ترجيحات و  تري شايستهو  تر مناسب هاي پاسخو اين محصوالت جديدتر هستند كه  شود ميخارج  از رده

  ).1377ي، احمد( دادو مشتريان ارائه خواهند  كاربران و متفاوت انواع متغير هاي نيازمندي

  :زمان شامل سه اي مسابقه اگر فرايند توسعه محصول را به

 اوليه براي محصول جديد تا مرحله قبل از عرضه محصول در بازار توسعه ايده مرحله :زمان توليد  -1

 مرحله عرضه و اراده محصول در بازار: بازار زمان ورد به -2

 و كسب سود؛ سر سربه مرحله گذر از نقطه: زمان كسب سود -3

 .بخش باشد واقعي خواهد بود كه در اين مسابقه برنده هر سه و سازماني برنده گر در نظر داشته باشيم، شركتا
رقبا  رابينبازار  بازار سه نوع متفاوت از رويكردهاي ارائه محصول به هنگام عرضه و ارائه محصوالت به

  :شامل كه خواهيم داشت

 است اولين سازماني باشدكه محصول جديدي را به مند عالقهسازمان  :اولين در بازار رويكردهاي  -1
 دارد ميبازار عرضه 

 كننده عرضههمانند قبل اولين  خواهد نمي در اين رويكرد سازمان :رو دنباله ترين سريعرويكرد  -2
 بازار عرضه خواهد كرد باشد كه محصول را به شركتي ترين سريعتمايل دارد  محصول باشد، اما

محصول  كننده عرضهو  توليدكننده روهاي دنباله، اما جزء نيست رو دنبالهاولين : رو دنبالهرويكرد  -3
 ).1385كاپفرر،( گرفتجديد قرار خواهد 

  تشخيص محصول جديد -4- 2-4

، )1982( هميلتناست اما مركز مشاوره  شده نوشتهذر منابع معتبر تعاريف متعددي از محصول  معموالً
  :جاي گيرد هاي طبقهاز  دريكيكه  دانند ميمحصولي را جديد 

مانند  شوند ميمحصوالتي كه اختراع  يعنيدر مقايسه با محصوالت جهان  تازگي :تازگي براي جهان -1
 ليزر چاپگردوربين عكاسي پوالرويد، اولين دستگاه 
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توليد آن  اقدام به براي اولين بار، شركت كه شوند ميشامل محصوالتي  :جديد بودن براي شركت -2
ديگر نيز آن را  هاي شركتو قبل از آن  شود نمياين محصول براي بازار جديد تلقي  كه درحالي كند مي

 .كردند ميتوليد 

محصوالتي كه با توسعه خطوط توليدي فعلي براي بازار موجود  :خط محصول گسترشتازگي ناشي از  -3
 باشد ميمصداقي از توليد محصول جديد  شوند ميايجاد 

محصول جديد معرفي  عنوان به توان مي شود ميمحصولي كه بهبود داده : بهبود محصولناشي از  تازگي -4
 گيرند ميبنابراين، بيشتر محصوالت امروزي به نحوي، از بهبود محصوالت قبلي نسات  ؛كرد

، شود ميكاربردهاي جديد تعريف  ها آنمحصوالتي كه از  :ايجاد جايگاه رقابتي مجد براي محصول -5
2كلي بار). 1982، 1هميلتون( اند شدهوارد بازار  تازگي به جديد دانست كه محصولي توان مي

مفهوم  
باركلي ( كند ميجديد بودن محصول را در تازگي عوامل توليد، تكنولوژي و عملكرد محصول خالصه 

 ).2000و همكاران،

  :اند كرده اشارهتشخيص محصول جديد  هاي راهبه ) 1387( همكارانروستا و 

اگر كاركرد محصول با محصوالت موجود متفاوت باشد، محصولي  :با محصول جديد مقايسهتازگي در  -1
، اما در بيشتر موارد نوآوري در اصالح محصول كهنه است، نه تغيير شاخص شود ميجديد محسوب 

 عملياتي

ي پس از توزيع، محصول جديد تلق بعضي از كشورها محصول را تا شش ماه :تازگي بنا بر شرايط قانوني -2
 .كنند مي

يا نوآوري  شده اصالحعنوان محصول جديد را براي اقالم  طوركلي به ها شركت: شركت ازنظرتازگي  -3
 .تغييرات ممكن است اساسي يا جزئي باشد شده اصالحدر مورد محصول . برند ميكامل به كار 

تشخيص جديد بودن محصول، تاثير آن بر روي نوع  هاي راهاز ديگر  :كننده مصرف ازنظرتازگي  -4
تقسيم بنيد  كننده مصرفمصرف است؛ يعني محصوالت جديد مطابق با درجه يادگيري الزم براي 

براي استفاده از  .ضرورت ندارد اي تازهبراي استفاده از محصول جديد مستمر، يادگيري رفتار . شوند مي
روستا و ( كارگيردرا به  جديد مصرف كامالًلگوي بايد ا اغلب كننده مصرفمحصوالت نوآور 

 ).1387همكاران،

  ها و فرايندهاي توسعه محصول جديد مدل -5- 2-4

                                                           
1 Hamilton 
2 Barclay 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

٢٤ 

 

ها  ترين تصميمات استراتژيك است كه شركت مدل توسعه محصول و معرفي يك محصول جديد يكي از مهم
توجهي براي  تواند سود قابل تنها مي يك محصول جديد نه ).2017و همكاران،  1روي( كنندتوانند اتخاذ  مي

 ،2گيما و وي(شود  بلكه ابزاري مهم براي به دستاورد مزيت رقابتي پايدار محسوب مي. ها خلق كند شركت
2011.(  

  )1998(مدل توسعه لستر  -5-1- 2-4

فرايند توسعه  3ها و تحقيقات خود در واحد تحقيق و تكنولوژي شركت هودست ضمني بررسي 1998لستر 
پذيري مفهوم از ديدگاه  ارزيابي امكان. 2ايجاد مفاهيم محصول جديد  .1محصول جديد را شامل چهار مرحله 

. 4وكار  هاي كسب پذيري فرصت توصيف عملكرد و مزاياي محصول و امكان. 3وكار  توليدي و كسب فني،
  ).1393قطري و معزي، ( تجاريسازي جايگاه  انبوه

  
  1393قطري و معزي، : منبع) 1998(مدل توسعه لستر -1-2-شكل 

  

  )1982- 1968(آلن، هاميلتون  مدل توسعه محصول بوز، -5-2- 2-4

 وسيله بوز، آلن، شده است به واقع مورداشارههاي توسعه محصول جديد كه بسيار  ترين مدل يكي از معروف
اين . شده در شكل نمايش داده 1982و  1968مدل سال  .روز شد با افزودن مراحلي به 1982هاميلتون در سال 

با بوز آلن و هاميلتون مخالف نكرده  حال تابهاي  هيچ نويسنده. دو مدل شامل بيشتر كارهاي در اين حوزه است
  ).1393ميرغفوري، ( است

  

  
  1393ميرغفوري، : منبع )1982 ،1968( هاميلتون آلن، بوز، محصول توسعه مدل - 2-2–شكل 

                                                           
1. Roy 
2. Gima & Wei 
3. Hoedst 

توسعه ارزيابي و امكان پذيري توصيف زمينه كاركرد انبوه سازي

بررسي ايده غربال  تحليل بازار
توسعه تست تجاري سازي

توسعه 

استراتژي
ايجاد ايده

غربال و 

ارزيابي

تحليل 

كسب و 

كار

توسعه تست
تجاري 

سازي
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هاي كاالهاي صنعتي  محصول جديد از شركت 13000مدل بوز، آلن و هميلتون نتيجه تحقيق بر روي بيش از 
صورت  مرحله بايد به 7هر  .فاز از فرايند توسعه هست دهنده يك نشان هر مرحله در مدل،. و مصرفي است

  )1395رجبي منور، ( شودشده است طي  كه در زير نشان داده  نمتوالي همچنا

 )1992(روسنتال جديد  محصول توسعه مدل - 5-3- 2-4

 پنج از توسعه محصول فرآيند كه كند مي بيان او .تهس متفاوت روسنتال ازنظر جديد محصول توسعه مدل

  ).1393خوانساري، ( است شده تشكيل زير جدول به مرحله

 )2001، 1كاتلر و آرمسترانگ( محصول توسعه مدل-1-2-جدول 

  گيري تصميم نقاط  مراحل

 پروژه شروع :ايده اعتبار سنجش

  پروژه اجراي با موافقت :مفهومي طراحي

  ها طرح انتشار :مشخصات تعيين و طراحي

  باال توليد شروع  :آزمون انجام نمونه ساخت

    :توليد

 

  :از اند عبارت در كه شود طي بايد مرحله هشت جديد محصول يك توسعه براي كاتلر اعتقاد به

 منابع اين .روند مي مطرح مختلف منابع از جديد محصول هاي ايده مرحله اين در: ايده توليد .1
 .توزيع زنجيره سازنده عناصر و مشتريان رقبا، سازمان، داخل كارمندان از اند عبارت

 انتخاب هست شدني و اجرا قابل كه اي ايده شده، مطرح هاي ايده ميان از مرحله اين در :اه ايده غربال .2

 تحميل سازمان به را زيادي هاي هزينه ناشدني هاي ايده كردن دنبال كه است گفتني .دشو مي

 .كند مي

 مفهوم به بايد ايده ولي شده انتخاب است اجرا قبال كه اي مرحله ايده اين در: آزمون و مفهوم طراحي .3

 .گيرد قرار ارزيابي مورد نيز ها آن نظر و شود مطرح خود هدف مشتريان به سپس و شود تبديل
 مطرح جديد ايده مفهوم فقط و ندارد وجود اي شده ساخته نمونه مرحله اين در كه است گفتني

 .شود مي

 قرار موردبررسي بازار به محصول پرتاب چگونگي مرحله اين در: توسعه و بازاريابي استراتژي .4

 .شود مي طراحي بازاريابي آميخته و گيرند مي

                                                           
1
. Kot l er &Armst rong   
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بررسي  مرحله اين در اند آمده دست به بازاريابي طرح و مرحله ايده اين تا :وكار كسب طرح ارزيابي .5
 مرحله به اين در خير؟ يا است همراه سود با و بوده اجرا قابل نيز مالي ازنظر محصول آيا كه شود مي

 .گيرند مي قرار وتحليل تجزيه مورد محصول هاي درآمده و ها هزينه و مالي جريان

تا  شده داده هدف مشتريان به و شود مي ساخته محصول از اي نمونه مرحله اين در: محصول توسعه .6
 .شود انجام است الزم تغيري اگر تا گيرد قرار آزمايش مورد

 گذاشته فروش به خود مخصوص مكان در محصول كه معناست اين به آزمون اين: بازار آزمون .7

 .گيرد قرار مجدد طراحي مورد است الزم اگر تا شد بررسي آن بازارياب آميخته شود تا مي

 فرستاده بازار به محصول شود انجام موفقيت با قبل مراحل هاي آزمايش همه اگر :يساز تجاري .1

 موردتوجه بايد غيره و فروش هاي مكان پرتاب، زمان مثل نكاتي به توجه مرحله اين در .شود مي

 ).1395اسكات، ( گيرندقرار 

مديريت . طور سيستماتيك انجام گيرد صورت اتفاقي، بلكه بايد به جستجو براي ايده توليد كاالي جديد، نه به
مديريت بايد دقيقاً نوع كاال و بازارهايي را . دقت تعيين كند مشي توليد كاالي جديد را به عالي بايد ابتدا خط

وظيفه دارد انتظارات شركت از كاالي جديد  مديريت سطح باال. مشخص كند كه بايد موردتوجه قرار گيرند
شكل . )1395خان بابايي، ( داردهاي نو، شركت به منابع زيادي دسترسي  براي دستيابي به ايده. را روشن سازد

  .دهد هاي جديد را نشان مي د ايدهمنابع اصلي براي به دستاور- 3- 2-

  

   

  

  

  )1395اسكات، (-3-2شكل 

منبع ايده 

محصوالت 

جديد

رقبا

كاركنان

مشتريان
  تحقيقات

بازاريابي

كاركنان تحقيق 

و توسعه

مخترعان

���� ه�� ا�������ل �دن و ارز����   
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اند كه مديريت بايد در ايجاد  نكته مهم در فرآيند غربال كردن را اتخاذ معيارهايي استاندارد دانسته پژوهشگران
معموالً دودسته از اين معيارها وجود . )2015، 1بومن( باشندها توجه داشته  يك فرصت محصول جديد به آن

هاي محصول جديد را با دسته معيارهاي اهداف شركت  يريت، ايدهمددسته اول معيارها اشاره دارد كه . دارند
ها تا چه حد با اهداف اصلي و عملكرد مورد انتظار شركت  دهد تا مشخص شود كه آن موردسنجش قرار مي

مديريت بايد اين نكته را مورد ارزيابي قرار دهد كه آيا شركت منابع و توان كافي را  همچنين .سازگار هستند
در مورد معيارهاي دوم . )2015و همكاران،  2ماركويچ( برآيدهاي جديد  ر دارد تا از عهده تحقق ايدهدر اختيا

محصوالت جديد  هايي در توسعه شركت  :كنند كه اي اشاره كرد و آن اين است كه بيان مي بايد به نكته
كردن همچنين بايد در نظر  غربال در ).1395رجبي منور، ( باشندخوبي شناخته  وكار را به اند كه كسب موفق

طور ايدئال، محصول  به. كه يك محصول جديد چه اثري بر مشتري در طول زمان خواهد داشت يمداشته باش
كننده را افزايش دهد نه اينكه فقط افزايش رضايت خيالي را به همراه داشته  بايد راحتي و آسايش مصرف

مسلماً شركتي كه به . دهد را نشان مي هاي محصول جديد انواع مختلف فرصت - 5- 2شكل . باشد
 را بيابد تا اينكه تمايل به يافتن »يهاي مطلوب فرصت«دهد سعي دارد تا  هاي اجتماعي خود بها مي مسئوليت

بعضي از مشتريان به  ؛رسد قدر كه بايد ساده به نظر نمي اگرچه اين موضوع آن. هاي ناقص داشته باشد فرصت
ها را برآورده نمايد و به رفاه و آسايش بلندمدت توجه زيادي  تر رضايت آن دنبال محصوالتي هستند كه سريع

در اين ميان برخي از رقبا نيز آنچه را كه مشتريان تمايل داشته باشند، عرضه خواهند كرد . دهند نشان نمي
  ).2011، 3پريولت و مكارتي(

    

  

  )2011پريولت و مكارتي،: (هاي محصوالت جديد منبع انواع فرصت  :4-2-شكل 

  )2005( 4نييرامدل توسعه محصول جديد  -5-4- 2-4

                                                           
1. Bowman 
2. Markovitch 
3. Perreault & McCarthy 
4. Rainey 
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محصول  يك ارائه براي الزم هاي فعاليت و مراحل محصول توسعه فرآيند كه است معتقد) 2005( رايني
 تا مرحله استراتژي از منطقي هاي فعاليت جريان او مدل .كند مي پذير امكان كامل و يكپارچه طور به ا ر جديد

 و هاي فعاليت ها مراحل قدم از مدل اين .درس مي پايان به پرتاب مرحله با و كند مي مشخص را توسعه مرحله
 هاي فعاليت و ها تحليل توصيفات از كه هستند اصلي هاي قسمت مراحل .تاس شده تشكيل هايي بازنگري

 مراحل اين .شوند بعدي شروع مرحله هاي فعاليت تا اند همراه مديريت بازنگري با آخر در و شود مي تشكيل

  :از اند عبارت

 استراتژي منطق :رصف مرحله •

 ايده توليد: يك مرحله •

 مفهوم توليد: دو مرحله •

 برنامه تعريف :هس مرحله •

 توسعه و طراحي :چهار مرحله •

 سنجي اعتبار :جپن مرحله •

  )2005 ،رايني( سازي تجاري و پرتاب: شش مرحله •

  )1973( نگيك مدل توسعه محصول جديد -5-5- 2-4

مدل  هرچند .مسيرهاي معكوسي را در مدلش براي نمايش توسعه محصول مستمر تركيب كرد) 1973( نگيك
 شيو برند پ عاتيرفكينگ مرحله توسعه محصول را خيلي زياد ساده كرده است و بيشتر به سمت توسعه ت

مرحله واگذاشت  نيوكار را به آخر كسب ليتحل نگيك نيعالوه بر ا هاي محصول، به رفت تا توسعه ويژگي
كه منجر به هزينه  پروژه شود يبر رو ييباال نهيممكن است منجر به هز نيا. اندازي محصول قبل از شروع راه

فطري و ( باشدشده  پروژه حذفوسيله يك تحليل ابتدايي در  بااليي بر روي پروژه شود كه ممكن است به
  ).1393معزي، 

  )1980(هوسر مدل توسعه محصول ارين و  -5-6- 2-4

ي مستمر پروژه را به شكل تصميمات ابي، ارزكه در شكل پايين به نمايش درآمده) 1980(مدل ارين و هوسر 
آميزي  موفقيت طور بهمحصول  بعدازاينكه، اين مدل همچنان با ارائه مرحله مديريت سود. كند برونرو بيان مي

  ).1393فطري و معزي، ( كند اهميت يك ديدگاه بلند مدل در توسعه محصول تأكيد مي بر .شود مي اندازي راه
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  1393فطري و معزي، : منبع) 1980(هوسر  و ارين محصول توسعه مدل -5-2شكل 

  

  )1982(مدل توسعه محصول ويند  -5-7- 2-4

تواند محصوالت جديد  گويد شركت مي اين مدل مي. پذيرتر است هاي قبلي انعطاف مدلاز ) 1982(مدل ويند 
بيند و جزئيات  او نياز بيشتر را در آزمون مفهوم مي. را از اكتساب و همچنان توسعه داخلي به دست بياورد

ترين  توجه قابل .گذاري كند كه شركت منابع مهمي را سرمايه كند قبل از اين بيشتري را صرف مراحل اوليه مي
اين اولين مدلي . دهي محصول جديد است اي براي سازمان هاي ديگر داشتن مرحله تفاوت اين مدل با مدل

ي جا .است كه به شناسايي مفاهيم سازماني حول توسعه محصول در يك مدل واقعي توسعه پرداخته است
سازماني ثابت براي همه محصوالت جديد  از مرحله ايجاد ايده بر استفاده از ساختار ، قبلدادن اين مرحله

انواع مختلف محصوالت جديد  كه ازآنجاييرسد  اين رويكرد به نظر غير منعطف مي. كند داللت مي
  ).1393خوانساري، ( دارندساختارهاي سازماني مختلفي براي موفقيت و توسعه نياز 
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   )1982، ويند( محصول توسعه مدل-6-2شكل 

  

  )1981(كوپر مدل مديريت ريسك  -5-8- 2-4

تر  هاي متعددي در راستاي توصيف فرايند توسعه محصول جديد ارائه كرده است كه هريك جامع كوپر مدل
و  1يو( كردنياز به مديريت ريسك اشاره  ،ارائه رويكردي براي ساخت مدل با .تر از قبلي هست و كامل

نرفتن و همچنين / يكسري از تصميمات رفتن ) 1980(هاوسرد مانند رويكرد اورين و  ؛)2015همكاران، 
دهنده يك مرحله در فرايند توسعه  هر ماژول نمايش. شده است ها نيز به مدل اضافه اي از ماژول ي زنجيره ايده

 سكي، رشده است آوري و تحليل هست و با اطمينان حاصل كردن از اينكه در هر مرحله اطالعات كافي جمع
قبل از اينكه . شود قبل از اينكه پروژه پيش برود نرفتن مي/ منجر به تصميم گرفتن رفتندهد و  را كاهش مي

چگونگي ادامه دادم مسير موردبحث قرار . روند ماژول تكميل شود همه نواحي عدم اطمينان شناسايي مي
  ).1394ربيعي و همكاران، ( گيرند مي
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  1394ربيعي، : منبع) 1981(كوپر  ريسك مديريت مدل -7-2شكل 

  عوامل موفقيت محصول جديد -6- 2-4

 :باشندزير مي اردكه اين عوامل شامل مو هشت عامل موفقيت محصول جديد را بيان كرده) 2011( 1كوپر

براي  كننده قانعمزاياي خاصي دارد يك ارزش  محصول متفاوتي كه: فرد منحصربهبرتر و  محصوالت  )1
محصوالت برتر و  .باشد ميعلت سودآوري محصول جديد  ترين اصلياين  .خود دارد كننده مصرف

بهتر عمل  %18و داراي مزيت % 58 متوسطمواقع در مقايسه با محصوالت با مزاياي % 98خاص در 
 :اين محصوالت موفق داراي چهار ويژگي هستند. اند كرده

/ و قيمت دهند ميرا تقليل كل مشتري  هاي هزينه، باشند مياي قائل اول اينكه براي پول مشتري ارزش ويژه 
  .دهد ميعملكرد بروز را ارائه 

كيفيت را سنجش  كنندگان استفادهمحصوالتي با كيفت عالي نسبت به رقبا و اينكه چگونه  دوم اينكه ارائه
  .كنند مي

خاص كه در ديگر  هاي ويژگينياز مشتريان، ارائه  برآوردن، ازلحاظساير رقبا  برتري نسبت به :سوم
  .رقبا وجود ندارد، يا حل مشكل مشتري كه از محصول رقيب داردمحصوالت 

  .باشد مشاهده قابلمنفعت مشتري باشد و  عنوان بهكه  هاي ويژگيارائه  :چهارم

مشتريان، وضعيت  هاي خواستهدرك كامل نيازها و  :ساخت محصول جديد در جهت خواست مشتري )2
 بازاردر عوض، عدم اتخاذ . باشد ميجديد  محصولرقابتي و ماهيت بازار، بخش ضروري از موفقيت 
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بازار و كنار گذاشتن مشتري  موردنياز هاي ارزيابيقوي در نوآوري محصول، عدم تمايل به انجام  گرايي
 در طراحي محصول، مشكل بزرگي خواهد بود

كه مراحل قبل از طراحي و توسعه  دهد مينشان  شماري بيمطالعات  :انجام اقدامات پيش از توسعه )3
موفق دو برابر پول و زمان بيشتري را  هاي شركت. باشد ميمحصول تفاوت واقعي بين پيروزي و شكست 

 هاي فعاليتكل پروژه خود به اين  هاي هزينهيك درصد از  عنوان به خورده شكست هاي شركت نسبت به
تحقيقات بازار و  غربالگري اوليه، ارزيابي مقدماتي بازار، بررسي دقيق بازار، :دهند ميحياتي اختصاص 
موقعيت مالي درست قبل از  وكار كسب وتحليل تجزيهمشتريان و در آخر  هاي خواستهبررسي نيازها و 

 توسعه شروع تصميم به

زمان  هاي كننده مصرفدو تا از بدترين  :و مبتني بر حقايق پروژه و محصول باثبات، اوليه تعريف دقيق، )4
و محصول قبل  كه پروژه هراندازه .باشد ميدر يك پروژه محصول جديد و مشخصات ناپايدار محصول 

باشند، آغاز عامل موفقيت بزرگ است و تاثير مثبتي بر سودآوري و  شده سازي شفافاز مرحله توسعه 
و  پروژهل توسعه، قبل از اجراي يك برنامه كام ها شركتبرخي از . بازار را دارد كاهش زمان ورود به

 .كنند ميتعريف  خوبي بهمحصول را 

 توسعه چرخشي روشي است كه تيم. تجديدنظرساخت، آزمون، گرفتن بازخورد و  :توسعه چرخشي )5
 توسعه. شود مي براي مديريت پردازش اطالعات پويا با جريان در حال تغيير اطالعات استفاده تر سريع

نمايند،  دريافتو تعريف درستي از محصول را  محصول پروژه تا تيم كند ميچرخشي كمك 
 .باشند اعتماد غيرقابلاز اطالعات  برخي از اطالعات در جريان است و حتي ممكن كه درحالي

 رشد و سودآوري شركت به بنابراين، باشد مي وكار كسب امروزه جهان صحنه: محصوالتي جهاني )6
در بازارهاي جهاني توسعه محصول . اردو نوآوري محصول بستگي د سازي جهانيهمراهي استراتژي 

يك محصول جهاني بازارهاي جهاني را مورد . نقشي اساسي در دستيابي به مزيت رقابتي پايدار دارد
محصوالتي كه صراف براي بازار . كند ميطراحي  المللي بينهدف قرار داده و محصولي براي الزامات 

محصوالتي كه  .بازار كمتر و رشد كمتري دارا هستندشكست باالتر، سهم  ، نرخاند شده طراحيداخلي 
بيشتري  منافع توجهي قابل طور به، اند شده طراحي براي بازارهاي جهاني يا حداقل بازار كشورهاي همسايه

 .كنند مياز كشور كسب  را در داخل و خارج

يد معرفي، بازاريابي و به محصول بايد بدتر باشد، بلكه با تنها نه :يابي معرفي اوليه و منبع ريزي برنامه )7
 هرچند. با سوددهي محصول جديد ارتباط دارد شدت بهمعرفي خوب  .گوناگون محافظت شود هاي راه

 ، اما نبايد اهميت آن را انكار كردباشد ميپروژه  آخرمعرفي محصول مرحله 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

٣٣ 

 

تي را سرعت مزيت رقاب. رقابتي است سرعت يك سالح :كاهش كيفيت اجرايي صرف بهسرعت اما نه  )8
كمتري وضعيت بازار و يا رقابت تغيير كرده  احتمال بهاولين در بازار؛ به اين معني كه  /كند ميفراهم 

هدف موقت است؛ هدف  سرعت تنها يك حال بااين. شود ميتر سود منجر تحقق سريع است كه به
وجود دارد  محصول جديد پروژه بخشيدن به سرعتهاي خوب بسياري براي راه .نهايي سودآوري است

 .قيمت كاهش كيفيت اجرايي آن اما نه به

  مزيت محصول -7- 2-4

فرهنگ بازار  تاثير يك. شود ميگفته  آورد مي دست بهمزيت محصول به مزايايي كه مشتري از يك محصول 
فرهنگ بازار گرا  كه يك اند كرده بين كتاب مؤلفچندين . است بحث قابلگرا بر مزيت محصول، مبحثي 

 1گفته توبرز تائيداين در حد  و ؛تقليد و محصوالتي كه فقط تا حدي جديد هستند منتهي شود به ممكن است
برخي ديگر  .متمايل است تقليديبه سمت توسعه محصوالت  ذاتاًبازار گرايي  گويد مي است كه) 1974(

 فناوري جديد شده و به سازي تجاريباعث مانع شده از  تواند ميبه گفته مشتريان  ازحد بيشتوجه  گويند مي
مفهومي و تجربي قوي مبني بر اين وجود دارد كه فرهنگ بازار  شواهد مقابلدر . شود ميرقابت كمتر منتهي 

عالوه بر اين ف آن دسته از شواهد . شود ميگرا باعث ارتقاي خلق ارزش برتر نسبت به رقبا براي مشتريان 
بطه مثبتي با موفقيت محصول جديد است حاكي از آن است بازار محوري داراي را دهند ميتجربي كه نشان 

بازار گرا، محصوالتي را با مزيتي بهتر نسبت به رقبا توسعه مي دهند زيرا مزيت محصول،  هاي شركتكه 
 ).1394رحيمي كلور،( استعوامل اصلي تاثير گذار بر عملكرد محصول جديد 

 :مزيت محصول جديد -8- 2-4

مزيت محصول جديد را با ادراك مشتري از برتري محصول جديد همراه با عواملي همچون كيفيت، نسبت 
، مزايا و ديگر بيان به). 2،1994مونتوا ويس و كاالنتون( كنند ميهزينه و كاركردهاي محصول تعريف  -سود

ك و لنگر( نامند مي جديدمزيت محصول  كنند ميبايت خريد محصول جدي كسب  منافعي كه
مطالعات زيادي در زمينه مزيت محصول صورت گرفته كه مزيت محصول جديد را ). 3،2004همكاران

  ).4،1994؛ سونگ و پرتي1998لي و كاالنتون،( كنند ميبيان  توليدكننده ديدگاهمشتريان از  ادراك

سريع فناوري، كوتاه تغييرات  .از رقابت روبرو هستند متفاوتيبا درجات  ها شركتدر بازارهاي پوياي جهاني، 
توسعه فني خود  سپاري برون را مجبور به ها شركتفناوري،  روزافزونشدن چرخه حيات محصول و پيچيدگي 

در محيط توسعه محصول با فناوري جديد، به علت پيچيدگي و عدم ). 5،2004بانرت و تيشيركي( كند مي
 باهدف ها آنها از است كه شركت ايه استراتژيمزيت رقابتي شامل  .اطمينان، تصميم گير مشكل است
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سنجش مزيت رقابتي با استفاده ). 1،2004ما( كنند ميرقبا در بازارهاي محصول، استفاده  عملكرد بهتر نسبت به
  :خواهد بود پذير امكانشاخص زير  از سه

 برآوردن احتياجات اساسي در بهترين قيمت -1

 فراهم و ارائه محصوالتي با بهترين خصوصيات و كيفيت -2

 ).2،2011چن و لين( ويژهخاص و ارائه خدمات  صورت بهتمركز نيازهاي هر مشتري  -3

توليد داشته باشند تا از اين طريق  هاي هزينهها كنترل خاصي بر مزيت رقابتي مستلزم اين است كه شركت
كه نشان داد ) 2004( 3دانك. شود مي گذاري قيمتاطمينان حاصل كنند كه محصوالتشان به شكلي رقابتي 

ها سازمان. حيات محصول دارد ي چرخه ي هزينهاز  ها سازمانمزيت رقابتي نقش مثبت بر ميزان استفاده 
  .داراي مزيت رقابتي خواهند بود كه كاالها و خدماتشان را بهتر از رقبا توليد و ارائه دهند هنگامي

  عملكرد محصول جديد -9- 2-4

عملكرد محصول جديد به ارزيابي و واكنش مشتريان به محصول جديد بر اساس تجربه حسي و بعد از استفاده 
محصوالت جديد نقش مهمي در رشد و سودآوري ). 4،2002موي و روين( شود مياز محصول بيان 

 ها شركتد محصوالت جديد بر عملكر بررسي تاثير عرضه مطالعات فرواني به باآنكه دارندتوليدكنندگان 
. است شده اشاره فروشي خردهاما مطالعات محدودتري به نقش محصوالت جديد در عملكرد  اند پرداخته

نيز از موفقيت محصول  فروشان خردهسودآوري به همره دارد،  كندگان توليدموفقيت محصول جديد براي 
 ).5،2007هانگ( كردجديد سودي كسب خواهند 

). 6،1998كيمتويس( باشددر بازار رقابتي مي ها شركتتوسعه محصول جديد راهكار اساسي براي بقاء و دوام 
بيشتر  و رقابتي شدن هرچه اي رشته ميانپويايي و پيچيدگي مفهوم توسعه محصول جديد و ماهيت  جهتياز 

جديد روبرو  هاي چالشرا با  به همراه پيدايش علوم و تجهيزات جديد توليدي، توليد محصوالت ها سازمان
مفيدي  اي يافته و به كارگيرند بهكرده است و باعث شده كه محققان رويكردهاي جديدي در تحقيقات خوب 

اقتصاد  كه توسعه محصول جديد، عامل مهمي در ثروت اند عقيدهبسيار از محققان بر اين . دست پيدا كنند
موفقيتش يكي نبوده و خطر  سطحمحصول با  توسعه يك سطح متأسفانه، اما آيد مي حساب بهيك كشور 

  ).1383سيد حسيني و ايرانيان،( باشدشكست در توسعه محصول جديد ممكن است زياد 
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و تمايز در محصوالت و خدمات  سنتي، مثل افزايش كيفيت، كاهش هزينه هاي اهرم بر تكيه در اصل امروزه
است و  پيداكرده توجهي قابل، نمود پذيري انعطاف رقابت مفاهيمي مثل سرعت و كافي نيست و در عرصه

اردكاني و ( باشد ميمحصوالت و خدمات جديد، خود دليلي بر تغيير اين نگرش  ارائه تمايل به
  ).1390همكاران،

  :كند ميتعريف  صورت بدينهند بوك انجمن مديريت و توسعه محصول، توسعه محصول جديد را 

هاي و منظم كه هدف طبيعي شركت را براي تبديل ايده شده تعريفامات از وظايف، مراحل و اقد اي مجموعه
بيان كرد كه كل  توان ميطبق اين تعريف  درواقع. كند مي تصريح فروش قابلنارس به محصوالت و خدمات 

و خرده ) فرايندهاي فرعي( فرايندفرايند توسعه محصول جديد ممكن است خود مشتمل بر چندين خرده 
  ).1،1997گريفين( باشدفرايند 

 هاي فعاليتتوسعه دانش و  اساساًفرايند مزبور  است كه شده بياندر تعريفي ديگر از توسعه محصول جديد 
از  اي مجموعه وسيله به شده ارائهدانش بر جرياني از وظايف روزمره و غير روزمره و  سازي تركيبآميختگي و 

  ).2،1990داورتي(افراد و گروهاي فعال در سازمان است 

كه  هاي فعاليتاز  اي مجموعه عنوان به توان مياست كه فرايند توسعه محصول جديد را  شده عنوانهمچنين 
مشتري، تقاضاي بازار و پيشرفت تكنولوژي را درون فرايند طراحي توليد انتقال  هاي سفارشدستورالعمل و 

  ).3،1993درايجر( شود ميرا شامل  دهدمي

كاركردي گوناگون  هاي بخشالزمه آن مشاركت  ل جديد فرايندي پيچيده است كهتوسعه محصو طوركلي به
توسعه  درواقع. باشد ميمهندسي، توليد و بازاريابي شركت  هاي بخش ها آنترين مهم ازجمله. شركت است

ويل رايت و ( كننداست كه براي اجراي مناسب آن، كل شركت بايد مشاركت  فرايندي محصول جديد
 ).4،1992كالرك

 :موثر بر موفقيت توسعه محصول جديد هاي مؤلفه -10- 2-4

  ).1390اردكاني و همكاران،( جديدتوسعه محصول  موفقيت برموثر  هاي مؤلفه: -2- 2 جدول

  عوامل موثر بر موفقيت توسعه محصول جديد  محقق

 جديد محصول توسعه فرآيندهاي در جزييات به توجه )1190( وايلمون و گوپتا

 ،)1974( بروك و رابرتز ،)1990( مايديك و زيگر

 )1998( باركلي و پولتون ،)2002( ارنست

 ارشد مديريت پشتيباني و حمايت

  ارنست ،)2002( اشميدت وكلينس ادگت كوپر،

  )1998( باركلي و پولتون ،)2002(

  مدت بلند استراتژيك تفكر

                                                           
1
 Griffin 

2
 Dougherty 

3
 Draaijer 

4
 Wheelwright & Clark 
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  تمركز بر نيازهاي واقعي مشتريان  )1990( وايلمون و گوپتا

  )1996( مثيو

  

درگير با توسعه  هاي بخشدر  موردنياز هاي مهارتوجود 

  محصول جديد

  تعهد پرسنل شركت به مقوله توسعه محصول جديد

  استفاده از فناوري اطالعات

  محصول توسعه پروژه موقع به و سريع تعريف  )1993( كوپر

  بازار در محصول موقع به سازي روانه  )2002( ادگت و كوپر )2000( احمد و شفرد

  مناسب به بازار گيري جهت  )2006( شارما ،)1995( اشميت كلينس و كوپر

  و براون ،)1993( پيج ،)1990( مايديك و زيگر

  )1995( همراران و پيتگليو ،)1995( ايسنهاردت

  محصول توسعه براي مدون و رسمي فرايند از گيريبهره

  اشميت كلينس و كوپر ،)1998( همراران و وس

)1995(  

  شركت در كارآفرين و خالق جو وجود

پيشين  هاي پروژهاز  آمده دست بهتجربيات  كارگيري به  )1996( آنوشيما ،)1996( همكاران و لين

  توسعه محصول

  از تيم چند كاركردي گيري بهره  )2008( كيم جونگجو و كيم بوون )2006( شارما

تحقيق و  بازاريابيهاي بخش هاي فعاليتيكپارچگي   )1984( زيگر و مايديك ،)1992( بيمانس

  توسعه

مشاركت تامين كنندگان در فرايندهاي توسعه محصول   )1995( همكاران و ليرر

  جديد

  محصول بودن فرد منحصربهيكتايي و   )2002( سيرپيسري ،)1980( كوپر ،)1970( داويدسون

  جذابيت محصول براي بازار  )1987( لينك

  فهم بازار و پويايي آن  )1996( همكاران و لين

  پذيرش ريسك از سوي مديريت سازمان  )1988( باركلي و پولتون ،)2000( هارت

  تغييرات به پاسخگويي جهت در سازمان پذيريانعطاف  )1988( باركلي و پولتون

  انتظار مورد عملكردي استانداردهاي دقيق تعريف  )1999( كوپر

  سازي روان از بعد محصول و اصالح پااليش  )1996( ارانهمك و لين

 ،)1996( ونتريس و الوسن ،)1996( ارانهمك و لين

  )1978( سوشون و آرجريس

داشتن بينشي واضح و شفاف از پروژه توسعه محصول 

  محصول توسعه جديد در تيم

  در سازمان گستردهوجود ارتباطات داخلي   )1992( وس روث ،)1994( كاالنتون و ويز مونتويا،

  مناسب نظارتيوجود سيستم كنترلي و   )1992( وس روث

  وجود ساختار سازماني مناسب  )1999( كوپر
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با بهبود فرايند توسعه محصول جديد، محصولي دقيق،  توانند ميصنايع  كه اند دادهتحقيقات گذشته نشان 
كيفيت فرايند توسعه محصول ارتباطي قوي با  درواقع). 1،2012پيتا و پيتا( نمايندتوليد  تر موفقو  تر مطمئن

كه براي مديريت فرايند توسعه محصول  هاي شركتدر ). 2،2006اوزر و چن( داردعملكرد محصول جديد 
توسعه محصول،  آنايده و ارزيابي  توليدشامل  فرايندهاجديد ارزش قائل هستند و در هريك از مراحل 

، كنند ميمحصول، سنجيده و با دقت عمل  سازي تجاريار، توسعه مفهوم محصول، تست هاي فني و باز
كه با پشتيباني مناسب از  دهد ميمطالعات نشان ). 3،2008ليو و تساي( داردمحصول جدي عملكرد بهتري 

و  هزينه توان مي جديد و نياز بازار هاي تكنولوژياطالعات مناسب ذر مورد  وسيله بهفرايند محصول جديد 
پنتينا و ( كردشكست را در محصول جديد كم  جديد را پايين آورد و ريسمزمان توسعه محصول 

  ).4،2007استوون

  پژوهش پيشينه: بخش پنجم - 2-5

-تاكنون صورت گرفته مي موضوع با اين بررسي اجمالي مطالعاتي كه در رابطه در اين قسمت از پژوهش به

 ها آشنا شويمنتايج و تحليل آن، ها آنتحقيقات، اهداف  سعي داريم تا با مساله. پردازيم

  :مطالعات داخلي - 2-5-1
تاثير گرايش كارآفرينانه و گرايش بازار بر موفقيت توسعه پژوهشي تحت عنوان ) 1397( نائيجياسفندياري و 

مقاله حاضر با صورت دادند،  داخلي هاي كنترلنقش ميانجي : بنيان دانش هاي شركتمحصول جديد در 
كارآفرينانه و بازار و توسعه محصول  هاي گرايشكنترل داخلي در رابطه  هاي سيستمبررسي نقش ميانجي 

 163از  ها دادهپرسشنامه بوده است و  ها دادهابزار اصلي گردآوري  .دهد ميجديد، مطالعات پيشين را توسعه 
روش تحقيق توصيفي است و با توجه به . است شده گردآوري بنيان دانش هاي شركت گذاران بنياناز  نفر

نتايج . است شده استفادهمعادالت ساختاري  سازي مدلهدف پژوهش كه آزمودن تاثير متغيرهاست، از 
پژوهش بيانگر اين است كه گرايش به بازار و  هاي يافته. از مدل تحقيق است توجهي قابلپشتيباني  دهنده نشان

. توسعه محصول جديد دارند هاي فعاليتكامالً غيرهمسو با ميزان بهبود  گرايش به كارآفريني دو ارتباط
منفي تحت  صورت بهشخصي و  هاي كنترلمثبت تحت تاثير  صورت بههمچنين بهبود توسعه محصول جديد 

بايد توجه داشته باشند كه براي بهبود  بنيان دانش هاي شركتبر اين اساس، . خروجي قرار دارد هاي كنترلتاثير 
وسعه محصول جديد رويكرد كارآفريني سودمندتر است و مديران ارشد و اجرايي اين شركت ها بايد ت

، براي بهبود توسعه محصول جديد، بايد ها شركتدر اين . براي بهبود كارآفريني تدوين كنند هايي مشي خط
  .خروجي تاكيد شود هاي كنترل جاي بهشخصي  هاي كنترلبيشتر بر 

                                                           
1 Pi t t a &Pi t t a   

2 Ozer &Chen   

3 Li o &Tsai   

4 Pent i na &St r ut t on   
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عوامل كليدي موفقيت توسعه  بندي اولويتارزشيابي و در پژوهشي تحت عنوان ) 1397( عصاري و همكاران
ضرورت داشتن راهبرد و تدوين استراتژي در اين حوزه براي صنعت گزارش كردند كه  محصول جديد

، از اهميت حياتي برخوردار باشند ميبودن  بر زمانبودن و  بر هزينهدفاعي كشور كه داراي خصلت پيچيدگي، 
در اين . باشد ميكه در اين راستا شناخت محيطي و بررسي عوامل كليدي موفقيت يك گام اساسي . ستا

تاثير گذار بر توسعه محصول جديد در صنايع  هاي مؤلفهمقاله سعي داريم نسبت به ارزشيابي ميزان موفقيت 
از عوامل را بررسي و  اقدام نموده و وضعيت صنعت و شكاف موجود در هر يك ها آن بندي اولويتدفاعي و 

  .بيان نماييم
 و تحقيق مركز و بازاريابي واحد همكاري، در پژوهشي تحت عنوان )1396( همكارانو  ستاني سالداودي 
بيان متوسط و كوچك هاي شركت :موردمطالعه جديد محصول فروش و موفقيت بر آن تاثير و سازمان توسعه

 و سازمان توسعه و تحقيق مركز و بازاريابي واحد همكاري تأثير بررسي حاضر پژوهش از هدفداشتند كه 
 كاربردي هدف اساس بر تحقيق اين .متوسط و كوچك هاي شركت در جديد محصول موفقيت بر آن تاثير

 پژوهش اين آماري جامعه .باشد مي همبستگي نوع از پيمايشي-توصيفي ها داده گردآوري ماهيت اساس بر و

 بوده آشاميدني و غذايي صنايع حوزه در تهران استان متوسط و كوچك هاي شركت كارشناسان و مديران

 موردنياز هاي داده .باشد مي كارشناسان و مديران اين از تن 88 از متشكل مورداستفاده آماري نمونه و

 اشي مدلي روش از استفاده با و گرديده آوري جمع افراد اين ميان در شده توزيع پرسشنامه طريق از پژوهش

 از حاصل نتايج .گرفت قرار وتحليل تجزيه مورد SmartPLS و SPSS افزارهاي نرم و ساختاري معادالت

 هاي شركت در توسعه و تحقيق و بازاريابي واحدهاي ميان دوجانبه همكاري كه داد نشان پژوهش اين

 محصول موفقيت و مداري رقيب مداري، مشتري متغيرهاي با معناداري رابطه داراي متوسط و كوچك

 اين مداري مشتري همچنين، .ندارد نوآوري اثربخشي متغير با معناداري رابطه متغير اين اما ،باشد مي جديد

 نتايج .باشد مي نوآوري اثربخشي و جديد محصول موفقيت متغير دو با معناداري رابطه داراي ها سازمان
 و نوآوري اثربخشي متغير دو با معنادار هاي رابط داراي ها سازمان اين مداري رقيب كه دادند نشان همچنين
 عالوه به .ندارد محصول موفقيت با معناداري رابطه نوآوري اثربخشي اما ؛باشد مي جديد محصول موفقيت

 موفقيت و دوجانبه همكاري ميان رابطه در گرايي رقيب و مداري مشتري ميانجيگري هاي نقش مؤيد نتايج

 ميان همكاري كه نمود استنباط گونه اين حاصله نتايج از توان مي ،درمجموع .بودند جديد محصول

 اين جديد محصوالت موفقيت در اساسي نقشي متوسط و كوچك هاي شركت در كليدي واحدهاي

 نقش اين كننده تسهيل عوامل از نوآوري كنار در بازارگرايانه رويكردهاي اتخاذ و داشته بازار در ها شركت
  .باشند مي

 هاي شركتعوامل موثر بر موفقيت توسعه محصول جديد در پژوهشي تحت عنوان ) 1396( شاهانيهاشمي و 
ين صورت دادند، ا تخصصي كشاورزي تحت پوشش پارك علم و فناوري و مراكز رشد استان مازندران

 -كشاورزي هاي شركتشناسايي عوامل مهم و اثرگذار بر موفقيت توسعه محصول جديد در  باهدفپژوهش 
هدف، كاربردي و  ازنظرپژوهش . محور تحت پوشش پارك علم و فناوري مازندران و مراكز رشد انجام شد
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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جامعه آماري پژوهش، . باشد ميپيمايشي  - ، از نوع توصيفيها دادهروش گردآوري و تحليل  ازنظر
تان و مراكز رشد شركت فعال تخصصي كشاورزي مستقر در پارك علم و فناوري اس 55 اندركاران دست
 نظران صاحباصالحي  ازنظر گيري بهرهاز پرسشنامه استفاده شد و روايي آن با  ها دادهبراي گردآوري  .بودند

پارامترها از طريق آزمون  بندي رتبه باهدف. و خبرگان و پايايي آن از طريق ضريب تتاي ترتيبي تاييد گرديد
مشتريان در طراحي و توليد محصول جديد،  هاي نيازمندييق و ، سالها خواستهفريدمن، عواملي مانند توجه به 

در فرآيند توسعه محصول جديد،  بلندمدتتعيين اهداف مشخص براي توسعه محصول جديد، ديدگاه 
 غيرقابلتقليد، كمياب، ارزشمند و  غيرقابلپشتيباني فني از فرايند توسعه محصول جديد و توليد محصول 

حاصل از تحليل عاملي اكتشافي،  هاي يافته. متغيرها تشخيص داده شدند مؤثرترين وانعن بهجايگزين، به ترتيب 
، بازاريابي، علم و فناوري، پشتيباني از محصول، محصول ريزي برنامهمتغيرها را در هفت عامل مديريت و 

متغيرهاي درصد از كل  71/76 درمجموعكرد كه  بندي دستهو تامين منابع و آموزش  گذاري سرمايهمحوري، 
  .نمايد ميموفقيت توسعه محصول جديد را تبيين 

هاي تحقيق، توسعه و بين هزينه ، در پژوهش خود با موضوع، بررسي رابطه)1395( اميرزاده و همكاران
 نگاه در اولويت داراي موارد از يكيسودآوري واحدهاي صنعتي برگزيده استان كرمان، بيان داشتند كه 

 كشور اقتصادي حياط فعلي خطير شرايط در .باشد مي توسعه و تحقيق هاي هزينه بحث برتر هاي شركت

 و ضروري بسيار اقتصادي هاي مجموعه رشد و ارتقا مسير در حركت و ها اولويت به ازپيش بيش توجه
 و مهم بسيار موارد از يكي پيشرفته كشورهاي در كه هستيم قضيه اين شاهد رابطه همين در .باشد مي حياتي

 قرار موردتوجه چندان تاكنون ما كشور در موضوع اين متأسفانه .باشد مي توسعه و تحقيق بحث موردتوجه

 ورود حياتي و مهم بسيار مقوله اين به است شايسته كه طور آن صنعتي واحدهاي از بسياري و است نگرفته

 كار انجام حال بااين اما زد، حدس را تحقيق اين فرضيه توان مي اول نگاه در اينكه به توجه با .اند نكرده پيدا
 صنايع به تجارت و معدن صنعت سازمان همچون حاكميتي سازمان طرف از نتيجه اين ارائه و علمي مقنن

 اين در .باشد صنايع صاحبان نگاه و بلوغ سطح افزايش مسير در تر محكم اي پله تواند مي صنعتي و توليدي

 قرار ارزيابي مورد 93 هاي مهروموم اطالعات بر مبتني 94 سال در كرمان استان برتر هاي شركت تحقيق

 كه شد بررسي ها آن ماليات كسر از قبل عملياتي سود و توسعه و تحقيق هاي هزينه بين ارتباط و گرفتند

 ها شركت سودآوري و توسعه و تحقيق هاي هزينه بين دار معني رابطه دهد مي نشان فرضيه آزمون نتايج

  .دارد وجود
 :موردي مطالعه جديد محصول عملكرد بر فروش خرده تاثير ، در پژوهشي با عنوان بررسي)1394( ايزدي

تحقيق حاضر از حيث هدف، تحقيقي كاربردي و از نوع تحقيقات  شيراز، بيان كردند كه شهر فروشان خرده
در  .آزمايي بوده است صورت ميداني و از نوع فرضيه آوري اطالعات بهروش جمع .باشد تحليلي مي - توصيفي

سازي معادالت  فروشان شهر شيراز و با استفاده از مدل نفره از خرده 100اي اين تحقيق با استفاده از نمونه
هاي اين پژوهش نشان داد كه  يافته. ها پرداخته است روش حداقل مربعات جزئي به بررسي فرضيه ساختاري به

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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فروش از  مزيت محصول جديد بر ارزيابي خرده .موثر استمزيت محصول جديد  نوآوري محصول جديد بر
  .محصول جديد و عملكرد محصول جديد موثر است

گرايي ، در مقاله خود با عنوان بررسي تاثير مديريت استراتژيك برند در رابطه مشتري)1394( لطيفيان و برهاني
براي . توسعه محصول جديد پرداختند بررسي عوامل تاثير گذار بر توسعه محصول جديد، به گرايي برو رقيب 

گرايي، رقيب و  اين منظور پس از مرور ادبيات موضوع و تحليل محتواي متغير وابسته، سه متغير مشتري
ها بر توسعه محصول  اند و ميزان تاثير آن شده عنوان عوامل مهم تاثير گذار انتخاب مديريت استراتژيك برند به

هاي نفر از مديريان شركت 66بين  در هاي پژوهش از طريق پرسشنامهداده. جديد موردسنجش قرار گرفت
شده  حاصل نتايج .وتحليل قرار گرفت مورد تجزيه SPSSlافزار آوري گرديد و سپس با نرمتوليدي جمع

تواند تاثير باالبر قابليت مديريت  گرايي و رقيب قوري ميهاي با مشتري باشد كه شركتبيانگر اين مطلب مي
گرايي و قابليت رقيب گرايي، مشتري هاي مربوط به زمان استراتژي بگذارند و با توجه و اجراي هم برند

  .تواند توسعه و موفقيت محصوالت جديد را تحت تاثير قرار دهند مديريت برند مي
  

تبيين الگوي تلفيقي فرايند توسعه محصول جديد در حوزه پژوهشي تحت عنوان ) 1393( همكارانو  وري پيله
حمايتي، فناوري و  ، بازاريابي،سازماني درونفردي،  هاي مؤلفهنتايج نشان داد . صورت دادند فناوري نانو

  .دارد مؤثريدر راستاي فرايند توسعه محصول جديد در حوزه فناوري نقش  سازي تجاري
بندي عوامل حياتي موفقيت توسعه محصول  شناسايي و اولويت پژوهشي تحت عنوان) 1393( خوانساري

عامل، به ترتيب اولويت، بازاريابي و فروش،  6دهد كه  جديد در صنعت پوشاك صورت داد، نتايج نشان مي
  .سازي شناسايي شد تيم توسعه محصول، تكنولوژي، طراحي و توليد، توانايي سازماني و درنهايت تجاري

بررسي تأثير فرآيندهاي مديريت دانش بر عملكرد توسعه محصول ي تحت عنوان پژوهش) 1393( خطيبي
مديريت دانش و عملكرد توسعه محصول  هاي استراتژيدهد كه بين يافته ها نشان مي. صورت داد جديد

از پنج فرضيه فرعي تحقيق حاضر، سه فرضيه يعني  آمده دست بهطبق نتايج  جديد رابطه معناداري وجود دارد،
عملكرد توسعه محصول جديد  - عملكرد توسعه محصول جديد، ثبت، ذخيره و نگهداري دانش -خلق دانش

اين . تأييد شدند ها آنعملكرد توسعه محصول جديد با توجه به عدد معناداري  -و ارزيابي و بازخور دانش
  .دهاي كاربردي پرداخته استپژوهش در خاتمه به ارائه پيشنها

صورت  موثر بر موفقيت توسعه محصوالت جديد كليديعوامل بررسي پژوهشي تحت عنوان ) 1391( ناظمي
حاكي از اين است كه تمامي عوامل بر توسعه محصول جديد در  ها فرضيهنتايج تحقيق و تأييد داد، 

عامل تكنولوژي  تأثيرگذاريميزان و رتبه  لحاظاز. فرش آران و بيدگل تأثير مثبت و بااليي دارند هاي شركت
بعدي و  هاي رتبهدر افزار،  صول، بازاريابي و نرمتيم توسعه مح. باالترين رتبه و بيشترين ميزان تأثير را دارد

  .نوآوري در آخرين رتبه قرار دارد
عوامل كليدي موفقيت  بندي اولويتشناسايي و پژوهشي تحت عنوان ) 1391( همكارانجعفري خانشير و 

شناسايي عوامل  باهدفدر اين تحقيق صورت دادند،  توسعه محصول جديد با رويكرد سيستم استنتاج فازي

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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سه  و پيچيده اي سامانهمحصوالت  توليدكننده بنيان دانشكليدي موفقيت توسعه محصوالت جديد براي صنايع 
و فرآيندهاي سازماني شناسايي  ها نظامع سازماني و تيم توسعه، مناب هاي توانمنديگروه عوامل كليدي شامل 

توسعه محصوالت  هاي پروژهدر اين تحقيق بعد از مرور ادبيات و شناسايي عوامل موثر بر موفقيت . شدند
در صنعت مربوط، عوامل  ها پروژهو مطالعه موردي اين  جديد، با بهر گيري از روش سيستم استنتاج فازي

انتخاب عوامل كليدي در سيستم استنتاج فازي بر اساس قواعد . و انتخاب شدند بندي اولويتكليدي موفقيت 
و دو متغير ورودي سيستم استنتاج شامل سطح حضور عوامل در فرآيند توسعه محصول و  ايجادشدهاستنتاج 

بودن عوامل سه شاخص زمان، هزينه و كيفيت و درجه كليدي  ازنظرتوسعه محصول  هاي پروژهميزان موفقيت 
  .مطلب و مدل سوجنو انجام شد افزار نرممتغير خروجي سيستم استنتاج و با استفاده از  عنوان به

عوامل كليدي موثر در توسعه محصول  بندي رتبهپژوهشي تحت عنوان شناسايي و ) 1390( همكارانممقاني و 
به ترتيب وهش نشان داد كه نتايج پژ. صورت دارند AHPساپيا با رويكرد  خودروسازانجديد در گروه 

عوامل مهم در اين فرايند  عنوان بهعوامل بازاريابي، مديريت تيم توسعه محصول، تكنولوژي و تجارتي كردن 
شناخته شدند كه شناخت و تعيين اولويت اين عوامل در تدوين و اجراي استراتژي توسعه محصول، روند 

  .را كاهش خواهد داد گيري تصميمموفقيت را تسريع و تسهيل نموده و ريسك 
طراحي الگوي چابكي در فرآيند توسعه محصول جديد پژوهشي تحت عنوان ) 1388( همكارانو  حسيني سيد

در صنايع  كه ازآنجاييصورت دادند،  با استفاده از مدل تحليل مسير در صنايع خودروسازي ايران
بيش از صنايع ديگر  تكنولوژيكيشتريان و تغييرات ايران ميزان تغييرات در نيازهاي بازار و م خودروسازي

مديران پروژهاي  ازنظربر تحقق چابكي در قالب يك مدل  گذار تاثيرتبيين عوامل  منظور بهلذا  شود ميديده 
عوامل موثر بر چابك سازي  كارگيري بهشناسايي و . شود ميصنايع استفاده  توسعه محصول جديد در اين

راهگشاي مديران واحدهاي توليدي در افزايش  تواند ميفرآيند توسعه محصول جديد در قالب مدل مذكور 
 محيطي و تسخير بازارهاي رقابتي باشد نشده بيني پيشسرعت پاسخگويي محصوالت جديد به تغييرات 

  :مطالعات خارجي - 2-5-2
و فروش در مقابل  تحقيق و توسعه  ، در تحقيقي تحت عنوان، نقش همكاري )2018( همكارانهامبورگ و 

كرد كه اثرات  بيان ،B2B هاي شركتو بازاريابي در توسعه محصول جديد در  تحقيق و توسعه   همكاري
فروش بر مزيت محصول  تحقيق و توسعه  و بازاريابي در مقابل اثرات همكاري  تحقيق و توسعه  همكاري 
 طور به تحقيق و توسعه   هاي ويژگيتغييرات محيط بازار، استراتژي شركت و  سرعت بهسته جديد، ب

با مزيت محصول جديد  تري قويو بازاريابي، ارتباط  تحقيق و توسعه  همكاري  .يابد ميتغيير  توجهي قابل
ديد به نمايش را در استفاده محصول ج تري قويو فروش اثر  تحقيق و توسعه  دارد؛ در مقابل، همكاري 

  .گذارد مي

 چارچوب :، در مقاله خود تحت عنوان، يكپارچگي فروش و بازاريابي)2017( همكارانو  هامبورگ
، گذارد ميشركت تاثير  عملكرد برفروش و بازاريابي  يكپارچگيشناسايي شرايطي كه  پيشنهادي، به

، پيوند NPD، به موفقيت اي نتيجهعلمي، همكاري را از بعد موقعيتي، ساختاري، فرايندي و  نقشه .پرداختند

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 و موقعيتي، ميزان ابعاد. است سودآور محصول موقع به سازي تجاري، NPDنتيجه دلخواه در هر تالش . دهد مي
 عدم سطح و پروژه مرحله عواملي مانند به كه گيرند مي نظر در را يك پروژه در موردنياز يكپارچگي نوع

 عملكردي به يكپارچگي دستيابي براي كه اقداماتي بر و فرآيندي ساختاري ابعاد. دارد بستگي قطعيت پروژه
حركت  فيزيكي، تسهيالت طراحي جابجايي و از اند عبارت اقدامات اين. كنند ميتمركز  ،شود مي انجام

 سازي يكپارچه و فرآيندهاي ها پاداش و ها انگيزه سازماني، ، ساختارغيررسمي اجتماعي هاي سيستم ،كاركنان
 .رسمي مديريت

 -و ادغام توليد المللي بين تحقيق و توسعه  هاي عنوان شراكت در تحقيقي تحت ،)2014( ادرمايرانگ و 
كاركردي  سازي يكپارچه بااينكهتوليدي در اقتصادهاي نوظهور، بيان كردند كه  هاي شركتتوليد  -بازاريابي

 هاي رابطهچنين . در اين زمينه وجود دارد اي پراكندهبراي تحقيق و توسعه مهم است، اما تحقيقات  متقابل
بازاريابي بر روي رقابت و عملكرد شركت اثر  هاي فعاليت چگونه بازاريابي و عملياتي در درك اين است كه

اقتصاد نوظهور فعاليت  در يك شركت توليد كنده الكترونيكي كه 202اطالعاتي را از  اين مطالعه. گذارد مي
 طور به. بخشد ميرا بهبود  تحقيق و توسعه   ، چين و هنگ كنك با همكاريكند مي آوري جمع كنند مي

 ايجاد، در شرايط فاصله باال، ادغام كاركردي متقابل در مرحله اعتبار توليد محصول جديد را انگيز شگفت
هم  هاي شركتبااليي از ادغام  ت محيطي باال منجر به سطحكه عدم قطعي دهد مينشان  ها يافته. كرده است

از  هركدامبر همكاري تحقيق و توسعه در  توجهي قابلتازگي محصول هيچ تاثير  حال بااين. شود ميكار 
  .توليد محصول جديد ندارد مراحل

در  عه تحقيق و توس و  درفروشهمكاري و يكپارچگي  ، در تحقيقي تحت عنوان)2013( همكارانكاي و 
 بخش مهمي) R & D( توسعه و و تحقيق فروش بين همكاري و فرايند توليد سريع، بيان كردند كه يكپارچگي

 كردن برآورده منظور به آن در است كه فرآيندي) RP( سريع توليد. است) RPP( سريع توليد فرآيند از
  .كنند مي تكميل سرعت به را آن خدمات و شركت مشتريان، محصوالت نشده بيني پيش نيازهاي

و توسعه در  تحقيق همكاريبازاريابي و  فروش، در مطالعه خود تحت عنوان )2010( همكارانارنست و 
 توابع بين كه مفاهيمي بري موفقيت، بيان داشتند كه ضروري است: سراسر مراحل توسعه محصول جديد

 به با توجه سازمان يك در) تحقيق و توسعه  ( و بازار گرا مناطق بين ارتباط تشخيص بازاريابي براي و فروش
)NPD (و بين بازاريابي دوجانبه رابطه مطالعه از زمينه بايد اين در پژوهش تمركز بنابراين ؛شويم قائل تمايز ) 

 تغيير) NPD( فرايند بهبود براي) تحقيق و توسعه  ( و بازاريابي فروش، رابطه مثلث بررسي به )تحقيق و توسعه 
  .يابد

از مطالعه  اندازي چشم: تاثير فروشنده بر توسعه محصول: ، در مطالعه خود تحت عنوان)2010( جوشي
خود را در  موردنظرچگونه فروشندگان تغييرات (1: سوال پاسخ داد كه به سه توليدي كوچك، هاي سازمان
آوردن تغييرات  دست به براي ها آنتاثير اعتماد فروشنده بر چه معني است كه ) 2 گيرند ميبه كار  سازمان
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مدير  149نتايج حاصل از بررسي  ؟چيست شده اصالحنتايج عملكرد محصوالت ) 3و  كنند ميمحصول اعمال 
 .تاثير مثبتي دارند -مبادله و نفوذ - دو تاكتيك استراتژيك كوچك نشان داد كه هاي سازمانمحصول در 

  .ثبتي بر عملكرد محصول جديد در بازار داردنشان داد كه اجراي اصالح محصول تاثير م نتايج درنهايت

و بازاريابي در مراحل توسعه  )تحقيق و توسعه  ( همكاريخود با عنوان  پژوهش، در )2003( چانگلو و 
 همكاري چه اهميت تجربي از صنعت فناوري اطالعات تايوان، بيان كردند كه هر مطالعه يك: محصول جديد

 به بازاريابي و) تحقيق و توسعه  (همكاري  از باالتري سطح شود، درك بيشتربازاريابي  و) تحقيق و توسعه  (
  .خواهد داشت بهتري عملكرد) NPD( ،درنتيجه .آمد خواهد دست

 وكار كسب استراتژيخدمت مداري در  :، در تحقيق خود تحت عنوان)2002( همكارانهامبورگ و 
عمده فروشندگان در كسب  هاي راه، بيان كردند كه افزايش محصوالت با خدمات يكي از فروشي خرده

. عليرغم اهميت آن، اين موضوع توجه كمي به تحقيقات شده است. رقابت در بازارهاي رقابتي امروز است
شكاف با بررسي سه  فروشي خردهدر مورد خدمات  تري جامع انداز چشماين مطالعه  قبليبرخالف تحقيقات 

بررسي اين سه حوزه مهم، نويسندگان  براي .به تصويب رسانده است وكار كسبتحقيق در ارتباط با استراتژي 
اين مطالعه شواهدي . و آلمان را انجام دادند متحده اياالتمبلمان در  و لباس فروشان خردهمطالعات تجربي از 

 وكار كسب كه استراتژي دريافتندنويسندگان همچنين . دهد ميارائه  وكار كسباستراتژي  سازي مفهومبراي 
 اين، بر عالوه. است سودآوري ترتيب اين به و گذارد مي تاثير بازار در شركت عملكرد بر خود نوبه به

 بحث آينده تحقيق هاي راه و مديريتي مفاهيم همچنين و مهم تحقيقاتي مسئله چندين مورد در نويسندگان
مزيت محصول جديد بر عملكرد محصول جديد تاثير مثبت  اينكه به اين نتيجه رسيدند كه آخردر  و ؛كنند مي

  .دارد

 هاي پروژهو بازاريابي در ) تحقيق و توسعه  ( بينمديريت روابط : ، در مقاله خود تحت عنوان)1988( مارچ
ميزان  افزايش براي تاس هايي توصيهو  پيشنهاد تعدادي حاوي مقاله اين توسعه محصول جديد، بيان كرد كه

) تحقيق و توسعه  ( و با بازاريابي رابطه در را شرايط كه مدلي از يك استفاده با نوآوري هاي پروژه موفقيت
  .بخشد مي بهبود

  :مدل مفهومي تحقيق - 2-6

اين مدل  .شود مينشان داده ) 1- 2(قبلي، مدل مفهومي پژوهش در شكل  هاي بخشدر  ذكرشدهطبق مطالب 
تحقيق و توسعه، مزيت محصول جديد و عملكرد –تحقيق و توسعه، بازاريابي  -روابط بين همكاري فروش

، به شده مطرحرا كه در ادبيات موضوع  واصلياين مدل ساختارهاي مهم  .دهد مي ارائهمحصول جديد را 
در اين مدل در مطالعات  شده استفاده هاي مقياسعالوه بر اين، اغلب  .دهد ميصورتي جامع و كامل ارائه 

  .اند قرارگرفته مورداستفادهپيشين 
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  .(Homburg & Alavi, 2017) مدل  مفهومي تحقيق :1-2-شكل

  

  جمع بندي فصل - 2-7

تحقيق و توسعه، مزيت –تحقيق و توسعه، بازاريابي  -برسي مفاهيم همكاري فروش در اين فصل، در ابتدا به
، روابط بين متغيرهاي تحقيق ذكرشدهمفاهيم  با توجه به ازآن پسمحصول جديد و عملكرد محصول جديد؛ و 

نحوي به موضوع پژوهش  كه به شده انجاماز تحقيقات  اي خالصهدر بخش بعدي، . قرار گرفتند موردبررسي
 .تصوير كشيده شد پژوهش بهمدل مفهومي  درنهايتگرديد و  ارائهحاضر مرتبط هستند، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

همكاريهاي فروش و 

تحقيق و توسعه

همكاريهاي بازاريابي و 

تحقيق و توسعه 

مزيت محصول جديد
عملكرد محصول 

جديد
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 تحقيق شناسي روش:فصل سوم

 

 

 

   

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

٤٦ 

 

  مقدمه 1-1

 انجام براي لذا .است علمي و قبول قابل دستاوردهاي به دستيابي راه تنها تحقيق، علمي در روش كارگيري به 
شناسي، روش كه هستند نظر اين بر محققان از بعضي. باشدمي نياز شناسيروش به معتبر پژوهش يك

 و دانسته جدا فلسفه از را شناسيروش ديگر بعضي و است پيوسته فلسفه و منطق با كه باشدمي نظري موضوعي
 علمي، حوزه در نظريه و شناخت خاص هايشيوه نقادانه تحليل و بررسي. دانندمي علمي رشته يك را آن

 اعتبار كه باشد داشته توجه بايد پژوهشگر .شودمي خوانده شناسيروش كه است علم فلسفه از ايشاخه وظيفه
 به دستيابي .است برگزيده خود تحقيق براي كه است روشي اعتبار تأثير تحت شدت به تحقيق هاي دستاورد
 در. پذيرد صورت صحيح شناسي روش با شناخت براي جستجو كه است پذير امكان زماني نيز تحقيق اهداف

 مورد را ها آن سپس و تدوين را ها فرضيه از اي مجموعه بايد ابتدا شناخت، كسب منظور به پژوهش هر انجام
 به در را پژوهشگر و كرده هدايت را تحقيق فرآيند امر، اين. آورد فراهم را ها آن پاسخ يا قرارداد آزمون
 چگونه كه است امر اين تعيين طريقه يا وسيله تحقيق روش اساس،  اين بر. دهد مي ياري شناخت آوردن دست
 تفسير و گردآوري ها داده چگونه« كه پرسش اين به پاسخ. گيرد مي قرار رد يا تأييد مورد تحقيق گزاره يك
 تحقيق شناسي روش قواعد به توجه با را »يابد كاهش حداقل به ها آن از حاصل ابهام كه اي گونه به شوند مي

  .كرد جستجو بايد

 ابزار و روش علمي، پژوهش كلي قواعد و اصول از گيري بهره با تا است شده كوشش حاضر تحقيق در
 هاي ويژگي و تحقيق روش معرفي به تحقيق، از فصل اين در. شود انتخاب آن مطالعه براي مناسب گيري اندازه

 تعيين نمونه، حجم تعيين و گيري نمونه شيوه آماري، جمعيت ها، داده گردآوري روش و ابزار معرفي آن،
 .شود مي پرداخته اطالعات پردازش نحوه و گيري اندازه ابزار پايايي و روايي

  پژوهش اهداف 3-2

ها و دسترسي به يافته براي بررسي واقعيتهاي معتبر و نظاماي از قواعد، ابزارها و راهروش تحقيق مجموعه 
يا محض،  2، پژوهش بنيادي1پژوهش كاربرديازنظر هدف به  ها پژوهش). 1387خاكي،(حل مسئله است راه

هايش براي كاربرد نتايج يافته قصد بهوقتي پژوهشي . شوند تقسيم مي 4ايو پژوهش توسعه 3پژوهش ارزشيابي
 شود شود چنين پژوهشي، پژوهش كاربردي ناميده ميحل مسئله خاص متداول درون سازمان انجام مي

  ).1388فرد و همكاران، دانايي(

ربردي توجه دارند و محققان و مشاوران را براي بررسي مشكالت ها به تحقيقات كابسياري از سازمان 
زماني كه . آفرين بيابندهاي عملي براي اصالح يك موقعيت مشكلحلگيرند تا راهمي به كارموردعالقه خود 

افتد و هاي سازماني اتفاق ميدر محيط عموماًپژوهش براي افزايش دانش و درك ما از مسائل خاصي كه 

                                                           
1. Applied research 
2. Basic research 
3. Evaluation research 
4. Research and development 
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هدف اصلي از اجراي تحقيق . شوداي يا محض ناميده ميپژوهش بنيادي، پايه انجام شودها آن چگونگي حل
ها بر پايه نتايج دهد و سرانجام، ارائه نظريههايي است كه روي ميبنيادي توليد دانش بيشتر و درك پديده

چنين فرآيندي كه به . دهندكيل ميها را تشتر درباره پديدهها بنيان مطالعه افزونگونه نظريه يناسپس . تحقيق
). 1384سكاران، (آيد مي به شمارپردازي در عرصه مديريت انجامد، سير تكويني نظريهافزايش دانش مي

شود، آن را پژوهش هاي كاربردي انجام ميهاي پژوهشوقتي پژوهش براي بررسي ارزيابي اثرات توصيه
اي شود آن را پژوهش توسعهه بنيادي يا كاربردي توسعه داده مينامند و زماني كه دانشي از حوز ارزشيابي مي

اند؛ پژوهش قرار داده  يژهكار وبندي را شناسي پژوهش، مبناي اين نوع تقسيمبرخي از متون روش. نامندمي
در ادبيات  اساساًولي . يژه بنيادي، كاربردي، ارزشيابي و توسعه داردكار واند پژوهش چهار يعني مدعي

شود كه در يژه بنيادي و كاربردي سخن گفته ميكار ويژه اصلي براي پژوهش يعني كار وشناسي از دو روش
  ).1388فرد و همكاران، دانايي( قرارداددو سر يك طيف 

  تحقيق شناسي روش  3-3

 تواند مي پژوهش لذا. نامعين موقعيت يك كردن مشخص براي منظم جستجو فرآيند از است عبارت تحقيق
؛ شود تعريف است يحلراه مستلزم كه خاص مشكلي بررسي براي يافته سازمان و مند نظام فعالتعنوان  به

 چگونه بدانيم سازد مي قادر را ما كه است دقيق اجرايي و فكري هاي فعاليت سلسله حاوي تحقيق بنابراين
 از فرآيند اين در). 1388 همكاران، و فرد دانايي( رسند مي حداقل به يا و شوند مي برطرف سازماني مشكالت
 همكاران، و سرمد( شود مي ياد شناسي روش عنوان تحت ها يافته به ها آن تبديل و ها داده گردآوري چگونگي

 روش. است استوار آن يشناس روش بر  علمي هر ارزش و است آن شناخت روش علمي، هر اساس). 1387
 و مجهوالت كشف ها، واقعيت بررسي براي مند نظام و معتبر هاي راه و ها ابزار قواعد، از اي مجموعه تحقيق

 چگونه تحقيق گزاره يك كه كند مي تعيين تحقيق روش). 1387 خاكي،( است مشكالتحل  راه به دستيابي
  .شود مي رد يا گيرد مي قرار يدتائ مورد

. كرد يبند طبقه يرآزمايشيغ و آزمايشي به توان مي تحقيق هاي متغير بر محقق كنترل ميزانازنظر  را تحقيقات
 محقق، آن در كه است پژوهشي هاي پرسش به دادن پاسخ براي منطقي و دار نظام روشي آزمايشي تحقيق

 ها متغير بين روابط يا وضعيت تغيير بر را آن يرتأث و كند مي يكار دست را محيطي شرايط يا محرك رفتار
 مطالعه نشده، يكار دست هاي متغير بين روابط يرآزمايشيغ تحقيق در كه است حالي در اين. كند مي بررسي

 و شريفي( .شود مي همبستگي تحقيق و رويدادي پس تحقيق يا اي مقايسه - علي تحقيق نوع دو شامل و شود مي
  .)1387 همكاران،

در . پيمايشي بارويكرد همبستگي است- اجرا توصيفي ازنظرتحقيق حاضر ازنظر هدف كاربردي و 
را با تهيه و تنظيم جداول توزيع فراواني و بيان  شده آوري جمع هاي دادهتوصيفي، پژوهشگر  وتحليل تجزيه

و سرانجام با استفاده از ساير  دهد ميرا نمايش  ها آنو سپس به كمك نمودار  كند ميدرصد خالصه 
و منظور از پيمايشي توصيفي است از نگرش و رفتار  كند ميرا خالصه  ها آنآمار توصيفي  هاي شاخص

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 و .سوال رشته يكبه  ها آنتصادفي و معرف از افراد آن جمعيت و پاسخ  اي نمونهجمعيتي بر اساس انتخاب 
به توصيف  صرفاًپرداخته و  ها پديدهبا استفاده از اين تحقيقات پيمايشي به تبيين  كوشند ميمحققان اجتماعي 

 سؤاالتمرتبط گرداندن پاسخ  با تا شده ساختهبراي تبيين  هايي فرضيهدر چنين مواردي  كه .دآن بسنده نكنن
  .مختلف به يكديگر به آزمون كشيده شوند

در تحقيقات  .گردد ميرابطه ميان متغيرها بر اساس هدف پژوهش تحليل  با رويكرد همبستگي تحقيقاتدر 
ر اساس متغيرهاي مستقل باشد به متغير وابسته متغير مالك و متغيرهاي وابسته ب بيني پيشهمبستگي اگر هدف 
همچنين وجه تمايز تحقيق همبستگي با تحقيق آزمايشي در اين است كه . گويند بيني پيشبه متغير مستقل متغير 

 .شوند نمي كاري دستدر اينجا متغيرهاي مستقل 

  آماري و نمونه جامعه 3-4

به اين دليل، موضوع . شودآماري انجام مي جامعهشناخت يك پديده يا صفت در يك  باهدفتحقيق علمي 
هاي آن باشد يا اينكه روابط بين متغيرها، ها، كاركردها و متغيرتحقيق ممكن است متوجه صفات و ويژگي

از  جامعه آماري درواقع. قرار دهد موردمطالعهدر جامعه را  رگذاريتأثصفات، كنش و واكنش و عوامل 
كليه عناصر و افرادي كه در يك مقياس جغرافيايي مشخص داراي «: عبارت است از) 1387(ديدگاه حافظ نيا 

  .»يك يا چند صفت مشترك باشند

براي اين كار يا بايد به كليه افراد جامعه . هاي مربوط به آن استهدف محقق شناسايي جامعه و تعيين پارامتر 
يا بايد تعدادي از افراد جامعه را  جويا شود؛ ها آنتحقيق خود را در  موردنظرمراجعه كند و صفت يا ويژگي 

؛ هاي جامعه ببردتري و با روش معيني، پي به صفات و ويژگيقرار دهد و از طريق جامعه كوچك موردمطالعه
 آن در خاص پژوهش يك موضوع كه است عناصري تمام شامل آماري جامعه كه گفت توان مي بنابراين

 جامعيت داراي بايد آماري جامعه تعريف). 1383 هومن،( كنيم استنباط آن ي درباره مايليم و يابد مي داقمص
موردمطالعه  هاي واحد همه مكاني و زمانينظر  ازنقطه كه شود بيان چنان بايد تعريف اين يگرد عبارت به. باشد

 جامعه. نمايد جلوگيري شود پرداخته ها آن مطالعه به نبايد كه هايي واحد دادن قرارمدنظر  از و گرفته بر در را
 بنيان دانش موفق هاي شركت در ارشد كارشناسان و مديران عناوين با پرسنل كليه شامل  پژوهش آماري
 پرسنل نفر 550 تعداد با شركت 12 مطالعه مورد هاي شركت تعداد.  است بوده تهران دانشگاه فناوري پارك

  .داشتند ارشد كارشناسي و مدير عناوين نفر 145 حدود كه

 جدول به مراجعه با شد، گرفته بهره) 1985(كرجسي و مورگان جدول از آماري نمونه حجم برآورد براي
 روش از استفاده با نفر 108 تعداد ارشد وكارشناسان مدير نفر 145 جامعه حجم براي كه شد مشخص مذكور

   .بوده است غير احتمالي  در دسترس چند مرحله اي  گيري نمونه

  گيري نمونه 3-5 
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 جدول به مراجعه با شد، گرفته بهره) 1985(كرجسي و مورگان جدول از آماري نمونه حجم برآورد براي
 نمونه عنوان به نفر 108 تعداد ارشد وكارشناسان مدير نفر 145 جامعه حجم براي كه شد مشخص مذكور

  .كفايت مي كند

  گيري نمونه روشتعيين حجم نمونه و  3-6

 جدول به مراجعه با شد، گرفته بهره) 1985(كرجسي و مورگان جدول از آماري نمونه حجم برآورد براي
 روش از استفاده با نفر 108 تعداد ارشد وكارشناسان مدير نفر 145 جامعه حجم براي كه شد مشخص مذكور

كه بعد توزيع پرسشنامه و جمع . كرد خواهد كفايت بررسي جهت نمونه عنوان به ساده تصادفي گيري نمونه
  .پرسشنامه سالم انتخاب و بر روي آن كار اماري انجام  گرفت است 107اوري آن 

  گردآوري اطالعات روش 3-7

ي هابراي گردآوري اطالعات مربوط به ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش از روش: ايهاي كتابخانهروش
  .شده است اي استفادهكتابخانه

هاي پژوهش از هاي اوليه و اطالعات جهت تأييد يا رد فرضيهبراي گردآوري داده: هاي ميدانيروش
  .شده است ميداني استفاده هاي روش

توان به اسناد، از اين منابع مي. توان بهره گرفت آوري دادها مياي از انواع منابع براي جمع درروش كتابخانه
  ).1387حافظ نيا، ( االت اشاره كردها و مقكتاب

آوري هاي گردآوري متداول اطالعات ميداني و پيمايشي، ابزار پرسشنامه است كه جمع يكي از روش
  .سازدپذير مياطالعات در سطح وسيع را امكان

  ها و سنجش متغيرهاداده يابزار گردآور 3-8

  .است شده استفادهاي و پرسشنامه ش كتابخانه، از دو روموردنظرآوري اطالعات در اين پژوهش براي جمع

ياز در بخش موردنآوري اطالعات ها و اينترنت جهت جمعنامهها، مقاالت، پاياندر پژوهش حاضر از كتاب
  .ادبيات نظري پژوهش استفاده گرديده است

ها در آوري دادهكه امكان جمع شده استفادهآوري اطالعات ميداني اين تحقيق نيز از ابزار پرسشنامه براي گرد
ها و عقايد فرد را مورد توان دانش، عاليق، نگرشاز طريق پرسشنامه مي. سازدپذير ميسطح وسيع را امكان

سرمد و (دهد، آگاهي يافت ، به تجربيات قبلي او پي برد و به آنچه در حال حاضر انجام ميقراردادارزيابي 
 ).1387همكاران، 
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  تحقيقپرسشنامه  3-9

اي از هاي خود را درون دامنهدهندگان پاسخ است كه پاسخ شده يناالت از قبل تدوؤپرسشنامه مجموعه س
داند كه چه اطالعاتي نياز دارد و نحوه سنجش مي اًوقتي محقق واقع. كنندهاي معين انتخاب ميگزينه

هرقدر . ها استداده آوريمفيدي براي جمعداند، پرسشنامه ابزار كارآمد و مي اش را نيز متغيرهاي موردتوجه
  .هاي پاسخ كافي نباشدگزينه ممكن است كههم محتواي يك پرسشنامه بسته خوب باشد؛ اما 

  :شده است شامل دو بخش است اي كه در اين تحقيق به كار گرفتهپرسشنامه

 بخش سؤاالت جمعيت شناختي -2

جديد، عملكرد محصول جديد، همكاري بخش سؤاالت مربوط به متغيرهاي مزيت نسبي محصول  -3
 سؤال 18تحقيق و توسعه است كه شامل  -تحقيق و توسعه و همكاربي بين بازاريابي - فروش

 .باشد مي

 پرسشنامه منبع) 1- 3(جدول 

  منبع پرسشنامه  متغيرهاي تحقيق

    مزيت نسبي محصول جديد

  )2017( همكارانو  هامبورگ

  

  عملكرد محصول جديد

  تحقيق و توسعه -همكاري فروش

  تحقيق و توسعه -همكاري بازاريابي

  

  ي و طيف تحقيقگيراندازه اسيمق -10 -3

م اي منظّاين مقياس از مجموعه. ليكرت استطيف گيري نگرش، مقياس هاي اندازهترين مقياسرايج يكي از
دهنده ميزان موفقيت خود را با  پاسخ. شوداست ساخته مي شده ينتدو يكه به ترتيب خاص) عبارات( ها از گوي

سپس پاسخ . دهددرجه است، نشان مي 5تا  1كه معموالً از  شده بندي درجههر يك از اين عبارات در مقياس 
ها ميانگين حاصل جمع اين ارزش. شودگذاري ميارزش) رتبه( يها ازنظر عدد آزمون به هر يك از گوي

 در اين تحقيق نيز از مقياس). 1387و همكاران،  سرمد( دهددست مي نمره آزمودني را در يك مقياس به
 .شده است اي براي پاسخ سؤاالت استفادهگزينه 7ت ليكر

 

  

  گيري تحقيقابزار اندازه ييروا - 3-11
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. كند مي گيري اندازه راموردنظر  خاص مفهوم حد چه تا شده تهيه ابزار كه كند مي تعيين روايي اعتبار يا
 سكاران،( خير يا كنيم مي گيري اندازه راموردنظرمان  مفهومواقعاً  آيا كه گويد مي ما به روايي ديگر يانب به

 راموردمطالعه  موضوع و ها متغير يقاًدق ابزار، در مندرجسؤاالت  كه است اين روايي از منظور بنابراين ،)1381
 حال يندرع و نباشد تحقيق نياز بر مازاد ابزار، طريق از شده يگردآور هاي داده االمكان حتي يعني بسنجد؛
 واقعيت و باشند نشده حذف آزمايش جريان در ها متغير سنجش با رابطه در موردنياز هاي داده از بخشي

 بوده پرسشنامه پژوهش، اين در اصلي ابزار ازآنجاكه). 1387 يا،حافظ ن( شود داده نشان هست، كه گونه آن
 محتواي روايي از بررسي اين در .است نبوده روبرو مشكل با چندان ابزار روايي خصوص در محقق كار است

 خصوصيات كليه گيري، اندازه ابزار كه معناست بدين محتوا روايي. استشده  حاصل اطمينان پرسشنامه
  ).1،1381فرانك فورد و همكاران( باشدبرداشته  در بگيريد، اندازه خواهيد مي شما كه را  مي  مفهو

  :گيري شده است گيري به چند طريق روايي اندازهبراي تعيين اعتبار اندازه

نفر از متخصين حوزه كه همان مديران شركتها با تجربه  7و  استاد راهنما به نظرپرسشنامه  :روايي محتوايي -1
نفر دكتراي  1دكتر حرفه اي  و  2نفر ارشد  4كارشناسي  1نفر( سال و سطح تحصيالت عالي  10تا 5بين 

همچنين در . ارائه شد و روايي پرسشنامه پس از انجام اصالحات الزم به روش محتوايي تائيد گرديدتخصصي 
  .شده است هاي مشابه استفادهرتبط، از اين پرسشنامه يا پرسشنامهبيشتر مقاالت م

روايي همگرا و روايي واگرا يا افتراقي : شودبه دو صورت محاسبه مي PLSافزار در نرم :روايي سازه -4
در فصل چهارم . كندكر و آزمون بارهاي عرضي استفاده مي كه از دو شاخص معيار فورنل و الر

  .شده است بيانتفصيل  اين موارد به
  گيري تحقيقابزار اندازه ييايپا 3-12

با اين امر سروكار دارد كه ابزار  يادشدهمفهوم . گيري استهاي فني ابزار اندازهپايايي يكي از ويژگي
هايي كه براي ازجمله تعريف. دهددر شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني به دست مي گيري اندازه

همبستگي ميان مجموعه « اشاره كرد )1989( 2توان به تعريف ايبل و فرسيبيشده است مي ارائهاعتماد  قابليت
با . »آمده است دست صورت مستقل بر يك گروه آزموني به ديگري از نمرات در يك آزمون معادل كه به

ثبات آزمودني و اي باهگيري ويژگياندازهحد توجه به اين امر معموالً قابليت اعتبار نشانگر آن است كه تا چه 
 كرونباخاستفاده از آلفاي ، هاي محاسبه قابليت اعتماديكي از روش .سنجد ميرا  يهاي متغير موقتيا ويژگي

 و سرمد( رودگيري ازجمله پرسشنامه به كار مياين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه. است
  .شده است روش براي سنجش قابليت اعتماد پرسشنامه استفادهدر تحقيق حاضر نيز از همين ). 1387 همكاران

                                                           
1 Fr ankf or t  -Nachmi as Chava,  

2 Abel and Far si i bi   
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عنوان  پرسشنامه به 20كه بعد از توزيع  ترتيب ينا به. گرديد محاسبه كرونباخآلفاي  SPSSافزار با استفاده از نرم
شده مربوط به هر  مقدار آلفاي محاسبه. به دست آمد SPSSافزار مقدار آلفا با استفاده از نرم ييآزمون ابتدا

بيشتر باشد، پرسشنامه  0.7از  كرونباخاگر آلفاي  1گفته نونالي به. آمده است 2-3جدول متغير و آلفاي كل در 
 .)1386قيومي، و  يمؤمن( داراي پايايي است

  

  ي تحقيقرهايمتغ - 3-13

تواند مقادير و شود كه بين افراد جامعه مشترك بوده و ميمي متغير به ويژگي يا صفتي عاملي اطالق
در يك تحقيق علمي براي پاسخ دادن به سؤاالت تحقيق و آزمون فرضيات، . هاي متفاوتي داشته باشد ارزش

دسته تقسيم  5توان به ها در تحقيق مينقش آن ازنظرمتغيرها را معموالً . تشخيص متغيرها امري ضروري است
سرمد و ديگران، ( 6گر، متغير مداخله5، متغير كنترل4كننده يلتعد، متغير 3، متغير وابسته2غير مستقلمت: كرد

1387.(  

شوند و  يمها گذارد، منشأ بروز پديدهمتغير مستقل نقش علت را بر عهده دارد و بر متغيرهاي ديگر تأثير مي
 .شوده تحقيق محسوب ميمعموالً تشخيص تأثير متغير مستقل و ميزان آن از اهداف عمد

  

  

  متغيرهاي تحقيق) 3-3(جدول 

  طيف سنجش  نوع متغير  متغيرها

                                                           
1 Nunal i  

2 Independent  
3 Dependent 
4 Moderator 
5 Control 
6 Intervening 

  تحقيق متغيرهاي از يك هر يبرا باخ كرون يآلفا جينتا )2-3 جدول(

 كرونآلفاي   نام متغير  رديف

  باخ

  تعداد نمونه

 30 85/0  مزيت نسبي محصول جديد  1

 30 71/0 عملكرد محصول جديد  2

 30 75/0 تحقيق و توسعه -همكاري فروش  3

 30 78/0 تحقيق و توسعه -همكاري بازاريابي 4

  30  91/0  پايايي كل
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  ليكرت  ميانجي  مزيت نسبي محصول جديد

  ليكرت  وابسته  عملكرد محصول جديد

  ليكرت  مستقل  تحقيق و توسعه -همكاري فروش

  ليكرت  مستقل  تحقيق و توسعه -همكاري بازاريابي

  هاي تحقيقداده وتحليل يههاي تجزروش 3-14

 يازهاي موردنهگر روش تحقيق خود را مشخص كرد و با استفاده از ابزارهاي مناسب، دادپژوهش ينكهازا پس
هاي آماري گيري از تكنيكآوري كرد اكنون نوبت آن است كه با بهرههاي خود جمعرا براي آزمون فرضيه
و  يبند را دسته شده يآور هاي جمعارد، دادهسازگاري د... تحقيق، نوع متغيرها و مناسبي كه با روش

اند در بوته هايي را كه تا اين مرحله او را در تحقيق هدايت كردهفرضيه يتنمايد و درنها وتحليل يهتجز
براي پرسش كه تحقيق ) حليراه(را روشن كند و سرانجام بتواند پاسخي  ها آنتكليف  ،آزمايش قرار دهد

هاي در اين پژوهش داده ).1387خاكي، ( بود، بيابد كرده ست آوردن آنتالش سيستماتيك براي به د
وتحليل قرار  يهتجز مورد Smart PLSو  SPSSافزارهاي  يله پرسشنامه با استفاده از نرموس بهشده  يآور جمع

  .گرفت

  آمار استنباطي- 3-15

 افزار ها از نرموتحليل داده و براي تجزيه SPSS افزار نرمها از در بخش آمار استنباطي براي تحليل تأثير فرضيه
Smart PLS  شداستفاده.  

هاي توصيفي و براي سنجش ميزان معناداري روابط از ها از روشوتحليل داده منظور تجزيه در اين تحقيق به
همچنين براي سنجش تناسب مدل تحقيق و نيز تعيين جهت روابط از معادالت . شده است رگرسيون استفاده
و براي سنجش مدل  SPSSافزار  هاي توصيفي رگرسيون از نرم براي روش. شده است ساختاري استفاده

  .شده است دهاستفا PLS2افزار  ساختاري از نرم

 PLS افزارهاي كاربردي نرم --3-15-1

مدل معادالت ساختاري يك تكنيك تحليل چند متغيري بسيار كلي و نيرومند از خانواده رگرسيون چند 
اي از معادالت دهد مجموعهاست كه به پژوهشگر امكان مي 1بسط مدل خطي كلي ترمتغيري و به بيان دقيق

مدل معادالت ساختاري يك رويكرد آماري جامعي . زمان مورد آزمون قرار دهد هماي گونهرگرسيون را به
 مستقيم صورت بهمتغيرهاي كه ( 2شده هايي درباره روابط بين متغيرهاي مشاهدهبراي آزمون فرضيه

. باشدمي 3)نيست گيري اندازه قابل مستقيم صورت بهمتغيري كه ( مكنونو متغيرهاي ) باشند مي گيري اندازه قابل
هاي كارگيري داده هاي خاص با بههاي نظري را در جامعهقبول بودن مدل توانيم قابلاز طريق اين رويكرد مي

                                                           
1. General liner model(GLM) 
2. observed 
3. latent 
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كه اكثر متغيرهاي موجود در تحقيقات  ازآنجايي). 1383هومن، (همبستگي، غيرآزمايشي و آزمايشي نمود 
روز بيشتر خواهد  ها روزبهفاده از اين مدلباشد، ضرورت استصورت مكنون يا پوشيده و پنهان مي مديريتي به

  .شد

. باشدبراي اكثر محققين، مدل معادالت ساختاري برابر با معادالت ساختاري بر اساس كوواريانس مي
اما معادالت ساختاري شامل رويكرد خاص و بسيار  ها دارند؛كه محققين شناخت كمي از ساير روش درحالي

اين مدل يك رويكرد علي است كه . باشدساختاري حداقل مربعات جزئي ميكارآمد ديگري به نام معادالت 
سازي  برخالف مدل PLSدر تحليل . رساندهاي پنهان وابسته ياري ميسازي واريانس سازه به ماكزيمم

جاي كار با متغيرهاي مكنون، بلوكي از متغيرها مورداستفاده قرار  معادالت ساختاري مبتني بر كوواريانس، به
  ).1391آذر و همكاران، ( گيردمي

كه  Smart PLS2 افزارهاي ساختاري از نرمگيري و مدلهاي اندازهدر اين پژوهش براي تخمين مدل
ضرورت استفاده از آن در . شده است آيد، استفادهحساب مي رويكردي جديد در معادالت ساختاري به

شده توزيع نرمال نداشته باشند و حجم  هاي مشاهدهتحقيقاتي بيشتر خواهد بود كه احتمال آن باشد كه معرف
  ).1391آذر و همكاران، (ها در دست نباشد مناسبي از نمونه

  برازش مدل -3-15-2

ابي برازش مدل يعني تابع كلي براي ارزي سازي شده كلي است؛، فاقد يك معيار بهينهPLSسازي مسيري  مدل
شدت گرايش  هايي مبتني بر واريانس هستند كه بهمدل PLSهاي مسيري اين، مدلبر  عالوه. وجود ندارد

-طبق ساختار مدل. بيني آن تمركز كرده استبنابراين روايي مدل عمدتاً بر قابليت پيش پيش بيني دارند؛ به

بهينه ) گيري، مدل ساختاري و تمام مدلشامل مدل اندازه( الزم است هر قسمت از مدل، PLS سازي مسيري
 .شود

سه شاخص متفاوت شاخص اشتراك، شاخص افزونگي و شاخص  PLSسازي مسيري دليل در مدلبه همين 
  ).1391آذر و همكاران، ( شده است ، براي تناسب مدل ارائه)GOF( نيكويي برازش

  شاخص اشتراك -3-15-3

) هشد با بيش از يك متغير مشاهده(گيري انعكاسي را براي هر بلوك هاي اندازهاين معيار كيفيت مدل
  :شودصورت زير مشاهده مي شاخص اشتراك به. سنجد مي

���������	
 �
1



 يتوان دوم همبستگ :�( ,���) ���( مكنون و ريمتغ: �� ،qآشكار بلوك  يرهايتعداد متغ: pكه در آن 
  .مكنون متناظر است ريآشكار با متغ يرهايمتغ
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  ).176.، ص1391آذر و همكاران، (ها  شده در تمام بلوك برابر است با تعداد كل متغيرهاي مشاهده Pهمچنين 

  شاخص افزونگي -3-15-4
 گيري آن است توجه به مدل اندازه زا، با اين شاخص معيار سنجش كيفيت مدل ساختاري براي هر بلوك درون

  :شود صورت زير تعريف مي به jزاي  و براي بلوك درون

���������
� �  ���������	
� � ����� , ���
�
)  

  

���كه در آن متغير
  .كند مي يان را   ��ر   �

زير  صورت بهتوان استفاده نمود كه  براي سنجش كيفيت كلي مدل ساختاري از متوسط شاخص افزونگي مي
  :شود محاسبه مي

آذر و (ها است  موجود در مدل بلوك زاي درونبرابر با تعداد كل متغيرهاي مكنون  jكه در اين رابطه 
  ).1391همكاران، 

Q درمجموع شاخص اشتراك و شاخص افزونگي در قالب شاخص
اين . توان بيان كردسر مي گاي - استون 2

Q شاخص. زا ارائه دهد هاي متغير درونبيني از معرفكند كه مدل بايد بتواند يك پيشمعيار ادعا مي
براي  2

گيري و رود و نوعي شاخص برازش مدل اندازهگيري و مدل ساختاري به كار ميهبررسي كيفيت مدل انداز
  ).1391آذر و همكاران، (شود ساختاري محسوب مي

Q
2
= 1 �
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 ∑ �   		��

 

  :كه در آن

 D :فاصله حذف  

 SSE : بينيمجموع مربعات خطاهاي پيش 

 : SSO مجموع مربعات مشاهدات  
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گيري و مدل دهنده اين است كه مدل اندازهشاخص اشتراك و شاخص افزونگي نشانمثبت بودن مقدار دو 
  .ساختاري از كيفيت مطلوبي برخوردار هستند

  

  معيار نيكويي برازش -3-15-5
وجود، يك معيار كلي براي نيكويي  بااين. معياري براي سنجش تمام مدل وجود ندارد PLSسازي در مدل

 R2 صورت ميانگين هندسي اين معيار كلي به. GOF شاخص: پيشنهادشده است وسيله تننهاوس و همكاران به
  : شودمتوسط اشتراك محاسبه مي و

  

  :خالصه فصل - 3-16

 بررسي پژوهش نوع و ماهيت ابتدا در. شد پرداخته حاضر پژوهش در تحقيق روش بررسي به فصل اين در
 بررسي به ادامه در. شد پرداخته آن پايايي و روايي و اطالعات يآور جمع ابزار توضيح بهازآن  پس. گرديد

 تيدرنها و گرفت خواهد قرار يموردبررس آن نتايج بعد فصل در كه اطالعات ليوتحل هيتجز هاي تكنيك
  .گرديد معرفي ها داده ليوتحل هيتجز برايشده  استفاده افزارهاي نرم
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  ها داده وتحليل يهتجز:چهارم صلف
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  مقدمه - 4-1

تدوين كرده و  هايي فرضيهبه اين منظور محقق . هدف تحقيق معموالً پاسخ دادن به يك يا چند پرسش است

 وتحليل تجزيه به فصل، اين در ادامه. نموده است ها دادهمبادرت به گردآوري  ها فرضيهسپس براي آزمون 

 SPSS افزار نرم در ها داده گردآوري از حاصل توصيفي آمار ابتدا. شود مي پرداخته پژوهش اين هاي داده

 بررسي جهت ،Smart-PLS افزار نرم در مشخص هاي تكنيك با پژوهش مدل فصل اين انتهاي در و بررسي

  .گيرد مي قرار ارزيابي مورد برازش، نيكويي

  :ها دادهتوصيف  - 4-2

. كنند مينيز اهدافي را دنبال  ها آنو هر يك از  شود ميعلم آماري به دو روش آمار توصيفي و استنباطي تقسيم 

جمعيت  هاي داده وتحليل تجزيهدر اين تحقيق از فنون آمار توصيفي شامل جدول فراواني و نمودار براي 

 تحقيق فرضيات وسقم صحت بررسي به پارامتريك هاي آزمونو با استفاده از  شده استفادهشناختي نمونه آماري 

از  موردنيازاطالعات . است موردمطالعهاست، هدف كلي اين پژوهش يافتن رابطه بين متغيرهاي  شده پرداخته

هاي كمي آماري به متغير هاي روشطريق پرسشنامه گردآوري و سنجش شده است و سپس با كمك گرفتن از 

  .تحقيق را كاربردي نمود هاي يافتهآماري پيشرفته استفاده كرده و  هاي آزموناست تا بتوان از  شده تبديل

  آمار توصيفي -1- 4-2

  :دهندگان پاسخسن  -1-1- 4-2

بيشتر مديران  ؛باشند مي نفر 107 تحقيق اين در تعداد مديران است، مشخص 1-4 جدول در كه طور همان

و  دادند ميدرصد از نمونه را تشكيل  8/38سال قرار داشتند كه نزديك  40-31سني  ي بازهدر  دهنده پاسخ

 .باشد ميدرصد نمونه  1/4كه  اند بودهسال  61 ازسني باالتر  ي بازهكمترين تعداد هم در 
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  دهندگان پاسخفراواني سن  1- 4جدول 

  

  

  

  

 
 

 
دهندگان پاسخنمودار فراواني سن  1-4شكل   

  :كنندگان شركت جنسيت -1-2- 4-2

 شامل دهندگان پاسخ مرد بيشتر از زن است؛ دهندگان پاسختعداد  است، مشخص 2- 4 جدول در كه طور همان

  .باشند مي زن 18و  مرد 80

  دهندگان پاسخفراواني جنسيت  2- 4جدول 

   

  

  

30%

39%

18%

9%

4%

سن پاسخ دهندگان

سال 30-20زير سال 40- 31 41 - سال 50 51-60 61باالي

  نمونه دهنده تشكيلمديران 

  فراوانيدرصد   فراواني  سني ي بازه

  6/29  31  سال 30-20 زير

  8/38  40  سال 40- 31

  4/18  20  سال 50 - 41

51-60  11  2/9  

  1/4  5  61 باالي

  0/100  107    كل

  دهنده نمونه مديران تشكيل

  درصد فراواني  فراواني  جنسيت

  6/81  85  مرد

  4/18  22  زن

  0/100 107  كل
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  نمودار فراواني جنسيت 2-4شكل 

  

  

  :سابقه خدمت -1-3- 4-2

كه مشاهده  طور همانبه تفكيك آورده شده كه  دهنده پاسخدر جدول و نمودار زير سابقه خدمت مديران 

  .سال بوده است 10 – 5 بيشترين سابقه خدمتي در محدوده شود يم

  سابقه خدمت مديران3- 4جدول 

  نمونه دهنده تشكيلمديران 

  درصد فراواني  فراواني  سابقه خدمت

  2/10  12  سال 5كمتر از 

  5/24  26  سال 10 - 6

  8/41  43  سال 15 - 11

  3/17  19  سال 16-20

  1/6  7  سال 21باالي 

  0/100  107  كل

 

18%

82%

جنسيت

زن ��د
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  سابقه خدمت مديران3-4شكل 

  

  

  

  :استنباطي آمار - 3–4

  بررسي نرمال بودن متغيرها 1- 4-3

 يموردبررساصلي مدل معادالت ساختاري بررسي نرمال بودن توزيع متغيرهاي  يها فرضيكي از پژوهش 

توزيع  كه يدرصورتپارامتريك و  يها آزموننرمال باشند براي بررسي تحقيق از  ها مؤلفه كه يدرصورت. است

براي بررسي اينكه آيا نمونه . كنيم يماستفاده  يكنا پارامترآماري  يها آزمونما غير نرمال باشند از  يها مؤلفه

موجود  SPSS افزار نرمنمودارهاي آماري خاصي كه در  و ها آزموناز  توان يم باشد يممتعلق به جامعه نرمال 

كه به بررسي نرمال  باشد يماسميرنوف  –، آزمون كولموگروف ها آزمونيكي از اين . ، استفاده نمودباشد يم

  .شود يممشاهده 4- 4نتايج اين آزمون در جدول . پردازد-بودن متغيرها مي 

  

  اسميرنوف –آزمون كولموگروف  4- 4جدول 

10%

25%

42%

17%

6%

سابقه خدمت

از���� ��ل 5 6  - ��ل 10 11 - ��ل 15 ��ل16-20 ��ل �21��

  وضعيتسطح معناداري   اسميرنوف – كولموگروف  متغير

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

٦٢ 

 

  

بنابراين همه متغيرهاي  باشد يمدرصد  5در همه متغيرها بيشتر از ) (sig مقدار سطح معناداري ازآنجاكه

  .در تحقيق داراي توزيع غير نرمال هستند شده استفاده موردمطالعه

  :هامدل معادالت ساختاري و آزمون فرضيه  -2- 4-3

از روش مدل معادالت ساختاري  هايي كه هدف، آزمون مدلي خاص از روابط بين متغيرها استدر پژوهش

يك مدل كامل . هاي مدل معادالت ساختاري استيكي از روش PLSسازي مسيري مدل. شوداستفاده مي

گيري، ارتباط در قسمت اندازه. و ساختاري است) مدل بيروني(گيري شامل دو بخش اندازه PLSمسيري 

با يكديگر جهت  يموردبررسهاي ساختاري عاملگيرد و در قسمت قرار مي يموردبررسها با سازه سؤاالت

  .هستند موردتوجهها فرضيه آزمون

  ارزيابي مدل -3- 4-3

يابي معادالت ساختاري با مدل براي آزمون صحت مدل نظري پژوهش و محاسبه ضرايب تأثير از روش 

  .است شده استفاده Smart- PLS2افزار وسيله نرمبه) PLS( يجزئرويكرد حداقل مربعات 

كند و براي هاي نظري را ارزيابي مييري سازهگ اندازهزمان روايي و پايايي مدل صورت همبه PLSتكنيك 

گيرد قرار مي مورداستفادههاي چند شاخصي با اثرات مستقيم و غيرمستقيم نيز ارزيابي مدل ساختاري با سازه

ها براي ارزيابي مدل مسير و آزمون فرضيه PLSلذا در اين پژوهش از روش ). 1392حجازي و رامشه، (

يري و گ اندازههاي متناظر، در مدل و سازه شده مشاهدهميان متغيرهاي  ارتباط PLS در مدل. شده است استفاده

  .شودها در مدل ساختاري ارزيابي ميروابط ميان سازه

)sig(  

  غير نرمال  00/0  243/0  عملكرد محصول جديد

 غير نرمال 00/0  087/0  توسعه و تحقيق در فروش همكاري

 غير نرمال 00/0  181/0  توسعه و تحقيق در بازاريابي همكاري

 غير نرمال 00/0  134/0  جديد محصول مزيت
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  عامل بارهاي ضرايب با همراه پژوهش ساختاري مدل 4-4 شكل

  

  معناداري ضرايب با همراه پژوهش ساختاري مدل 5-4 شكل

  

  يريگ اندازه يها مدلبررسي روايي و پايايي   -4- 4-3

در . شوندهاي انعكاسي و تركيبي تقسيم ميسازه دودستهبه  ها سازهيا همان  يريگ اندازهمدل  PLS يها مدلدر 

 يبعد تكها بايد در ارزيابي پايايي اين مدل. از نوع انعكاسي هستند يريگ اندازههاي پژوهش حاضر تمام مدل

. شوداستفاده مي يريگ اندازههاي بودن مدل يبعد تكاز آلفاي كرونباخ براي تعيين . ها تعيين شودبودن بلوك
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. است ، پايايي سازگاري درونيشود يمگيري انعكاسي بررسي  - اندازه يها مدلاولين معياري كه در  معموالً

معيار سنتي براي كنترل آن، آلفاي كرونباخ است كه برآوردي را براي پايايي بر اساس همبستگي دروني 

 يدتائبودن بلوك  يبعد تكباشد، سازگاري دروني و  0،7آلفاي كرونباخ بيشتر از  اگر. دهدارائه مي ها معرف

نيز  1از پايايي مركب PLSمسيري  يها دلمعالوه بر آلفاي كرونباخ، در ). 1390آذر و همكاران، ( گردد يم

 0،7اگر ميزان اين شاخص از . شوداستفاده مي ها بلوكبودن  يبعد تكبراي بررسي پايايي سازگاري دروني و 

  .گردد يم يدتائبيشتر باشد، پايايي مركب مدل 

تري است - بودن يك بلوك پايايي مركب نسبت به آلفاي كرونباخ شاخص مناسب يبعد تكبراي تشخيص 

كه هر متغير  شود يميعني فرض ؛ است شده مشاهدهارزي متغيرهاي هم برفرضزيرا آلفاي كرونباخ مبتني 

اما پايايي مركب ؛ در تعريف متغير پنهان دارد شده مشاهدهاهميت يكساني نسبت به ساير متغيرهاي  شده مشاهده

 شده مشاهدهاست تا همبستگي موجود بين متغيرهاي ) بارهاي عاملي(اين فرض را ندارد و مبتني بر نتايج مدل 

). 1391آذر و همكاران، ( دهد يمآلفاي كرونباخ تخميني كران پاييني از پايايي ارائه  درواقع ،ها داده درمجموع

  .است شده ارائه 5-4باخ در جدول نتايج مربوط به پايايي مركب و آلفاي كرون

  

  

  

  PLS افزار نرمنتايج و گزارش خروجي  5- 4جدول 

  پايايي مركب  باخ كرونآلفاي   متغيرهاي تحقيق

  77/0  70/0  عملكرد محصول جديد

  87/0 83/0  توسعه و تحقيق در فروش همكاري

  84/0 80/0  توسعه و تحقيق در بازاريابي همكاري

  76/0 69/0  جديد محصول مزيت

                                                           
1 Composite Reliability  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 0،7براي دو شاخص آلفاي كرونباخ و پايايي مركب از  آمده دست بهمقادير  نماييد يمكه مشاهده  طور همان

گيري از پايايي هاي اندازهبنابراين مدل؛ پايايي مطلوب متغيرهاي تحقيق است دهنده نشانبيشتر است كه 

در مورد  ها معرفاز طريق بررسي همبستگي دروني يا بارهاي عاملي بين  ها شاخصاين . مطلوبي برخوردارند

متفاوت است، پايايي هر معرف بايد  ها معرفپايايي  ازآنجاكهاما ؛ گيرند يممتغيرها نتيجه  زمان همپايايي 

معرف از پراكندگي  يتوجه قابلگران معتقدند كه يك متغير مكنون بايد بخش پژوهش. ارزيابي شود ييتنها به

همبستگي بين يك سازه و هركدام از متغيرهاي  قدر مطلقبنابراين ؛ %)50حداقل  معموالً(را توضيح دهد 

برخي از محققان نيز معتقد . باشد 0,7بايد بيشتر از ) استانداردشدهبارهاي خروجي  قدر مطلق(آن  شده مشاهده

كمتر ) آن شده مشاهدههركدام از متغيرهاي  همبستگي بين يك سازه و(اند كه متغيرهايي كه داراي بار عاملي 

  ).1391آذر و همكاران، (حذف شوند  يريگ اندازهباشند، بهتر است از مدل  0,4از 

  1روايي همگرا - 4-3-5

گيري، روايي همگرا است كه به بررسي ميزان همبستگي هر هاي اندازهمعيار دوم براي بررسي برازش مدل

 .پردازدميخود ) هاشاخص(سازه با سؤاالت 

  

  

  نتايج روايي همگرا متغيرهاي پنهان تحقيق) 6- 4( جدول

  متغيرهاي مكنون
  ميانگين واريانس استخراجي

)AVE > 0.5(  

 596/0  عملكرد محصول جديد

 58/0  توسعه و تحقيق در فروش همكاري

 69/0  توسعه و تحقيق در بازاريابي همكاري

                                                           

1 Convergent Validity 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 592/0  جديد محصول مزيت

 

هاي است و مطابق با يافته 5/0از مقدار  تر بزرگ، )روايي همگرا( AVE1با توجه به اينكه مقدار مناسب براي 

يجه مناسب بودن روايي درنتاند، جدول فوق اين معيار در مورد متغيرهاي مكنون مقدار مناسبي را اتخاذ نموده

  .شودهمگراي پژوهش تأييد مي

  :ساختاري برازش مدل -6- 4-3

  )t_valuesمقادير (ضرايب معناداري  -6-1- 4-3

، لذا در سطح اند آمده دست به 96/1هاي پژوهش بيشتر از چون ضرايب تي فرضيه) 2- 4(با توجه به شكل شماره 

و از  تر بزرگ 96/1از عدد  ها آن تك تكاگر آزمون معناداري . شودتأييد مي ها نآمعنادار بودن % 95اطمينان 

 96/1از  آمده دست بهعدد  هر چه دارند به اين معني كهمعني آمده دست بهباشد، ضرايب  تر كوچك -96/1عدد 

باشد  تر كوچكگذارد و هر چه  يماين است كه متغير مستقل ما بر متغير وابسته تاثير  دهنده نشانباشد  تر بزرگ

. دهنده معنادار بودن مدل استمعنادار بودن اين اعداد نشان. يري نداردتأثيعني متغير مستقل بر وابسته 

 هرچقدرعدد معناداري . از عوامل معنادار است هركدامها در قالب از مؤلفه هركداميگر قرار گرفتن د عبارت به

  .تري روي متغير وابسته دارددهنده آن است كه متغير مستقل اثر قويباشد نشان تر بزرگ 96/1از 

R يا R Squares(آر اسكوئر معيار  -6-2- 4-3
2(  

مربوط به متغيرهاي  R2در يك پژوهش ضرايب  2دومين معيار براي بررسي برازش مدل معادالت ساختاري

زا زا بر يك متغير درونمعياري است كه نشان از تأثير يك متغير برون R2. مدل است) وابسته(زاي پنهان درون

. شودقوي در نظر گرفته مي R2مقدار مالك براي مقادير  عنوان بهبراي فرضيه اصلي  986/0و  687/0دارد و 

كه با توجه به سه مقدار مالك، مناسب بودن  شده است محاسبهزاي پژوهش نهاي دروبراي سازه R2مقدار 

 .سازدبرازش مدل ساختاري را تأييد مي

  هاي پژوهشبراي سازه R2نتايج معيار ) 7- 4جدول (

                                                           

1 Average Variance Extracted 

2
مدل معادالت ساختاري يك ساختار علي خاص بين مجموعه اي از سازه هاي غير قابل مشاهده است ؛ از دو مولفه تشكيل شده است كه  

را مشخص مي كند و يك مدل اندازه گيري كه روابطي بين متغيرهاي پنهان و متغيرهاي مشاهده شده ساختار علي بين متغيرهاي پنهان 

 .را تعريف مي كند

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 R2  متغيرهاي مكنون

  98/0  محصول جديدعملكرد 

  91/0  جديد محصول مزيت

  

  برازش مدل كلي -6-3- 4-3

  1معيار جي او اف - 6-3-1- 4-3

شود كه سه استفاده مي GOFاز معيار ) بيني كننده عملكرد كلي مدل يشپ( يكلبراي بررسي برازش مدل 
  .است شده يمعرف GOF يبراعنوان مقادير ضعيف، متوسط و قوي به 36/0و  25/0، 01/0مقدار 

  :گردداين معيار از طريق فرمول زير محاسبه مي

2RiescommunalitGOF ×=  

  

Communalıtıes�������������������� آيداز ميانگين مقادير اشتراكي متغيرهاي پنهان پژوهش به دست مي.  

  

 ي پژوهشرهايمتغ R2 و Communalityميزان ) 8- 4 جدول(

  Communality  R2  متغيرهاي مكنون

  98/0  63/0  عملكرد محصول

  91/0  45/0  مزيت محصول

  

                                                           
ما از  يگرد عبارت به. شود ياستفاده م براي برازش كلي مدل در تحليل  باشد يم doogness of fitكه به معني  gofمعيار يا شاخص  ١

عددي بين صفرتا يك است كه  gofاين شاخص . كنيم ياستفاده م plsبراي بررسي اعتبار يا كيفيت مدل در تحليل  gofمعيار يا شاخص 

 .باشد نشان از اعتبار و كيفيت باالتر مدل است تر يكهر چه مقدار آن به يك نزد

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  نتايج برازش مدل كلي) 9- 4جدول (

 GOF مدل

 70/0 94/0  54/0  1شماره مدل 

  .شودبرازش بسيار مناسب مدل تأييد مي GOFبراي  آمده دست بهبا توجه به مقدار 

  هاي پژوهشآزمون فرضيه  - 4-4

  هاي پژوهشيهفرضآزمون  نتايج) 10- 4جدول (

  نوع تأثير  مسير
ضريب   ضريب مسير

  معناداري
  آزمون نتيجه

 تاييد  72/2  0.28  مستقيم  مزيت محصول -توسعه و تحقيق در فروش همكاري

 تاييد  84/7  60/0 مستقيم  مزيت محصول- توسعه و تحقيق در بازاريابي همكاري

 تاييد  70/7  61/0 مستقيم عملكرد محصول -مزيت محصول

  هاتحليل يافته  - 4-5

 .دهد، مزيت محصول جديد را تحت تأثير قرار ميتوسعه و تحقيق در فروش همكاري :اول فرضيه 

 همكاري فروش در تحقيق و توسعه بر مزيت محصول جديد توان گفت ضريب مسير يم 10-4مطابق جدول 
است  آمده دست به 1.96است كه باالتر از آستانه معناداري يعني  72/2 يزنبراي اين ضريب  tآماره . است 28/0

  .شود يم تأييدلذا فرض ما 

 
 دهد، مزيت محصول جديد را تحت تأثير قرار ميتوسعه و تحقيق در بازاريابي همكاري: فرضيه دوم

همكاري فروش در تحقيق و توسعه بر مزيت محصول جديد  مسير ضريب گفت توان مي 10-4 جدول مطابق
 است آمده دست به 96/1 يعني معناداري آستانه از باالتر كه است 84/7نيز  ضريب اين براي t آماره. است 60/0
 .شود مي تأييد ما فرض لذا

 .دهدعملكرد محصول جديد را تحت تأثير قرار مي محصول جديد،مزيت : فرضيه سوم

. است 61/0مزيت محصول جديد بر عملكرد محصول جديد  ضريب گفت توان مي 10-4 جدول مطابق
 لذا است آمده دست به 96/1 يعني معناداري آستانه از باالتر كه است 70/7 يزن ضريب اين براي t آماره
  .شود مي تأييد ما فرض

  

  

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  :جانبي هاي يافته 4-6

وجود دارد كه براي  1به نام آزمون سوبل پركاربردبراي آزمودن تأثير يك متغير ميانجي، يك آزمون 
-رود و از فرمول زير محاسبه ميمعناداري تأثير ميانجي يك متغير در رابطه ميان دو متغير ديگر به كار مي

  :شود

 � ����� �
����

  مقدار ضريب مسير ميان متغير مستقل و ميانجي؛ aكه در آن 
b مقدار ضريب مسير ميان متغير ميانجي و وابسته؛  

Sa خطاي استاندارد مربوط به مسير ميان متغير مستقل و ميانجي؛ و  
Sb باشدخطاي استاندارد مربوط به مسير ميان متغير ميانجي و وابسته مي.  

محصول  تحقيق و توسعه از طريق مزيت محصول جديد، عملكرد –همكاري فروش : فرضيه چهارم •
 .دهدجديد را تحت تاثير قرار مي

  

 � ����� �
0.28 � 0.61

��0.61� � 0.08��  �0.28� � 0.08��  �0.08� � 0.08��

� 3/18 

  

- يم 96/1شد و به دليل بيشتر بودن از  18/3حاصل از آزمون سوبل كه برابر با  z-valueبا توجه به مقدار 
در رابطه بين  محصول جديدمزيت ، تأثير متغير ميانجي %95توان اظهار داشت كه در سطح اطمينان 

  معنادار است همكاري فروش تحقيق و توسعه و عملكرد محصول جديد
  
 

محصول  تحقيق و توسعه از طريق مزيت محصول جديد، عملكرد –همكاري بازاريابي : فرضيه پنجم •
 .دهدجديد را تحت تاثير قرار مي

 

 � ����� �
0.60 � 061

��0.61� � 0.06��  �0.60� � 0.08��  �0.06� � 0.08�
� 6/06 

 

                                                           
1 Sobel Test  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 1/ 96شد و به دليل بيشتر بودن از مقدار  06/6حاصل از آزمون سوبل كه برابر با  z-valueبا توجه به مقدار 

بين همكاري در رابطه  مزيت محصول جديد، تأثير متغير ميانجي %95توان اظهار داشت كه در سطح اطمينان مي

  .است معنادار بازاريابي تحقيق و توسعه با عملكرد محصول جديد

  خالصه فصل 4-7

ابتدا با استفاده از آمار . از پرسشنامه پژوهش پرداختيم آمده دست بههاي وتحليل داده يهتجزدر اين فصل به 

سپس با استفاده از . ي قرار گرفتموردبررستوصيفي، نمونه پژوهش از منظر متغيرهاي جمعيت شناختي 

  پژوهش بررسي شدهاي هاي آماري، وضعيت ابعاد مدل و فرضيهآزمون

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

٧١ 
 

  

  

  و پيشنهادها  گيري يجهنت:پنجم فصل
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  :مقدمه5-1

 محصول مزيت ميانجي نقش با جديد محصول عملكرد در توسعه و تحقيق در بازاريابي و فروش همكاري جايگاه ارزيابي در اين تحقيق

در فصل دوم، مباني . گيرد، معرفي گرديد در فصل اول، مدل تحقيق و فرضياتي كه از اين مدل نشئت مي. ، بررسي شدجديد

در فصل سوم، روش تحقيق شامل . توضيح داده شد اختصار بهدرزمينه موضوع تحقيق  شده انجامنظري تحقيق و تحقيقات قبلي 

در فصل . براي تحليل اطالعات ارائه گرديد مورداستفادههاي آماري  روشها و همچنين  آوري داده جامعه آماري، ابزار جمع

  .پرداخته شد PLS2 و SPSS24ي افزارها نرمشده با استفاده از  يآور جمعهاي  چهارم به توصيف و تحليل داده

  ازمون فرضيات تحقيق حاصل از نتايج - 5-2

شد،  ادعا به اينكه فرضيه با توجه اين در.دهد يمتحقيق و توسعه، مزيت محصول جديد را تحت تاثير قرار  - همكاري فروش:فرضيه اول

كنند، با توجه به  ها اين رابطه را تأييد مي حاصل از تحليل داده ، نتايجتحقيق و توسعه بر مزيت محصول جديد -همكاري فروش

آمده لذا فرضيه  دست به 96/1معناداري يعني  آستانه است و باالتر از 72/2براي اين ضريب كه  T و اماره 28/0ضريب معناداري 

  .خواني داردهم) 2006( 2بون و مرونكا، )2017( 1و همكاران نتايج اين فرضيه با تحقيقات هامبورگ .شود اول تأييد مي

همكاري مبني بر  توجه به فرضيه دوم با.دهد يمتحقيق و توسعه، مزيت محصول جديد را تحت تاثير قرار  - همكاري بازاريابي:فرضيه دوم

 60/0داري  ضريب معني. داللت دارند بر تأييد اين فرضيه ها ، نتايج تحليل دادهتحقيق و توسعه بر مزيت محصول جديد -بازاريابي

نتايج  .گردد لذا اين فرضيه تأييد مي آمده دست به 96/1كه باالتر از آستانه معناداري يعني  84/7 براي اين ضريب Tاست و آماره 

  .خواني داردهم) 2017( همكارانهامبورگ و  ،)2014( ادرمايراين فرضيه با تحقيقات انگ و 

مزيت مبني بر تأثير  فرضيه سوم با توجه به.دهد يمتاثير قرار  را تحتمزيت محصول جديد، عملكرد محصول جديد :سوم فرضيه

 61/0داري  ضريب معني. تأكيددارندبر تأييد اين فرضيه داللت  ها وتحليل داده ، تجزيهمحصول جديد بر عملكرد محصول جديد

 نتايج .شود آمده و فرضيه تأييد مي دست به 96/1است كه باالتر از آستانه معناداري يعني  70/7براي اين ضريب  Tاست و آماره 

  .دارد خواني هم) 2010(، جوشي )2002( همكاراناين فرضيه با تحقيقات هامبورگ و 

-محصول جديد را تحت تاثير قرار مي تحقيق و توسعه از طريق مزيت محصول جديد، عملكرد –همكاري فروش :)ميانجي( چهارمفرضيه 

و توسعه بر عملكرد محصول جديد از طريق مزيت محصول  تحقيق –فروش  همكاري تأثيربا توجه بر فرضيه چهارم مبني بر .دهد

� .بر تأييد فرضيه داللت دارند ها وتحليل داده تجزيه ، نتايججديد �  است كه باالتر از آستانه 18/3اين فرضيه برابر با  �����

  .براي آن يافت نشد اي پيشينه، به دليل يكتا بودن فرضيه .شود تأييد مي لذا فرضيه چهارم آمده دست به 96/1معناداري يعني 

با .دهدمحصول جديد را تحت تاثير قرار مي تحقيق و توسعه از طريق مزيت محصول جديد، عملكرد –همكاري بازاريابي :فرضيه پنجم

تحقيق و توسعه بر عملكرد محصول جديد از طريق مزيت محصول  –بازاريابي  همكاري تأثيرتوجه بر فرضيه پنجم مبني بر 

                                                           
1 Homburg and et al 
2 Bon, and M eunka 
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� .بر تأييد فرضيه داللت دارند ها وتحليل داده تجزيه نتايج جديد، �  است كه باالتر از آستانه 06/6اين فرضيه برابر با  �����

  .براي آن يافت نشد اي پيشينه  به دليل يكتا بودن  فرضي .شود تأييد مي لذا فرضيه پنجم آمده دست به 96/1معناداري يعني 

  :تحقيق ها پيشنهاد - 5-3

 بنيان دانش شركتهاي مديريت عالي سطوحمي توان تعدادي پيشنهاد به  آمده از آمار توصيفي، آزمون دست توجه به نتايج به با

  :ارائه داد دانشگاه تهران فناوري علم  پارك

  )تحقيق و توسعه، مزيت محصول جديد - تاثير همكاري فروش:( پيشنهاد مبتني بر فرضيه اول

تحقيق و توسعه بر مزيت محصول جديد سودمند است؛ پيشنهاد مي  فروش همكاري بازاريابي با توجه به اين فرضيه كه

پيشنهاد  . در رفع نواقص فني محصول جديدي كه به بازار ورود كرده قدرت تحقيق و توسعه، تاثير و گردد كه با توجه به

وي در شركتهاي دانش بنيان تدارك مي شود كه بخش تحقيق و توسعه و فروش و همينطور بازاريابي ارتباط خيلي  ق

 .افزايش دهند   را  كه موفقيت در معرفي محصول جديد داشته باشند 

  )تحقيق و توسعه، مزيت محصول جديد -تاثير همكاري بازاريابي:( پيشنهاد مبتني بر فرضيه دوم

شركتهاي دانش بينان  بر طراحي و توسعه محصول  توسعه و تحقيق قوي بخش  تاثير به توجه با كه گردد مي پيشنهاد

جديد  ارتباط خيلي قوي بين بخش بازاريابي و تحقيق توسعه در جهت طراحي و توليد محصول با كيفيت و متناسب با 

  .نياز بازار بر قرار شود

  )تحقيق و توسعه، مزيت محصول جديد -تاثير همكاري بازاريابي:( سومپيشنهاد مبتني بر فرضيه 

كند كه مزيت اين يافته كه مزيت محصول جديد داراي رابطه مثبت با عملكرد محصول جديد است ابن نكته را بيان مي �

اين يافته بر مسئوليت تيم توليد محصول جديد در نشان دادن مزيت محصول جديد نسبت  .محصول كامالً ضروري است

-گرا از طريق نظارت فعال در زمينه درخواست نگ بازاربه محصوالت موجود تاكيد دارد، بنابراين الزم است يك فره

هاي مشتريان در محيط رقابتي و سپس تحليل، توزيع و استفاده از اين اطالعات در كل تيم توليد محصول جديد، 

 .ايجاد اين مزيت كمك خواهد كرد به منظور ايجاد ارزش براي مشتريان، به

  )محصول جديد جديد، عملكرد مزيت محصول:( چهارمپيشنهاد مبتني بر فرضيه 

جديد بسته به فرهنگ گروه  و تمركز قدرت متفاوت باشد  محصول عملكرد جديد، محصول با توجه به مزيت �

، شركت ها بايد بازاريابي و فروش را در رابطه با اين عوامل براي افزايش اثربخشي  همكاري با تحقيق و 

 توسعه مد نظر داشته باشند

  )محصول جديد تاثير تحقيق و توسعه از طريق مزيت محصول جديد، عملكرد:( رضيه پنجم پيشنهاد مبتني بر ف

  :برپايه اين فرضيه مي تواند پيشنهادات زير ارائه داد 
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، نظارت بر سفارش و بازده پذير انعطافمانند ارائه خدمات ناشي از مزيت محصول جديد  عملكردي  هاي ويژگيوجود  �

و  دهد ميو وفاداري برند را افزايش  كننده مصرفد رضايت پس از خريد، اگر خوب طراحي شون محصول در مرحله

 شوند ميمزيت محصول جديد  منجر به

  هاي تحقيق موانع و محدوديت - 4- 5

ها و رفع و  آيند كه بايستي به علل بروز آن  هايي بر سر راه پژوهشگر به وجود مي تنگنا مسلماًجهت انجام هر كار پژوهشي، 

است كه   اين تر مهمالبته نكته . تواند توسط افراد مسئول و يا پژوهشگران بعدي انجام گيرد اين امر مي. ها پرداخته شود كاهش آن

هاي مهم اين تحقيق  تنگنا ازجمله. قراردادها را موردتوجه جدي  تنگنايري نتايج حاصل از پژوهش اين كارگ بهبايستي در تحليل و 

  :توان به موارد زير اشاره كرد مي

 و تحقيق بازاريابي همكاري اثربخشي بررسي مديريت عالي سطوح كليهكه جامعه آماري پژوهش ما را  با توجه به اين �

:  موردي مطالعه(  بازار مختلف شرايط تحت جديد محصول توسعه براي  توسعه و تحقيق فروش همكاري و توسعه

-سازمان/ هادهند تعميم دادن آن به ساير شركتتشكيل مي ،)تهران دانشگاه فناوري پارك بنيان دانش موفق شركتهاي

 .هاي ديگر بايد بااحتياط صورت بگيرد

علت اين امر در وهله . باشدپژوهش مي آوري اطالعات در اينعنوان ابزار جمع ها، استفاده از پرسشنامه بهيكي از محدوديت �

پديد ... هاي ذهني همچون احساسات، رضايت و ها در زمينهگيري و گردآوري دادهنخست مشكالتي است كه در هنگام اندازه

علت ديگر، شرايطي است كه . صورت كمي درآوريم شوند كه بخواهيم رفتار انساني را بهاين مشكالت زماني ظاهر مي. آيدمي

براي مثال، ممكن است در آن لحظه خاص . دهنده در هنگام پاسخ دادن به سؤاالت پرسشنامه ممكن است درگير آن باشداسخپ

گويي به سؤاالت پرسشنامه نداشته باشد و يا به علت عواملي همچون محيط و يا دهنده تمركز كافي را براي پاسخذهن پاسخ

 .شود هاي خود دچار سوگيريخود پژوهشگر در پاسخ

 لذا است؛ شده سنجيده پرسشنامه با متغيرها تحقيق اين در اطالعات، ارائه در ها شركت همكاري همكاري نسبتا ضعيف علت به �

 در است ممكن دهند، مي پاسخ ها پرسشنامه به خود تمايل با دهندگانپاسخ و دارد سنجي خود ي جنبه پرسشنامه اينكه به توجه با

 .باشند شده برآورد ازحد بيش متغيرها بين روابط و داشته وجود سوگيري حالت هايشان پاسخ

  .ايران در مخصوصاً موضوع تازگي علت به تحقيق درزمينه موضوع مشابه تحقيقات كمبود �

  .هاي التيننامهها، مقاالت و پايانداده، سايت هاي پايگاه بهو دسترسي محدود  محدوديت منابع موجود در مخازن دانشگاه �

  پيشنهاد به محققين آينده - 5- 5
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تواند راهنماي پژوهشگراني كه قصد پژوهش مشابه هاي جديدي را خواهد شناخت كه ميمحقق در پايان پژوهش خود ديدگاه

  .توان مطرح كردها زير را مي با توجه به اين پژوهش پيشنهاد. رادارند، باشد

 نقش با جديد محصول عملكرد در توسعه و تحقيق در بازاريابي و فروش همكاري جايگاه ارزيابياين پژوهش به  كه ازآنجايي �

پاركهاي فناوري كشور  و مقايسه ديگر  در موفقشركتهاي دانش بنيان  ، لذا بررسي آن بر رويجديد محصول مزيت ميانجي

 .نتايج با اين تحقيق توصيه مي شود

 .توصيه مي شود كه اين تحقيق در جامعه گسترده تر مثل پاركهاي فناوري كشور انجام شود تا نتايج معتبرتري حاصل شود  �

مرحله توسعه ( هاديگر بازه تنها نهتحقيقات آتي بايد . توسعه محصول جديد تمركز شده است سازي پيادهدر اين مطالعه تنها بر  �

سازماني ديگر كه احتمال  هاي پروسهتوسعه محصول جديد را شامل شوند، بلكه بايد  هپروس) آزمايشي و مرحله توسعه اصلي

 .را شامل شوند دارندبر عملكرد محصول جديد را  تأثيرگذاري
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  :منابع فارسي

 .نما، چاپ اول ، برنامه ريزي استارتژيك و كاربرد آنف انتشارات سايه)1377(احمدي، حسين، 

راهبردهاي رهبري متخصصان در بخش تحقيق و توسعه، فصلنامه  ،)1389(محمد، پيرمراد؛ حميدرضا، اعرابي؛ سيد 

 35 تا 1، صفحات 89و بهار  88، زمستان 61 مطالعات مديريت بهبود و تحول شماره

و ، بررسي رابطه بين هزينه اي تحقيق، توسعه 01395اميرزاده؛ مهدي، جعفرنژاد؛ احمد، جشيره نژادي؛ عليرضا،

 6-1، ص )1395(27سودآوري واحدهاي صنعتي برگزيده استان كرمان، مجله مديريت توسعه و تحول، 

، نشر نگاهف )چشم انداز پست مدرن( يسازمان، رويكردهاي سازمان و مديريت و رفتار )1385(اميركبيري، عليرضا، 

 .چاپ دوم تهران

 توسعه موفقيت بر بازار گرايش و كارآفرينانه گرايش تاثير ".) 1397(. نائيجي كاووس و، وحيد ، اسفندياري 

پژوهش تحقيقات بازاريابي  -فصلنامه علمي" داخلي هاي كنترل ميانجي نقش: بنيان دانش هاي شركت در جديد محصول

 63- 47): 3( 17 نوين

فروشان شهر خرده : مطالعه موردي( ديجد، بررسي تاثير خرده فروش بر عملكرد محصول )1394( ايزدي؛ احمد،

 122ص بين المللي امام خميني، دانشكده علوم اجتماي،  ، پايان نامه كارشناسي ارشد، ذانشگاه)شيراز

 نگاه انتشارات مديريت، در ساختاري - مسيري سازي مدل). 1391.(مهدي قنواتي، و رسول زاده، غالم عادل؛ آذر،

 1380 سمت، انتشارات ديريت،م در آن كاربرد و آمار ،)1380( ،منصور مومني؛ ،عادل آذر؛

، بررسي تاثير فروش گرايي و تخصص نيروي فروش بر )1393( پورسليمي؛ مجتبي، كفاش پور؛ آذر، حسيني؛ صنم،

هاي فرئش خودروهاي وارداتي نمايندگي: مطالعه موردي( يمشترعملكرد نيروي فروش با توجه به نقش واسط اعتماد 

هاي بين المللي شهيد بهشتي تهران، ويژه نامه تحقيقات بازاريابي، مركز همايش، كنفرانس ملي )در سط شهر مشهد

 74-55پژوهش تحقيقات بازاريابي نوين، صص  -فصلنامه علمي

 سوم، چاپ سمت؛ انتشارات تهران، انساني، علوم در تحقيق روش بر اي مقدمه). 1387( محمدرضا نيا،   حافظ

  131:تهران

 كشور؛ علمي تحقيقات مركز انتشارات ،»نويسي نامه پايان بر رويكردي با تحقيق وشر« ؛)1387( غالمرضا خاكي،

  155-159-202-258:تهران اول؛ چاپ

 219-203 ):5( 3موفقيت و فروش محصول جديد، فصلنامه مطالعات مديريت و حسابداري،  حسن فرد،دانايي

 عملكرد بر بازاريابي و فروش استراتژي تأثير الگوي ارائه). 1392( شاهرخ؛ زهره، پورحسيني، اميرحسين، دهدشتي

 .84- 61, )1(5، بازرگاني مديريت پژوهشي-علمي فصلنامه. فروش
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بررسي مورذي تعاوني هاي (، اثربخشي هزينه اي و توسعه )1386(دهقاني؛ علي، خردمند؛ كارمان، عبدي؛ محمد، 

 114- 99، 2شماره ، 4دوره بررسي اقتصادي  ، فصلنامه)توليدي استان خراسان رضوي و ايران

 محصول عملكرد بر اندازي راه كارايي و محصول مزيت بازارگرايي تاثيرگذاري ،1394 حسين،، كلور رحيمي

 آموزش موسسه تهران، پايدار، توسعه محوريت با مديريت علوم المللي بين سمپوزيوم دومين سازماني، عملكرد جديد

 پايدار توسعه به دستيابي راهكارهاي مركز اروند، مهر عالي

مديريت بازاريابي، انتشارات سمت، تهران، چاپ  ف) 1387( روستا؛ احمد، ونوس؛ داور؛ ابراهيمي، عبدالمجيد،

 دوازدهم

 دوازدهم، چاپ آگاه، نشر: تهران. رفتاري علوم در تحقيق هاي روش). 1387. (ا حجازي،؛ و ع بازرگان،. ز ،سرمد

  29-27 ص

 كليدي عوامل بندي اولويت و ارزشيابي عنوان تحت پژوهشي" .)1397( .، محمد ، و علي رنجبر عصاري

 33-25) : 7( 13مجله بررسي بازرگاني "جديد محصول توسعه موفقيت

 و عوامل بندي رتبه و بررسي ).1390.(ف محمدي،؛ و ر فر، طالعي. ح. س نسب، حاتمي. س سعيدااردكاني،

 استان آشاميدني و غذايي صنايع در واقع SMEs مديران ديدگاه مطالعه جديد محصول توسعه فرايند بر موثر هايمولفه

 126-  101 ص ،1 شماره ،1 دوره نوين، بازاريابي تحقيقات. فارس

 ريزي، برنامه و مديريت پژوهش و آموزش عالي موسسه تهران، مديريت، در تحقيق هاي روش). 1381( اوه سكاران،

  22-297 صص: تهران دوم، چاپ

رويكردها و يافته ها، دانش مديريت، : استرتژي توسعه محصول جديد). 1383. (ج.س م، ايرانيان،. س سيد حسيني،

 106- 81صص ، 64شماره 

-98 ص تهران، سخن، انتشارت. رفتاري علوم در تحقيق هاي¬روش). 1387( نسترن شريفي و پاشا حسين شريفي،

65.  

 ، نقش تحقيق و توسعه در ارزش آفريني شركت ها از ديدگاه)1387( ورواني؛ محسن،صدري نيا؛ محمدف 

 55-48، 15شماره ، )رشد فناوري(رشد خبرگان، فصلنامه تخصصي پارك ها و مراكز 

، شناسايي و طبقه بندي تنگاها و چالش هاي فعاليت هاي تحقيق و )1395( ، مهدي زاده؛ مهران،محمد طالقاني؛

 50-37، ص 1395، سال 25ظام اداري، مجله مديريت توسعه و تحول، شماره توسعه اي در ن

 رضا الريجاني؛ فاضل ترجمه اجتماعي، علوم در پژوهش روشهاي ،)1381( ديويد ناچمياس، چاوا؛ فورد، فرانك

  236:صداوسيما انتشارات: تهران فاضلي؛

 طريق از داري بهره و اكتشاف ي دوگانه هاي توانمندي تركيب تحقق). 1394( ،منوچهر آراني؛ مهدي، نجمي؛ قندي

 .32- 1, )39(10، ايران مديريت علوم فصلنامه. بازاريابي و فروش هاي بخش رابطه طراحي

 چاپ اول، نشر مبلغان ، مديريت راهبردي نام تجاري، ترجمه سينا قربانلو،)1385(كاپفرر، ژان، 
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 فرد مدير: مهرجرد: ، تهران)1389(زارع ، اصول بازاريابي، ترجمه مهدي )2008( ، آرمسترانگ؛ گري،پيفل كاتلر؛

 ، نفش مراكز تحقيق و توسعه در نظام نواوري، نشريه)1389(كشاورز؛ محسن، رحيمي؛ محسن، سليمي؛ مجيد، 

 1389، بهار و تابستان 8و  7شماهر صنعت و دانشگاه، سال سوم، 

گرايي و ، بررسي تاثير مديريت استراتژيك برند در رابطه مشتري)1394( ،دمسعو لطيفيان؛ احمد، منظمي برهاني؛

 .رقيب گرايي بر توسعه محصول جديد، اولين همايش بين االمللي حسابداري، حسابرسي، اقتصاد و مديريت

  ناشر انتشارات ،SPSS از استفاده با آماري هاي تحليل ،)1386( فعال، علي قيومي؛ منصور، مومني؛

 167:تهران سمت؛ انتشارات كيفي، پژوهش عملي راهنماي). 1383( علي حيدر هومن،

: تهران اول، چاپ جامع، رويكردي: مديريت در كمي پژوهش شناسيروش). 1388(عادل؛ آذر، مهدي؛ الواني، ؛

  .1388 اشراقي،- صفار انتشارات

، همكاري واحد بازاريابي و مركز تحقيق و توسعه )1396( داودي سالستاني؛ علي، دودوانگه؛ سارا، افشار؛ پروين،

 سازمان و تاثير آن بر 
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  :پيوست

  بسمه تعالي

  

  :با سالم

 بازاريابي همكاري اثربخشي بررسي "صاحب نظر گرامي ، پرسشنامه حاضر به منظور يك بررسي و تحقيق علمي تحت عنوان 

:  موردي مطالعه(  بازار مختلف شرايط تحت جديد محصول توسعه براي  توسعه و تحقيق فروش همكاري و توسعه و تحقيق

لذا از شما تقاضا مي شود با قبول . در اختيار شما قرار گرفته است " )تهران دانشگاه فناوري پارك بنيان دانش موفق شركتهاي

  .زحمت و صرف وقت خود بطور دقيق به سواالت پاسخ دهيد

پيشاپيش از . عات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقيق استفاده خواهد شد و نيازي به ذكر نام نيستالزم به ذكر است  كه اطال

  .همكاري صميمانه شما تشكر مي نمايم

  محمديبا تشكر                                                                                                                                          

  :مشخصات فردي پاسخ دهنده

  زن            مرد                      :جنسيت

  :سن

         40-31               سال   30- 21زير 

      سال 61باالي                  51-60                        50- 41    

  :سابقه  خدمت

     

  سال به باال 21      سال  20- 16     سال 15تا11     سال   10- 6     سال    5زير   
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 تر اطالعات دقيق داشتن و كننده مصرف با تر مستقيم ارتباط واسطه به فروش واحد:توسعه و تحقيق در فروش همكاري .1

  .باشد داشته بازار به جديد محصول ارائه در بسزايي نقش ميتواند مشتري نياز به نسبت

 شناخت مخاطب براي بازار نواسانات و وضعيت ارزيابي واحد، اين وظايف جمله از :توسعه و تحقيق در بازاريابي همكاري .2

  .است جديد محصول ارائه براي زماني بازه بهترين همچنين و جديد محصول

برتري يا  توان مي آن وسيله به كه است فرد به منحصر هايي ويژگي داراي جديد محصول هر:جديد محصول مزيت .3

  .سنجيد محصوالت ديگر به نسبت را محصول آن نواقص

همچنين  و كننده مصرف براي عملكرد لحاظ از بايد بازار، به ورود از پس و پيش محصول هر: جديد محصول عملكرد .4

  .گيرد قرار بررسي مورد محصول آن دهنده ارائه براي
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1 
محصوالت محصول نواور ما از لحاظ تامين نيازهاي مشتري برتر از 

  رقابتي است

       

2 
نواوري محصول ما شامل ويژگي هاي محصول جديد به مشتريان 

 كه رقبا آن را ارائه  نمي كنند

       

3 
نواوري محصول ما از لحاط كيفيت برتر از محصوالت رقابتي 

 است

       

4 

نواوري محصول ما  ويژگي هاي منحصر به فردي را در دسترس 

مي دهد كه  محصوالت رقيب قادر به ارائه آنها مشتريان  قرار 

 نيستند

       

        عملكرد محصول جديد 
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         نواوري محصول ما به  لحاظ مالي بسيار موفق است 5

6 
نواري محصول جديد اثرات قوي و مثبت بر فروش و سوداوري 

  شركت ما داشته است
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ي كم  فروش- همكاري بخش تحقيق و توسعه 
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7  
فروش در تجزيه و تحليل  -سطح همكاري بين بخش تحقيق و توسعه

  نيازهاي مشتري وجود دارد

       

8  
فروش در توليد ايده هاي  -سطح همكاري بين بخش تحقيق و توسعه

 محصول جديد وجود دارد

       

9  
فروش  در شناسايي فرصت  -بخش تحقيق و توسعهسطح همكاري بين 

 هايي تجاري كاربرد فناوري جديد وجود دارد

       

10  
فروش  در تعريف اهداف و  -سطح همكاري بين بخش تحقيق و توسعه

 اولويت هاي توسعه محصول جديد وجود دارد

       

11  
در برنامه  ريزي و   فروش -سطح همكاري بين بخش تحقيق و توسعه

 توسعه محصول جديد وجود داردبودجه پروژه 

       

12  
در توسعه ايده هاي  فروش  -سطح همكاري بين بخش تحقيق و توسعه

  جديد وجود دارد

       

         بازاريابي- همكاري بخش  تحقيق و توسعه   

13  
تحليل بازاريابي در تجزيه و  -سطح همكاري بين بخش تحقيق و توسعه

  نيازهاي مشتري وجو دارد

       

14  
بازاريابي در توليد ايده هاي  -سطح همكاري بين بخش تحقيق و توسعه

 .محصول جديد وجود دارد

       

15  
بازاريابي فروش در شناسايي  -سطح همكاري بين بخش تحقيق و توسعه

 .فرصت هايي تجاري كاربرد فناوري جديد وجود دارد

       

16  
بازاريابي  در تعريف اهداف و  -همكاري بين بخش تحقيق و توسعهسطح 

 .اولويت هاي توسعه محصول جديد وجود دارد

       

       در برنامه  ريزي و  بازاريابي  -سطح همكاري بين بخش تحقيق و توسعه  17
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 توسعه محصول جديد وجود داردبودجه پروژه در 

18  
 در توسعه ايده هاي   بازاريابي -توسعهسطح همكاري بين بخش تحقيق و 

  توسعه محصول جديد وجود دارد

       

 

  :تهران دانشگاه فناوري پارك بنيان دانش موفق هاي شركتليست  شركت هاي دانش بنيان 

شركتهاي موفق شركتهايي كه محصوالت خود تجاري و به بازار النچ كرده اند و ناموفق در مرحله توسعه و 

  تجاري سازي قرار دارندما قبل 

  نام شركت شركت نام

  موفق  رادين دام فرتاك 

  موفق نا  نيكان دام آروين

  موفق نا  انرژي توانا كيش

  موفق  سگال به رويش خاك

  موفق  گياهان دارويي بهار سپينود

  موفق نا  رستاك تدبير نامي

  موفق نا  ارمغان صحت البرز

  موفق نا  ميزان سنجش پاسارگاد

  موفق  پااليه گستر سيمرغ ايرانيان

  موفق نا  دام گستر پيشگام

  موفق نا  بهبد رشد افزون البرز  

  موفق  دانشگاهي كشت و دام نو انديش البرز 

  موفق نا  صنعت و آباداني خانه توسعه پاك

  نا موفق  دانش مان اينترنت اشيا

  موفق  فراداده رايانه سورنا

  نا موفق  پارس مفصل آسيا

  نا موفق  بنيان ايرانيانماد 

  نا موفق  فكور

  موفق  مدار گسترش فناوري اطالعات
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  موفق نا  نسيم ارتباط دماوند

    تكين مقاوم سازي پيشرفته

  موفق نا  توليدي ميكرو نرم افزار

  موفق نا  يكان بهين فناور دانشگاه تهران

  موفق نا  ره آورد ساعي

  موفق  پيشگام تجهيز بنيان

  موفق نا  فرزامآرشام ماشين 

  موفق نا  چارگون

  موفق  حساب رايان پارس

  موفق نا  مديريت پروژه هاي توربين اركان ايرانيان

  موفق نا  فراسنج ابزار

  موفق  آركا خطوط لوله و نفت و گاز

  موفق نا  ارتباطات فرهنگ آزما

  موفق  توسعه فناوري ماشين ابزار و اتوماسيون صدرافن گستر

  موفق نا  راژان پرتو پارس

  موفق  آذين زمين پويا

  موفق نا  سگال پردازش پارت

  

 

 

 

 

 

 

 

  خروجي نرم افزار: پيوست ب
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  ازمون  نرمال بودن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   :مدل اندازه گيري

  مدل ساختاري همراه با ضرايب بار عاملي
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  مدل ساختاري همراه با ضرايب معناداري

  

  

  

  ضرايب بارهاي عاملي
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  :)PLSخروجي ( الفاي كرونباخ
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  : پايايي تركيبي

  

  :ميانگين واريانس استخراجي

  

  جدول ميزان همبستگي سواالت با متغيرها
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 :ماتريس ميزان همبستگي متغيرهاي تحقيق
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  :چكيده انگليسي

  

Abstract: 

Objective: To investigate the effectiveness of R & D cooperation and R & D co-operation for the 
development of new products under different market conditions. 

Methodology: In terms of purpose and type of applied and descriptive-survey, the study levels of 
successful management companies of knowledge base of Tehran University of Technology were 
sampled. 108 samples were selected from the community. Data gathering tool was a standard 
questionnaire consisting of 18 questions for measuring the variables of the research. Validity and 
reliability of the questionnaire approved. In order to test the hypotheses, structural equations 
modeling was used. 

Findings: The results show that the collaboration of R & D and R & D co-operation on the benefits 
of the new product is influential and, on the other hand, the advantage of the new product also 
affects the performance of the new product. At the end of the research, suggestions were made for 
future researchers. 

Keywords: R & D marketing co-operation, sales and marketing co-operation, new product 
performance 

 

 

 

  :چكيده

 تحت جديد محصول توسعه براي  توسعه و تحقيق فروش همكاري و توسعه و تحقيق بازاريابي همكاري اثربخشي بررسي :هدف 

  بازار مختلف شرايط

 بنيان دانش موفق هاي شركت مديريت سطوحمورد مطالعه  پيمايشي،  - ازنظر هدف و نوع كاربردي و  توصيفي :روش شناسي 

ها در اين پژوهش ابزار گردآوري داده .نفر از بين جامعه اماري انتخاب شدند 108حجم نمونه  تهران دانشگاه فناوري پارك

روايي و پاياي پرسشنامه مورد تائيد قررا گرفت  .بوده است هاي تحقيق سوال براي سنجش متغير 18كه شامل  استاندار پرسشنامه

  . ده شدمعادالت ساختاري استفاسازي به منظور آزمون فرضيات از مدل 
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٩٤ 
 

گذار نتايج نشان داد همكاري فروش تحقيق و توسعه و همكاري بازاريابي تحقيق و توسعه بر مزيت محصول جديد تاثير :يافته ها 

در اخر تحقيق نيز پيشنهادهايي براي . است و از طرفي مزيت محصول جديد نيز بر عملكرد محصول جديد تاثير گذار است

 .محققين آينده پيشنهاد شد

  ، جديد محصول عملكرد ،بازاريابي و فروش همكاريهمكاري بازاريابي تحقيق و توسعه،  :ات كليديكلم
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