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Abstract 
Successful new products are being considered as one of key factors in success 
and survival of companies. Many companies are trying to predict a new product 
potential for being successful before they start developing and manufacturing of 
the product. In the current study, we identify and rank the effective factors in the 
plans of new product development in a food manufacturing company. To 
proceed, some questionnaires are distributed among 20 managers and employees 
of Shiva Karaj company, as experts, to answer the designed questions and provide 
the requested information. After gathering the data, Fuzzy Delphi technique is 
employed to identify the effective factors and then Interpretive Structural 
Modeling (ISM) is applied to rank them. In this regard, MICMAC analyze is also 
used in order to identify the types of the variables and categorize them into four 
different levels. Based on MICMAC analyze, the variables are grouped into three 
categories including independent, relational and dependent variables. The 
obtained result also shows that; no variables belong in autonomic variables group. 
The outputs of this research are consistent with the company experience in 
terms of validity and sequence of steps and the proposed model and the 
corresponding results are approved by Shiva Karaj company. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Today, food industry is one of the most 
important parts of the economy 
considered by various officials and 
organizations (Lehmann et al., 2012). By 
increasing income levels and changing 
people's lifestyles due to rapid economic 
and social development, the food 
processing industry has experienced 
severe pressures to ensure the quality and 
safety of products (Kendall Kaptan et al., 
2018). Despite the global importance of 
this sector, the performance of the 
organizations faces many challenges, 
including competing with others to retain 
the existing customers and attract new 
ones (Pinna et al., 2017). In fact, over the 
years, advances in technology, increasing 
domestic and international competitors, 
changing customer tastes, etc. have 
rapidly affected the food industry and 
shifted its focus to innovation to survive 
and gain a competitive advantage 
(Moskowitz et al., 2009). Regarding the 
fact that new products are the cause of 
growth and success of most companies, 
and considering that focusing on the 
process makes them more successful, the 
process of launching a new product should 
be closely monitored. It will help us to 
identify the factors leading to the 
successful development of new products 
in the food industry and understand their 
levels by using the interpretive structural 
method. Finally, the types of variables 
affecting the development of products will 
be identified. 

 

2. Methodology 
The statistical population of this research 
included 20 managers and experts from 
Shiva Company. In this regard, 20 

questionnaires were designed and 
distributed among the participants.  The 
research process consisted of three 
stages. 1. Criteria identification phase: In 
this phase, the criteria were collected by 
studying the research literature related to 
the selection of new product 
development. To prepare a list of criteria, 
first, non-repetitive criteria were 
collected and then one of the criteria that 
was exactly repeated in the research or 
conceptually similar, was mentioned in the 
list. 2. Criteria screening phase: In this 
stage, first, effective criteria in the 
organization were identified through 
interviews with senior managers of the 
organization, and then the fuzzy Delphi 
technique was used to determine the most 
important criteria; 3. Variables type and 
relationship identification phase: In this 
phase, the questionnaires designed to 
determine the relationships of interpretive 
structural modeling were completed by 
the managers of the organization. Then, by 
converting the relationship matrix and 
creating consistency in the relationship 
matrix, the ISM graph was plotted as a 
graphical modeling of relationships and 
the type of variables was determined using 
MICMAC analysis. 

 

3. Findings 
The first category includes autonomous 
factors. These factors have less impact 
intensity and are less sensitive. There has 
been no autonomous factor among the 
factors studied in this research. The 
second category includes independent 
factors. These factors have high impact 
intensity and are less sensitive. Only one 
factor (i.e. new product development 
strategies) has been identified as an 
independent factor in the present 
research. This result suggests that new 
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product development strategies are 
independent of other related factors. The 
third category includes linking factors. 
These factors have a strong impact 
intensity and are very sensitive. Among the 
studied factors, five factors belonged to 
this category, including "customer 
orientation", "information sharing", "cross-
sectorial relationships", "core innovation" 
and "quality of new product development 
process". The fourth category consists of 
dependent factors. These factors have 
weak impact intensity. However, are very 
sensitive. "Organizational support and 
senior management", "technological 
capabilities" and "rewarding members" 
have been identified as dependent factors. 

 

4. Conclusion 
The first key result in this research was the 
graphical model obtained from the 
interpretive structural modeling method. 
In this model, 9 factors affecting the 
success of new product development 
projects were prioritized based on their 
impact on the success of these projects. 
This graphical model can help managers 
get the right picture of the factors 
affecting the development of new 

products and achieve significant success 
in these projects by focusing on the most 
key factors. 

Another key result of this study was the 
graph of the degree of the interactions and 
intensity of effectiveness between the 
factors obtained from the MICMAC 
method. According to this graph, the 
factors can be examined from two 
perspectives: the first perspective 
considers the degree of interaction of a 
factor with other factors and the second 
perspective considers the effectiveness or 
influence of the factors. In addition, the 
intensity of the effectiveness of each 
factor is quantitatively calculated. This 
classification will help the managers to pay 
more attention to the critical factors 
affecting the success of the new products.  

In this research, by reviewing the 
literature in this field, 3 key factors 
affecting the success of new product 
development projects were identified and 
then by using Interpretive Structural 
Modeling (ISM) method, these factors 
were prioritized. The results of this 
research were approved in terms of 
validity and sequence of steps by the 
industry. 
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 چکیده
  محسوب   هاآن  بقای  حتی  و  هاشرکت  موفقیت  برای  عامل  برترین  عنوان  به  جدید  محصوالت  موفقیت

 بینیپیش   به  اقدام  جدید،  محصول  توسعه  از  قبل  تا  دارند  سعی  بسیاری  هایشرکت.  شودمی
 هایپروژه  موفقیت  بر  موثر  عوامل  بندیسطح  و  شناسایی  تحقیق  این  هدف.  نمایند  آن  موفقیت

  تحقیق  این   خبرگی  جمعیت.  باشدمی  غذایی  مواد  تولیدی   شرکت  یک   در   جدید  محصول   توسعه
 طریق   از  هاآن  اطالعات  و  باشدمی  نفر  20  افراد  این  تعداد  و  کرج  شیوا  کارخانه  مدیران  شامل

  و  فازی  دلفی  تکنیک  از  موثر  عوامل  شناسایی  برای  پژوهش  این  در.  استشده   آوری جمع  پرسشنامه
  تحلیل   از  متغیرها  نوع   شناسایی  برای  و  ISM  تفسیری  و  ساختاری  سازیمدل  از  بندیسطح  برای

MICMAC  بندی طبقه  مختلف  سطح  چهار  در  متغیرها  ها،داده  تحلیل  از  پس.  استشده   استفاده  
 قرار   وابسته  و  ارتباطی  مستقل،  متغیرهای  گروه  سه  در  متغیرها   MICMAC  تحلیل  از  پس.  شدند

  که  دهدمی  نشان  حاصل  نتایج.  نگرفت  قرار  خودگردان  متغیرهای  گروه  در  متغیری  هیچ   و   گرفتند
 .استگردیده  واقع مذکور شرکت تایید مورد هاگام توالی و اعتبار نظر از پژوهش مدل

 کلیدواژه ها: 
  شرکت جدید، محصول توسعه
 فازی، دلفی غذایی، مواد تولیدی

 ، ISM تفسیری ساختاری مدل
 MICMAC تحلیل
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 مقدمه 1
از بخش   ترینمهم  از  یکی  غذا  صنعت  امروزه   هایی 

کنونی   توجه   مورد  که  شودمی   محسوب  اقتصاد 
است گرفته   قرار  مختلفی  هایسازمان  و  مقامات

با افزایش سطح درآمد و  (.  2012  ،1همکاران   و  لیمن)
سریع   توسعه  دلیل  به  مردم  زندگی  سبک  تغییر 
غذایی   مواد  پردازش  صنعت  اجتماعی،  و  اقتصادی 

ایمنی  فشار  و  کیفیت  تضمین  برای  را  های شدیدی 
(.  2018،  2کپتان است )کندال محصوالت تجربه کرده 

  عملکرد   جهانی، سطح در  بخش  این  اهمیت  وجود با
  با   رقابت   جمله  از   بسیاری  هایچالش   با  هاسازمان
  جذب   و  فعلی  مشتریان  حفظ  منظور  به  سایرین

و )هستند    روبرو  جدید   هایبازار   و  مشتریان   پینا 
 گذشته،   سالیان   طی   حقیقت،   در (. 2017  ،3همکاران 
  و   داخلی  رقبای  افزایش  تکنولوژی،  در  پیشرفت 

  شتاب   با  غیره   و   مشتریان  سلیقه  تغییر  المللی، بین
  را   آن  تمرکز  و  گذاشته  تاثیر  غذا  صنعت   بسیاری روی

  دست   به  و  خود  بقای  حفظ   برای   نوآوری   سمت  به
  و  ماسکوویتز)است  داده   سوق   رقابتی  مزیت  آوردن

  هم   امروزی  هایسازمان  بنابراین   . (2009  ،4همکاران 
  خود   سودآوری  افزایش  منظور  به  هم  و  بقا   برای

  و   تمایز   ایجاد   جهت   هایی استراتژی   یارایه  نیازمند
بیلگلیاردی و  )هستند    رقبای خود   به   نسبت   نوآوری 

نتیجه  (.  2013  ،5گلتی توسعه  در  سرعت  بررسی 
محصوالت جدید برای پاسخگویی سریع به نیازهای  

اهمیت می  و همکاران جامعه حائز  )مورگان  ، 6باشد 
 كشور غذايي صنايع در رقابت بازار امروزه  (.2018
داغ  از بيش  اين در است،شده ترشدید و ترپيش 
مي  تنها رقابت، بازار  عمل ترموفق توانندصنايعی 
كردن ضمن بتوانند كه كنند  و عملكرد هماهنگ 

جلب   مشتريان، هايخواسته با خود هايفعاليت
 سود بازار، از بيشتري سهم كسب و هاآن  رضايت
  آنکه   به   توجه   با   دهند،  افزايش براي خود نیز را حاصل

 
1 Lehmann, Reiche & Schiefer 
2 Kendall Kaptan, Stewart, Grainger, Kuznesof, 
Naughton   & Frewer 
3 Pinna, Plo, Robin, Girard & Terzi 
4 Moskowitz, Saguy & Straus 

  اکثر   موفقیت   و  رشد  عامل  جدید   محصوالت 
  باعث  آن یپروسه روی  بر تمرکز و هستند  هاشرکت 

  عرضه   فرآیند  بایستیمی   لذا   گرددمی   بیشتر  موفقیت
  تا   گیرد   قرار   پایش   مورد  نزدیک   از  جدید   محصول 

موفقیت  شوددیده  توسعه  بر  موثر  آمیز  عوامل 
و   کدامند  غذایی  صنایع  در  جدید  محصوالت 

آن سطح ساختاری  بندی  روش  از  استفاده  با  ها 
می  صورتی  چه  به  متغیرهای  تفسیری  نوع  و  باشد 

 موثر بر توسعه محصوالت به چه صورتیست؟ 

 ادبیات پژوهشی 2
  منظور   به  جدید   محصول   توسعه  از  هاشرکت 

  آوردن   دست  به   و   مشتریان   نیازهای   به   پاسخگویی 
  کلی،   طور  ، بهکنندمی   استفاده  بازار  از   بیشتری  سهم

فعالیتامجموعه   جدید  محصول   توسعه از    و   های 
  مختلف  مراحل  در   که است  رشد  ایجاد   کارهایراه

  کاال   کلی   یا   جزیی   اصالحات  و  تغییر  به  محصول   تولید
(.  1990  ،7  کوپر)  شدخواهد  منجر  فعلی  بازار  در

  مختلف  انواع  برای  جدید  محصول   توسعه  فرآیند
  رقابتی   مزیت   کنونی  خدماتی  و  تولیدی  هایسازمان

  از   درصدی   چه  سازمان  هر   اینکه .شودمی   محسوب 
  جدید   محصول   توسعه  صرف  را   خود  هایفعالیت

  که   استموضوعی   کند،می   رقبا  از   گرفتنپیشی   برای 
  تقاضا   بازار   در   سازمان  راهبردی   و  کنونی  جایگاه   به

.  (2013  ،   8وندسبحانی   و   تبریز   عالمه)  است   مرتبط
  نیازهاي   شدید،  رقابت  فناوري،  تغییرات  سرعت

  منسوخ   محصوالت  کم  تقاضاي   و   مشتریان  پویاي
  محصوالت   عمر  دوره  تا   شده  باعث  موجود،  شده
سیبرت)  گردد   ترکوتاه  و  توسعه (.  2018  ،  9بوسه 

به   و  پیوسته  که  رقابتی  بازار  در  جدید  محصول 
سرعت در حال تغییر است به عنوان یک استراتژي  

اکثر شرکت  در  رشد  و  بقا  براي  مطرح  مدیریت  ها 
. توسعه محصول جدید، منبعی حیاتی براي  باشدمی

5 Bigliardi & Galati 
6 Morgan, Anokhin, Song & Chistyakova 
7 Copper  
8 Alam Tabriz. & Sobhani Fard 
9 Busse & Siebert 
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ایجاد    برتري  توانایی  که  است  سازمان  یک  رقابتی 
مزیت رقابتی، ایجاد موانع ورودي براي رقبا، بازارهاي  
جدید و در نهایت افزایش درآمدها و منافع را براي  

ها به همراه خواهد داشت )آوالیو و همکاران،  شرکت 
  دهد می   نشان  اطالعات  تحلیل  و  تجزیه  نتایج  (.2017

  و   سازییکپارچه  ری،کارگیبه  ایجاد،  قابلیت  که
و   توانایی  دانش،   نگهداری    در   تکنولوژی   نوآوری 

  موجب   و  دهدمی   افزایش  را  تولید  فرآیند  محصوالت،
  که   شودمی   جدید  محصوالت  توسعه  استراتژی  بهبود

  ارتقا   را  جدید   محصوالت  توسعه  عملکرد   امر  این
  و   هامهارت(.  1396خدامی،  و  اصانلو)  دهد می

بیشتر  و  بازدهی   به   فناورانه  هایقابلیت    در   کارایی 
  تکیه  شود،می  منجر جدید محصوالت توسعه فرآیند

  به تنهایی شرط کافی     هاهزینه   کاهش   و   کارایی   بر
 عنصر  به   شدن   تبدیل   حال   در   نوآوری   بلکه   نیست، 
معرفی  (2017  ،1شواب)  است  موفقیت  اساسی  .

های جدیدی  محصوالت جدید نیاز به پردازش فناوری 
های جدید نیز، امکان معرفی  دارد، و توسعه فناوری 

می  فراهم  را  جدید  )یانگ محصوالت  (.  2018،  2آورد 
 داراي بايد شود، عرضه بازار به محصولي اين كه براي

 و داخلي هايريسك   بتواند و باشد رقابتي قابليت
 .نمايد مديريت  و  رسانده حداقل به را وارده  خارجي
 به توجه با مند،نظام  يک رويكرد  از پيروي   بنابراين
 باعث ها،شركت  بقاي به اميد و محيطي تغييرات

 موثر امر اين بهبود در را زير شرايط كه استشده
 و سرعت  شايستگي،  گويي،پاسخ  :بدانيم

 نيز را هزينه و كيفيت موارد، اين كه پذيريانعطاف
  (.2000  ،  3  همکاران  و  بارکلی )  دارند  خود  بطن در

  موثر   هاشرکت   برای   زمانی   بازاریابی،  هایاستراتژی
  قوت   و   ضعف  نقاط  شناسایی   با  که   شد  خواهند  واقع

  هماهنگی   خارجی  تهدیدات  و  هافرصت   و  داخلی 
  این   بر  4بندیتو   دی و  کرافورد  باشند.  داشته  مناسبی

 
1 Schwab 
2 Yang 
3 Barclay, et al  
4 Crawford and Di Benedetto 
5 Sinha, Mondal, Boone    & Ganeshan 
6 Herhausen 
7 Kankam-Kwarteng, Donkor & Acheampong, 

  یک   برای  بودن  جدید  مانند   هاییمتغیر  که   باورند
 بندی،بسته   در   بهبود   توزیع،   جدید   کانال   کشور،
  محصول   یک  ساخت،  روش  و  مختلف  یاولیه  منابع

  کرافورد، )  دهدنمی   قرار  جدید   محصوالت  یزمره  در  را
جامع (2008 درک  برای    تری،  بازاریابی  مسایل  از 

و   )سینها  است  نیاز  جدید  محصوالت  توسعه 
گیری بازار در تولید، نقش  (. جهت 2017،  5همکاران 

شرکت  و  مشتری  عملکرد  در  دارد  اساسی  ها 
مطالعاتی 2016،  6)هرهاسن    های شرکت   در   که   (. 

 اندرسیده   نتیجه  این   به  است،شده  انجام   استرالیایی
در    کلیدی  نقش  بازار،  و  مشتری  سمت  به  گرایش  که

کورتنگ    کنکم)  دارد  جدید  محصوالت  توسعه  فرایند
همکاران  شرکت (2019  ،7و  ارایه  .  بر  عالوه  ها 

عرضه   نیازمند  باال،  خالقیت  با  جدید  محصوالت 
سریع محصوالت خالق به بازار نیز هستند )چنگ و   

فعالیت 2017،  8یانگ  مجموعه  شامل  که  های  (؛ 
های محصول جدید  از شناسایی ایده متقابلیست که  

می  فرصت شروع  تا  تولید،  شوند  برای  بازار  های 
همکاران  و  )فرید  محصول  یک  تحویل  و  ، 9فروش 

که  2017 است  این  تشانگر  مرتبط  مطالعات   .)
فرهنگ و خالقیت سازمانی، تاثیر اساسی در قدرت  

(؛ و    2017،  10ها در بازار دارد )آکسوی عملکرد سازمان
می نتاهمچنین   نشان  حاصل  که  یج  نوآوری  دهد 
  ای بر رفتار مصرف کنندگانتاثیر بالقوه   ،محصوالت

. نتایج حاصل نشانگر  (2018،  11دارد )دنورا و همکاران 
شرکت  که  است  محصوالت  این  کننده  تولید  های 

تر، فروش بیشتر و سود  نوآورانه در مدت زمان کوتاه 
داشتنه )مورگان بیشتری  همکاران   اند  (.  2018،  12و 

مقدار   نیازمند  جدید  محصوالت  توسعه  و  نوآوری 
واحدهای   از  تخصصی  و  عمومی  اطالعات  زیادی 

  عهسو تبادل این اطالعات در تو  باشندفی می مختل
جدید )شرماتا    ،محصوالت  دارد  کلیدی  ،    13نقش 

8 Cheng & Yang   
9 Farid, Hakimian, Ismail & Nair 
10 Aksoy   
11 Dhanora, Sharma & Khachoo  

12 Morgan, Anokhin, Song & Chistyakova 
13 Sharmata  
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 بهبود را خود محصوالت نتواند که شرکتی .(2000
 بدلیل نماید،  جایگزین را قدیمی محصوالت و بخشد

 را خود سودآوری تکنولوژی، پیشرفت و رقبا فعالیت
 نقش پژوهشی، در(.  1382بینش، )  دهدمی  دست  از

 محصول  توسعه فرآیند عملکرد در دانش مدیریت
 عملکرد میان که دریافتند جدید، مانیان و همکارانش 

محصول  فرآیند ناموفق یا آمیزموفقیت  توسعه 
 کلیدي عوامل شدن داده  پوشش میزان با جدید

 رابطه افزارينرم  هايشرکت  در فرآیند این موفقیت
 (.1390دارد )مانیان و همکاران،   وجود معناداري

یکی از عوامل کلیدی موثر بر بقای سازمان، رفتار  
  فرانقش یا رفتار شهروندی سازمانی کارکنان فرانقش 

به    .(1390)سلیمانی،    است فرانقش  رفتارهای 
های رسمی سازمان باز  رفتارهای شغلی فراتر از نقش 

پاداش رسمی برای    معموال اند و  گردند که اختیاری می
نمی آن گرفته  نظر  در  پژوهش ها  نشان  شود،  ها 
پاداش می که  انگیزه  دهند  در  غیرمالی  و  مالی  های 

مثبت   اثر  جدید  محصوالت  توسعه  پروژه  در  افراد 
ب و  پروژه دارد  این  موفقیت  منه  می جها    شود ر 
 یمطالعه در همکاران و (. اسماعیل1997،  1)گریفین

 در موفقیت عامل ترینمهم مالزي در کمپانی یک
 ارشد مدیریت نقش را جدید محصول  توسعه

 باالي کیفیت مانند فاکتورهایی که هرچند دانند،می
 مشتري هايخواسته بر تمرکز اجرایی، هايفعالیت

و   قرار  بعدي هايرده  در را اسماعیل   ( دادند 
 (.2012، 2همکاران 

بر   موثر عوامل شناسایی 3
توسعه محصوالت جدید با 

 تحقیق پیشینه به توجه
 هاینیازمندی و هاخواسته مختلف ابعاد به توجه

 ارایه برای  بخش انگیزه  عامل تریناصلی  مشتریان
 فرآیند .هاستسازمان  نزد جدید خدمت یا محصول 
 مختلف انواع برای جدید محصول  توسعه
 رقابتی مزیت اکنون خدماتی،/تولیدی هایسازمان

 محصوالت که مهمی بسیار نقش .شودمی  محسوب
 باعث اند،داشته هاشرکت  رشد و موفقیت در جدید
 چه اینکه، یافتن   برای زیادی عالقه که استشده
 ایجاد شود،می  جدید محصوالت موفقیت باعث  چیز
پژوهشی،  توجه  با.  شود ادبیات    ارایه   زیر  موارد  به 
  محصوالت   توسعه  بر  موثر  عوامل  درآن  که  شود می

  به   ادامه  در.  استگرفته  قرار  بررسی  مورد   جدید
  محصوالت   توسعه  در   هاآن  تاثیر و  عوامل  این   بررسی 
 . پردازیممی  شیوا  شرکت در  جدید

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Griffin 2 Ismail, Leow, Yong, Abdul-Majid & Thwala 
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 جدید   محصوالت   توسعه   بر   موثر   عوامل   مورد   در   منتخب   های پژوهش   1  جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شروش پژوهنوع و  4
تحقیقات   جزو  آن  هدف  به  توجه  با  پژوهش  این 

  نظر   از   تحقیق   این .  شودمی محسوب    1کاربردی 
  گردآوری   نحوه   حسب   بر  تحقیقات   بندیدسته
توصیفی ت  طرح )  هاداده  به شمار    2حقیق(، تحقیقی 
  خبرگی   جمعیت  هایویژگی   توصیف  به  که  آیدمی

 .  استپرداخته 

جمعیت خبرگی، روش  5
    نمونه حجم و گيرينمونه

جمعیت خبرگی این تحقیق شامل مدیران شاغل در  
نفر در    13شرکت شیوا است که تعداد این مدیران،  

و   هشتگرد  فیروزکوه    7کارخانه  کارخانه  در  نفر 
  20حجم جمعیت خبرگی تعداد    . با توجه بهباشدمی

 عدد پرسشنامه مورد نیاز است.

 
1  . Applied Research 
2. Descriptive Research 

 هاروش تحليل داده 6
بوده   مرحله  سه  شامل  پژوهش  این  انجام  فرآیند 

مرحله1است.   این  در  معیارها:  شناسایی  فاز   . 
با هایپژوهش  ادبیات مطالعه با معیارها  مرتبط 
جدید انتخاب محصول  شدند.  آوریجمع  توسعه 

تهیه منظور، بدین  ابتدا معیارها، از فهرستی برای 
جمع  معیارهای  از سپس و شدند آوریغیرتکراری 

 و شده تکرار هاپژوهش  عینا در که معیارهایی میان
 در مورد یکسان بودند، یک کامال مفهومی لحاظ از یا

معیارها: در این مرحله   غربال  فاز  .2 ذکرشد؛ فهرست
مدیران   با  مصاحبه  طریق  از  سازمان  ابتدا  ارشد 

در سازمان شناسایی شد و سپس از    معیارهای موثر
مهم  تعیین  برای  فازی  دلفی    معیارها   ترینتکنیک 

  نوع   و   متغیرها  بین   روابط  تعیین  فاز .  3  شد؛  استفاده
  روابط   تعیین  پرسشنامه  مرحله  این   در:  متغیرها

  مدیران   توسط   تفسیری  ساختاری  سازیمدل   روش

 

 مدیریت دانش  ( 1390مانیان و همکاران،  ) 1

 تسهیم و به اشتراک گذاری اطالعات ( 2000شرماتا،  ) 2

 بازاریابی  ( 2017سینها، ) 3

 تجاری سازی (  2016هرهاس، ) 4

 مزیت های محصول  ( 1396) خدامی، و اصانلو 5

 طراحی و بهبود محصول  (2013وند، )یو سبحان یزیعالمه تبر 6

 پاداش دهی به اعضای تیم  ( 1997گریفین، ) 7

 فرهنگ سازمانی  ( 2017آکسوی، ) 8

 قابلیت های فناورانه  (2018) یانگ، 9

 مشتری مداری  (2019) کورتنگ، کنکم 10

 حمایت سازمانی و مدیریت ارشد  (2012همکاران، ) و اسماعیل 11

 نوآوری محوری )خالقیت( ( 2018) دنورا، 12

 کیفیت فرآیند توسعه محصوالت جدید  (2013وند، )عالمه تبریزی و سبحانی 13

 استراتژی های توسعه محصوالت جدید  ( 1396اصانلو و خدامی ) 14

 روابط فرا وظیفه ای یا فرابخشی  ( 1390سلیمانی، ) 15
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ماتریس    سازمان تبدیل  با  سپس  گردید.  تکمیل 
گراف   روابط،  ماتریس  در  سازگاری  ایجاد  و  روابط 

ISM   و   ترسیم  روابط،  گرافیکی  سازیبه عنوان مدل  
نوع متغیرها تعیین     MICMAC   تحلیل   از   استفاده   با

 شد.

 هاداده تحلیل 7
دلفی فازی عوامل    از   استفاده  با   ابتدا  بخش،  این   در 

عرضه   موفقیت  بر  شناسایی  موثر  جدید  محصول 
  بر   مبتنی  پیمایشی   روشی  تکنیک  این  شود،می

  اصلی   خصوصیت  سه  و   است  متخصصان  نظرهای 
  بازخورد   و   تکرار  نام،بی   پاسخ :  از  اندعبارت   که   دارد 

  این .  آماری  گروهی   پاسخ  نهایت  در  و  شده  کنترل 
  و   آوریجمع   منظور  به   مندنظام   روشی  تکنیک

  متخصصان   از   گروهی   آگاهانه  هایقضاوت   هماهنگی 
 . است خاص موضوعی یا  سوال  درباره

 فازی دلفی روش هایگام 8
  مرور   از  استفاده  پژوهش با  هایشاخص   . شناسایی1

 پژوهش  نظری  مبانی جامع

  در   :گیرندهتصمیم  متخصصان  نظرات  آوری. جمع 2
  استفاده   مثلثی  فازی  اعداد   از  پژوهش   این

 .استشده

ت3 غربالگر  دایی.  طریق  هاشاخص  ی و  از  کار  این   :
مقایسه مقدار ارزش اکتسابی هر شاخص با مقدار  

 پذیرد. آستانه صورت می 

ی: منظور از اجماع  فاز  ی . مرحله اجماع و اتمام دلف4
پاسخ که  است  معنا  این  یک  به  به  دهندگان 

 ایو مرحله   گیری کلی در مورد عوامل رســیدهتصـمیم
 یارها رخ ندهد.   مع  در   خاصی   اتفاق  آن   از   بعد  دیگر  که

 

 بیان اهمیت هر شاخص   2  جدول 

 اعداد مثلثی  عبارت زبانی 

 (0و   0و  0) خیلی کم 

 (3و  1و  0) نسبتا کم

 ( 5و   3و  1) کم

 ( 7و   5و  3) متوسط 

 ( 9و  7و   5) زیاد

 ( 10و   9و  7) نسبتا زیاد

 ( 10و   10و  9) خیلی زیاد

 

امل از تحلیل  عو  ترینبرای شناسایی و غربالگری مهم
پرسشنامه   منظور  بدین  شد.  استفاده  فازی  دلفی 

شامل  محقق طیف    15ساخته  با  تاثیرگذار  عامل 
چک   مبنای  بر  شد.  توزیع  و  تهیه  لیکرت  هفتایی 

  15لیست تهیه شده مبتنی بر مبانی نظری، تعداد  

  چک .  شدند  شناسایی  تحقیق   این  در  اصلی   یمولفه
 لیکرت  ایزینه گ  7  مقیاس  مبنای  بر  امتیازی  لیست

  حسـب   بر   و  شدداده   قرار   متخصصان  اختیار  در
  معیارها   توافق  ضریب   و  معیار  انحراف  و  میانگین،

  گردند. می   حذف  یا   تایید  نهایی   مدل   در  حضور   جهت 
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 نتایج دور اول دلفی  3  جدول   

 

 
 های اصلی مولفه

 ها ضریب تناسب مولفه

 تایید/ حذف  ضریب توافق  میانگین انحراف معیار 

 حذف  0.37 4.71 2.23 مدیریت دانش 
 تایید 0.64 5.62 0.87 گذاری اطالعات تسهیم و به اشتراک

 حذف  0.46 4.65 1.98 بازاریابی 

 حذف  0.39 4.84 1.98 سازیتجاری

 حذف  0.44 4.83 1.76 های محصول مزیت

 حذف  0.47 4.8 1.82 طراحی و بهبود محصول 

 تایید 0.89 6.1 0.88 دهی به اعضای تیم پاداش
 حذف  0.49 4.91 2.02 فرهنگ سازمانی 

 تایید 0.64 5.21 1.01 های فناورانهقابلیت

 تایید 0.52 5.5 0.91 مشتری مداری 

 تایید 0.58 5.7 0.82 حمایت سازمانی و مدیریت ارشد 

 تایید 0.83 5.97 0.89 نوآوری محوری )خالقیت(

 تایید 0.92 5.23 1.04 کیفیت فرآیند توسعه محصوالت جدید 

 تایید 0.59 5.83 0.79 های توسعه محصوالت جدید استراتژی

 تایید 0.79 5.61 0.91 ای یا فرابخشی وظیفهفراروابط 

 
 های اصلی مولفه

 ها ضریب تناسب مولفه

 تایید/ حذف  ضریب توافق  میانگین انحراف معیار 

 حذف  0.37 4.71 2.23 مدیریت دانش 
 تایید 0.64 5.62 0.87 گذاری اطالعات تسهیم و به اشتراک

 حذف  0.46 4.65 1.98 بازاریابی 

 حذف  0.39 4.84 1.98 سازیتجاری

 حذف  0.44 4.83 1.76 های محصول مزیت

 حذف  0.47 4.8 1.82 طراحی و بهبود محصول 

 تایید 0.89 6.1 0.88 دهی به اعضای تیم پاداش
 حذف  0.49 4.91 2.02 فرهنگ سازمانی 

 تایید 0.64 5.21 1.01 های فناورانهقابلیت

 تایید 0.52 5.5 0.91 مشتری مداری 

 تایید 0.58 5.7 0.82 حمایت سازمانی و مدیریت ارشد 

 تایید 0.83 5.97 0.89 نوآوری محوری )خالقیت(

 تایید 0.92 5.23 1.04 کیفیت فرآیند توسعه محصوالت جدید 

 تایید 0.59 5.83 0.79 های توسعه محصوالت جدید استراتژی

 تایید 0.79 5.61 0.91 ای یا فرابخشی وظیفهروابط فرا
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بر اساس اطالعات مندرج در جدول فوق در دور اول  
مولفه اصلی    15دلفی مشخص گردید که از مجموع  

  شد   مشخص  که   چرا  گردد،مورد حذف می   6تعداد  
  زیر   معیارها  این  یافق بدست آمده دربارهتو  ضریب

  است   باالیی  عدد  هاآن   معیار  انحراف   و   باشدمی   5/0
با    و نیز  از متغیرهای تحقیق  میانگین بدست آمده 

 از  ترپایین   لیکرت  مقیاس  بودن  ایگزینه  7توجه به  

  این   گفت  توانمی   مبنا  این   بر .  باشدمی   5  عدد
 د  جدی محصول  توسعه در  چندان هامعیار

.  باشد  گذارتاثیر  تواندبر اساس نظر متخصصان نمی 
  دوم   دور   مجددا   اصلی   مولفه  6  ریزش   به  توجه  با   حال 

  نهایی   تایید  منظور  به   متخصصان  بین  دلفی
  دوم   دور  نتایج  که  گیردمی   انجام  تحقیق  هایمولفه
   :است آمده  زیر  جدول  در دلفی 

 
 نتایج دور دوم دلفی   4  جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتایج  5 اساس  بر  دلفی:  نتایج  دوم  دور  جدول   .
  های جدول دور دوم دلفی مشخص شد تمامی مولفه 

  معیار   انحراف  و  5  باالی  میانگین   اساس   بر   اصلی 
هایی قرار  ن تایید مورد5/0باالی توافق ضریب  و پایین

 گرفتند. 

 روش نتایج و مراحل 9
 ساختاری تفسیری سازیمدل

(ISM) 
روش  ابتدا  بخش،   این   در بررسی   ISM  با    به 

  از   عوامل و  شود می   پرداخته  عوامل  بندیاولویت 
  بر  گذارینهایت اثر  در  و  بر یکدیگر  گذاریاثر  دیدگاه 

جدید   توسعه  هایپروژه   موفقیت   محصوالت 
از   با  نیز  ادامه  در .  شوندمی   بندیاولویت    استفاده 

معلولی    و   علت  روابط  و  تعامل  نحوه  ISM  روش
 مختلف  مراحل  ادامه،  در   .گرددمی   مشخص  عوامل
تفسیری  سازیمدل   روش   ساخت   برای  ساختاری 
موثر  برای  گرافیکی   مدلی   موفقیت   بر   عوامل 
شرح  محصوالت  توسعه  هایپروژه    داده   جدید 

 (. 2012همکاران،  )رنجبر صفدری و : شودمی

 

ساخت ماتریس خودتعاملی  10
 ساختاری

ماتریس   تشکیل  عوامل    SSIMبرای  است  الزم 
شناسایی شده دو به دو بررسی شوند و نوع رابطه  

آن  ساخت  بین  برای  جا  این  در  گردد.  مشخص  ها 
پس از اینکه رابطه بین هر دو عنصر    SSIMماتریس  

 اصلی های مولفه
 ضریب تناسب مولفه ها 

 تایید/ حذف  ضریب توافق  میانگین انحراف معیار 
 تایید نهایی  0.77 5.69 0.91 گذاری اطالعات تسهیم و به اشتراک

 تایید نهایی  0.79 5.48 0.89 دهی به اعضای تیم پاداش

 تایید نهایی  0.83 5.18 0.92 های فناورانهقابلیت

 تایید نهایی  0.68 5.12 0.84 مشتری مداری 

 تایید نهایی  0.82 5.69 0.97 حمایت سازمانی و مدیریت ارشد 

 تایید نهایی  0.79 6 1.01 نوآوری محوری )خالقیت(

 تایید نهایی  0.91 5.23 0.75 کیفیت فرآیند توسعه محصوالت جدید 

 تایید نهایی  0.89 5.97 1.03 های توسعه محصوالت جدید استراتژی

 تایید نهایی  0.71 5.86 0.79 ای یا فرابخشی وظیفهروابط فرا
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برای نشان دادن    V,A,X,Oتعیین گردید، از نمادهای 
می  استفاده  عوامل  بین  رابطه  نحوه نوع    شود. 

 زیر صورت بهSSIM نمادها در ماتریس   از استفاده
   :است

ولی    باشد  داشته  اثر  j  عنصر  بر  i  عنصر  اگر:    V  حرف
 باشد.  نداشته  اثر i عنصر بر  j عنصر

ولی    باشد  نداشته  اثر  j  عنصر  بر  i  عنصر  اگر:    A  حرف
 .باشد داشته  اثر i عنصر بر  j عنصر

دو   اگر:    X  حرف داشته    اثر  یکدیگر   بر   عنصر   هر 
 .باشند

نداشته   یکدیگر  بر  اثری  هیچ  عنصر  دو  اگر:    O  حرف
 .باشند

 

 

 

 

 خود تعاملی ساختاری برای عوامل موثر بر توسعه محصوالت   ماتریس   5  جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دستیابی تشکیل ماتریس  11
 اولیه

حروف    یک سری قواعد   از   استفاده   در این مرحله با 
تبدیل    یک   و  صفر   اعداد  به   را  شده   داده  تخصیص

.کنیممی
 توسعه محصوالت   ماتریس دستیابی اولیه برای عوامل موثر بر موفقیت   6  جدول 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 عوامل  

 V V V V V V V V * ارشد  تیریمد و یسازمان تیحما 1

 V V O V O V O *  فناورانه یهاتیقابل  2

 X X X X X O *   ی مدار یمشتر 3

 X O V V A *    اطالعات  یگذاراشتراک به و میتسه 4
 V V V A *     ی بخشفرا ای یافهیوظفرا روابط 5
 X X O *      د یجد محصوالت توسعه یهایاستراتژ 6
 V A *       (تیخالق)ی محور ینوآور 7
 A *        د یجد محصوالت توسعه ندیفرآ تیفیک 8
 *         م یت یاعضا به یدهپاداش 9

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 عوامل  

 1 1 1 1 1 1 1 1 * سازمانی و مدیریت ارشد حمایت  1

 0 1 0 1 0 1 1 *  های فناورانهقابلیت 2

 0 1 1 1 1 1 *   مشتری مداری  3

 1 1 1 0 1 *    گذاری اطالعات تسهیم و به اشتراک 4

 1 1 1 1 *     بخشی ای یا فراوظیفهروابط فرا 5

 0 1 1 *      های توسعه محصوالت جدید استراتژی 6
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سازگار کردن ماتریس  12
 دستیابی اولیه

انتقال    اگر   که  است   آن  معنای  به   پذیری خاصیت 
  بر   نیز J  عامل و باشد گذاراثر   J  عامل   بر روی  I  عامل

  عامل   بر  نیز  I  عامل  آنگاه  باشد،  گذاراثر  K  روی عامل

K   خاصیت   برقراری   از  پس.  بود  خواهد   گذاراثر  
  ماتریس   اولیه،  دستیابی  ماتریس   در  پذیری انتقال 

به نهایی    از   هایی)خانه .  آیدمی  دست  دستیابی 
  که   است   هاییخانه   است،  1*  صورت  به  که  ماتریس

  عدد   از  ماتریس  در   پذیریانتقال   خاصیت  ایجاد  برای
   (.اندتبدیل شده  یک عدد   به صفر

 
 توسعه محصوالت   برموفقیت   موثر  عوامل  برای  نهایی  دستیابی  ماتریس   7  جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سطوح به عوامل بندیافراز 13
 مختلف

عنصر    یک که  است  محلی  سطح، از  منظور  اینجا  در 
عنصر  گروه.  گیردمی   قرار   ISM  مدل   در دارای    یک 
  ISM  مدل   در   باشد،  عوامل  دیگر  بر  باالیی  گذاریاثر
عنصر   یک  گروه  و  گیردقرار می   تریپایین   سطح  در

در    باشد،  دیگر  عوامل  از   باالتری  پذیری اثر   دارای
مدل    در .  گیردمی   قرار   ISM  مدل   در   باالتری  سطح

ISM   بتوان    اینکه   برای .  باالست  به   پایین   از   گذاریاثر
  عوامل   هایمجموعه   باید  نمود،  بندیسطح   را  عوامل

و  بندیسطح  را تعریف   هایمجموعه   باید  کرد    زیر 
مجموعه :    i  عنصر  هر  برای   پذیریدسترس   گردد: 
  گذارد؛می   اثر  ها آن   بر   i  عنصر   که   است   شامل عواملی 

  عنصر  هر   برای   مقدم  مجموعه  i  عنصر  خود  عالوهبه
i  : عنصر   بر   که  عواملی است   شامل  i   گذارند؛ می   اثر 

عنصر  عالوهبه مجموعهi  خود    هر   برای  اشتراک  . 
مجموعه  اشتراک:  i  عنصر   و   پذیری دسترس   بین 
 .مقدم

 

 1 1 *       نوآوری محوری )خالقیت( 7

 1 *        کیفیت فرآیند توسعه محصوالت جدید  8

 *         دهی به اعضای تیم پاداش 9

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 عوامل  
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ارشد  تیریمد و یسازمان تیحما 1

 0 1 1* 1 1* 1 1 1 0 فناورانه یهاتیقابل  2

 0 1 1 1 1 1 1 0 0 ی مدار یمشتر 3

 0 1 1 1* 1 1 1 0 0 اطالعات  یگذاراشتراک به و میتسه 4

 0 1 1 1 1 1 1 0 0 ی بخشفرا ای یافهیوظفرا روابط 5

 0 1 1 1 0 0 1* 0 0 د یجد محصوالت توسعه یهایاستراتژ 6

 0 1 1 1 1* 1* 1 0 0 (تیخالق)ی محور ینوآور 7

 0 1 1* 1 1* 1* 1 0 0 د یجد محصوالت توسعه ندیفرآ تیفیک 8

 1 1 1 1* 1 1 1* 0 0 م یت یاعضا به یدهپاداش 9
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 توسعه محصوالت جدید   موثر برموفقیت   عوامل   بندی افراز   جدول   8  جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تفسیری ساختاری مدل 14
 برموفقیت موثر عوامل
 محصول توسعه هایپروژه
 جدید

  محل   و   شدند  بندیافراز  عوامل  کلیه  این که  از  پس
مدل    مشخص گردید،   مدل   در  هاآن   همه   قرار گرفتن 

  بینفیما   روابط   و   عوامل  شامل  تفسیری   ساختاری
  رابطه   دهنده  نشان   یک  عدد .  گرددمی   ترسیم  هاآن

  عدم   دهنده  نشان  صفر  عدد   و  عامل بوده   دو  میان
  که   را   روابطی  پایان   در   البته،.  است  هامیان آن   رابطه

  از   گردند،می   ایجاد   پذیریخاصیت انتقال   اساس  بر
 .نماییممی  حذف ساختاری تفسیری مدل 

 

 

   اثرپذیری

 

 

 

 

 

 

 

 اثرگذاری
 جدید  سعه محصوالت تو   های پروژه  بر  موثر  عوامل  تفسیری  ساختاری  مدل   1  شکل 

 سطح مجموعه اشتراک  مجموعه مقدم  مجموعه دستیابی  عوامل 
 4 1 1 9و8و 7و6و5و4و 3و2و1 1
 3 2 2و1 8و 7و6و5و4و 3و2 2
 2 7و6و5و4و3 9و7و6و5و4و 3و2و1 8و 7و6و5و4و3 3
 2 8و7و 5و4و3 9و8و7و 5و4و 3و2و1 8و 7و6و5و4و3 4
 2 8و7و 5و4و3 9و8و7و 5و4و 3و2و1 8و 7و6و5و4و3 5
 1 8و7و6و3 9و8و 7و6و5و4و 3و2و1 8و7و6و3 6
 1 8و 7و6و5و4و3 9و8و 7و6و5و4و 3و2و1 8و 7و6و5و4و3 7
 1 8و 7و6و5و4و3 9و8و 7و6و5و4و 3و2و1 8و 7و6و5و4و3 8
 3 9 9و1 9و8و 7و6و5و4و3 9

 کیفیت فرایند توسعه 

 محصول جدید 
 های  توسعه استراتژی  نوآوری محوری 

 محصول جدید 

 مشتری مداری 

 گذاریتسهیم و به اشتراک

 اطالعات 

 ای  و روابط  فراوظیفه

 فرابخشی 

های فناورانه قابلیت دهی به اعضای تیم پاداش   

 حمایت سازمانی و مدیریت ارشد 
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 MICMAC تحلیل 15
یک    عوامل  بندیدسته  تحلیل،  این  انجام  از  هدف

شدت    و   گذاریاثر  شدت  اساس   بر   پیچیده   سیستم
چهار    به   عوامل  اساس،  این  بر .  هاستآن   پذیریاثر

  هر   شرح  به  ادامه  در  که  شوند می   تقسیم  دسته
  نمودار   .(2008  ،1هاک   و  کنان)  شود دسته پرداخته می 

تحلیل1) نمودار   ،)MICMAC   داده   نشان   زیر  در  
 :استشده

 

 
 MICMACتحلیل  نمودار   1  نمودار 

 

عواملی    یعنی  هستند؛  خودمختار   عوامل  اول   دسته
ضعیفی    پذیریاثر  شدت  اثرگذاری و  شدت   دارای  که

پژوهش    این  در   بررسی   مورد   عوامل  میان  در .  هستند
عوامل    دوم  دسته.  ندارد  وجود  خودمختار  عامل

شدت    دارای  که   عواملی  یعنی   هستند؛  مستقل
تنها  . هستند ضعیف پذیریاثر  شدت باال و اثرگذاری

محصوالت    توسعه  راهبردهای"  یعنی  عامل،  یک
  شناسایی   مستقل  عامل   عنوان   به"  جدید

  راهبردهای   که   است   آن  از   حاکی   این   و   استگردیده 
محصوالت  مستقل  جدید   توسعه  سایر     ارتباط  از 

دسته پیوندی هستند.    پیوندی   عوامل  سوم  عوامل 
عواملی  هستند؛ دارای  یعنی    و   اثرگذاری  شدت  که 

قوی  شدت   مورد   عوامل  میان   از.  هستند  اثرپذیری 
  و   تسهیم"  ،"مداری  مشتری"عامل یعنی  پنج بررسی،

"    ،"فرابخشی  روابط "  ،"اطالعات   گذاریاشتراک  به
  محصوالت   توسعه  فرآیند  کیفیت"    و"محوری  نوآوری

 
1 Kannan, Haq, Kumar, Arunachalam  

. اندشده   شناسایی   پیوندی  عوامل  به عنوان  "جدید
را  دسته  دهند؛می   تشکیل  وابسته  عوامل  چهارم 
دارای   عواملی  یعنی   و   ضعیف  اثرگذاری   شدت  که 

هستند  شدت قوی  "اثرپذیری    و   سازمانی   حمایت . 
  و "  فناورانه  هایقابلیت   "  ،"ارشد  مدیریت

عنوان "  اعضا  به   دهی پاداش "   محرک   عوامل  به 
 . شدند شناسایی

 گیری نتیجه 16
  به   پژوهش مدل گرافیکی   کلیدی در این   نتیجه  اولین

  تفسیری  ساختاری  سازیمدل   روش  از   آمده  دست
در موفقیت    بر  موثر  عامل  9  مدل   این  است. 

میزان    اساس   بر  جدید  محصوالت   توسعه  هایپروژه 
  بندیاولویت   هاپروژه   این   موفقیت   بر  اثرگذاری

عواملی چون: حمایت سازمانی و مدیریت    .اندشده
پاداش  به اعضای تیم و قابلیت فناورنه  ارشد،  دهی 
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شده  شناسایی  عوامل  اثرگذارترین  عنوان  اند.  به 
مشتری  مانند  به  عواملی  و  تسهیم  مداری، 

فراوظیفهاشتراک روابط  و  اطالعات  یا  گذاری  ای 
شناسایی   میانی  عوامل  عنوان  به  نیز  فرابخشی 

متوسط  شده اثرپذیری  و  اثرگذاری  دارای  که  اند 
فرآیند   کیفیت  نظیر  عواملی  نهایت  در  و  هستند 
و   محوری  نوآوری  جدید،  محصوالت  توسعه 
عنوان   به  نیز  جدید  محصوالت  توسعه  راهبردهای 

عوام شدند.اثرپذیرترین  شناسایی    میان  روابط   ل 
بهبود   اثرگذاری  دهنده نشان   عوامل   ایجاد   و   برای 
پروژه   احتمال   بردن  باال  برای  زمینه   های موفقیت 

مثال    جدید   محصوالت   توسعه برای  است؛ 
دهی  های سازمانی و مدیریت ارشد بر پاداش حمایت 

می  اثر  تیم  اعضای  این به  گرافیکی    مدل   گذارد. 
 از  درستی  تصویر  که   کند  کمک  ن مدیرا  به   تواند می

دست    به  جدید   محصوالت  توسعه  بر  موثر  عوامل
تمرکز    با  و  بیاورند و   و  رینتکلیدی   بر  توجه 

این    در  را  چشمگیری موفقیت   عوامل،  اثرگذارترین
   .کنند کسب  هاپروژه 

میزان    نمودار   پژوهش  این  دیگر  کلیدی  نتیجه
از    که  است  عوامل  میان  اثرگذاری  شدت  و  تعامل
به    توجه  با .  استآمده  دست   به   MICMAC  روش

:  بررسی کرد  دیدگاه  دو  از   را  عوامل  توانمی   نمودار  این
عوامل   با  عامل  یک  تعامل  میزان  اول   دیدگاه   سایر 

برای و    تیم  اعضای  به  دهیپاداش   مثال،  است؛ 
عوامل    سایر  با  کمی  تعامل  دارای  فناورانه  هایقابلیت 
و   مدیریت  حمایت  نظیر  عواملی.  هستند   ارشد 

  دارای  ایوظیفهروابط فرا  و  اطالعات  سازمان، تسهیم
متوسط   مانند   عواملی  و  هستند   تعامل 

محوری،  مداری،مشتری   فرایند   کیفیت   نوآوری 
راهبردهای   جدید  محصوالت   توسعه   توسعه   و 

  سایر   با   تعامل  باالترین میزان   دارای   جدید   محصوالت 
  اثرپذیری   یا  و  اثرگذاریدوم    دیدگاه.  هستند  عوامل
  شود می   مشاهده  (1به شکل )  توجه  با .  است  عوامل

  ارشد  مدیریت  و  حمایت سازمانی  نظیر  عواملی  که
  اعضای  به  دهی پاداش   و  ( 2فناورانه ) هایقابلیت  (،1)

با9)  تیم   عنوان   به(  Di-Rj)   مثبت  مقادیر  کسب   ( 

شناساییاثر  عوامل عواملی  اندشده  پذیر    نظیر  و 
(،  4)  اطالعات   گذاریاشتراک   به  و  تسهیم
  محصوالت   توسعه   هایراهبرد   ،(3)مداریمشتری
  یا   ایوظیفهفرا   روابط  (،7)  محوری  نوآوری  (،6جدید )

( فرایند  و  (5فرابخشی    محصوالت   توسعه  کیفیت 
  عنوان   به (  Di-Rj)   مقادیر منفی  کسب  با  (8جدید ) 
  شدت   این،  بر   عالوه.  اندشناسایی شده   اثرگذار  عوامل

هر اثر   و   اثرگذاری   کمّی   صورت   به   نیز   عامل  پذیری 
  شود می   باعت   بندی  این تقسیم.  استشده  محاسبه

و   با   بتوانند  مدیران   تا   علت   عوامل  بر  تمرکز  توجه 
  فراهم   معلول   عوامل  برای تحقق  بهتر  هرچه  را  زمینه

  هرچه  موفقیت   به  افزایی این هم   در نهایت،  و  ساخته
محصوالت   های پروژه   بیشتر   منجر   جدید  توسعه 

 . گردد

  بررسی   و   مرور   طریق  از   ابتدا  پژوهش،   این   در
مطالعات   این   در   شده   انجام   هایپژوهش   و   برخی 

  های پروژه   موفقیت  بر  موثر  و  کلیدی  عامل  3  زمینه
محصوالت و  جدید  توسعه    با   سپس  شناسایی 

از   تفسیری  ساختاری  سازیمدل   روش  استفاده 
(ISM)  شناسایی گردید،    بندیاولویت   شده  عوامل 

می  نشان  حاصل    پیشنهادی   مدل   که  دهدنتایج 
  تایید   مورد   هاگام   توالی  و  اعتبار   نظر  از  پژوهش 
 مذکور واقع گردیده است. صنعت

 پیشنهادات 17
  است   مدیرانی   از  این دسته  به   پژوهش  این  پیشنهاد

  معرفی   و  توسعه  فرآیند  در  یا درگیر  و  مندعالقه   که
  فرآیند   با   ناگزیر،  و  هستند  بازار  جدید به   محصوالت 

  به   توجه  شوند، بامی  درگیر  محصوالت جدید  توسعه
عوامل  اولویت   و   تاثیرگذاری   میزان  اساس  بر   بندی 

  عوامل   دسته  دو   به   عوامل  بندی تقسیم  و   پذیریتاثیر
  اثرگذار   عوامل   بر   ایویژه   و تمرکز  توجه   معلول،  و   علت 

  و   زمینه  طریق  این   از  تا   علت نمایند  اصطالح  به  یا
  فراهم   معلول   یا   اثرپذیر  تحقق عوامل  برای  را  بستر
  را   چشمگیری  موفقیت  افزایی، هم   اثر این   بر  تا  سازند

.  نمایند  کسب   جدید   توسعه محصوالت  هایپروژه   در
 : شودمی  پیشنهاد لذا
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های  پروژه   از  سازمانی  و   مدیریتی  های. حمایت 1
 نگردد.  دریغ  جدید  محصوالت  توسعه

نیازمندی2 توسعه   برای  الزم  فناوری  های. 
   .گردد ایجاد سازمان در  جدید  محصوالت 

زمینه3 روابط    برقراری  برای  الزم  شورای  و  . 
   .گردد فراهم سازمان در  ایفراوظیفه

تسهیم    برای  الزم   وکارهایساز   و  سازی. فرهنگ 4
 گیرد. انجام میان افراد اطالعات

  و   نظرها  از   استفاده  و  مداریمشتری.  5
 . گیرد قرار  کار  سرلوحه  بازخورهای مشتریان

  عامل   عنوان  به  جدید   محصوالت  .کیفیت6
برای    مزیت   کننده  ایجاد   و  مشتری  برای   آفرینارزش

 .گیرد  قرار  نظر  مد همواره سازمان

 های پژوهشمحدودیت 18
محدودیت  با  معموال  علمی  مواجه  تحقیقات  هایی 

محدودیت  این  شناسایی  و  هستند،  تفسیر  در  ها، 

ثر است  وهای پژوهشی بسیار مکاربرد درست یافته 
می  سایرو  راهنمای  انجام   تواند  در  پژوهشگران 

تحقیقات آینده باشد. در پژوهش حاضر، محدودیت  
 شود: تحقیق به شرح ذیل خالصه می

 :های تحت کنترلمحدودیت
 سشنامهمحدودیت استفاده از ابزار پر . 1

 99-98محدودیت زمانی. 2

مکانی  .  3 در  جمع محدودیت  پرسشنامه  آوری 
 شرکت شیوا 

 : های خارج از کنترلمحدودیت
دانشگاه .1 منابع  به  آسان  دسترسی  و  عدم  ها 

 موضوع  رابطه با  در  گرفته های انجامپژوهش 

مجوز.  2 دریافت  برای    و  مشکالت  توزیع  نامه 
 پرسشنامه

از  .  3 برخی  به  پاسخ  دالیل  وسعدم  به  االت 
 مختلف
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