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نقش عوامل موثر در بازاریابی محصولات جدید

سید فخرالدین طاهرزاده موسویان ،1متینه

مقدم2

 -1رئیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد
 -2دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی ،دانشگاه پیام نور تهران تحصیلات تکمیلی ،1383875751 ،تهران

چکیده
امروزه بیشتر سازمانها ضرورت برخورداری از فرایند بهینه توسعه محصول جدید را به خوبی احساس کردهاند و برای این منظور از
راهکارهای مختلفی استفاده و از افراد متخصص و باتجربه در این زمینه کمک گرفته اند ،با این وجود ممکن است معرفی محصولات
جدید آنها با شکست مواجه می شود .به همین خاطر شناسایی عوامل موثر در بازاریابی محصولات جدید از اهمیت بسزایی برخوردار
است .در این مقاله سعی بر آن شده که این عوامل شناسایی و بررسی شوند.

واژگان کلیدی :موفقیت بازار ،طرح های بازاریابی ،محصولات جدید
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 -1مقدمه
رقابت در حال حاضر جهانی شده است و اهمیت طراحی  ،کیفیت  ،بهره وری  ،همکاری بین چند شرکت  ،سطوح
قیمتی بهینه و قابلیت پیش بینی فرآیتد تولید در بازار های محلی زیاد شده است ( سوستروا و همکاران .) 2112
وقتی که یک شرکت صنعتی یک محصول جدید را در یک بازار راه اندازی می کند هدف انجام یک کسب و کار با
دوام است ( لونگو و همکاران .) 2112سطوح قابل قبول کیفیت محصولات خصوصا در زمینه ایمنی  ،عملکرد  ،قابلیت
اطمینان و امنیت از عوامل بسیار مهم در کسب موفقیت است .سطوح قابل قبول بودن شامل کسب حداکثر احتمال
و پیامد مثبت و همچنین حداقل احتمال مواجه شدن با پیامد های منفی در راستای دستیابی به اهداف پروژه است (
دی.) 2111برای اجرای درست هر پروژه ای نیازمند  ،طرح ریزی و انجام اقدامات فوق ،ضروری می باشد لذا
بکارگیری فرآیند برنامه ریزی بازاریابی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد .این امر به معنای آن است که عملکرد
موثر فعالیت های بازاریابی به ویژه آن دسته از فعالیت هایی که با شناسایی ،تجزیه و تحلیل و تامین نیازهای مشتریان
همراه هستندمنوط به درک و بکارگیری فرآیند برنامه ریزی بازاریابی می باشد.برنامه ریزی بازاریابی به طور ساده،
توالی منطقی و مجموعه فعالیت هایی است که منجربه تدوین اهداف و استراتژی های بازاریابی و تنظیم برنامه هایی
برای تحقق آنها می شود (اسلام.)1572 ،

 -2مبانی نظری
امروزه سرعت یافتن فرایندهای توسعه محصول و ارائه سریعتر محصولات و خدمات در بازار مسئله ای است که
شرکتها و سازمانها توجه خاصی به آن دارند .اگر فرآیند توسعه محصول را به مسابقه ای شامل سه زمان زیر در نظر
بگیریم:
 .1زمان تولید  :مرحله توسعه ایده اولیه برای محصول جدید تا مرحله قبل از عرضه محصول در بازار
 .2زمان ورود به بازار  :مرحله عرضه و ارائه محصول در بازار) بازار سنجی محصول(
 .5زمان کسب سود  :مرحله گذر از نقطه سربه سر و کسب سود
سازمانی برنده واقعی خواهد بود که در این مسابقه برنده هر سه بخش باشد .کسب چنین موفقیتی منجر به این
خواهد شد که فرآیند توسعه محصول را یک فرآیند زمان رسیدن به موفقیت بنامیم.برای اغلب شرکت هایی که می
خواهند نوآور باشند و عموماٌ در زمینه توسعه محصول جدید فعالیت می کنند  ،نقطه شروع ایجاد یک پروسه توسعه
محصول جدید و تعریف و طبقه بندی فرایندهای مورد نیاز توسعه محصول جدید می باشد (جوکار.)11 : 1571 ،
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 -3توسعه محصول
تعریف سریع پروژه و محصول؛ این تعریف سریع ملاک پیروزی یا شکست قلمداد می شود که شامل ارائه و روانه
سازی بموقع محصول در بازار) تجاری سازی محصول( و توجه به ساختار سازمانی مناسب ،طراحی و جو سازمانی و
اهمیتبه پشتیبانی مداوم مدیریت ارشد سازمان ،نه صرفا به عنوان تضمین کننده موفقیت در فرآیند توسعه ،بلکه به
عنوان کمک رسان پروژه توسعه محصول جدید می باشد .

 -4دلایل شکست پروژه های توسعه محصول جدید
دلایل بسیاری وجود دارد که توجیه کننده شکست پروژه های توسعه محصول جدید محسوب می گردد که عبارتند
از (اخباری و دیگران.)11 : 1571 ،
 .1چندگانه بودن و ابهام در اهداف فرآیند توسعه محصول
 .2تمرکز بر مشتریان کنونی
 .5توجه ناکافی به زمان
 .7جهت گیری های مبهم
.5

ناکافی بودن اطلاعات از بازار

.6

نبود توجه کافی به نیازمندیها و صدای مشتری

 .7تعریف بی اساس محصول
 .8کیفیت پایین در اجرای وظایف کلیدی فرایندهای توسعه محصول
.9

3
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 -5عوامل موثر بر موفقیت فرآیند توسعه محصولات جدید
امروزه بیشترسازمان ها ضرورت برخورداری ازفرآیند بهینه استفاده از توسعه محصول جدید را بخوبی احساس کرده
اند و برای داشتن چنین فرآیند موفقی تلاش های زیادی را انجام داده اند و هزینه های هنگفتی را متقبل شده اند .
در این سازمان ها  ،افراد متخصص و با تجربه به کارگرفته می شوند ،از تکنولوژی های پیشرفته استفاده می شود
و در عین حال ممکن است معرفی محصولات جدید آنها با شکست مواجه شود  .مدیران این گونه سازمان ها غالبا
نمی توانند علت این شکست ها را درک کنند  .تحقیقات درمورد این گونه سازمان ها نشان داده است که مشکل
عمده درنحوه مدیریت و اداره فرآیند تولید محصول جدید است  .آنچه که امروزه در میان عوامل مهم درموفقیت
محصولات جدید حائز اهمیت و تاکیدی بیشتراست ،نقش مدیریت درفرآیند توسعه محصولات جدید می باشد .زیرا
مشکل عمده این گونه سازمان ها  ،فقدان مدیریت صحیح و روش های مناسب مدیریتی می باشد .برای پشتیبانی
و موفقیت فرآیند توسعه محصول جدید دو ابزار مهم وجود دارد که درعمل از هردو می توان استفاده نمود  :ابزارهای
مدیریتی و ابزارهای طراحی .در چرخه سنتی توسعه محصول ،مراحل طراحی و ساخت بطور مجزا مرحله به مرحله
انجام می گرفت ،درحالی که در رویکردهای نوین  ،توسعه محصول با استفاده از مهندسی همزمان ،این دو مرحله
باهم صورت می گیرد و بازخورد عیوب گزارش شده از طراحی به سرعت به اصلاح فرآیند می انجامد  .امروزه
ابزارهای طراحی نظیر طراحی با کامپیوتر  ،مهندسی به کمک کامپیوتر ،ساخت به کمک کامپیوتر و نمونه سازی
سریع  ،همراه با ابزارهای مدیریتی نظیر مدیریت پروژه  ،مدیریت اطلاعات محصول و نیازمندیها بخوبی دراین جهت
به کار گرفته میشود  .همچنین رویکرد های نوین مدیریتی به بهبود فضای فصل مشترک کاری واحدهای تحقیق
و توسعه و بازاریابی منجر می شود( خمسه ،سرافراز و سرافراز.)8 : 1571 ،
در توسعه محصول جدید حمایت مدیریت عالی سازمان به عنوان یک عنصر اساسی محسوب میشود ،همچنین
گماردن شخصی به عنوان مدیر پروژه توسعه محصول جدید به موفقیت پروژه کمک شایانی می نماید .از سوی
دیگر بایستی این نکته مهم را در نظر داشت که نیازهای بازارها باید فعالیتهای تحقیق وتوسعه را هدایت کنند .از
دیگر مواردی که هنگام توسعه محصول جدید بویژه در هنگام طراحی محصول باید مورد توجه قرار گیرد ،ارزیابی
ملزومات حمایتی محصول است .در طول فرآیند توسعه محصول جدید ،مدیران و مهندسان تحقیق و توسعه دامنه
وسیعی از ملزومات تعارض آور از قبیل هزینه ،کیفیت ،قابلیت ساخت و ویژگی های محصول را در بایستی در
نظرگیرند  .این عوامل به همراه فاکتورهای دیگری که اغلب شرکت ها از آنها حمایت می کنند  ،سرویس دهی و
حمایت محصول را آسان و اقتصادی تر می کنند  .حمایت محصول در بسیاری از صنایع  ،چه صنایعی با تکنولوژی
بالا نظیر رایانه ها و چه صنایعی با تکنولوژی پایین نظیر اسباب و اثاثیه خانگی برای جلب رضایت مشتری ضروری
است  .شرکت های پیشرو  ،اهمیت هر دو نوع عوامل و مهم بودن ارزیابی ملزومات حمایتی در مرحله طراحی را
درک می کنند و در طراحی خود از تکنیک هایی که قابلیت حمایتی دارند استفاده می کنند  .آنها با این روش از
حمایت مشتری  ،مزیت رقابتی و عایدی های مهمی برخوردار می شوند  .بدیهی است که کوتاهی کردن از توجه
به حمایت محصول در مرحله طراحی  ،فرصتی از دست رفته محسوب می شود .حمایت مناسب از محصول شامل :
راه اندازی ،آموزش مشتری و خدمات پس از فروش برای جلب رضایت مشتری در بسیاری از بازارها ضروری است
و منبع کسب مزیت رقابتی می باشد (سید حسینی و دیگران.)13 : 1577 ،
4

نقش عوامل موثر در بازاریابی محصولات جدید

طاهرزاده موسویان و مقدم

نشریه پژوهشهای نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار
جلد  ،1شماره ،2تابستان  ،1911صفحه :از  1تا 11
https://science- journals.ir

https://pnmktk.science-journals.ir

داشتن الگوی مناسب فرآیندی برای سازمانها شرط اساسی و پیش برنده توسعه محصولات جدید به شمار می آید و
سرعت و انعطاف پذیری را در فرآیند توسعه محصول جدید افزایش خواهد داد  .آنچه که هر سازمان باید بیش از
هر موضوع دیگری نسبت به آن توجه داشته باشد ،یکپارچه سازی میان فرآیندهای توسعه محصول جدید از یکسو
و برقراری ارتباط مناسب بین مجموعه فرآیندهای توسعه محصول جدید و دیگر فرایندهای جاری سازمانی از سوی
دیگر است .همچنین توجه کافی نسبت به تحلیل محیط رقابتی ،انواع روندها شامل روند تکنولوزی در بازار ،روند
پیشرفت و توسعه رقبای موجود و بالقوه از جمله مسائلی است که هوشمندی سازمان را نسبت به فرصتهای توسعه
ای افزایش می دهد و به پیشرو بودن سازمان کمک می نمایدشکل شماره  1نشان دهنده خلاصه ای از عوامل موثر
بر موفقیت فرآیند توسعه محصولات جدید می باشد (ابراهیمی.)11 : 1578 ،

 -6نتیجه گیری
در جهان اقتصادی امروز بیشتر سازمانها در جستجو برای یافتن عوامل ایجاد مزیت رقابتی هستند .فرآیند توسعه
محصول جدید برای انواع مختلف سازمانهای تولیدی/خدماتی اکنون مزیت رقابتی محسوب می شود توسعه
محصولات جدید به سازمان ها کمک خواهد کرد تا موقعیت رقابتی و انحصاری خود را در بازار رقابت حفظ نمایند.
بازار به مثابه بسترساز فعالیتهای بازرگانی ،اگرچه پیچیدهترین ابزار و فنون را در پردازش عملیاتی خود به کار گرفته
است و از موجودیت فیزیکی ،اکنون به واقعیت"مجازی یا نامکانی تبدیل شده ،اما همچنان عامل پیوند حلقههای
موجود در زنجیره دادوستد محسوب میشود.بازاریابی دیگر همانند گذشته جایگاه جداگانهای در حد فاصل تولید و
مصرف نداشته بلکه دامنه حاکمیت آن حتی از پیش از مرحله طراحی و تولید کالا ،تا پس از مرحله مصرف را در بر
می گیرد.
در این تحقیق سعی کردیم تا ضمن معرفی توسعه محصولات جدید ،راهبرد ها ،الگوها و فرآیند آن به اهداف و دلایل
اهمیت توسعه محصولات جدید بپردازیم .و عوامل حائز اهمیتی را که در شکست و موفقیت توسعه محصولات جدید
نقش دارند را مورد بررسی قرار دادیم در واقع در این پژوهش به بررسی عوامل کلیدی و نقش آن در توسعه محصولات
جدید پرداختیم.
در این تحقیق سعی کردیم تا ضمن معرفی توسعه محصولات جدید به اهداف و دلایل اهمیت توسعه محصولات جدید
بپردازیم و عوامل حائز اهمیتی را که در شکست و موفقیت توسعه محصولات جدید نقش دارند را مورد بررسی قرار
دادیم در واقع در این پژوهش به بررسی عوامل کلیدی و نقش آن در توسعه محصولات جدید پرداختیم.
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درشرکت ایران خودرو ،پایا ن نامه کارشناسی ارشد ،موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه
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انتشارات سازمان مدیریت صنعتی
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 .24ایران نژاد پاریزی ،مهدی ( ،)1335روشهای تحقیق در علوم اجتماعی ،چاپ سوم ،نشر مدیران.
 .25دلاور ،علی ( ،)1335مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی ،تهران :انتشارات رشد.
 .26غفاریان ،وفا .1335 .معانی نوظهور در مفهوم استراتژی .تهران :انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
 .27سید حسینی ،سید محمد ،و دیگران (" ،)1334مدیریت محصولات جدید گامی به سوی موفقیت"،
ماهنامه صنعت خودرو ،شماره .32
 .23آذر ،عادل .1334 .آمار و کاربرد آن در مدیریت .جلد اول .تهران :انتشارات سمت.
 .23پلی ،نورتن ( .) 1334راهنمای گام به گام طراحی و تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی .ترجمه :حسین
نصیری قیداری .تهران  :انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.
 .31ریس ،آل و جک تروت .1334 .استراتژیهای بازاریابی .ترجمه سهراب خلیلی شورینی .تهران:
انتشارات یادواره کتاب
 .31برایسون ،جان ام (.)1333برنامهریزی استراتژیک برای سازمان های دولتی و غیر انتفاعی.ترجمه :
عباس منوریان .تهران :انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی.
 .32واکر،آوریل سی و همکاران (.) 1333استراتژی بازاریابی .ترجمه :اعرابی،سیدمحمد و داودایزدی.تهران
 :انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.
 .33اسلام ،علی اکبر ( . ) 1332برنامه ریزی بازاریابی .تهران  :انتشارات موسه مطالعات و پژوهش های
بازرگانی.
 .34حقیقی کفاش ،مهدی( .)1332رابطه بین تلاطم محیطی ،سیمای استراتژیک و عملکرد سازمان و ارایه
مدل استراتژیک مناسب .پایان نامه دکترا ،دانشگاه شهید بهشتی.
 .35دیوید ،فرد آر(  .)1332مدیریت استراتژیک (،چاپ پنجم) ،ترجمه  :علی پارسائیان و سید محمد اعرابی.
تهران  :انتشارات دفترپژوهش های فرهنگی..
 .36بینش ،مسعود (" ،)1332نقش واحدهای تحقیق و توسعه در توسعه محصول جدید" ،چهارمین همایش
مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن.
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: تهران. سهراب خلیلی شورینی:  ترجمه.برنامهریزی و مدیریت استراتژیک.)1331( پیرس و رابینسون.41
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