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 استراتژیک و سازمانی عوامل: کار و کسب برای موفقیت محرک های. 4

 وری بهره بین ای عمده تفاوتدر اینجا  ترند؟ موفق دیگر موارد از محصول نوآوری در کارها و کسب از برخی چرا

 ها شرکت از 25٪ (.Arthur D. Little، 2005)وجود دارد  ها شرکت بدترین و بهترین بین محصول توسعه

 صرف R & D بخش هر ازای به جدید محصول فروش در دالر 39 و هستند NPD در وری بهره برابر 12 دارای

 محرک های" موضوع بررسی به  .کنند می دریافت دالر 3.3 تنها ها شرکت از درصد 25 که حالی در کنند، می

  .2 جدول به کنید نگاه - داشته باشید کار و کسب بر تمرکزباید  اما ،بپردازید "موفقیت

 

 کار و کسب برای فناوری و محصول نوآوری استراتژی 4.1

 یک که در آن می کند را ارائه NPD برای را یک مسیرکار  و کسب برای فناوری و محصول نوآوری استراتژی

 ،APQC، 2003، Cooper) است مرتبط مثبت عملکرد با شدت به شکل می گیرد که محصول جدید استراتژی

 قوی دارای استراتژی چنین دهنده تشکیل اجزای (.Song، Im، Van der Bij، & Song، 2011 ؛2011

  (:Cooper & Edgett، 2010) به شرح زیر می باشد عملکرد بر مثبت تاثیر ترین

 از میزان چه شود که تعیین باید ،اصلی طور به: است شده تعریف وضوح به محصول نوآوری مقاصد و اهداف •

  .آید می دست به جدید محصوالت در کار و کسب رشد یا فروش

 اهداف با مرتبط محصول نوآوری اهداف پیوند کار، و کسب کلی اهداف به دستیابی در محصول نوآوری نقش •

 .می باشد کار و کسب کلی

 بر تمرکز آن در که می باشد استراتژیک تمرکز از هایی حوزه . این شاملشده تعریف استراتژیک های عرصه •

 نوآوری برای هایی فرصت با را استراتژیک های حوزه که است این هدف .است جدید های فرآورده و محصول

 (.Cooper، 2011، 2017b) شکل می دهد رشد برای را کار و کسب آینده که در واقع محرک های کنید انتخاب
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 ،یصنعت های بخش محصول، های زمینه بازارها، - کنند می تعیین را استراتژیک های عرصه کارها و کسب اکثریت

 ارائه به قادر که هستند فعال سنتی های زمینه در آنها از بسیاری که دهد می نشان شواهد اما - ها آوری فن یا

  (.Cooper، 2005) نمی باشند نیاز مورد های فرصت

 طول در شده ریزی برنامه توسعه های طرح از ای مجموعه محصول تعریف می شود. شامل راهی که برای نقشه •

 مورد در مدیران دیدگاه سادگی به راه نقشه یک .گذارد می نمایش به را آینده سال 7 تا 5 اغلب زمان است که

 & Albright) برسند خود نظر مورد هدف به خواهند می که نقطه ای را نشان می دهد به رسیدن چگونگی

Kappel، 2003؛ McMillan، 2003)، دهند می ارائه را آینده توسعه های پروژه برای هایی مکان و.  

 

 کارها نمونه مدیریت - فشرده و انتخابی های گیری تصمیم 4.2

 برای کافی منابع که در آن استفاده می کنند اشتباه های پروژهبا  اغلب بیشمار و های پروژه از ها شرکت اکثر

 (.Cooper & Edgett، 2002، 2006 ؛Cooper، 2011، 2013a) وجود دارد موقع به یا فوری های تالش

 :است منفی نتایج با ها پروژه بندی اولویت و ارزیابی فقدان از ناشی این

  .شوند می خراب ضعیف های پروژه در ارزش با و کمیاب منابع اول، •

خوب  های پروژه بنابراین و کنند نمی دریافت را خود نیاز مورد منابع هستند، شایسته واقعا که هایی پروژه دوم، •

 .شود می مناسب بهره مند منابع از

 باید که است معنی این به ها پروژه بهترین بر محدود منابع تمرکز به نیاز با همراه بد، های پروژه حذف به تمایل

 دقیقتر، تمرکز به منجر امر این .گیرد صورت بندی اولویت دارای های گیری تصمیم و یا گیرانه سخت تصمیمات

 مداوم طور به حال، این با پروژه، های ارزیابی. شود می بازار برای عرضه به کوتاهتر زمان و بیشتر موفقیت میزان

گاهی  عملیاتی مناطق در افراد غلط گیری تصمیم :ندارد وجود یا گیرند می قرار استفاده مورد ضعیف عنوان به
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 برای ای اراده هیچ و ندارد؛ وجود ها پروژه بندی رتبه یا نمایش برای یسازگار معیارهای ؛موجب اشتباه می شود

 در هوشمند های شرکت .هستند "خود" توسعه به مجاز ها پروژه که طوری به ندارد، وجود نیز ها پروژه توقف

 (. 2009 کوپر،) طول زمان توسعه می یابند

 دوباره را خود آل ایده های سیستم آنها .شودمی  بهتر اما کمتر توسعه موجب ابتکارات: بیشتر است تمرکز نتیجه

 .برد می بین از را ضعیف های پروژه پیوسته طور به که اند کرده ایجاد رسمی فرآیند یک و اند کرده طراحی

 معیارهای لیست ماننده بخشد که می بهبود را گرایی افراط و گیری تصمیم ها،مجرا این در باز معیارهای از استفاده

 ،Cooper ؛Cooper & Edgett، 2006) می باشد دهی امتیاز مدل یک یعنی امتیازی، کارت قالب در بازبینی

Edgett & Kleinschmidt، 2002a، 2002b.)  

 انتخاب کارها نمونه دیگر اهداف .است کار از بخشی تنها ارزشمند جدید محصول های پروژه انتخاب وجود، این با

 های هزینه: است کارها نمونه در استراتژیک هماهنگی تضمین و توسعه پروژۀ در ها پروژه تعادل و مناسب ترکیب

 به کارها و کسب از بسیاری .دهد می نشان را خود استراتژیک های اولویت محصول، نوآوری برای کار و کسب

 اولویت و جدید منابع از استفاده و منابع تخصیص به تا اند شده تبدیل تر رسمی های پرونده مدیریت های سیستم

 به پیشرو های شرکت از بعضی .کنند کمک( 2002a، 2002b ،و همکاران  Cooper) جدید های پروژه بندی

 یادداشت هایی ."استراتژیک های سطل" توسعه در قالب های پروژه تعادل و مناسب هماهنگی از اطمینان منظور

( Cooper، 2013b، 2017b) استراتژی مختلف های عرصه یا و مختلف های پروژه انواع در هدف مورد منابع از

 .اند کرده اتخاذ را

 

 آشنایی و افزایی هم - اصلی شایستگی های توانمندسازی. 4.3

 کاربرد جدید محصول مدیریت مورد در اما باشد، قدیمی یادعای است ممکن "قدرت موقعیت نسبت به حمله"

 ضعیف طور به و یا متوسط طور به جدید محصوالت ،انجام شود کار و کسب در قالب همکاری که هنگامی .دارد
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 (.Song & Parry، 1996 ؛1994 کالنتون، و وایس مونتویا ؛Cooper، 2013a، 2017b) شکل می گیرند

 افزایی ؟ همشکل می دهد جدید محصوالت زمینه در را آن چگونه دقیقا اما است، آشنا اصطالح یک توامندسازی

  :می باشد شرکت تجربه و ها صالحیت منابع، و جدید محصول پروژه نیازهای بین قوی سازگاری داشتن معنای به

 موجود تکنولوژی های توانایی طبق باید جدید محصول از آل ایده به صورت) فناوری منابع یا توسعه و تحقیق •

 ؛(دکر استفاده کار و کسب

 ؛(کانال) توزیع و فروش بازاریابی،منابع  •

 تبلیغاتی؛ های ویژگی و بازاریابی ارتباطات و تصویر تجاری، نام •

 تامین؛ منابع یا و عملیات تولید، •

 و مشتری؛ خدمات منابع و فنی پشتیبانی •

 یمدیریت های قابلیت •

 های پروژه دادن اولویت برای امتیازدهی مدل یک در مهم امتیازدهی لیست یک سازها، اهرم یا و ترکیب شش این

 داشته وجود پروژه ادامه برای ای کننده قانع دالیل باید باشد، کم "توانمندسازی امتیاز" اگر .شکل می دهند جدید

 و است موازی مفهوم یک" آشنایی .بخشد می بهبود را شدن برنده شانس اما نیست، ضروری الیحه این .باشد

 جدید های پروژه از برخی .(Roberts & Berry، 1985)دیده می شود  رابرتز محبوب ماتریس در آن اساس

 نیازهای به جدید مشتریان ؛می دهند شرکت به جدید محصول دسته یک در آشنا نا یقلمرو به را شرکت محصول

توجه  ناآشنا تولید فرآیند یک یا نیاز؛ مورد خدمات و ها کانال جدید، فروش نیروی ناشناخته؛ تکنولوژی ناآشنا؛

 منابع، و ها مهارت دانش، تجربه، کمبود دلیل به موجود گاهی های پروژه: در نظر می گیرند را قیمت اغلب و دارند

 ترین قوی عنوان به اینجا در منفی تاثیر وجود، این با .دارند بیشتری شکست های نرخ و هستند تر خطرناک

 ،سودآور می باشد و تر پایین های موفقیت نتیجه متوسط طور به ناآگاهانه این وضعیت. می باشد موفقیت محرک
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 آوری فن بازارها، است الزم اوقات گاهی که است این پیام .می باشد تر پایین چشمگیری طور به موفقیت نرخ اما

 دست از منابع یا کلیدی های مهارت از بعضی مثال) شود محدود مناطق توانمندسازی و تولید فرایندهای یا ها

 ممکن بازپرداختها اما ،همواره مهم است موفقیت میزان .شوند وارد آشنا نا جدید های آوری فن و بازار بهو ( رفته

  .دباش بر هزینه است

 است ممکن باز نوآوری و همکاری توسعه مانند هایی استراتژی گام، به گام های پروژه چنین برای این، بر عالوه

 واقع در (.Docherty، 2006 ؛Chesbrough، 2006) را ارائه دهد الزم دانش و مهارت منابع، دهنده توسعه به

 ممکن همچنین می باشد و کنندگان تامین حتی و دهنده توسعه های شرکت سایر مشتریان، ی شاملشرکت منابع

را در نظر  موثر اندازی راه و مشتری صدای ،متقابل موثر های تیم مانند موفقیت عوامل سایر بر مثبت تأثیر است

  .گیرد

 است اطمینان قابلیت و توسعه اثربخشی بهبود برای بالقوه توان دارای NPD های پروژه در گسترده و اولیه تضاد

(Johnsen، 2009.) ظرفیت و ها مهارت منابع، به توانند می توسعه حال در های شرکت در کنندگان تامین اغلب 

 برای الزم تکنولوژی است ممکن کننده تامین مثال، برای .وضعیت کم کم تغییر می کند اما ،دست یابند الزم های

 کنندگان تولید توانایی همچنین و بگذارد؛ اشتراک به خود مشتری با را آن و باشد داشته را جدید محصول توسعه

 کنندگان تامین از منابع این .گیرد قرار استفاده مورد اصلی مواد یا اصلی اجزای از استفاده برای تواند می تامین

(. Håkansson & Waluszewski، 2002) شود گرفته نظر در پروژه برای دسترس در منابع مجموعه در باید

 بگذارند اشتراک به مشتریان با را محصوالت جدید های ایده باشند مایل حتی است ممکن کنندگان تامین

(Wagner، 2012.) همکاری تحوالت و نوآورانه توافقات: کند می ایجاد را یخطرات همکاری مشارکت وجود، این با 

 ناشی است ممکن ها ناهماهنگی و اختالفات .ایجاد می کند "برنده برنده" وضعیت یک طرف دو هر برای همیشه

 نشان که ندارد وجود قوی شواهدی هیچ این، بر عالوه .باشد اعتماد عدم حتی و فرهنگی های تفاوت تفاهم، سوء از
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 وجود شواهد برخی اگرچه) شود می انجام تنها که هستند آنهایی از تر موفق NPD همکاری های پروژه که دهد

 (.2002 والوسسهسکی، و هاکانسون ؛1999 کوپر، و کمپبل(. )شود انجام نتواند پروژه است ممکن که دارد

 

 جذاب های بازار گذاری هدف 4.4

های نیرو» مدل مانند توجه قابل استراتژی های مدل در مهمی نقش و است مهم استراتژیک متغیر یک بازار جذابیت

 محصوالت برای نیز بازار جذابیت .دارد کارها نمونه شبکه یا بعدی دو GE-McKinsey نقشه و پورتر «پنج گانه

 ،Cooper) هستند تر موفق .گیرند می قرار هدف تر جذاب بازارهای در که جدید محصوالت: دارد اهمیت جدید

2013a، 2017b؛ Montoya-Weiss & Calantone، 1994؛ Song & Parry، 1996.) ،در بنابراین 

تاثیر می  بازار جذابیت برای بعد دو .شود گرفته نظر در باید نیز بازار جذابیت ،اصلی های مدل و پروژه انتخاب

  :گذارد

 مهم مشتری برای بلندمدت پتانسیل با رشد به رو و بزرگ بازارهای یعنی بازار، مثبت محصوالت: بازار پتانسیل •

  .است

 های توانایی قوی، محصوالت با رقبا کم های حاشیه و قیمت شدید رقابت با منفی بازارهای: رقابتی وضعیت •

 .شوند می مشخص پشتیبانی خدمات و کانال های سیستم رقابتی، فروش

 معیاری عنوان به باید  جدید محصول ثروت تاثیر و همچنین رقابتی وضعیت و بازار پتانسیل و بازار جذابیت عناصر

 .شود گرفته نظر در آنها بندی اولویت و پروژه انتخاب برای

 

 موجود منابع 4.5
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 شکست نرخ از باالتر بسیار بینی پیش قابل نتیجه. برند می رنج مالی تعهد و زمان کمبود از بیشماری های پروژه

 و بازسازی با اغلب ها شرکت شده، تشدید سود برای تالش با توجه به (.2017b کوپر، ؛APQC، 2003) است

 همچنین .هستند یمحدود منابع بنابراین و - کنند می کار هزینه کمترین با - همراه می شود ها هزینه کاهش

 به "نه" گفتن در ناتوانی: دهند انجام موجود منابع برای را زیادی های پروژه کنند می سعی ها شرکت از بسیاری

 دست از را تلفات برگشتی، منابع از ناشی خطرات .امری مهم است ها آن نابودی یا و متوسط توسعه های پروژه

 و اثر؛ بی اندازی راه تکمیلی؛ وضعیت های ؛VoC کمبود: است محصول توسعه برای عدم اصلی علت و دهد می

 های شرکت (.Cooper & Edgett، 2003) اهمیت بسیار باالیی دارد ارزان و سریع ساده و های پروژه بر تمرکز

می  ها شرکت از بسیاری از بیشتر بسیار بینند. این امر می تدارک جدید محصوالت برای را الزم منابع تر تجربه با

می  ٪30 از کمتر کار و کسب که در آن است محدود شرکتها سراسر در جدید محصول منابع که حالی در .باشد

 می نظر به تامین کنندگان بهترین باشد.می  کلیدی کاربردی حوزه چهار در مناسب NPD منابع دارای که باشد

 مهم اندازه همان به ( .Cooper & Edgett، 2003 ؛APQC، 2003) ی داشته باشندبهتر بسیار منابع رسد

 به صورت چندگانه کار می کنند پروژه تیم اعضای شود که در آن می داده اختصاص و متمرکز منابع این که است

 یک دارای عناصر بهترین از نیمی حدود حقیقت، در (.همراه می باشد بیشماری وظایف با ها پروژه روی بر کار)

 .می باشد محصول جدید های پروژه روی بر آنها وقت تمام کار که هستند اختصاصی محصول نوآوری گروه

 

 موثر متقابل های تیم 4.6

 جدید یمحصول جدید پروژه هر در مرگ از پس جدید پروژه یک انجام .است تیمی تالش ناشی از محصول نوآوری

 کاربردی مناطق بین کمی بسیار ارتباطات با را خود پروژه بخشی از توانید می کاربردی منطقه هر در شما و است

 عملکرد نحوه که دهد می نشان مطالعات از بسیاری .کنید پیدا پروژه تیم اعضای بین تعهد بدون و( افعال ذهنیت)

 ؛Cooper، 2011، 2013a، 2017b) گذارد می اثر پروژه پیامدهای بر شدت به آن عملکرد و پروژه تیم
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Nakata & Im، 2010؛ Valle & Avella، 2003 .)خود محصول جدید پروژه های تیم فاکتورهای بهترین 

  :کنند می تنظیم زیر صورت به را

 آن برای و هستند پروژه از بخشی که افرادی: هستند مشخص پروژه تیم یک دارای جدید و مهم محصول هر •

 حال در که است، عملیات و بازاریابی فروش، توسعه، و تحقیق تیم اعضای از متشکل پروژه تیم و .کنند می کار

 واقعی اعضای بلکه هستند، عملیاتی نمایندگان تنها نه تیم اعضای .انجام می دهند را کار و کسب اکثریت حاضر

  .هستند مشترک هدف یک با همکاری و کارآمد وفاداری هستند و دارای پروژه تیم

 و کسب از نیمی تقریبا. دارد ادامه همچنان فاز، تک یا کوتاه دوره یک برای فقط نه انتها، تا ابتدا از پروژه تیم •

 سازندگان بهترین میان در ویژه به این و شود می استفاده "پایان به پایان" ی به صورتتیم رویکرد این با کارها

 .است مشهود

 شبیه بسیار می باشد و این پروژه مسئول تیمی عضو یک که در آن است شده مشخص وضوح به پروژه رهبر یک •

 طریق از پروژه حمل اندازی، راه برای ایده دارای پروژه این مسئول پروژه رهبر .است فوتبال تیم یک کاپیتانبه 

  .می باشد مرحله چند یا یک برای فقط نه فرآیند

 می اجازه که اطالعات فناوری سیستم یک: دارد وجود پروژه تیم اعضای برای مشترک اطالعات سیستم یک •

 در هم با موثر طور به پروژه تیم اعضای دهد می اجازه و انجام شود پروژه در اطالعات گذاری اشتراک به دهد

 .کنند کار کشورها حتی و ها مکان سراسر

 اهداف سود، ها پروژه اینکه از اطمینان برای مثال - هستند پاسخگو خود پروژه نهایی نتیجه برای پروژه تیم •

 بهترین و است، اصلی های روش بهترین از یکی تیم پذیری مسئولیت. کنند می برآورده را زمانی اهداف و درآمد

  .استفاده می کند را ها بهترین
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 طراحی دهنده تشکیل مواد که حالی در. دکن عمل متقابل و ای رشته چند در قالب یک روش باید محصول توسعه

 را در بر گیرد. ها شرکت از بسیاری باید خوب سازمانی

 

 فرهنگ و جو - مناسب محیط 4.7

 جدید محصول توسعه در را برتر کارهای و کسب که است موفقیت اصلی عامل سه از یکی نوآوری برای مثبت جو

موارد زیر  جمله از فراوانی ویژگیهای دارای اقلیتی چنین .دارد یعملکرد نتایج بر زیادی تاثیر و کند می متمایز

 (:Edgett، 2011 ؛Cooper، 2011، 2013a ؛APQC، 2003) است

 کار؛ و کسب در نوآوری از استقبال با و شدت به ارشد مدیر •

 پذیری؛ ریسک رفتار و( داخلی کارآفرینان) "کارآفرینان" •

 نیست؛ گاه به گاهبه صورت  خطرناک های پروژه در گذاری سرمایه نگران ارشد مدیر •

 ؛(نیست مجاز ها شکست و) می باشد شده شناخته رسمیت به پاداش جدید تمحصوال های موفقیت •

 .است شده شناخته رسمیت به افراد جای به تیم های تالش •

 ؛می باشد پروژه تیم مهم حدس و کنند می خودداری مدیریتی کوچک های پروژه از ارشد مدیران •

 ؛(کند می شرکت پروژه تیم کل) ارشد افراد با پروژه بازبینی و جلسات بازبینی •

 شده؛ داده پاداش یا شده شناخته های ایده •

 و ؛(کنار در ها پروژه) خود های پروژه روی بر کار برای خالق افراد برای مجاز زماندر نظر گیری  •
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 از خارج" شده انجام های پروژه) غیرقانونی های پروژه از برخی به دادن اجازه و شده اسکن آثار استفاده از •

 (."سیستم

 طور به شکل می دهند که ضعیف بسیار مثبت محیط یک عناصر این تمام با توجه به تقریبا کارها و کسب اکثر

 را اقدامات این کنندگان اجرا بهترین. کنند می استفاده ها شیوه این از کارها و کسب از سوم یک از کمتر معمول

 .کنند می درک بیشتر خیلی

 

 باال در سطح مدیریت پشتیبانی 4.8

باید به صورت محوری در  که کنندگی است تسهیل محصول، نوآوری برای مرحله تعیین باال مدیریت اصلی نقش

 بهترین با کارهای و کسب در (.Edgett، 2011 ؛Cooper، 2011، 2013a ؛APQC، 2003) نظر گرفته شود

 انداز، چشم یک این. دهد می رشد منبع عنوان به را محصول نوآوری برای مدت دراز تعهد ارشد مدیریت عملکرد،

 کند می فراهم را محصول توسعه برای الزم منابع این .دهد می توسعه را محصول نوآوری برای استراتژی و اهداف

 آل ایده سیستم یک به ارشد مدیر و. نیستند بیشتری توجه نیازمند کمبود زمان در آنها که دهد می اطمینان و

 فرایند در ارشد مدیریت همه، از مهمتر .شود می متعهد بازار به محصوالت هدایت منظور به اندازی راه برای

این روند  اگر و می پردازند Go / Kill دقیق و موقع به های گیری تصمیم ها، پروژه بازبینی جدید به محصول

 از و کند می تقویت را پروژه های تیم مدیریت د وشو تدوین باید ای پروژه تیم برای منابع تعهدات ،ادامه یابد

 .انه شکل می گیردمتعهد پروژه به صورت های تیم و رهبران حامیان ها، کننده تسهیل مربیان و طریق

 

 مناسب فرآیندهای و ها سیستم. 5
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 اجرای چگونگی و گیرند می قرار خود جای در کارها و کسب که هایی رویه و ها روش ها، سیستم ها، تاکتیک

 روش مورد در خاصی بسیار کار و کسب .جامعه در امروزه مثال، برای .ت جدید هستندمحصوال موفقیت کلید آنها،

 همچنین و B2B تولیدی محصوالت توسعه به که شده ساخته یافزار نرم جهان چابک در توسعه جدید های

 ذکر شده است. 3 جدول در موفقیت در آن عوامل منجر می شود که "باز نوآوری"

 

 منظم اندازی راه برای ای ایده ای، مرحله چند سیستم یک 5.1

 بسیاری که است یحل راه ®Stage-Gate سیستم یک مانند اندازی، راه برای پردازی ایده سیستماتیک روش یک

 ،Cooper) شوند می ناشی جدید تمحصوال از که استفاده می کنند کمبودهایی بر غلبه برای ها شرکت از

2013a، 2017b، 2018؛ Edgett، 2011؛1999 آبل، و اسکوف لین، ؛1997 گریفین، ؛ Menke، 1997.) 

 جدید محصوالت محرک های موفقیت برای "Playbooks" یا راه نقشه سادگی به Stage-Gate های سیستم

 این از متحده ایاالت کارکنان از درصد 88 که داد نشان APQC ارزیابی با معیار مطالعه یک .را شکل می دهند

 هر در تقریبا که می باشد کارایی بهترین ها با روش قویترین از یکی حاضر فرآیند روند و کنند می استفاده فرآیند

 اغلب فرایندهایی چنین مزایای .(Cooper & Edgett 2012) شود می انجام عملکرد بهترین با کار و کسب

 زودهنگام تشخیص ؛است یافته بهبود موفقیت نرخ بازنگری و گروهی کار بهبود که در آن است شده گزارش

 .نیز اهمیت دارد کوتاهتر چرخه زمان حتی و بهتر؛ اندازی راه شکستها؛

 واحد مدل یک به باال در شده ذکر های شیوه بهترین سازی یکپارچه و اندازی راه ایده قوی سیستم یک از هدف

 است، شده داده نشان 1 شکل در که همانطور بزرگ، های پروژه برای معمولی Stage-Gate سیستم یک .است

 در مرحله هر از پیش(. Cooper، 2013a، 2017b) کند می تقسیم مرحله شش یا پنج به را نوآوری فرایند

: هستند سیستم در کیفیت کنترل های بازرسی نیازمند ها گیت این .گیت باید در نظر گرفته شود یک .1 شکل
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 این به ها گیت .کند می مالقات بعدی مرحله در پروژه برای منابع تأیید برای ارشد مدیر با پروژه تیم ،گیت هر در

 .ادامه می دهند – مالی منابع و مردم - الزم منابع تأمین و ادامه برای را پروژه ترتیب

 موارد زیر مانند جدیدی های شیوه شامل حاضر حال در و اند یافته تکامل ها سال طول در محوری های سیستم

(Cooper، 2008، 2014، 2017b )هستند:  

 کم های پروژه برای XPress Stage-Gate و Lite های نسخه مثال، عنوان به - پذیر مقیاس فرایند یک •

 پروژه مختلف انواع اداره برای Stage-Gate مختلف های نسخه حتی و( 3 شکل به کنید نگاه) کوچکتر و خطر

 & Ajamian) در نظر گرفته می شوند تکنولوژی پلتفرم تحوالت برای Stage- Gate-TD مانند توسعه های

Koen، 2002؛ Cooper، 2003.) 

 ارزش جریان تحلیل از استفاده با - مستمر بهبود در آنها شکل دادن و ها زباله تمام حذف - محور ایده سیستم •

 .است شده گرفتهبر  "ناب تولید" حوزه از که

 (.Grölund، Rönneberg، & Frishammar، 2010) باز نوآوری با سیستم سازگاری •

 .بعد یسالها در محصول خروج طریق از راه ارائه نقشه ایده - محصول زندگی چرخه مدیریت کل با ادغام •

 (.باال) یمارپیچ یا یتکرار توسعه از استفاده با مثال، عنوان به - تکراری و تطبیقی فرآیند یک •

که در  کند می مدیریت را چیز همه افزاری نرم های حل راه طریق از اندازی راه برای ایده خودکار سیستم یک •

 .می شود منابع مدیریت و کارها نمونه مدیریت توسعه و روند مرور ایده موجب مدیریت آن

 

 اجرا کیفیت هزینه توجه بهبا  نه اما - سرعت 5.2
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 احتمال معنی به سرعت .دهد می ارائه را «مدرک نخستین مزایای» یعنی بازار، در بودن رقابتی مزایای سرعت

 کاهش هدف بنابراین،. می باشد سریعتر تحقق سرعت و. است کرده تغییر بازار وضعیت که نشان می دهد کمتر

  .می باشد توسعه چرخه زمان

 حالی در. می باشد سودآوری نهایی هدف است و موقت هدف یک تنها سرعت این حال، این با باشید، داشته توجه

 فارف) نیست یک به یک موجود رابطه هستند، به هم پیوسته سودآوری و سرعت که دهد می نشان مطالعات که

 هایی روش اغلب(. Crawford، 1992) دارد وجود سرعت در مورد تاریک نقطه یک این، بر عالوه (.2002 فین،

 :را نشان می دهد هزینه پر بسیار موارد از بسیاری در و متضاد اثر دقیقا وجود دارد. توسعه زمان کاهش برای که

 آمیز با مجموعه ای از موفقیت محصوالت هدف در اینجا ارائه. هستند مخالف صدا مدیریت های شیوه با آنها

 محصول توسعه شدن اهمیت بی موجب سرعت، بر حد از بیش تمرکز این، بر عالوه .سریع می باشد های شکست

 شود، انجام سرعت به تواند می خط تولید گسترش و محصول تغییرات از بسیاری .است شده شرکتها از برخی در

  (.Cooper، 2005) می شود نوآورانه واقعا محصوالت کمبود به منجر اما

را نشان  شده ذکر فوق موارد از بعضی کنند، می وارد بازار به زمان کاهش برای پروژه های تیم که یصحیح اصول

 (:2014 کوپر،) می دهد

 می دست پایین در زمان در جویی صرفه موجب واقعیت بر مبتنی و محصول تعاریف توسعه و وظایف اولیه انجام •

 .شود

 به چرخش به نیاز از اجتناب وقت در جویی صرفه برای راه بهترین: پروژه از مرحله هر در اجرا کیفیت ساختن •

 .کار می باشد انجام و عقب
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 75 شما از این رو و است یافته توسعه شدت به که ای پروژه بردن بین از": متقابل موثر های تیم از استفاده •

خاصی  که در آن معیارهای پایین و باال به ها یادداشت فرستادن) ه را از دست می دهیدمربوط های لغزش از درصد

 (.1988 پترس،( )وجود دارد گیری تصمیم برای

 انتقال .همپوشانی مراحل حتی و( همزمان مهندسی قبیل از همزمان، وظایف انجام) موازی پردازش از استفاده با •

 است قدیمی محصول توسعه با توجه به دار دنباله این یک مساله .موجود انجام می شود اطالعات توجه به با یزمان

  .می باشد سریع های پروژه برای نامناسب امریکه 

 محصول باشد که در آن می نظر تجدید و بازخورد بازبینی، شامل تست این: یتکرار یا یمارپیچتوسعه  از استفاده •

 .شود باید بررسی رسمی آزمون از قبل

 واقعا های پروژه روی بر منابع تمرکز با. باالتر ارزش با کمتر های پروژه انجام منظور به تمرکز و بندی اولویت •

 .شود می انجام تر سریع بلکه شد، خواهد انجام بهتر کار تنها نه شایسته،

 ،NPD  (Cooper & Sommer وری بهره افزایش و بازار به زمان کاهش که چابک رویکرد یک از استفاده •

2016a، 2016b )کند می فراهم را بعدی بخش در.  

 .نیست ثابت آن اندازه و است پذیر مقیاس و متن با متناسب ای مرحله ارزیابی. 3 شکل
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 (.2017b) کوپر: منبع

 

 B2B سنتی های سیستم در مدرن ساخت 5.3

را شامل یمش  تکاملی و تکراری توسعه بر مبتنی افزاری نرم توسعه روشهای از گروهی روزمره افزاری نرم برنامه

 می عمل متقابل و سازماندهی خود های تیم میان همکاری طریق از افزاری نرم حلهای راه و الزامات آن در که ود

 رویکرد یک از استفاده با می شود که در آن تکاملی انطباقی و های برنامه ارتقای سیستم چابک موجب .کنند

 این 2001 سال در سیستم چابک. شکل می گیرد تغییر برای پذیر انعطاف و سریع واکنش .زمان در تکراری

  (.2001 همکاران، و بک) کرد معرفی را اصطالح

 صورت به که اسپرینت است نام به تکرارها از تعدادی شامل افزاری نرم توسعه پروژه یک ،سیستم چابک نسخه در

 ت ارائه شدهمحصوال از یک هر .طول می کشد هفته 4 تا 2 معموال شکل می گیرد که کوتاه بسیار و بندی زمان

 عملکرد است ممکن تکرار یک .شود داده نشان ذینفعان به تواند می (کند می کار درست اجرا قابل یافزار نرم کد)
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 مرحله وجود هر انتهای در بالقوه انتهایی نسخه که است این هدف اما ،را نشان دهد بازار انتشار تأیید برای کافی

  .داردوجود  امتیاز چندین به نیاز معموال جدید، های ویژگی یا محصول یک آوردن دست به برای باشد؛ داشته

 با را یافته توسعه فرایندهای Integrity Agile موجود توسعه های سیستم با افزاری نرم بزرگ دهندگان توسعه

 سادگی به سیستم دو این (:Karlström & Runeson، 2005، 2006) روبرو کرده اند توجه قابل های موفقیت

 عناصر از ،B2B های شرکت ویژه به ،(افزار سخت) فیزیکی محصوالت کنندگان تولید تازگی. به .اند پیوسته هم به

 ؛Ovesen & Sommer، 2015) استفاده می کنند سنتی قدیمی های مدل در شده شناسایی روش این

Sommer، Hedegaard، Dukovsky-Popovska، & Steger-Jensen، 2015. ) در ابتدا اوقات اغلب 

 ابتدای دراین  هفته، 4 تا 2 از تمرینات به مدت سری یک طریق از ،4 شکل در تست و توسعه یعنی مرحله، دو

 هیبریدی مدل یک اندازی راه برای ایده طرح کل از نیز تولیدی های شرکت ،بدین صورت. گیرد می قرار کار

 می استفادهAgile-Stage-Gate  (Cooper 2016 Cooper & Sommer، 2016a، 2016b ) واقعی

 .کنند

 به صورت( پروژه تیم جلسات) روزانه اسکریپتهای د؛نشو می شده استفاده ریزی برنامه به صورت اسپرینتها

 نسخه یک از اسپرینت هر در آن و است شده مهیا به صورت یک وضعیت خاص که شوند می حداکثری استفاده

 در چابک فیزیکی محصوالت از استفاده هنگام .استفاده می کند( مشتریان و مدیریت بهوابسته ) محصول نمایشی

B2B، چندان معموال افزاری سخت توسعه ،انجام شود یافزار نرم توسعه که هنگامی. شود انجام باید تنظیم چند 

 جهان در دهد، می ادامه خود کار به هفته چند طی در که را چیزی هر است ممکن معموال) نیست تقسیم قابل

 (.پیاده شود یافزار نرم

 در یک مجازی محصول یک بین جایی در محصول نسخه یک بلکه کند، نمی کار محصول یکاسپرینت  بنابراین،

 است، آن بازخورد دنبال به مشتری دهد می نشان که است چیزی می باشد و این "یآزمایش آماده اولیه نمونه"

 حداکثر هفته 4 تا 2 هر پایان در حال، این با (.2014 کوپر،) ه استشد داده توضیح مارپیچ توسعه در که همانطور



17 
 

 IMM مقاله به کنید نگاه) کرد به صورت جداگانه بررسی را آن توان می که دشو ارائه ملموس چیزی باید سرعت،

 بدون هااسپرینت) می باشد سرعت Agile-Stage-Gate مزایای (.Cooper & Sommer، 2016b توسط

 ؛(است شده داده اختصاص پروژه یک به ٪100 معموال تیم اعضای) اختصاصی های تیم ؛(بندی زمان شدن بسته

 با ثابت مشتری بازخورد( اقامت محل یک در اختصاصی تیم یک و روزانه طریق از) تیم در بهتر بسیار ارتباطات

 و همکاران.  Sommer) باید وضعیت بررسی شود نیاز صورت در دارند و (شده نظر تجدید) استراتژیک محورهای

 چالش اما دهند، می ارائه را مثبتی نتایج Agile-Stage-Gate یهیبرید جدید سیستم این پیشگامان (.2015

 ،Cooper & Sommer) اند کرده پیدا آن برای را هایی حل راه ها شرکت از بسیاری که دارد وجود اجرایی های

2016b، 2018.) 

 

 موثر  ایده 5.4

 پایان" به توجه بیشتر فزاینده طور به بنابراین،. است بزرگ جدید محصوالت برای اساس و پایه بزرگ های ایده

 دهد می نشان مطالعات. هستند کلیدی اجزای های موجود ایده .است شده داده اختصاص نوآوری فرآیند "فازی

 نیستند موثر متوسط طور به اما هستند، محبوب( خود کارکنان از استفاده با) ها ایده درونی های روش چه اگر که

(Cooper & Edgett، 2008.) موثر بسیار موفق های ایده تولید برای کلی طور به محور مشتری رویکردهای 

 شکل می دهند عالی های ایده ایجاد برای خود آل ایده مراحل ابتدای در را VoC ها شرکت از بسیاری و هستند

(Cooper & Dreher، 2010:) 

 منظم دیداری برنامه یک که است نفر 3-2 از متشکل تیم یک معمول طور به - مشتری کننده بازدید های تیم •

  .کنند می پیاده مشتریان از محدودی تعداد برای کلیدی های کننده نفوذ با را
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 قالب در معموال) آنها با کار که( موج از پیش) نوآورانه یا پیشرو کاربران شناسایی - یکاربر تحلیل و تجزیه •

 فون ؛2002 هیپپل، فون و سوناک سیرل، موریسون، لیلیان،) است جدید محصول مفاهیم توسعه برای( یکارگاه

 (de Jong، 2011 & اوگاوا، هیپال،

 

 مدل - مرحله هر در شده ساخته چابک رویکرد یک با گیت پنج با معمولی ای مرحله 5 سیستم یک 4. شکل

 .Hybrid-Stage-Gate ترکیبی

 

 (.2017b) کوپر: منبع

 

 خواسته درک کار این انجام  ،(فرهنگی شناسی انسان) ثابت در کسب و کار مشتریان از استفاده با - اثنوگرفی •

 شکل می دهد. ناشناخته به صورت اغلب و گفتن سخن بدون را خود های

 نیازها ها و خواسته مشکالت، شناسایی برای( کنندگان مصرف اغلب) مشتری های گروه با - تمرکزم های گروه •
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 و شود می درک( شناسی مردم مثال، عنوان به) VoC طریق از کاربران نیازهای ترتیب این به تفکر، طراحی •

 (.2008 براون،) شود می آزمایش کاربران توسط بالفاصله محصول های نسخه از ای مجموعه

 و گرفته قرار استفاده مورد کنندگان تامین توسط نه و کاربران توسط ابتدا در مهم تجاری محصوالت از بسیاری

 ،von Hippel، Thomke & Sonnack ؛2002 ،و همکاران  Lilien) اند شده ساخته آنها توسط حتی

 روند در که افرادی یا و ها سازمان نوآور، های شرکت - "پایدار کاربران" توسط معموال محصوالتی چنین (.1999

 که است این چالش .یابد می توسعه است، معمولی کاربر از فراتر که هایی نیازمندی حتی و هستند پیشرو بازار

 .باید به وضوح انجام شود کاربران پیگیری

 فناوری ابزارهای علت به و است کرده جلب خود به را زیادی توجه اخیر های سال در مشتری بر متمرکز نوآوری

می  جدید تمحصوال توسعه به کمک کاربران یا مشتریان اینجا در .است بوده آن از بخشی اینترنت، و اطالعات

و   von Hippel) دشو می ارائه توجهی قابل محصوالت بهبود برای زیادی های ایده طریق، این از و پردازند

 توسعه و تولیدکنندگان به نسبت توجهی قابل های نوآوری به کنندگان مصرف حقیقت در (.2011 همکاران

 برابر 2.4 باشد که خود اولیه مراحل در کار این که زمانی ،می پردازند کارآمدتر و بیشتر کننده تولید دهندگان

  (.Hienerth، von Hippel، & Jensen، 2012) دارند بیشتری کارآیی

 ،Christensen) مخرب های فناوری از برداری بهره شامل و شده ارزیابی مثبت طور به نیز استراتژیک های روش

 "شرکت یک از خارج در" باز نوآوری .می باشد (Day & Schoemaker، 2005) محیطی انداز چشم و( 2000

 از (.Docherty، 2006 ؛Chesbrough، 2006) است محصول جدید های ایده ارزشمند منابع از دیگر یکی

 برای هایی ایده: آورد می دست به شرکت از خارج منابع از را خود منابع و دانش دهنده توسعه باز، نوآوری طریق

 آماده مجوز دارای محصوالت حتی و منابع؛ اندازی راه و بازاریابی ؛محیط از خارج توسعه و IP جدید؛ محصوالت

 های ایده از یا و دهند انجام را خود های درخواست توانند نمی راحتی به ها بنگاه اکثر اما .هستند فروش برای

 بینش و دهنده توسعه به را ها ایده توسعه پروژه فازی پایان در درگیر کنندگان تامین .کنند استفاده IP و بیرونی
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 وجود NPD پروژه عملکرد و فازی قسمت در کننده عرضه ادغام بین قوی مثبت رابطه یک :دهد می ارائه فنی

 منظور به باز، نوآوری برای سازمانی های سیستم و فرایندها که است مهم بنابراین، (.Wagner، 2012) دارد

 ،Docherty)می باشد  شرکت از خارج کامل طور به محصوالت حتی و توسعه و تحقیق ها، ایده جذب تشویق

 ( .2010 همکاران، و Grölund ؛2006

 

 اجرا کیفیت 5.5

 کیفیت که واقعیت این به اشاره با است، یقدیم یادعای "دهیم می انجام را کار این بار اولین"این نقل قول که 

 متاسفانه، .کنیم حل را مشکالت تا گردیم بر عقب به باید و شود می زیادی کمبود باعث معموال ضعیف اجرای

 جدید محصول شکست علل پیش، یها دهه آغازدر  .است کم محصول جدید های پروژه از بسیاری اجرای کیفیت

 برنامه اندازی راه بازار، تحقیقات کمبود: شد انجام جدید های پروژه اجرای راه در جدی های کمبود و شد شناسایی

 محصول های شکست مورد در اولیه مطالعه یک .عوامل مهم هستند غیره و ضعیف تجاری های پرونده ضعیف، های

 های نقص از ٪49 و محصوالت از ٪54 اند، شده انجام بازار تحقیقات ها پروژه از ٪73 در که داد نشان جدید

 دهد می رخ ضعف نقاط بیشتر که رسد می نظر به .نوآوری روند با توجه به .نگرفتند قرار بررسی مورد محصول

(APQC، 20032017 کوپر، ؛b.) صحیح طور به ها شرکت از درصد 18 تنها مثال، عنوان به VoC (تحقیقات 

 را کار و کسب تحلیل و تجزیه ٪26 تنها و دهند؛ می انجام را مفهومی های آزمایش ٪27 کنند؛ می اجرا را( بازار

 اجرا حال در که کارهایی و کسب که است این است برجسته تحقیقات در واقعا آنچه .دهند می انجام خوبی به

 روشن مدیریت پیامدهای .کنند می عمل بهتر 1: 4 به نسبت جدید معمولی های پروژه از یک هر در .هستند

 طور به موضوع این ،این که دوم. می دهدرا ارائه  جدید محصول عملکرد در تفاوت واقعا ااجر کیفیت اول،. است

  .دارد وجود بسیاری کلیدی کارهای همچنین و بیشماری های پروژه بیشماری، های بنگاه در ای مالحظه قابل
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 می باشد بازاریابی و کار و کسب به مربوط وظایف و( توسعه پیش) جلویی ها بخش بخش ترین ضعیف اینکه، سوم

 فرایند یک یا تولیدی فرآیند چه ساخت، فرآیند هر در توان می را کیفیت (.است تر قوی بسیار فنی وظایف)

 افراد با پروژه تیم نیازمند جدیدت محصوال های پروژه در اجرا کیفیت ارتقا داد. برجسته های شرکت چه و نوآوری،

 .مشاوره هستند؛ کیفیت با کار انجام به قادر زمان به یافته اختصاص های تیم دیده می باشد. آموزش و توانا

که در آن ارزیابی  پروژه ارائه می دهند تیم برای مفید های راهنمایی با روشن های نوآوری پشتیبانی و مدیریت

 "؟یا خیر دهیم می انجام درست را پروژه این ما آیا" بیان می کند که پروژه طول در کیفیت های


