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چکیده 
ریسک باالی شکست در پروژههای طراحی و ضعف در تحقق فرآیند بهینه توسعه محصوالت جدید
در صنعت خودروسازی از یک سو و ناکارآمدی این حوزه در شناسایی و الگوسازی نظام طراحی
محصوالت جدید از سوی دیگر ،در زمره مهمترین مسائل پیش روی حوزه صنعت خودرو قرار دارد .این
در حالی است که امکان بومیسازی و ترازسنجی الگوهای برتر موجود در این خصوص ،با چالشها و
مسائل متعددی روبهرو است .از این رو هدف از ارائه این پژوهش طراحی و تبیین الگوی توسعه محصول
جدید در صنایع خودروسازی کشور است .این پژوهش با بهرهگیری از رویکرد توسعهای-کاربردی ،راهبرد
داده بنیاد را دنبال کرده و با بهرهگیری از الگوی دلفی ،مدل پیشنهادی توسط خبرگان اعتبارسنجی شده
است .نتایج پژوهش حاکی از وجود یک الگوی چهارمرحلهای مشتمل بر ایدهپردازی ،ارزیابی فنی و بازار،
غربالگری و انتخاب طرح در طراحی محصوالت جدید است.
کلیدواژهها :توسعه محصول جديد؛ ذینفعان سازمان؛ الگوی داده بنیاد؛ صنعت

خودروسازی .
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.1مقدمه 

اصلیترین عامل انگیزه برای ارائه محصول یا خدمت جدید نزد شرکتها ،توجه به ابعاد
مختلف خواستهها و نیازمندیهای مشتریان است .فرآیند توسعه محصول جدید برای انواع
مختلف سازمانهای تولیدی و خدماتی کنونی مزیت رقابتی محسوب میشود .اینکه هر سازمان
چه درصدی از فعالیتهای خود را صرف توسعه محصول جدید برای پیشیگرفتن از رقبا میکند،
موضوعی است که به جایگاه کنونی و راهبردی سازمان در بازار تقاضا مرتبط است [ .]1شرکتها
برای اینکه به بهترین نحو ممکن جوابگوی تغییرات محیطی باشند ،تولید و عرضه برخی
محصوالت را متوقف میکنند و یا در آنها اصالحات الزم را اعمال میکنند؛ همچنین با توجه به
شناسایی نیازها و خواستههای مصرفکنندگان ،در بازارهای مختلف و در جهت برآوردن این
نیازها و تداومبخشیدن به تجارت بلندمدت و افزایش رونق اقتصادی در شرکت ،اقدام به توسعه
محصول جدید میکنند [ ]12و []16؛ از طرفی خودروسازان برتر برای حفظ جایگاه برند خود ،هم
در توسعه محصول و هم در صادرات ،به کیفیت محصوالت تولیدی مشترک ،توجه الزم را نشان
خواهند داد.
پژوهشها نشان میدهد که مشکل عمده در نحوه مدیریت و اداره فرآیند تولید محصول
جدید است .درکی هدفمند از پروژههای توسعه محصول جدید در صنعت خودروسازی میتواند به
فرایند مدیریت بهتر هدایت شود و درنتیجه احتمال موفقیت محصول جدید را افزایش دهد [.]14
شرکتهای خودروساز موفق اغلب وقتی که در طبقهای از محصول وارد بازار و فناوریهای جدید
میشوند ،بهسختی شکست میخورند [ .]15در بیشتر موارد ،این شکستها بهدلیل کارکنان
ضعیف ،طراحی ضعیف محصول و یا کمبود منابع مالی نیست ،بلکه نتیجه روش نامناسب
مدیریتی برای پروژههای توسعه محصوالت جدید است [.]1
مشکل اصلی در روش اداره فرآیند توسعه محصوالت جدید ،سیستمهایی است که برای اداره
این پروژهها استفاده میشوند .بهطورکلی برای موفقیت پروژههای متفاوت توسعه محصول جدید
باید روشهای متفاوت مدیریتی بهکار گرفته شود و برخورداری از روش واحد مدیریتی برای
پروژههای مختلف توسعه محصول جدید ،اغلب به شکست میانجامد []10؛ بنابراین مدیران
شرکتهای خودروسازی باید با درک صحیح پروژههای متفاوت و انتخاب روشهای مناسب
مدیریتی برای هر پروژه ،راه موفقیت این پروژهها را هموار کنند .از طرفی خودروسازان برتر به
جهت حفظ جایگاه برند خود در توسعه محصول و حوزه صادرات ،به کیفیت محصوالت تولیدی
مشترک ،مبادرت میورزند.
امروزه بیشتر خودروسازان ضرورت برخورداری از فرآیند بهینه توسعه محصول جدید را
بهخوبی احساس کردهاند و برای داشتن چنین فرآیند موفقی تالشهای زیادی را انجام دادهاند و
هزینههای هنگفتی را متقبل شدهاند .در این شرکتها ،افراد متخصص و باتجربه بهکار گرفته
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میشوند و از فناوریهای پیشرفته استفاده میشود؛ اگرچه ممکن است معرفی محصوالت جدید
آنها با شکست مواجه شود []6؛ بنابراین اهمیت مدیریت طراحی و توسعه محصوالت جدید و نیز
مدیریت هزینههای مرتبط با آن ،انگیزهای برای انجام پژوهش پیش رو است .هدف اصلی این
پژوهش «طراحی و تبیین مدل توسعه محصول جدید در صنایع خودروسازی کشور» است.
در این پژوهش عالوه بر گسترش مدلهای موجود در طراحی محصول و با توجه به
برنامههای شرکتهای خودروساز در امر توسعه محصول جدید و درگیربودن دوایر مختلفی چون
بازاریابی ،فنی ،تولید و راهبرد در این شرکتها ،میتوان با تکیه بر فرآیندهای مدل طراحی
محصول جدید به نحو مؤثری به تصمیمگیرندگان و مدیران در برنامهریزی و اجرای راهبرد
توسعه محصول جدید با ارائه اولویتهای عوامل شناساییشده ،چشمانداز مناسبی را در بهبود این
فرآیند ایجاد کرد .برای دستیابی به این هدف ،اهداف فرعی تعیین ابعاد ایده ذینفعان و تدوین
مدل مفهومی در طراحی محصول جدید در صنایع خودروسازی کشور دنبال میشود.
محتوی موردتوجه در این مقاله در شش بخش عنوان شده است .در بخش نخست و در
مقدمه ،مسائل و مشکالت صنعت خودروسازی از نظر رویکردهای جاری توسعه محصوالت جدید
و جایگاه دستاوردهای حاصل از انجام پژوهش ،بهمنظور رفع نواقص نظری ،بنیادین و توسعهای
مدلهای موجود ،بیان شده است .در بخش دوم و ذیل بیان مبانی نظری و پژوهش ،اهم
دیدگاههای نظری و دستاوردهای کاربردی موجود مطابق دیدگاههای اندیشمندان و متخصصان
این حوزه با استناد به مقالهها ،کتابها ،گزارشهای علمی معتبر و دیگر منابع عنوان شده است.
توسعه فرضیهها و مدل مفهومی پژوهش نیز با استناد به نتایج پژوهشهای پیشین و مفروضات
منتج از دیدگاههای خبرگان و متخصصان صنعت و دانشگاه و با بررسیهای عمیق صورتگرفته
در بخش سوم بررسی خواهد شد.
در بخش چهارم روششناسی پژوهش مشتمل بر طرح پژوهش ،روشها و ابزارهای
گردآوری دادهها ،جامعه و نمونه آماری و تحلیل روایی و پایایی ابزار گردآوری دادهها به همراه
الگوی تحلیل یافتههای پژوهش مطرح شده است .در بخش پنجم با بهرهگیری از الگوهای
تحلیلی مفروض ،فرایند تحلیل دادهها به همراه نتایج آن ارائه میشود .در بخش آخر نیز مباحث
نظری و عملی منتج از تحلیل دادههای حاصل از بخش پنجم در قیاس با پژوهشهای مشابه
موردبحث و بررسی قرار میگیرد.
.2مبانينظریوپیشینهپژوهش 

هدف از توسعه محصول جدید ،پاسخ به نیاز مشتریان ،تطابق با شرایط بازار ،تغییرات
محیطی ،افزایش سود ،رضایت مشتریان و مقابله با سیاستهای رقبا میباشد .در حقیقت وظیفه
مدیر توسعه محصول جدید این است که فرصتهای جدید را جستوجو کند و محصوالت
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جدیدی را که سودآوری شرکت را افزایش میدهند ،توسعه دهد [ .]12توسعه و تولید محصول
جدید و تجاریسازی موفق در بازار با محصول بهبود یافته باعث کوتاهتر شدن منحنی عمر
محصوالت ،حرکت از تولید انبوه به سفارشی خواهد شد .امروزه تولیدکنندگان برای ایجاد ارزش
افزوده در مشتریان و ترغیب به خرید در آنها ،باید در تمایز و تمرکز بر بازارهای خود یا در توسعه
بازارها انعطاف پذیری مناسبی را با تکیه بر استراتژی توسعه محصول داشته باشند .توسعه
محصول جدید شامل مجموعه فعالیتها و خط مشی رشد بوده که در مراحل مختلف ،برای تولید
محصول برای قسمتهای موجود بازار ،منجر به تغییر و اصالحات جزئی یا کلی در کاالها
میشود [ .]15بوز ،آلن و همیلتن محصوالتی را جدید میداند که ویژگیهایی نظیر تازگی برای
جهان ،جدید بودن برای شرکت ،تازگی ناشی از گسترش خط محصول ،تازگی ناشی از بهبود
محصول جدیدی که وارد بازار جدیدی شود باشد [ .]11محققین دیگری نیز بر این باور هستند
که سه ویژگی اشاره شده منجر به توسعه محصول جدید 1میشود و مواردی همچون اصالح در
بسته بندی یا نوع روش تولید محصول و یا تغییر در شبکه توزیع محصول به عنوان رویکرد
توسعه محصول 2قلمداد میشود و در بیشتر صنایع ،توسعه موفق و تجاریسازی محصوالت با
رویکرد رقابتی و توجه به شایستگیهای اصلی شرکت انجام میشود [.]18
شناسایی تغییرات در نیازها و خواستههای مصرفکنندگان در بازارهای مختلف ،با تداوم
رقابت در کسب و کارها و افزایش رونق اقتصادی ،منجر به اجرای برنامههای توسعه محصول
جدید در شرکتها شده است .هدف از توسعه محصول جدید ،می تواند پاسخ به نیاز مشتریان،
تطابق با شرایط بازار و تغییرات محیطی ،افزایش سود ،رضایت مشتریان و مقابله با سیاستهای
رقبا باشد .سیل روزافزون توسعه و تولید محصوالت جدید و عرضه تجاری و موفقیت آمیز آنها به
بازار باعث کوتاهتر شدن منحنی عمر محصوالت و حرکت از تولید انبوه به سفارشی خواهد شد
[ .]18از این رو ،شناخت مدلهای استراتژی توسعه محصول ،سیاستگذاران و برنامهریزان
شرکتهای خودروساز را کمک خواهد کرد تا با دیدی بازتر به تدوین استراتژیهای رقابتی
بپردازند .بنابراین ،شرکتهای خودروساز با تکیه بر مدلهایی معتبر ،باید ریسک حاصل از انتخاب
و اجرای استراتژیهای توسعه را کاهش دهند [ .]17فرآیند رسمی توسعه محصول جدید مدلهای
برنامه ریزی است که شرکتهای خودروساز با مفاهیم عملیاتی برای توسعه و معرفی محصول
جدید بکار میگیرند .فرآیند توسعه محصول شامل مراحل :تولید ایده ،تست مفهوم و ارزیابی،
طراحی محصول جدید ،نمونه آزمایشی و آزمایش بازار و راهاندازی میشود .این فعالیتها
همچنین میتواند به عنوان ابزاری برای جمعآوری اطالعات و ارزیابی محصول در مراحل
مختلف توسعه بکار گیرد .به طور کلی توسعه محصول جدید ،مجموعه فعالیتها و راهکارهای
)1. New Product Development (NPD
)2. Product Development Approach (PD
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ایجاد رشد است که در مراحل مختلف تولید محصول ،منجر به تغییر و اصالحات جزئی یا کلی
کاال در بازار فعلی خواهد شد [ 16و  .]18در زمینه طراحی و توسعه محصوالت جدید مدلهای
مختلفی از سوی صاحبنظران ارائه شده است .آنسف در سال  1957مدل خود را برای توسعه
محصول با توجه به ماموریت شرکت در محیط رقابتی پیشنهاد شده است .این مدل دربرگیرنده
استراتژیهای چهارگانه نفوذ در بازار ،توسعه بازار ،توسعه محصول ،و متنوعسازی است [.]12
پس از آن ،بوز ،آلن و همیلتون در سال  1982فرآیندی چند مرحلهای را برای توسعه محصول
جدید مطرح کرد که در برگیرنده گامهای  )1استراتژی توسعه محصول )2 ،پردازش ایده)3 ،
جستجو ایدههایی برای رسیدن به اهداف شرکت )4 ،ارزیابی )5 ،تحلیل کسب و کار )6 ،توسعه،
 )7آزمایش و  )8تجاریسازی بود .نزدیک به یک دهه بعد ،یعنی در سال  1990پورتر مدل
توسعه محصول خود را در قالب سه استراتژی تمایز ،تمرکز و رهبری ارائه کرد [.]1
سرانجام ،کوپر ( )2001مدل توسعه محصول مرحله به مرحله خود را ارائه نمود که از ایدهیابی
شروع و به تولید محصول ختم میشود [ .]8این مدل در قالب  13گام شامل غربالگری اولیه،
ارزیابی مقدماتی بازار ،ارزیابی فنی ابتدایی ،مطالعه تفصیلی بازار/تحقیقات بازار ،تحلیل
مالی/کسب و کار ،توسعه محصول ،آزمایش محصول در کارخانه ،آزمونهای مشتریان محصول،
آزمایش بازار/فروش آزمایشی ،تولید آزمایشی ،تحلیل کسب و کار قبل از تجاریسازی ،شروع
تولید و فروش گسترده در بازار نشان داده شد [.]15


توسعهفرضیههاومدلمفهومي.مقایسه مدلهای موجود در حوزه توسعه محصول جدید به
همراه تحلیل محورها ،ابزارها ،نقاط قوت و ضعف در جدول  ،1ارائه شده است.
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جدول  .1مقایسه مدلهای موجود در حوزه توسعه محصول جدید


روششناسيپژوهش 

.3

طرحپژوهش.پژوهش حاضر به لحاظ نحوه گردآوری دادهها جزو پژوهشهای کیفی بهشمار
میرود .در این پژوهش مصاحبه (در نظریه دادهبنیاد) و پرسشنامه (در تکنیک دلفی) مبنای
گردآوری دادههای قرار گرفته است .ازآنجاکه پژوهشهای کیفی عمق و ابعاد متعدد یک پدیده را
بهتر و شفافتر به نمایش میگذارد ،نخست با بهرهگیری از مصاحبه با مشتریان و خبرگان
صنعت خودروسازی سعی میشود تا پرسشهای مورد کاوش و چالش تا بُن و بستر مطرح شود و
آنگاه برای اعتبارسنجی دستاوردهای آن نیز در قالب یک مدل مفهومی با ابعاد و مؤلفهها و
طراحی شاخصها ،پرسشنامهای طراحیشده و در اختیار خبرگان صنایع خودروساز بزرگ موجود
در کشور قرار گیرد .این پژوهش از نظر هدف در زمره پژوهشهای توسعهای قرار دارد .مطالعه
حاضر از آن نظر توسعهای قلمداد میشود که بر اساس مدلهای موجود در زمینه توسعه محصول
جدید ،تالش دارد مدلی جامعتر نسبت به مدلهای توسعه محصول جدید موجود را توسعه دهد.
ابزار وروش گردآوری دادهها.در این پژوهش بهمنظور گردآوری دادهها ابزارهای متعددی
بهکار رفته است که اسناد و مدارک ،گروههای کانونی و مصاحبه در زمره آنها بهشمار میروند.
بهدلیل نوظهوربودن این مطالعات در صنایع خودروسازی کشور و بهمنظور تکمیل مبانی نظری،

مدل توسعه محصول جديد در صنعت خودروسازی کشور

39

بخش گستردهای از اطالعات با استفاده از منابع اینترنتی شامل کتابها ،مقالهها و مطالعات
موردی بهصورت فیشبرداری ،جمعآوری شده است .برای گردآوری دادههای کیفی موردنیاز از
مصاحبه با خبرگان صنعت خودروسازی و دانشگاه استفاده شده است .در ادامه برای درک ذهنیت
و مستندسازی تجربههای خبرگان و نخبگان صنعت خودرو و آزمودن مدل ،از هر دو نوع
مصاحبههای نیمهساختاریافته و ساختاریافته استفاده شده است.
رواييوپاياييابزار.ابزارهای گردآوری دادهها باید از پایایی و روایی الزم برخوردار باشد تا
پژوهشگر بتواند دادههای متناسب با پژوهش را گردآوری کند و از طریق این دادهها و
تجزیهوتحلیل آنها ،فرضیههای موردنظر را بیازماید و به سؤالهای پژوهش پاسخ دهد .در این
مطالعه ،بهمنظور برآورد میزان روایی پرسشنامه و سؤالهای مطرحشده در آن ،از نظر خبرگان،
کارشناسان و استادان مسلط به موضوع پژوهش و پرسشنامه استفاده شده است .اعمالنظر و در
صورت نیاز ،اصالحات خبرگان و استادان ،پژوهشگر را از روایی پرسشنامه و تطابق موضوع با
سؤالها و قابلیت استفاده و بهجابودن سؤالهای مطرحشده مطمئن ساخته و مشخص خواهد کرد
که سؤالهای پرسشنامه تا چه اندازه قدرت توضیحدهی مدل و آزمون فرضیهها را خواهند داشت.
در بخش مصاحبه از معیار اعتبارپذیری (واقعیبودن توصیفها و یافتههای پژوهش) با بهکارگیری
رویه های ویژه کدگذاری و تحلیل برای ارزیابی روایی استفاده شده است .در این مطالعه برای
ارزیابی پایایی با توجه به استفاده از نظرهای خبرگان نیاز به پایایی الزم نیست؛ اما از راهکارهای
زیر بهره گرفته شده است:
ـ هدایت دقیق جریان مصاحبه برای گردآوری دادهها؛
ـ ایجاد فرآیندهای ساختارمند برای اجرا و تفسیر مصاحبههای همگرا؛
ـ وجود حداقل دو نفر برای انجام مصاحبه بهصورت جداگانه؛
ـ استفاده از مصاحبههای بسیار ساختاریافته.
استراوس و کوربین [ ،]17برای ارزیابی فرآیند پژوهشی نظریهپردازی دادهبنیاد  ،هفت معیار
در نظر گرفتند که پارکِر و رافی [ ]11در اقدامی جالب ،آنها را در بین چهار معیار اولیه گلیسر و
استراوس [ ]18تطبیق ،قابلیت فهم ،قابلیت تعمیم و کنترل پخش کردهاند که در طراحی مفاهیم
تبیینشده موردنظر قرار گرفتهاند .در نظریه مبنایى یک قاعده کلى هست و آن اینکه نمونهگیری
تا زمانی ادامه داده میشود که هر مقوله به اشباع نظرى برسد؛ یعنى تا زمانی که به نظر نمیرسد
دادههای جدیدى در ارتباط با مقوله پدید آید [.]18
در این پژوهش گردآوری داده در سه مرحله کدگذاری انجام شد .در هر سه نوع کدگذاری،
پژوهشگر دائماً به متون بیانات مراجعه و برخی از کدها را حذف و یا کدهای جدیدی را اضافه
میکرد .این روش رفتوبرگشتى یا در اصطالح زیگزاگی یا االکلنگی ادامه یافت تا اینکه به
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مرحله اشباع نظری رسید .برخالف پژوهشهای کمّى در میان پژوهشهای کیفى هیچ آزمون
استانداردى براى روایى وجود ندارد و غالباً ماهیت پژوهش توسط خود پژوهشگر تعیین و
جرحوتعدیل میشود و حتى ممکن است هیچ فرضیهای نباشد؛ بنابراین ماهیت مفهوم روایى در
پژوهشهای کیفى به بازنمایى مشارکتکنندگان ،اهداف پژوهش و مناسببودن فرآیندها ارتباط
دارد [ ]12معیار پایایى در پژوهشهای کیفى به تفسیر موضوع موردمطالعه میپردازد و از عبارت
ممیزى پژوهش بهجای اصطالح پایایى در پژوهشهای کمّى استفاده میشود [ .]18در نظریه
مبنایى ،اثباتپذیرى ،بخشى از فرآیند پژوهش است و در این راستا توصیههای زیر وجود دارد:
الف) حساسیت نظرى پژوهشگر :حساسیت نظرى غالباً با نظریه دادهبنیاد گره خورده است.
حساسیت نظرى فرد را قادر میسازد تا نظریه دادهبنیادی را ارائه کند که از نظر مفهومى غنى و
از انسجام مناسبى برخوردار باشد .حساسیت نظرى به کیفیت شخصى پژوهشگر بستگى دارد و
نشانگر آگاهى از ظرافت و معنى دادهها است .این امر به تجربیههاو مطالعات قبلى او بستگى دارد
میتواند و در طول روند پژوهش ایجاد شود و رشد یابد .حساسیت نظرى به این ویژگیها اطالق
میشود :بصیرتداشتن ،مهارتداشتن در معنادارکردن دادهها ،استعداد درک و قدرت تجزیهکردن
عناصر مربوط از عناصر نامربوط .همه اینها در معنا و در سطح مفهومی صورت میگیرد و نه در
سطح واقعیتهای ملموس؛
ب) انسجام روششناسی :انسجام روششناسی ،همسویی بین سؤال پژوهش و طرح پژوهش
است؛
ت) گردآوری و تحلیل همزمان دادهها :این ویژگی تعامل متقابل بین آنچه دانسته میشود و آنچه
باید دانسته شود را شکل میدهد .تعامل رفتوبرگشت بین دادهها و تحلیل ،جوهر دستیابی به
روایی و پایایی است [.]12
در این پژوهش هر چهار موضوع ذکرشده در باال برآورده شده است.
.تحلیلدادههاويافتههایپژوهش 

4

همزمان با طرح سؤالهای پژوهشی (بر اساس طرح مسئله اصلی پژوهش) ،مبنی بر تعیین
ابعاد ایدهپردازی ذینفعان و الگوی کارآمد طراحی محصول جدید در صنایع خودروسازی کشور،
بر این اساس تالش شد الگوی عملی و فراگرد واقعی در توسعه محصوالت جدید در صنعت
خودرو کشور بومیسازی شود؛ بهنحویکه با درنظرگرفتن نقاط ضعف و قوت مدلهای موجود در
این رابطه ،شاخصهای کلیدی الگوی یادشده در بستر صنعت خودروسازی کشور طراحی و تبیین
میشود .نخستین گام در الگوی نظریهسازی دادهبنیاد ،طرح سؤالهای پژوهشی بر اساس طرح
مسئله اصلی پژوهش است .بر این اساس دو سؤال اصلی پژوهش مبتنی بر تعیین ابعاد
ایدهپردازی ذینفعان در طراحی محصول جدید در صنایع خودروسازی کشور و الگوی کارآمد
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طراحی محصول جدید در صنایع خودروسازی کشور قابلطرح هستند .بر این اساس تالش شد
الگوی عملی و فراگرد واقعی در توسعه محصوالت جدید در صنعت خودرو با انجام مصاحبههای
جداگانهای با  12خبره و متخصص صورت گیرد و با رویکرد نظریهپردازی دادهبنیاد تحلیل شود.
برای مصاحبه ،سؤالها از قبل برای مصاحبهشوندگان ارسال شد و زمانهای مصاحبه تعیین
شدند .سؤالهای کلی مصاحبه ،بهصورت پرسشهای چهارگانه به شرح تنظیم شدهاند:
 .1مهمترین ذینفعان اثرگذار در فرآیند طراحی محصول جدید در صنایع خودروسازی کشور
کداماند؟ ()Q1؛
 .2ابعاد مدنظر ذینفعان در فرآیند توسعه محصول جدید در صنایع خودروسازی کشور کداماند؟
()Q2؛
 .3فراگرد توسعه محصوالت جدید در صنعت خودرو مشتمل بر چه مراحلی است؟ ()Q3؛
 .4مهمترین دستاوردهای الگوی توسعه محصوالت جدید در صنعت خودرو کداماند؟ (.)Q4

مراحلتحلیلدادههابراساسروشدادهبنیاد 

کدگذاری باز .پس از انجام مصاحبه ،تمام مصاحبهها بهصورت الکترونیک بررسی شده و بر
اساس مفاهیم مندرج در هر مصاحبه ،کدگذاری باز صورت گرفت .بدین ترتیب به مصاحبههای
مربوط به متخصصان و خبرگان یک کد و به هر مفهوم ،یک شماره مستقل اختصاص داده شد.
هر کد از یک گزاره منتخب از متن اصلی تشکیل شده است .کد مندرج گویای اندیکس کد،
شماره سؤال و شماره فرد مصاحبهشونده بود .چند کد مشترک ،یک مفهوم را تشکیل میدهد.
وظیفه مفاهیم در نظریه دادهبنیاد ،ارائه جزئیات بیشترى در مورد هر مقوله است .در این پژوهش
و در همین بخش ،تعدادی از کدها در کنار هم تشکیل «مفهوم» را داده است .مفاهیم مشترک
یک مقوله را تشکیل میدهند .مقولهها در مقایسه با مفاهیم ،انتزاعىتر هستند و سطحى باالتر را
نشان میدهند .مقولهها «شالوده» ساختن نظریه است و ابزارى فراهم میکند تا نظریه میتواند
یکپارچه شود .در این بخش مفاهیم متعددی پدیدار شده و کدگذاری باز به پایان میرسد.


کدگذاری محوری .در کدگذارى محورى ،یکى از مقولههاى کدگذارى باز بهعنوان مقوله یا
پدیده اصلى (پدیده اصلى یا هسته ،همان فرآیند موردمطالعه) انتخاب شده و در مرکز فرآیند
بررسی میشود و سایر مقولهها را به هم مرتبط مىسازد [ .]18در این پژوهش ،ابعاد ششگانه
الگوى پارادایمى پژوهش در ادامه شرح داده شده است.
الف) مقولههای علّى :پنج مقوله نیاز مشتریان ،بررسی رقبا ،خواستههای مهندسی ،خواستههای
 R&Dو پایگاه دانش توسعه محصوالت جدید در زمره مهمترین مقولههای علی انتخاب شدند.
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ب) مقولههای محوری :چهار مقوله مدیریت کیفیت ،مهندسی همزمان ،ترازسنجی و صدای
مشتری در زمره مهمترین مقولههای محوری این مدل انتخاب شدند.
ج) مقولههای راهبردى :غربالگری اقتصادی و مالی و فرآیندی بهعنوان مفاهیم راهبردی در مدل
پژوهش در نظر گرفته شدند.
د) مقولههاى پیامدی :نمونهسازی اولیه ،آزمایش اولیه بازار ،تولید آزمایشی و دستاوردهای پس از
راهاندازی بهعنوان مقولههای پیامدی در مدل پژوهش شناخته شدند.
ه) مقولههای زمینهای و محیطی :ساختار بازار و محصول بهعنوان مقولههای زمینهای و محیطی
در مدل پژوهش شناخته شدند.


کدگذاریانتخابى .در مرحله کدگذارى انتخابى با ایجاد ارتباط بین گروهها ،آنها یکپارچه و
چارچوب اولیه نظرى تشکیل میشود .مهمترین گام در مرحله کدگذارى انتخابى ،ترسیم کدهای
منتخب ناشی از مقولههای علّی ،محوری ،راهبردی ،پیامدی و زمینهای است .جدول ،2الگوی
کدگذاری انتخابی منتج از کدگذاری محوری مندرج در سطور باال را نشان میدهد.
جدول  .2مقوالت محوری و منتخب در مدل تحقیق
مقولههاىمحوری 

مقولههاى علّی

مقولههاى محوری

مقولههاى راهبردی

مقولههاى پیامدی

مقولههاى محیطی و
زمینهای



شناسه 

نیاز مشتریان
بررسی رقبا

K1CO2

خواستههای مهندسی

K1CO3

خواستههای R&D
پایگاه دانش توسعه محصوالت جدید
مدیریت کیفیت
مهندسی همزمان
ترازسنجی
صدای مشتری
غربالگری اقتصادی
غربالگری مالی
غربالگری فرایندی
نمونهسازی اولیه
آزمایش اولیه بازار
تولید آزمایشی
پس از راهاندازی
ساختار بازار
ساختار محصول

K1CO3

مقولههاىمنتخب 

شناسه 

K1CO1

ایدهپردازی

SE1

K1CO5
K2CO1
K2CO2
K2CO3

ارزیابی فنی و بازار

SE2

K2CO4
K3CO1
K3CO2

غربالگری

SE3

K3CO3
K4CO1
K4CO2
K4CO3

انتخاب طرح

SE4

K4CO4
K5CO1
K5CO1

متغیرهای مداخلهگر

SE5
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نظريهسازی فرآيند استخراج مدل مفهومي پژوهش .تجزیهوتحلیل کیفى برخالف

روشهای کمّى ،همزمان با مرحله گردآورى داده و بهطور توأم انجام مىشود .در پژوهشهای
کیفى ،مبناى تجزیهوتحلیل ،عقل ،منطق ،تفکر و استدالل است و پژوهشگر به این ترتیب به
کشف واقعیت دست مییابد .اصالً تجزیهوتحلیل ،ترکیب و تجرید و تعمیم ،کار عقل است .در
پژوهشهای کیفى ،پژوهشگر میتواند از طریق استدالل قیاسى و استقرایى ،تمثیل و تشبیه،
نشانهیابى ،تجرید ،تشخیص تفاوت ،تمایز و مقایسه که همه به کمک تفکر و تعقل و منطق انجام
میشود ،دادههای گردآوریشده را ارزیابى و تجزیهوتحلیل کرده و با ذهن مکاشفهای خود
نتیجهگیری کند [ .]18جدول  ،3نحوه دستیابی به مقولهای منتخب و درنهایت مدل نظری
مستخرجشده از دادههای مربوطه را نشان میدهد.
جدول  .3کدها ،مفاهیم و مقولههای پژوهش
نوعمقوله 

تعدادکد 

تعدادمقوله 

علّی
محوری
راهبردی
پیامدی
محیطی و واسطهای
جمع

24
26
9
15
4
78

5
4
3
4
2
18

از میان  78کد باز که حاصل دادههای گردآوری شده بود ،درمجموع  18مقوله پدیدار شد که
الگوی نهایی بر آن اساس استخراج شد .بهمنظور مقایسه مدل پیشنهادی با سایر مدلهای
توسعه محصول ،گامهای مدل توسعه محصول پیشنهادشده برای صنعت خودروسازی کشور
نشان داده شده است .در بخش ایدهپردازی ،چهار منبع کسب ایده برای خودروسازان وجود دارد
که در مدلهای پیشین بهویژه مدل صنعت خودروسازی ،تمامی این منابع مورداستفاده قرار
نگرفتهاند .در گام مفهومسازی اولیه ،تکنیکهای متعددی بهکار رفته است .با این حال در هیچ
یک از مدلهای قبلی ،ترازسنجی بهعنوان یک ابزار ارزیابی مطرح نشده و سایر تکنیکها نیز
بهطور همزمان مدنظر قرار نگرفتهاند .این در حالی است که مفهومسازی اولیه نیازمند نگاه
چندبعدی برای طراحی مفاهیم اولیه محصول خودرو است .سرانجام ،در گام انتخاب طرح
محصول ،مراحل سهگانه مطرحشده در مدل پیشنهادی با سایر مدلها همسانی داشته و تمامی
آنها به نمونهسازی اولیه ،آزمایش بازار و تولید آزمایشی بهعنوان بخشی از فرآیند توسعه
محصول خود پرداختهاند .نمودار  ،1الگوی نهایی پژوهش را بر اساس نتایج حاصل از برگزاری دو
مرحله جلسههای دلفی نشان میدهد.
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نمودار  .1الگوی نهایی پژوهش
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آزمون وارزيابيمدلنهايي.اساس تکنیک دلفی بر این است که نظر متخصصان هر حوزه
علمی در مورد پیشبینی آینده صائبترین نظر است؛ بنابراین برخالف روشهای پژوهش
پیمایشی ،اعتبار روش دلفی ،نه به تعداد شرکتکنندگان در پژوهش که به اعتبار علمی
متخصصان شرکتکننده در پژوهش بستگی دارد .البته حداقل تعداد شرکتکنندگان به چگونگی
طراحی روش پژوهش بستگی دارد .در این روش با استفاده از پرسشنامه از افراد سؤال میشود
که از منظر آنها عوامل و ابعاد مؤثر در توسعه محصوالت جدید در صنعت خودروسازی کداماند و
در بخش دوم نیز این سؤال مطرح میشود که چه مؤلفههایی را بهعنوان یک پژوهشگر در این
راستا برجسته میدانند.
الف)نتايجدوراولروشدلفي .نتایج دور اول روش دلفی در جدول  ،4نشان داده شده است.
جدول  .4یافتههای آماری مربوط به معیارهای موردمطالعه در روش دلفی (دور اول)
مؤلفهاصلي 

ایدهپردازی

مفهومسازی اولیه

تحلیل اقتصادی و مالی

انتخاب طرح

متغیرهای محیطی

مؤلفهها 

زير
نیاز مشتریان
بررسی رقبا
خواستههای مهندسی فروش
خواستههای واحد تحقیق و توسعه
پایگاه دانش توسعه محصوالت جدید
گسترش عملکرد کیفیت
ارزیابی فنی
مهندسی همزمان
ترازسنجی
ارزیابی بازار
صدای مشتری
تحلیل اقتصادی
تحلیل مالی
غربالگری فرایندی
نمونهسازی اولیه
آزمایش اولیه بازار
تولید آزمایشی
پایش عملکرد محصول پس از راهاندازی
ساختار بازار
ساختار محصول

بخش اول :رتبهبندی مؤلفههای استخراجشده از روش دادهبنیاد
بخش دوم :شناسایی مؤلفههای جدید

میانگین  انحراف 
3/67
3/89
3/89
3/56
3/89
3/67
3/78
3/44
3/89
2/11
3/67
3/78
3/89
3/78
3/67
3/56
3/77

0/71
0/60
0/93
0/53
0/60
0/71
0/67
0/53
0/78
0/78
0/5
0/67
1/05
0/97
0/87
0/73
0/82

3/61

0/71
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بخش دوم پرسشنامه نیز به مؤلفههایی اختصاص داشت که در مبانی نظری موضوعی
موردمطالعه کمتر به آنها اشاره شده بود؛ اما از منظر پاسخدهندگان در شکلگیری الگوی توسعه
محصوالت جدید در صنعت خودروسازی حائزاهمیت است .درمجموع حدود  16مؤلفه شناسایی
شد که با ترکیب و تجمیع آنها ،درنهایت  5مؤلفه تعیین شد که در جدول  ،5ارائه شدهاند.
جدول  .5یافتههای آماری مربوط به معیارهای موردمطالعه در روش دلفی (دور اول)
مؤلفهاصلي 

مؤلفهها 

زير

تعدادتکرار 

ایدهپردازی

سیاستهای توسعه کسبوکار در سازمان
تحلیل و بررسی اثرات و حاالت شکست در
1
طراحی
ارزیابی فنی
2
نگهداری و نظارت
مدیریت سبد محصوالت
ارزیابی بازار
مدیریت زنجیره تأمین محصوالت
مهندسی ارزش محصول

14

مفهومسازی اولیه

تحلیل اقتصادی و مالی

16
13
12
12
11

درخصوص نحوه انتخاب متغیرهای تعیینشده در دور نخست ،معیار و روش استانداردی
پیشبینی نشده است؛ اما در بسیاری از پژوهشهای علمی بر روش زیر ،تأکید شده است .این
روش بر اساس میانگین نمرات بهدستآمده از سوی کل متغیرها و مطابق با میانگین انحراف
معیار محاسبهشده ،حد پایین امتیاز متغیرهای منتخب در دور نخست را نشان خواهد داد.
𝛿 𝑋 ∗ = 𝑋̅ −
→ 𝑋 ∗ = 3/63 − 0/73
→ 𝑋 ∗ = 2/91

بنابراین رقم حداقل برای پذیرش متغیرها در دور اول دلفی عدد  2/91خواهد بود .بر این
اساس هر یک از متغیرها که امتیازی پایینتر از آن کسب کرده باشند از فهرست متغیرهای
مربوط به مدل پیشنهادی خارج خواهند شد .این متغیر عبارت از تحلیل اقتصادی طرحها بود.
ب) نتايجدوردومروشدلفي .در دور دوم پرسشنامه با درنظرگرفتن معیارهای موردتوجه در
دور نخست و با درنظرگرفتن دیدگاههای استادان و مدیران مربوطه از یک سو و با درنظرگرفتن
پیگیریهای صورتگرفته (که بهصورت پست الکترونیک و یا تلفنی صورت پذیرفت) تقریباً
تمامی افراد مرتبط که در دور نخست مشارکت داشتند ،در این دور نیز همکاری کردهاند .جدول
)1. Design Failure Mode and effect Analysis (DFMEA
)2. Maintenance & Inspection (M&I
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 ،6گویای میانگین و انحراف معیار مربوط به مؤلفههای تعیینشده در مرحله دوم است .نتایج دور
دوم روش دلفی در جدول  ،6نشان داده شده است.
جدول  .6یافتههای آماری مربوط به معیارهای موردمطالعه در روش دلفی (دور دوم)
مؤلفهها 

زير

مؤلفهاصلي 

ایدهپردازی
مفهومسازی اولیه

ارزیابی فنی
ارزیابی بازار

تحلیل اقتصادی
و مالی
انتخاب طرح
متغیرهای محیطی

نیاز مشتریان
بررسی رقبا
خواستههای مهندسی فروش
خواستههای واحد تحقیق و توسعه
الگوی مدیریت دانش در سازمان
سیاستهای توسعه کسبوکار در سازمان
گسترش عملکرد کیفیت
مهندسی همزمان
تحلیل و بررسی اثرات و حاالت شکست در طراحی
نگهداری و نظارت
ترازسنجی
صدای مشتری
مدیریت سبد محصوالت شرکت
مدیریت زنجیره تأمین محصوالت
تحلیل مالی
تحلیل فرآیندی
تحلیل مهندسی ارزش محصول
نمونهسازی اولیه
آزمایش اولیه بازار
تولید آزمایشی
پایش عملکرد محصول پس از راهاندازی
ساختار بازار
ساختار محصول

میانگین  انحراف 
3/89
3/56
3/33
3/44
3/78
3/78
3/89
3/33
3/56
4/56
3/67
3/44
4/22
3/78
3/67
3/67
3/56
3/67
3/44
3/78
3/67
3/88

0/60
0/53
0/50
0/53
0/67
0/67
0/60
0/50
0/73
0/88
0/50
0/53
0/83
0/83
0/50
0/71
0/53
0/87
0/53
0/67
0/87
0/71

3/51

0/67

ج) مقايسه نتايج مربوط به مرحله اول و دومروش دلفي .نتایج دور اول و دوم گویای
تقارب میان میانگینهای مؤلفههای حاصله است .جدول ( )7خود گویای عدم وجود اختالف
معنیدار میان میانگین مربوط به نمرات متغیرهای موردمطالعه است.
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جدول  .7نتایج آزمون تی برای مقایسه میانگینهای دو نمونه مستقل
آمارههایآزمون 


فاصلهاطمینان %95
باال

پایین

خطای استاندارد

اختالف میانگین

سطح معناداری

درجه آزادی

آماره توزیع تی

0/11

-0/26

0/09

-0/07

0/41

120

-0/81

مؤلفههای مندرج در جدول  ،7در روش دلفی بهعنوان مؤلفههای برگزیده مدل انتخاب
خواهند شد.
نتیجهگیریوپیشنهادها 

.5

فرآیند توسعه محصول جدید شامل فعالیتها و تصمیماتی است که از مرحله ایجاد ایده تا
ورود محصول به بازار را دربرمیگیرد .برای اغلب شرکتهایی که میخواهند نوآور باشند و عموماً
در زمینه توسعه محصول جدید فعالیت میکنند ،نقطه شروع ،ایجاد یک فرآیند توسعه محصول
جدید و یا بازنگری در آن است .تا به حال مدلهای متفاوتی برای فرآیند توسعه محصول جدید
ارائه شده است .مدلهای معرفیشده ،شناسایی مشکالت در هر مرحله را ممکن میسازد .انگیزه
اصلی پژوهشگران در ارائه رویکردها و مدلهای متفاوت عمدتاً بهبود مواردی مانند کنترل
زمان ،هزینه ،کیفیت ،عملکرد و در کل بهبود خروجی محصول جدید برای کسب و بهرهگیری از
فرصتهای پیش رو است.
در راستای مدلسازی بهینه توسعه محصوالت جدید در صنعت خودروسازی در کشور از
الگوی فرآیندی و چهار مرحله نخست بهره گرفته شد .در ادامه با بهرهگیری از روش دادهبنیاد،
ابعاد و مؤلفههای اصلی مدل یادشده مورد بازبینی و اصالح قرار گرفت .مطابق با الگوی دادهبنیاد
و بر اساس مدل مفهومی پژوهش تعیین ابعاد مرتبط با موضوع ایدهپردازی ذینفعان ،با
ساختارهای نزدیک به یکدیگر صورت پذیرفت .پنج محور نیاز مشتریان ،بررسی رقبا ،خواستههای
مهندسی فروش ،خواستههای  R&Dو پایگاه دانش توسعه محصوالت جدید پس از بررسی
مصاحبههای صورتگرفته و تحلیل کدگذاری در روش دادهبنیاد بهعنوان ابعاد موردنظر در
ایدهپردازی قرار گرفتند.
نتایج بهدستآمده در بحث بهرهگیری از نظام مدیریت دانش در طراحی محصوالت جدید با
یافتههای صباغچى و همکاران [ ،]14جعفری و همکاران [ ]1و النتوس و همکاران [ ]8انطباق
دارد؛ درحالیکه پس از دو مرحله برگزاری جلسههای دلفی مؤلفه سیاستهای توسعه کسبوکار
در سازمان [ ]11نیز بهعنوان بُعد دیگری در شناسایی ابعاد مطرح در اخذ ایدههای طراحی
محصوالت جدید حاصل شد.

مدل توسعه محصول جديد در صنعت خودروسازی کشور

49

بهرهگیری از سیاستهای توسعه کسبوکار سازمان در قبال توسعه محصوالت توسط
پژوهشگران متعددی ،نظیر فرانک و همکاران [ ،]11بارژاک و همکاران [ ]9و کارسون []12
توصیه شده است .در الگوی نهایی سیاستهای توسعه کسبوکار در سازمان (ایدهپردازی)،
تحلیل و بررسی اثرات و حاالت شکست در طراحی ،نگهداری و نظارت (ارزیابی فنی) ،مدیریت
سبد محصوالت شرکت ،مدیریت زنجیره تأمین محصوالت (ارزیابی بازار) ،تحلیل مهندسی ارزش
محصول (غربالگری) به همراه توجه به ساختار بازار و محصول بهعنوان متغیرهای مداخلهگر ،در
زمره مؤلفههای حائزاهمیت شناسایی شدهاند.
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