
 های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کارنشریه پژوهش

 11تا  1، صفحه: از 1911 تابستان، 2شماره، 1جلد 
https://pnmktk.science-journals.ir                                                       https://science-  journals.ir    

       

 1 طاهرزاده موسویان و مقدم                               در بازاریابی محصولات جدید                 نقش عوامل موثر 

 

 

 نقش عوامل موثر در بازاریابی محصولات جدید

 

 2، متینه مقدم1سید فخرالدین طاهرزاده موسویان

 رئیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد -1

 ، تهران1383875751پیام نور تهران تحصیلات تکمیلی،  دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه -2

 

 چکیده

 

 

 

 

 

 طرح های بازاریابی، محصولات جدیدموفقیت بازار، واژگان کلیدی: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ور از این منظ برای و اندکرده احساس خوبی به را جدید محصول توسعه بهینه فرایند از برخورداری ضرورت هاسازمان بیشتر امروزه

 حصولاتم معرفی است ممکن با این وجود اند،کمک گرفته  باتجربه در این زمینه و متخصص افراد راهکارهای مختلفی استفاده و از 

جدید از اهمیت بسزایی برخوردار  محصولات بازاریابی موثر در شود. به همین خاطر شناسایی عوامل می مواجه شکست با آنها جدید

 است. در این مقاله سعی بر آن شده که این عوامل شناسایی و بررسی شوند.
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 مقدمه -1

چند شرکت ، سطوح  نیب ی، همکار ی، بهره ور تیفی، ک یطراح تیشده است و اهم یرقابت در حال حاضر جهان
(.  2112شده است ) سوستروا و همکاران  ادیز یمحل یدر بازار ها دیتول تدیفرآ ینیب شیپ تیو قابل نهیبه یمتیق

ار با کسب و ک کیکند هدف انجام  یم یبازار راه انداز کیرا در  دیمحصول جد کی یشرکت صنعت کیکه  یوقت
 تیبل، عملکرد ، قا یمنیا نهیمحصولات خصوصا در زم تیفی(.سطوح قابل قبول ک 2112دوام است ) لونگو و همکاران 

است. سطوح قابل قبول بودن شامل کسب حداکثر احتمال  تیمهم در کسب موفق اریاز عوامل بس تیو امن نانیاطم
ت ) به اهداف پروژه اس یابیدست یدر راستا یمنف یها امدیاحتمال مواجه شدن با پ حداقل نیمثبت و همچن امدیو پ
باشد لذا  یم یو انجام اقدامات فوق، ضرور یزی، طرح ر ازمندین یدرست هر پروژه ا یاجرا ی(.برا 2111ید

ه عملکرد آن است ک یامر به معنا نیباشد. ا یبرخوردار م یا ژهیو تیاز اهم  یابیبازار یزیبرنامه ر ندیرآف یریبکارگ
 انیمشتر یازهاین نیو تام لیو تحل هیتجز ،ییکه با شناسا ییها تیآن دسته از فعال ژهیبه و یابیبازار یها تیموثر فعال

ه طور ساده، ب یابیبازار یزیباشد.برنامه ر یم یابیبازار یزیبرنامه ر ندیفرآ یریهمراه هستندمنوط به درک و بکارگ
 ییرنامه هاب میو تنظ یابیبازار یها یاهداف و استراتژ نیاست که منجربه تدو ییها تیو مجموعه فعال یمنطق یتوال
 (.1572شود )اسلام،   یتحقق آنها م یبرا

 

 مبانی نظری -2

 که است ای مسئله بازار در خدمات و محصولات سریعتر ارائه و محصول توسعه فرایندهای یافتن سرعت امروزه

 نظر در زیر زمان سه شامل ای مسابقه به را محصول توسعه فرآیند اگر .دارند آن به خاصی توجه و سازمانها شرکتها

 بگیریم:

 بازار در محصول عرضه از قبل مرحله تا جدید محصول برای اولیه ایده توسعه مرحله : تولید زمان .1

 )محصول سنجی بازار( بازار در محصول ارائه و عرضه مرحله : بازار به ورود زمان .2

 سود کسب و سر سربه نقطه از گذر مرحله : سود کسب زمان .5

 نیبه ا منجر یتیموفق نیمسابقه برنده هر سه بخش باشد. کسب چن نیخواهد بود که در ا یبرنده واقع یسازمان
 یکه م ییاغلب شرکت ها ی.برامیبنام تیبه موفق دنیزمان رس ندیفرآ کیتوسعه محصول را  ندیخواهد شد که فرآ

توسعه  پروسه کی جادیکنند ، نقطه شروع ا یم تیفعال دیتوسعه محصول جد نهیخواهند نوآور باشند و عموماٌ در زم
 (.11:  1571د )جوکار، باش یم دیتوسعه محصول جد ازیمورد ن یندهایفرا یو طبقه بند فیو تعر دیمحصول جد
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 توسعه محصول -3

 روانه و شود که شامل  ارائه می قلمداد شکست یا پیروزی ملاک سریع تعریف این محصول؛ و پروژه سریع تعریف

سازمانی و  جو و طراحی مناسب، سازمانی ساختار به و توجه )محصول سازی تجاری( بازار در محصول بموقع سازی
به  بلکه توسعه، فرآیند در موفقیت کننده تضمین عنوان به صرفا   نه سازمان، ارشد مدیریت مداوم پشتیبانی اهمیتبه 
 جدید می باشد . محصول توسعه پروژه رسان کمک عنوان

 

 جدید محصول توسعه های پروژه شکست دلایل -4

 عبارتند که گردد می محسوب جدید محصول توسعه های پروژه شکست کننده توجیه که دارد وجود بسیاری دلایل

 (.11:  1571از )اخباری و دیگران، 

 محصول توسعه فرآیند اهداف در ابهام و بودن چندگانه .1

 کنونی مشتریان بر تمرکز .2

 زمان به ناکافی توجه .5

 مبهم های گیری جهت .7

 بازار از اطلاعات بودن ناکافی .5

 مشتری صدای و نیازمندیها به کافی توجه نبود .6

 محصول اساس بی تعریف .7

 محصول توسعه فرایندهای کلیدی وظایف اجرای در پایین کیفیت .8

 کارآمد غیر پروژه های تیم و ضعیف ساختار با پروژه های تیم وجود .9
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 عوامل موثر بر موفقیت فرآیند توسعه محصولات جدید -5

 کرده احساس بخوبی را جدید محصول توسعه از استفاده بهینه ازفرآیند برخورداری ضرورت ها بیشترسازمان امروزه

 .اند شده متقبل را هنگفتی های هزینه و اند داده انجام را زیادی های تلاش موفقی فرآیند چنین برای داشتن و اند

 شود می استفاده پیشرفته های تکنولوژی از شوند، می کارگرفته به تجربه با و متخصص ، افراد ها سازمان این در

 غالبا ها سازمان گونه این مدیران . شود مواجه شکست با آنها جدید محصولات است معرفی ممکن حال عین در و

 مشکل که است داده نشان ها سازمان گونه این درمورد تحقیقات . درک کنند را ها شکست این علت توانند نمی

 درموفقیت مهم عوامل میان در امروزه که آنچه . است محصول جدید تولید فرآیند اداره و مدیریت درنحوه عمده

 زیرا .باشد می جدید محصولات توسعه مدیریت درفرآیند نقش بیشتراست، تاکیدی و اهمیت حائز جدید محصولات

 پشتیبانی برای .باشد می مناسب مدیریتی های روش و صحیح مدیریت فقدان ، ها سازمان گونه این عمده مشکل

 ابزارهای : استفاده نمود توان می هردو از درعمل که دارد وجود مهم ابزار دو جدید محصول توسعه فرآیند موفقیت و

 مرحله به مرحله مجزا بطور ساخت و طراحی مراحل محصول، توسعه سنتی چرخه در . طراحی ابزارهای و مدیریتی

 مرحله دو این همزمان، مهندسی از استفاده با محصول توسعه ، نوین در رویکردهای که درحالی گرفت، می انجام

 امروزه . انجامد می فرآیند اصلاح به سرعت به طراحی از شده عیوب گزارش بازخورد و گیرد می صورت باهم

 سازی نمونه و کامپیوتر کمک به ساخت کامپیوتر، به کمک مهندسی ، کامپیوتر با طراحی نظیر طراحی ابزارهای

 جهت دراین بخوبی نیازمندیها و محصول مدیریت اطلاعات ، پروژه مدیریت نظیر مدیریتی ابزارهای با همراه ، سریع

تحقیق  واحدهای کاری مشترک فضای فصل بهبود به مدیریتی نوین های رویکرد همچنین . میشود گرفته کار به
 (.8:  1571شود) خمسه، سرافراز و سرافراز،  می منجر بازاریابی و و توسعه

 همچنین میشود، محسوب اساسی عنصر یک عنوان به سازمان عالی مدیریت حمایت جدید محصول توسعه در

 سوی نماید. از می شایانی کمک پروژه موفقیت به جدید محصول توسعه پروژه مدیر عنوان به گماردن شخصی

 از .کنند هدایت را وتوسعه تحقیق فعالیتهای باید بازارها نیازهای که داشت نظر در را نکته مهم این بایستی دیگر

 ارزیابی گیرد، قرار توجه مورد باید محصول طراحی هنگام در بویژه جدید توسعه محصول هنگام که مواردی دیگر

 دامنه توسعه و تحقیق مهندسان و مدیران جدید، محصول توسعه طول فرآیند در .است محصول حمایتی ملزومات

 در بایستی در را محصول های ویژگی و قابلیت ساخت کیفیت، هزینه، قبیل از آور تعارض ملزومات از وسیعی

 و دهی سرویس ، کنند می آنها حمایت از ها شرکت اغلب که دیگری فاکتورهای همراه به عوامل این . نظرگیرند

 تکنولوژی با صنایعی ، چه صنایع از بسیاری در محصول حمایت . کنند می تر اقتصادی و آسان را محصول حمایت

 ضروری رضایت مشتری جلب برای خانگی اثاثیه و اسباب نظیر پایین تکنولوژی با صنایعی چه و ها رایانه نظیر بالا

 طراحی را مرحله در حمایتی ملزومات ارزیابی بودن مهم و عوامل نوع دو هر اهمیت ، پیشرو های شرکت . است

 از روش این با آنها . کنند می استفاده دارند حمایتی قابلیت که هایی تکنیک از خود طراحی در و کنند می درک

 توجه از کردن کوتاهی که است بدیهی . شوند می برخوردار مهمی های عایدی و رقابتی مزیت ، مشتریحمایت 

 :شامل محصول از مناسب حمایت .شود می محسوب رفته دست از فرصتی ، طراحی در مرحله محصول حمایت به

 است ضروری بازارها از بسیاری در مشتری رضایت جلب برای فروش از پس و خدمات مشتری آموزش اندازی، راه

  .(13:  1577باشد )سید حسینی و دیگران،  می رقابتی مزیت کسب منبع و
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و  آید می شمار به جدید محصولات توسعه برنده پیش و اساسی شرط سازمانها برای فرآیندی مناسب الگوی داشتن

 از بیش باید سازمان هر که آنچه . داد خواهد افزایش جدید محصول توسعه فرآیند در را پذیری انعطاف و سرعت

 یکسو از جدید محصول توسعه فرآیندهای میان سازی یکپارچه باشد، داشته توجه آن به نسبت موضوع دیگری هر

 سوی از سازمانی جاری فرایندهای دیگر و جدید محصول توسعه فرآیندهای مجموعه بین ارتباط مناسب برقراری و

 روند بازار، در تکنولوزی روند شامل روندها انواع رقابتی، محیط تحلیل به نسبت توجه کافی همچنین .است دیگر

 توسعه فرصتهای به نسبت را سازمان هوشمندی که است مسائلی جمله بالقوه از و موجود رقبای توسعه و پیشرفت

 موثر عوامل از ای خلاصه دهنده نشان 1شماره  نمایدشکل کمک می سازمان بودن پیشرو به و دهد می افزایش ای

 (.11:  1578باشد )ابراهیمی،  می جدید محصولات توسعه فرآیند موفقیت بر

 

 نتیجه گیری -6

 وسعهت فرآیند. هستند رقابتی مزیت ایجاد عوامل یافتن برای جستجو در سازمانها بیشتر امروز اقتصادی جهان در
 توسعه شود می محسوب رقابتی مزیت اکنون خدماتی/تولیدی سازمانهای مختلف انواع برای جدید محصول

 .ندنمای حفظ رقابت بازار در را خود انحصاری و رقابتی موقعیت تا کرد خواهد کمک ها سازمان به جدید محصولات
رفته ترین ابزار و فنون را در پردازش عملیاتی خود به کار گهای بازرگانی، اگرچه پیچیدهبازار به مثابه بسترساز فعالیت

ای هتبدیل شده، اما همچنان عامل پیوند حلقه مجازی یا نامکانی"کنون به واقعیتفیزیکی، ا است و از موجودیت
د و در حد فاصل تولی ایجداگانهبازاریابی دیگر همانند گذشته جایگاه .شودموجود در زنجیره دادوستد محسوب می

ر ا، تا پس از مرحله مصرف را در بمصرف نداشته بلکه دامنه حاکمیت آن حتی از پیش از مرحله طراحی و تولید کال
 می گیرد.

 دلایل و اهداف به آن فرآیند و الگوها ها، راهبرد جدید، محصولات توسعه معرفی ضمن تا کردیم سعی این تحقیق در
 جدید محصولات توسعه موفقیت و شکست در که را اهمیتی حائز عوامل و. بپردازیم جدید محصولات توسعه اهمیت
 صولاتمح توسعه در آن نقش و کلیدی عوامل بررسی به پژوهش این در واقع در دادیم قرار بررسی مورد را دارند نقش
 پرداختیم. جدید

 جدید اتمحصول توسعه اهمیت دلایل و اهداف به جدید محصولات توسعه معرفی ضمن تا کردیم سعی این تحقیق در
 رارق بررسی مورد را دارند نقش جدید محصولات توسعه موفقیت و شکست در که را اهمیتی حائز عوامل و بپردازیم
 پرداختیم. جدید محصولات توسعه در آن نقش و کلیدی عوامل بررسی به پژوهش این در واقع در دادیم
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 مراجع

، سازمان انتشارات PLS(، مدل سازی معدلات ساختاری با نرم افزار 1335داوری، علی و رضازاده آرش ) .1

 تهران.جهاد دانشگاهی، 

ساختاری در مدیریت )کاربرد  –(، مدلسازی مسیری 1331آذر، عادل و غلامزاده، رسول و قنواتی، مهدی ) .2

 (.SmartPLSنرم افزار 

ویژگی و اهمیت مراکز توسعه و نوآوری و مدیریت آن  "(، 1331خمسه، عباس و علیمرادیان، محیا ) .3
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مدیریت اجرایی. دانشگاه تهران. دانشکده مدیریت. استاد راهنما : عباس منوریان. استاد مشاور: منصور 

 مؤمنی.

وسعه محصول بررسی عوامل مؤثر بر موقعیت ت "(، 1337دهقان دهنوی، حین و نایب زاده، شهناز ) .3
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های بازاریابی. ترجمه سهراب خلیلی شورینی. تهران: استراتژی .1334ریس، آل و جک تروت.  .31

 انتشارات یادواره کتاب
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