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 تقاضاي اساس بر جدید محصوالت گیري جهت توسعه تصمیمارائه الگوي 
   مراتبی سلسله تحلیل روش به بازار

  )پاسارگاد نفت شرکت قیري يها فرآورده: مطالعه مورد(
  

  مهناز برقی
  ، تهران، ایرانوزارت نفت ،کارمند امور بین الملل

  23/5/95: پذیرش         29/1/95: دریافت

  	چکیده
 توسـعه محصـول   در توانمندي امروزه، اما بود، نهفته ند تولیدفرآی در ها سازمان رقابتی مزیت متمادي سالیان
 جهـانی  اول تراز از سازندگان بسیاري که اي گونه به ؛شود می آفرین محسوب مزیت هاي قابلیت از یکی جدید،

 خدمات بر اساس تقاضاي بازار، محصول و توسعه و طراحی مدیریت بر شدن و معطوف ساخت امر واگذاري با
-مقاله حاضر از نـوع تحقیقـات کـاربردي و روش انجـام آن پیمایشـی      .برند  م پیش را جهانی صهعر در رقابت

همچنین ابزار گردآوري اطالعات آن، فـیش بـرداري از   . اي بوده است توصیفی با استفاده از مطالعات کتابخانه
پـس   ،در این مقاله .است منابع اینترنتی، کتابها و مقاالت علمی فارسی و التین مرتبط با موضوع تحقیق بوده

تحقیقات انجام شده، به تحقیـق در   ي از بیان مسئله و ضرورت و اهمیت آن، با بررسی مبانی نظري و پیشینه
ي قیـري  هـا  خصوص عوامل و نتایج موثر بر تصمیم گیري در مورد توسعه محصوالت جدید در حوزه فـرآورده 

فته کـه شناسـایی عوامـل و معیارهـاي تاثیرگـذار بـر       شرکت نفت پاسارگاد پرداخته و به این نتیجه دست یا
توسعه محصول جدید بخصوص معیارهاي مرتبط با بازار و استفاده از روش تحلیـل سلسـله مراتبـی بمنظـور     
حصول نتایج کاربردي، می تواند به عنوان یک الگو و روش پژوهشی، در کمک به تصـمیم گیـري مـدیریتی و    

  .قرار گیرد برداري بهرهالت جدید از لحاظ کمیت و تنوع، مورد تعیین راهبرد تولید و فروش محصو
  

  محصول جدید، بازار قیر، تحلیل سلسله مراتبی، شرکت نفت پاسارگاد :کلیدي کلمات

 کاربردي 
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  قدمهم
اصـلی   ي قیر بـه عنـوان یکـی از مـواد اولیـه     استفاده از هاي آسفالته و  قرن بیستم، ساخت راهپس از ورود به 

هـا   پیدا کرد که دلیل این رشد سریع، توسعه راهسازي و گردش به سوي سـاخت راه  توسعه شدیديآسفالت، 
در خصوص تولید قیر در ایران باید اشاره نمود که معموال یک پنجم قیر تولیـدي  . ي آسفالته استها و بزرگراه

 )1(بـه راهسـازي اختصـاص داده شـده اسـت      %) 85(و بقیه در داخل کشـور عمـدتا    شود میدر ایران، صادر 
شرکت نفت پاسارگاد، با داشتن واحدهاي قیرسـازي شـش   ). 1390، کتاب تخصصی قیر و آسفالت پاسارگاد(

قیـر در کشـور    ي پاالیشگاه کشور در تهران، اراك، تبریز، شیراز، آبادان و بنـدرعباس، بزرگتـرین تولیدکننـده   
 .را در اختیـار دارد ) ن بشکه در سـال میلیو 4در حال حاضر بالغ بر (از تولیدات قیر کشور % 55است و تقریبا 

 سـال  در قیـر  جهـانی  تقاضاي ،)World Asphalt ،2014 )(2(جهانی قیر و آسفالت  موسسه گزارش براساس
 734 معـادل  تـن  میلیـون  121 بـه  2012 پایه سال به نسبت درصدي 6/3 ساالنه رشد بینی پیش با 2017
ی و کیفـی و تنـوع   بـا افـزایش کمـ    بایـد  ایرانـی  انتولیدکننـدگ  اسـاس  ایـن  بـر . خواهد رسید بشکه میلیون

 پرسـود  کـاالي  ایـن  صـادرات  جهانی بازار توسعه و جدید بازارهاي کسب براي مدونی ریزي محصوالت، برنامه
هاي کیفی قیر و تـالش بـراي    توجه به نیاز بازارهاي جهانی بر اساس آخرین مشخصات و آزمون. باشد داشته

 قیر رهبري براي را ایران جایگاه تواند رکز بر توسعه محصوالت جدید و پرتقاضا، میتطابق با این معیارها با تم
بندي قیـر در جهـان، سیسـتم درجـه بنـدي عملکـردي        از آنجا که به روزترین سیستم رده. کند احیا منطقه

)PG(1 ابق با محصوالت جدید، مط ي ولیدکننده قیر در ایران، باید عزم خود را براي عرضهتي ها شرکت، است
در ایـن  . این سیستم جزم نموده و البته با حفظ بازار و مشتریان کنونی، بازارهاي جدید را هدف قـرار دهنـد  

راه، ورود واقع گرایانه و علمی به بحث توسعه محصوالت جدید، شایان اهمیت است که در این مقالـه مـدنظر   
  . قرار گرفته است

 در قیـر  بازارهـاي  دادن دسـت  از بـه  منجـر  است ممکن نیز، جدید محصوالت ي توسعه ي زمینه به ورود عدم
 روش آزمـون  تغییـر ي قیـري،  هـا  ي اخیر، در زمینه صـنعت تولیـد فـرآورده   ها در سال .گردد نزدیک ي آینده

 )Read, J./Whiteoak, D ،2003( )1( )3(کشورهاي پیشـرفته و درحـال توسـعه     ي کیفی قیر درها شاخص
و  وزارت راهو تقاضـاي   هـا  نامـه  و به تبـع آن، تغییـر آیـین   ) 1390،  اسارگادکتاب تخصصی قیر و آسفالت پ(

ي تولیدکننـده قیـر را   هـا  شـرکت ، )PG(عملکـردي   قیرهاي جدید نوع هب 2شهرسازي ایران از قیرهاي نفوذي
ه ي تولیدکننـده از گذشـت  هـا  شرکتبا توجه به اینکه . وارد چالش ورود به این عرصه تولید و بازار نموده است

)3)(Read, J./Whiteoak, D  ،2003(اند و براي ایـن محصـوالت،    ، تولید محصوالت قیر نفوذي را انجام داده
باید در مواجهـه بـا چـالش محصـول      ها شرکت، این )سایت بورس کاالي ایران( )4(بازار مشخصی وجود دارد 

رایط بـازار داشـته باشـند،    تغییر رویکرد در نـوع محصـوالت تولیـدي را بـا توجـه بـه شـ        ،PGجدید قیرهاي 
 ي صورت، در رقابت با رقباي داخلـی و خـارجی، سـهم بـازار و سـود حاصـل از فـروش را در آینـده         درغیراین

                                                        
1 PG: Performance Grades Bitumen: قیرهاي عملکردي 
2 Penetration Grades Bitumen: قیرهاي نفوذي 
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 سـمیرا علـی  / ربیعـی  علـی ( )5(گرچه در خصـوص توسـعه محصـوالت جدیـد      .نزدیک، از دست خواهند داد
 )7) (1393روزنامـه دنیـاي اقتصـاد،   ( )6(عرضـه ي بـازار    ، مسائل تقاضـا و )1390محمودخانی، زهرا/ اکبري

در ایـران و سـایر کشـورها، تحقیقـات قبلـی صـورت        PGو دانـش قیرهـاي   ) پایگاه اینترنتـی پتـرو تحلیـل   (
 )8(،)1390،آســفالت پاســارگاد  و تخصصــی قیــر  کتــاب)(Read,J./Whiteoak,D،2003(،)1)(3(گرفتــه

)Hamad.Al-Abdul Wahhab/Ibrahim M.Asi،1997 (گیري بـراي   الگوي تصمیمن در خصوص ولی تاکنو
  . ، تحقیق مشابهی انجام نشده استAHPبا استفاده از روش  ي قیري جدیدها توسعه فرآورده

در تعیـین  ) AHP(استفاده از روش تحلیـل سلسـله مراتبـی    ي مشابه قبلی، ها مرور پژوهشدر این تحقیق با 
نامـه معاونـت برنامـه ریـزي و     ( )9( بـازار  يتقاضـا  اساس بر ي قیري جدیدها فرآورده دیتول رویکرد و اولویت

ي شرکت نفت پاسارگاد، مورد توجـه قـرار    سودآوري و ارزش افزودهو ) 1393 نظارت راهبردي رئیس جمهور،
  . گرفته است

ي انجام شده در ایران و سـایر کشـورها در خصـوص مباحـث مـرتبط بـا ایـن        ها مقاله، برخی پژوهش این در
ي قیري نوین و مسائل بازار موثر بر تصمیم گیـري  ها و توسعه محصول جدید، فرآوردهپژوهش شامل نوآوري 

  : اند جهت تولید و توسعه محصوالت جدید، در سه بخش زیر مورد بررسی قرار گرفته
  ر بر تولید و توسعه محصوالت جدیداعوامل تاثیرگذ ي تحقیقات در زمینه ي پیشینه - 
  له مراتبی در تصمیم گیري براي توسعه محصوالتپیشینه ي کاربرد روش تحلیل سلس - 
  ي قیري ها تولید و توسعه فرآورده ي تحقیقات در زمینه ي پیشینه - 
 

با بررسی تحقیقات قبلـی مـرتبط، الگـو و مـدلی راهبـردي       شود میبا توجه به موارد فوق، در این مقاله سعی 
ه    	.د قیـري ارائـه گـردد   تولید محصوالت جدی ي بمنظور تصمیم گیري براي ورود به عرصه جهـت دسـتیابی ـب

	هدف مذکور، مرور مستندات ادبیات موضوعی مربوط به نوآوري صورت خواهد گرفت و ضـمن بیـان تعـاریف،   
ابعاد و موضوعات مرتبط با آن، توسعه محصول جدید در قالب الگویی مورد بررسی قرار می گیـرد تـا بعنـوان    

ه   ي در پایان، با اشاره. ط به موضوع در دنیاي واقعی باشدمبنایی براي بررسی و مطالعات بیشتر مربو مجدد ـب
ي تحقیقاتی آتی مرتبط با موضوع بمنظور ادامـه و  ها بندي، نتایج، کاربردها و وجه هدف از نگارش مقاله، جمع

  .خواهد شد پیگیري کار توسط دیگر محققان، ارائه
 

  مبانی نظري تحقیق
: ، آمده است)1391محمود طلوع،)(10( 1اثر پیتر دراکر »یکم و یستب قرن در مدیریت يها چالش«کتاب  در
 رشـد  نیروي محرکه نوآوري، ».نوآوري می باشد همان که محوري است شایستگی یک هر سازمانی، نیازمند«

تأثیر نوآوري در رشد اقتصادي و . آید می حساب به رقابتی برتري يها مؤلفه ترین مهم یکی ازو  است اقتصادي
بـرداري از منـابع    تواند موجب افزایش راندمان بهره ، نوآوري میالًاو. شود میدو طریق ممکن  از رقابتیبرتري 

یی گـردد کـه منجـر بـه تولیـد بیشـتر ثـروت        هـا  ، موجب استفاده از این منابع در فعالیتاًنیو ثا کمیاب شود
                                                        
1 Peter Ferdinand Drucker 
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ـ  مهماز وجود دارد که محصول و خدمات  متعددي براي توسعه دالیل. شود می رشـد  تـوان بـه    مـی رین آنهـا  ت
اسـتفاده از  ، افزایش درآمد، جبـران گذشـته،   ها هزینه ، کاهشبرتري رقابتی، رفاه اجتماعی، افزایش اقتصادي

  ).2003بوشهري، ( )11(اشاره نمود بقاي سازمان و بازگشت سرمایه ، بهبود ها فرصت
  

  ه محصوالت جدیدي عوامل تاثیرگذار بر تولید و توسع ي تحقیقات در زمینه پیشینه
 بیشـتر  هرچـه  شـدن  رقـابتی  تولیـدي،  جدیـد  تجهیـزات  و علوم فناوري، پیدایش پیشرفت با حاضر عصر در

 ایـن  از مسـائلی  و مشتریان يها خواسته و نیازها در اساسی و سریع تغییرات ي اقتصادي،ها بنگاه و ها سازمان
از  بسـیاري  ایـن رو،  از .اسـت  کـرده  رو بـه رو  اي عدیـده  مشکالت با را جدید محصوالت توسعه و قبیل، تولید

مـرور تحقیقـات    .کند تضمین را جدید محصول توسعه موفقیت تا هستند عواملی کشف پی در امروز مطالعات
 ي تولیـد و توسـعه   ي مشابه در خصوص تعریف، اهمیت و ضرورت نوآوري براي سازمانها بخصـوص در زمینـه  

تواند در انتخـاب و پیـروي از الگـوي     جاد نیاز در بازار و رهبري آن، میا ایی  محصول جدید بر اساس نیاز بازار
  . مناسب هر سازمان، مفید واقع شود

 درك مفروضات ضرورت مشتریان نیازهاي و ها خواسته و نیز تکنولوژیک مختلف يها عرصه در سریع تغییرات
 دیگـر،  طـرف  از .ساخته است هبرجست را مفروضات این اساس بر شکل گرفته فرآیند و محصول توسعه جدید
 بیشـتر  چـه  هـر  شـدن  و رقـابتی  آن اي رشته میان ماهیت جدید، محصول مفهوم توسعه پیچیدگی و پویایی

رو  جدیـد  يها چالش با را محصوالت جدید تولید تولیدي، جدید تجهیزات و پیدایش علوم همراه به ها سازمان
 يهـا  یافتـه  بـه  و گیرنـد  به کار را متفاوتی رویکردهاي دخو تحقیقات در تا محققان شده باعث نموده و رو به

 مهمـی  عامل جدید محصول که توسعه اند عقیده این بر محققان از بسیاري با وجودي که. یابند دست مفیدي
 سـطح  بـا  چنـدان  جدیـد  محصـول  اهمیـت توسـعه   سـطح  متاسـفانه  اما است، کشور یک ثروت اقتصادي در

بر اساس مطالعات مرتبط . است زیاد جدید توسعه محصول در شکست رخط و نیست تطبیق اش قابل موفقیت
شرکت صـنعتی در   74با عوامل موفقیت و عوامل کلیدي در توسعه محصول جدید، از نظر مدیران صنایع در 

که چهار عامل تکنولوژیکی، بازاریـابی، مـدیریتی و تجـارتی کـردن، در فراینـد تصـمیم        ه شدچین، نشان داد
 ).Mu.J  ،2007( )12(اي تولید محصول جدید در کلیه صنایع، با اهمیت و کلیـدي هسـتند   گیري موفق، بر

شرکت موفق و ناموفق تولیدکننده مـواد   350محصول بادوام در  100در طی تحقیقاتی بیست ساله در مورد 
ل که عوامـل مـوثر در تسـریع موفقیـت محصـول جدیـد، شـام        ه شدشیمیایی اروپایی و آمریکایی، نشان داد

در ایـران نیـز، تحقیقـات    ). Cooper, R.G.، 1997 )(13( باشـند  بازاریابی، تکنولوژي و تجـارتی کـردن مـی   
ـ  .مختلفی در خصوص توسعه محصول جدیـد انجـام شـده اسـت     عنـوان نمونـه، در تحقیقـی در خصـوص     ه ب

ردیـد کـه   ، مشخص گ)1391محمودخانی، زهرا/ اکبري سمیرا علی/ ربیعی علی( )5(ي دانش بنیان ها شرکت
. باشـد  تـرین چـالش، مـی    اهمیت خمین نادرست بازار هدف، کممتغیر تحقیقات بازاریابی، مهمترین چالش و ت

ه  )1389ی،ممقـان  رضـا یعل/يدیسرمدسع لیسه( )14(همچنین در مطالعه اي در گروه خودروسازي سایپا  ، ـب
ردن، بـه عنـوان عوامـل مهـم     ترتیب عوامل بازاریابی، مدیریت تیم توسعه محصـول، تکنولـوژي و تجـارتی کـ    

   .شناخته شدند
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  تاثیر بازار بر تولید و توسعه محصوالت جدید
یی همراه است، ها به عنوان رویکردي نو، اگرچه با ریسک ها شرکتتوسعه محصول جدید و اهمیت آن براي 
  . ید باشدگیري براي مدیران مف هاي تصمیم تواند در کاهش ریسک اما شناخت عوامل کلیدي این رویکرد می

تواند تأثیر بسـزایی   گیري صحیح در امر توسعه محصول در فضاي کسب و کار پیچیده دنیاي امروز می تصمیم
منظـور وجـود یـک تکنیـک بسـیار قـوي کـه بتوانـد مـدیران را در امـر            در روند موفقیت داشته باشد، بدین

داشتن از عوامل موثر  العجدید، اطتوسعه موفق محصول  ي مهالز .باشد گیري یاري نماید، ضروري می تصمیم
ندي عوامل مـوثر  ب شناسایی و رتبه .باشد یدر این فرآیند و تعیین اهمیت هریک از عوامل نسبت به یکدیگر م

به هدف از توسعه محصـول جدیـد   سازد تا خود را  را قادر می ها شرکت، بر توسعه محصول جدید و ارائه نتایج
تطابق با شرایط بازار، تغییرات فضاي کسـب و کـار، افـزایش سـود، رضـایت      که همانا پاسخ به نیاز مشتریان، 

  .کنندتر  نزدیک ،باشد هاي رقبا می مشتریان و مقابله با سیاست
 يهـا  شـبکه  با تعامل نظیر مختلفی يها جنبه که است چندجانبه فرآیند یک، جدید محصوالت تولید فرآیند

 و کـارا  تـامین  يهـا  زنجیــره  وجـود  بازاریـابی،  واحـدهاي  با توسعه و تحقیق واحدهاي بین نوآوري، همکاري
 تغییـرات  و گسـترده  تحوالت به پاسخ در .گیرد می بر در را منظوره چند هاي تیم مهارت و دانش از گیري بهره

 سـریع  پیشـرفت  با همگام محصوالت، طراحی در پیچیدگی شدت افزایش با و مشتریان نیازهاي در روزافزون
 بــراي  ضـرورت یک عنوان به جدید محصوالت توسعه و تولید جهانی، بازارهاي در رقابت یشو افزا تکنولوژي
  ).1392شاهمیري، /قاسمی نژاد( )15(بدهد  مثبت پاسخ مشتریان، نیاز به باید تولیـدي، هاي سـازمان

 يهـا  مـدل «به شـرح   پنج دسـته به صورت کلی در جدید را محصوالتتوسعه  هاي مدل) 1984)(16( سارن
 هـاي  مـدل  و واکنشـی  هـاي  مدلگیري،  تصمیم مراحل هاي مدل سازمانی، فعالیت، مراحل واحدهاي مراحل
 زمـان،  هـم  مهندسـی  نظیـر  مختلفـی  عملکردهـاي  هـا،  سـازمان  امـروزه،  .تقسیم بندي نموده است، »فرآیند

 ایجـاد  جهـت  آنهـا را و نظایر  مجدد مهندسی و مـوثر و کارا تامین يها زنجیره از گیري بهره ارزش، مهندسی
 پـذیري و افـزایش   ریسـک  تکنولـوژي،  سـریع  رشـد  دیگـر  سـوي  از .برند می کار به موفق جدید محصول یک

 فشـارهاي  را بـا  جدیـد  محصـول  توســعه  يها تـیم جهانی، بازارهاي در مداوم و بینی پیش غیرقابل تغییرات
 و مطلـوب نوآوري حفظ اي، توسعه ياه هزینه کاهش با گام هم محصول، تولید چرخه کاهش جهت روزافزونی

توسـعه  ). Griffin, A  ،2001)(17( اسـت  سـاخته  مواجه ارزان و بهتر زودتر، فلسفه گرفتن نظر با در صحیح
یی همراه اسـت، امـا   ها به عنوان رویکردي جدید، گرچه با ریسک ها شرکتو اهمیت آن براي  محصول جدید

 هاي تصمیم گیري براي مدیران مفید باشـد  اند در کاهش ریسکتو می شناخت عوامل کلیدي در این رویکرد،
)18( )APQC1 2003 .(گـوي تغییـرات محیطـی باشـند،      براي اینکه به بهترین نحو ممکن جـواب  ها شرکت

ممکن است تولید و عرضه برخـی محصـوالت را متوقـف کننـد یـا در آنهـا اصـالحات الزم را اعمـال نماینـد          
)19)(Cooper. A  ،2003 .(ي مصـرف کننـدگان، در بازارهـاي    هـا  چنین با شناسـایی نیازهـا و خواسـته   هم

مختلف و در جهت برآوردن این نیازها و تداوم بخشیدن به تجـارت بلندمـدت و افـزایش رونـق اقتصـادي در      
تواند پاسخ به نیـاز   هدف از توسعه محصول جدید، می. شرکت، اقدام به تولید و توسعه محصول جدید نمایند

                                                        
1 American Productivity and Quality Center 
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ي هـا  تطابق با شرایط بازار و تغییرات محیطی، افزایش سود، رضایت مشتریان و مقابله بـا سیاسـت   مشتریان،
  ).1385امید مهدیه، /ابراهیمی عبدالحمید( )20(رقبا باشد 

آل نـوآوري محصـول، رهبـري     فرایند ایده«ایجاد محصول جدید رقابتی به ایجاد توازن صحیح بین سه عنصر 
کـه در حقیقـت   ) 1(مـدل ارائـه شـده در شـکل     . نیاز دارد »حیط کاري پشتیبانمؤثر مدیریت ارشد و یک م

گیـري از مـدیریت اسـتراتژیک، مـدیریت      توان آن را بخش داخلی موتور فرضی نوآوري دانسـت، بـا بهـره    می
  . کند کمک می ،پرتفوي و مباحث فنی، در ایجاد هماهنگی و توازن بین عناصر ذکر شده

  
  
  
  
  
  
 

  
  
  

  
  
  

هـاي تعریـف شـده پـروژه را مشـخص       هاي ویژه بـازار و فعالیـت   فرصت، چین ، بخش پایین خط)1(در شکل 
ي جدیـد  هـا  نیازمنـدي . شود میي جدید کسب و کار شروع ها این بخش با شناسایی و توسعه فرصت. کند می

ي هـا  صتدهند، به عنوان فر از مشتریان را تحت تأثیر قرار مییی که یک بخش خاص ها مشتریان و تکنولوژي
 ،هاي ممکن، با استفاده از مدیریت پرتفـوي محصـول   بعد از بررسی فرصت .گیرند ممکن مورد بررسی قرار می

اگر طرحی داراي پتانسیل کم باشد یا با محدودیت . شوند پذیرفته شده و تأمین بودجه می ها تعدادي از طرح
  . )1386سلیمی، محمدحسین( )59( شود میمنابع مواجه باشد، حذف 

  
  مفهوم توسعه محصول جدید

 و متنـوع  آن بسـیار  مـورد  در شـده  ارایـه  تعاریف جدید، طیف توسعه محصول فرآیند گستردگی به عنایت با
راي  فرآینـدي  به عنوان جدید محصول کلی، توسعه تعریف یک در. باشد می وسیع  جدیـد  ابـداع محصـولی   ـب

: نمایـد  مـی  تعریـف  صـورت  بـدین  را جدیـد  ، محصـول  PDMA1انجمـن توسـعه    هندبوك. شود می شناخته
تبـدیل   بـراي  را شـرکت  طبیعـی  هـدف  کـه  مـنظم  و تعریف شـده  اقدامات و مراحل وظایف، از اي مجموعه«

 کـل فرآینـد   تعریـف،  این براساس. »کند می تشریح قابل فروش خدمات و محصوالت به )اولیه(ي خام ها ایده
و خـرده مراحـل   ) فرعی فرآیندهاي(فرآیند  دهخر چندین بر خود مشتمل است ممکن جدید، محصول توسعه

                                                        
1 Product Development and Management Association 

 فرصتهاي دور ریخته شده

 معرفی

تولید محصول  و  

 بخش استراتژیک
 

 بخش فنی

r.b 

شناسایی و توسعه  
ها فرصت  

کبرنامه ریزي استراتژی   

مدیریت پرتفوي و  

 بخش داخلی موتور فرضی نوآوري .1شکل
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نوآوري، استفاده از ابزارهاي نوین تکنولوژیـک و  «آفوا معتقد است که . )2002و  PDMA ،1997( )21( شود
  ). Afuah, A ،1998 ( )22( »دانش بازار براي ارائه و عرضه محصول یا سرویسی نو، به مشتریان می باشد

نـوآوري   ،از منظر فرآیندي. اي به نوآوري ارائه شده است ساس یک نگاه وظیفهرسد این تعریف بر ا به نظر می
به معنی مجموعه عملیاتی است که از پردازش ایده شروع شـده و سـرانجام بـه تولیـد و عرضـه محصـول یـا        

بلکه شامل تغییر  شود میاما نوآوري تنها به محصول یا خدمت محدود ن شود میخدمت جدید به بازار منتهی 
  ). Boly, V./ Morel, L. / Renaud, J  ،2003( )23(گردد  فرآیندهاي سازمانی نیز می در

خدمات یا فرآیندي جدیـد بـه بـازار از     ،همچنین برخی محققین معتقدند که نوآوري به مفهوم ارائه محصول
از . سـت ي جدیـد ا هـا  ي موجود یا خلق و تجـاري کـردن تکنولـوژي   ها طریق ایجاد کاربرد جدید از تکنولوژي

ه   ها سوي دیگر نوآوري را، تبدیل دانش و ایده به محصوالت جدید و یا بهبود یافته، فرآیندها، خدمات، براي ـب
  :دو عامل در اهمیت روزافزون نوآوري بیشترین نقش را دارند. دست آوردن مزیت رقابتی گویند

  عمر محصوالت تغییرات سریع تکنولوژي در صنایع مختلف و در نتیجه کوتاه شدن دوره -   
  )Boly, V./ Morel, L. / Renaud, J  ،2003 ( )23( فشرده شدن رقابت -   

ي ها و خط مشی رشد در مراحل مختلف تولید محصول براي بخش ها توسعه محصول جدید، مجموعه فعالیت
). Cooper ،1990( )24( شـود  مـی گوناگون بازار است که منجر به تغییر یا اصالحات جزئی و کلی در کاالها 

محصولی را جدید تلقی نمود، توسط شرکت بـوزآلن و همیلتـون   توان بر اساس آن  بندي دیگري که می طبقه
دانـد کـه    ، محصـوالتی را جدیـد مـی   ایـن موسسـه  ). Booz. A / Hamilton  ،1982( )25(ارائه شده اسـت  

تازگی ناشـی  ، حصولتازگی ناشی از گسترش خط م، جدید بودن براي شرکت، ي تازگی براي جهانها ویژگی
 .بازار جدید را دارا باشند درمحصول جدید ، از بهبود محصول

 )27( یـا نـوع روش تولیـد محصـول    ) Cooper،2001( )26(بندي  ین دیگري مواردي نظیر اصالح بستهمحقق
)Dougherty.D. /Hardy.C  ،1996(  یا تغییر در شبکه توزیع محصول)28) (Crawford, C.M ،2014 ( به

 مـدلی از ) 1996)(29(همکـاران   و 1لین دیگر، پژوهشی در. نمایند قلمداد می ،رویکرد توسعه محصول عنوان
 فرآیندي داشتن: اند که عبارتند از را ارائه نموده شاخص  11  بر مشتمل جدید محصول عوامل موثر بر توسعه

بلندمـدت،   دید هدف، بازارهاي به آن سازي از روانه پس محصول بازنگري شفاف، و واضح بینش ساختار یافته،
ـ  تجـارب  کارگیري به ارشد، مدیریت حمایت فهم بازار، محصول، توسعه يها تیم مهارت سازي بهینه  دسـت  هب
 توسـعه  پروژه با مرتبط يها با تجربه تیم اعضاي حفظ مناسب، تیم تدارك و پیشین، تأمین يها پروژه از آمده

 محصـوالت  سـازد،  مـی  قـادر  را سازمان که هایی اثربخش لیتفعا) 1994)(30( 2کالرك و ویل رایت .محصول
 .کنند می تعریف محصول توسعه آورد، وجود به پایین يها هزینه و توسعه کوتاه بازار در زمان براي موفقی را

 با که هاست فعالیت از اي مجموعه جدید، محصول ي هتوسع کنند که می طرحم) 2008)(31( 3اپینگر و ولریچا
  . رسند می پایان به محصول یک تحویل و فروش ایجاد، با و شوند می شروع بازار يها صتفردرك 

                                                        
1 Lynn, G., Valentine, W., Robert, Wright 
2 Clark, K. B., & Wheelwright, S. C 
3 1 Karl T. Ulrich & Steven D. Eppinger 
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  :شود می بیان اي مرحله 8 خطی مدل شکل یک به جدید محصول ي توسعه فرآیند
 

 محصول توسعه فرآیند اي مرحله 8 خطی مدل .1 نمودار
دیدج

  
  

ي اصـلی  هـا  رقابتی و توجه به شایسـتگی در بیشتر صنایع، توسعه موفق و تجاري سازي محصوالت با رویکرد 
همچنین رشد و توسعه به توانایی معرفـی محصـول بـه بـازار در زمـان بهینـه نیـز        . پذیرد شرکت، صورت می

 بخشهاي مستلزم مشارکت و پیچیده فرآیندي جدید محصول توسعه). Penrose ،2013 ( )32(بستگی دارد 
 آن، مناسـب  اجـراي  که بـراي  است فرآیندي جدید، ولمحص توسعه واقع در .است شرکت گوناگون کارکردي

تحقیقـی  . )Wheelwright. S. C. and Clark. K. B،1992 ( )33(باشد  حساس و برانگیخته باید شرکت کل
داراي سـه   محصـول جدیـد را   ي در ایـن مقولـه صـورت گرفتـه، توسـعه     ) 1992( )34( 1که توسط وان د ون

حـور  و رویکـرد سـاختار م  ) موفق هاي مدلمعرفی (، رویکرد شناختی )دالیل موفقیت یا شکست(علّی رویکرد 
ي توسـعه محصـول جدیـد در    هـا  پـروژه  موفقیت بر موثر عوامل مطالعه در .داند می) روابط متغیرها و فرآیند(

 2و گارسـیا  کـاالنتون  کانـدمیر،  بلژیـک،  و آلمـان  آمریکـا، کانـادا،   نظیـر  پیشرفته کشور چند بیوشیمی صنایع
 ي گیـري جهـت ورود بـه عرصـه تولیـد و توسـعه       تواند بر تصـمیم  دادندکه عوامل زیر می نشان )2006()35(

 بـر  تمرکـز  نیـز  و کارکردي ي چندها تیم از استفاده :محصول جدید و همچنین موفقیت آن، تاثیر گذار باشد
 همچنـین  و محصـول  ولیدت از اولیه بازار، ارزیابی آزمون ،بازار مفصل تحقیقات از استفاده اختصاصی، يها تیم

 .المللی بین بازارهاي در شرکت حضور یا میزان درجه، تبلیغات کیفیت ،نهایی بررسی مشتریان
  

  الگوي توسعه محصوالت جدید
رویکرد مسـابقه  . نیازمند به کارگیري رویکردهاي جدید مدیریتی است، مدیریت فرایند توسعه محصول جدید

از  ،رمـز پیـروزي اسـت    ،بردن مداوم توپ بازي همزمان بـا سـرعت   راگبی که در آن سختکوشی، جلو و عقب
 .جمله رویکردهایی است که نتایج بهتري را در پی خواهد داشت

نها را به عنوان عوامل آ) Cooper ،1997( )36(کوپر  زیر مجموعه عواملی هستند که ،عوامل کلیدي موفقیت
جهت گیري مناسب در بازار، توجه به بازار،  :ه استکلیدي موفقیت در فرایند توسعه محصول جدید ارائه کرد

راز، در اختیار داشتن یـک  تتمرکز بر ارائه یک محصول جهان  محور بودن آن؛ محور بودن محصول و مشتري
 ه بـه فعالیتهـاي قبـل از توسـعه    توجـ  راحـی، توسـعه و بازاریـابی؛   طجهت گیري بین المللی در فراینـدهاي  

(predevelopment) مرین فرایند توسعه محصول و آماده سازي مقـدمات بـراي توسـعه پـیش از     ه معناي تب
                                                        
1 Van de Ven, A. H 
2 Kandemir D, Calantone R, Garcia R 
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موقع محصـول   هف سریع پروژه و محصول؛ ارائه و روانه سازي بتعری کلید خوردن پروژه اصلی توسعه محصول؛
ه  ، همیت پشتیبانی مداوم مدیریت ارشدا توجه به ساختار سازمانی مناسب، طراحی و جو سازمانی؛ در بازار؛ ـن

  .اً به عنوان تضمین کننده موفقیت بلکه کمک رسان پروژه توسعه محصول جدیدصرف
  

 یند توسعه محصولآاهداف فر
، خـواه نـاخواه پـس از گذشـت     شـود  مـی ارائه  جدیدبه یاد داشت که هر محصول یا خدمتی که در قالب باید 

تـر و   هـاي مناسـب   پاسـخ ي جدیدتر هسـتند کـه   ها شود و این تکنولوژي از رده خارج می ،عمر خود ي چرخه
اما امروزه  .هاي متغیر و متفاوت انواع کاربران و مشتریان خواهند داشت تري به ترجیحات و نیازمندي شایسته

اي اسـت کـه    سرعت یافتن فرایندهاي توسعه محصول و ارائه سریعتر محصـوالت و خـدمات در بـازار مسـئله    
ان زیـر  اي شـامل سـه زمـ    مسابقه ،فرایند توسعه محصولاگر . توجه خاصی به آن دارند ها سازمانها و  شرکت

 :باشد
 رحله قبل از عرضه محصول در بازارمرحله توسعه ایده اولیه براي محصول جدید تا م: زمان تولید - 1  
 )بازار سنجی محصول(صول در بازار مرحله عرضه و ارائه مح: زمان ورود به بازار - 2  
 سربه سر و کسب سود ه گذر از نقطهمرحل: زمان کسب سود -3  

کسب چنین مـوفقیتی  . شرکت و سازمانی برنده واقعی خواهد بود که در این مسابقه برنده هر سه بخش باشد
جالـب  . نامیده شودمنجر به این خواهد شد که فرایند توسعه محصول را یک فرایند زمان رسیدن به موفقیت 

بـین   ،متفاوت از رویکردهاي ارائه محصـول بـه بـازار    سه نوع ،است که هنگام عرضه و ارائه محصوالت به بازار
  :این رویکردها عبارتند از. بود دواه، قابل مشاهده خرقبا

مند است اولین سازمانی باشد که محصول جدیدي را به بازار  ازمان عالقهس: رویکرد اولین در بازار - 1
 .دارد عرضه می

خواهد همچون حالت قبل اولین عرضه  میسازمان ن ،در این رویکرد: رو ترین دنباله رویکرد سریع - 2
ترین شرکتی باشد که همان محصول  کننده محصول جدید در بازار نام بگیرد، ولی راغب است سریع

 .دارد را به بازار عرضه می
روهاي تولید و عرضه کننده  رو نیست ولی در زمره دنباله سازمان اولین دنباله: يرو عاد رویکرد دنباله - 3

 )iqnet.ir/post-72.aspx( )37( .گرفت جدید قرار خواهد
   

 مقایسه الگوهاي توسعه محصول
توان این الگوها را با  فته در حوزه توسعه محصول جدید میتر بر انواع الگوهاي مطرح و رشد یا ا نگاهی دقیقب

 :بندي کرد توجه به میزان یادگیري در طی فرایند در دو نوع کلی طبقه
و تراکمـی   درپـی  پـی الگوهـاي  . اطمینان و کارآیی تمرکز دارند مانند هایی الگوهایی که بر شاخص -

 .یی از این الگوها هستندها نمونه
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ه   اند که از آن جمله می یی همچون چابکی و جهندگی تکیه کردهها الگوهایی که بر شاخصه - توان ـب
  .دهنده اشاره کردپذیر، یکپارچه شونده و بهبود طافالگوهاي توسعه محصول انع

  :ی از این الگوها عبارتند از برخ
در فراینـد توسـعه محصـول شـناخته شـده اسـت        اي ایـن الگـو بـه رویکـرد مرحلـه     : درپی الگوي پی - 

)38()Cooper،2001(. 
ایـن الگـو مناسـب بـراي     . اسـت درپـی   اي از الگـوي پـی   زیرمجموعـه  ،الگوي تراکمی: یالگوي تراکم - 

عامـل سـرعت در آنهـا از اهمیـت      درپـی  یپـ فرایندهاي توسعه محصولی است که نسبت بـه الگـوي   
 . بیشتري برخوردار است

انعطـاف پـذیري بـه مفهـوم ظرفیـت پـذیرش و اعمـال تغییـرات در طراحـی و           :الگوي انعطاف پذیر - 
پـروژه توسـعه    بـه هزینه زیادي  ،طوري که پذیرش تغییرات پاسخگویی به تغییرات محیطی است؛ به

 .محصول اعمال نکند
 )39( داردبر کیفیـت همکـاري اعضـاي تـیم پـروژه توسـعه محصـول تأکیـد          :هشوند الگوي یکپارچه - 

)Lawrence, P./Lorsch, J  ،1967(.  
کند تا با ترکیبی از مفاهیم مطرح شـده در الگوهـاي سـنتی و     این الگو سعی می :الگوي بهبوددهنده -

ي هـا  گلوگـاه  نقشهاي مشخص و واضـح در پـروژه، وجـود    پذیر مفاهیم جدیدي را مثل انعطافالگوي 
  .را ارائه کند...  پوشانی آزمایشی و تدریجی و بدون استثنا، هم

  
  ي محصول الگوهاي توسعه .1جدول 
  محصول ي الگوهاي توسعه- 1جدول 

  رویکرد  الگو ي پایه  عنوان الگو
  مرحله اي محصول ي توسعه  اطمینان و کارایی  پی در پی
  لسریع محصو ي توسعه  اطمینان و کارایی  تراکمی

  محصول ي پذیرش تغییرات کم هزینه در روند توسعه  چابکی و جهندگی  انعطاف پذیر
  محصول ي کیفیت تعامل اعضاي تیم توسعه  چابکی و جهندگی  یکپارچه شونده

الگوهاي سنتی و الگوي  محصول در ي توسعه مفاهیم ترکیب  چابکی و جهندگی  بهبوددهنده
  انعطاف پذیر

 
   فرایندهاي توسعه محصول

 در این بخش با ایده گرفتن از چارچوب طبقه بندي فرایند ارائه شـده از مرکـز بهـره وري و کیفیـت امریکـا     
(APQC)نسخه اولیه ایـن طبقـه   . ، فرایندهاي توسعه محصول جدید در شش سطح فرایندي ارائه شده است

ا و سراسـر دنیـا انجـام    مند به فرایند الگوگیري در سطح امریکـ  بندي با مشارکت حدود هشتاد سازمان عالقه
معروفی هستند که تاکنون در تـدوین  هاي  سه مورد از شرکت ،ام.بی.آي و هاي بوئینگ، فورد شرکت. پذیرفت

فرایندهاي مورد نیازي کـه سـازمان و تـیم پـروژه توسـعه       .اند اي بعدي این چارچوب مشارکت داشتهه نسخه
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: انـد  هستند در شش سطح طبقه بنـدي شـده   محصول جدید در طی چرخه عمر توسعه محصول با آن درگیر
فراینـدهاي سـطح فـروش و    ، فرایندهاي سـطح فنـی محصـول جدیـد    ، فرایندهاي سطح استراتژیک سازمان

فراینـدهاي سـطح مـدیریت    ، فرایندهاي سطح مدیریت و پشـتیبانی پـروژه  ، پشتیبانی فروش محصول جدید
 .فرایندهاي سطح مدیریت زیرساخت، قابلیت و دانش، تأمین

در بـازار،  ...) محصـول، تولیـد،   (توجه کافی نسبت به تحلیل محیط رقابتی، انواع روندها شامل روند فنـاوري  
ه   ...  روند پیشرفت و توسعه رقباي موجود و بالقوه و از جمله مسائلی است که هوشمندي سازمان را نسـبت ـب

معیارهـاي متعـددي را    .دکرددهد و به پیشـرو بـودن سـازمان کمـک خواهـ      اي افزایش می هاي توسعه فرصت
تـر و   هر چه ایـن معیارهـا دقیـق   . کنند توان نام برد که در انجام تعریف درست از محصول به ما کمک می می

تر خواهد بود و به تبع آن، احتمال موفقیت پروژه  تر انتخاب شوند، تعریف محصول جدید نیز دقیق موشکافانه
درك : عیارهاي بحرانـی در تعریـف محصـول جدیدعبارتنـد از    مهم ترین م. توسعه محصول بیشتر خواهد شد

، موقعیت و جایگـاه محصـول  ، درك وضعیت رقبا، راستایی با استراتژي سازمان هم، احتیاجات مشتري و کاربر
، ي قـانونی ها درك محدودیت، گیري شفاف معیارهاي مصالحه و سازش در تصمیم، ارزیابی فنی میزان ریسک

  .پشتیبانی سازمانی، پشتیبانی از جانب مدیریت رده باال، هاي توزیع مختلف کانالارزیابی آلترناتیوهاي 
، اطالعاتی از محصول در بازار فـروش ایجـاد و نـرخ سـفارش را بـه سـطح هـدف        بازارسازيفرایند همچنین، 
 دهد پاسخ اولیه مشتري به یک محصول جدید، یک فرصت حیاتی در اختیار سازمان قرار می. کند نزدیک می

. کـار گرفتـه اسـت    هحس کرده و آن را براي رفع نیازهـایش بـ   گونهمحصول جدید را چ ،تا بفهمد که مشتري
دست  ههاي تبلیغاتی آن، براساس فرضیاتی خواهد بود که در فرایند توسعه بازار ب عرضه محصول جدید و پیام

عـدم اعتبارشـان مشـخص خواهـد     فرضیات مذکور، در طی فرایند بازارسازي تست شده و اعتبار یا . آمده اند
یی براي سنجش این پاسخ اولیه از جانب مشتري، یـادگیري  ها بنابراین، فرایند بازارسازي باید شامل گام. شد

  .)1392شاهمیري، /قاسمی نژاد( )15(از آن و انجام تعدیالت مورد نیاز باشد 
  

  ي قیريها تولید و توسعه فرآورده ي ي تحقیقات در زمینه پیشینه
ي قیري جدید در شرکت نفت پاسارگاد، مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه     ها این تحقیق، تولید و توسعه فرآوردهدر 

ي هـا  گذشته، قیرهاي تولیدي در تمام جهان بر اساس خـواص فیزیکـی قیـر و روش    ي تا دو دهه اصوالً. است
ته بنـدي و عرضـه، اتفـاق    شدند و تنوع و توسعه محصول، بیشتر در نوع بس آزمون استاندارد، دسته بندي می

تغییر از استاندارد قیرهاي نفوذي به سمت (ولی در بیست سال اخیر، تغییر استانداردهاي راه سازي . افتاد می
ي هـا  شـرکت توان از آن به عنوان عامل بازار یا نقش مصرف کننـده نـام بـرد،     که می) PGقیرهاي عملکردي 

ر اساس این استاندارد نوین در حال گسترش، هـدایت نمـوده   قیر را به سوي تولید محصوالت ب ي تولیدکننده
هاي طوالنی، قیرهاي نفوذي تولید نمـوده و   براي شرکت نفت پاسارگاد که واحدهاي عملیاتی آن، سال. است

انـد، تغییـر    واحدهاي بازاریابی و فروش و صادرات آن نیز، براي تجارت این نوع قیرهاي سنتی فعالیـت کـرده  
توسـعه و تولیـد محصـول    «، رویکـرد  PGریزي و عملکرد از تولید قیرهاي نفوذي به قیرهـاي   هرویکرد و برنام

تحقیقـات متعـددي در    .)1391پاسـارگاد،   آسـفالت  و قیـر  تخصصـی  کتـاب ( )1( شـود  میمحسوب  »جدید
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، فرایند تولید و ها کشورهاي پیشرفته و در حال توسعه، در خصوص مسائل مربوط به مشخصات فنی، آزمایش
اي در این مورد، به این دلیـل حـائز    تحقیقات منطقه. در حال انجام استصورت گرفته و  PGکاربري قیرهاي 

ه  . بر اساس خواص عملکردي در شرایط اقلیمی تعریف و رده بندي می گردند PGاهمیت است که قیرهاي  ـب
ي قیـر  هـا  و فروش فرآوردههمین دلیل، تولیدکنندگان قیر در کشورهاي مختلف که قصد دارند رویکرد تولید 

 PGرا از قیرهاي نفوذي به قیرهاي عملکردي تغییر دهند، باید تحقیقات کاربردي در خصوص نـوع قیرهـاي   
تولیدکنندگانی که نگاهی نیز به صادرات این نـوع  . مربوط به هر اقلیم داخلی را در دستور کار خود قرار دهند

داده و قیرهـاي عملکـردي مناسـب بـراي شـرایط اقلیمـی       قیر داشته باشند، بایـد تحقیقـات خـود را بسـط     
در کشـورهاي حاشـیه خلـیج     PGدر تحقیق توسعه قیرهاي . کشورهاي بازار هدف را نیز مدنظر داشته باشند

، پهنه بندي جغرافیایی این نـوع قیرهـا   )Hamad I.Al-Abdul Wahhab/Ibrahim M.Asi،1997)(8(فارس 
کـاربري قیرهـاي   «اي با موضـوع   ههمچنین در مقال. ناسایی شده استخلیج فارس، ش ي در کشورهاي حاشیه

PG 40( »براي ساخت آسفالت)( D.J. Kulash،1994 (  در . به مزایاي فنی این نوع قیر اشاره گردیـده اسـت
 .M.F.C. Van de Ven, K.J)(41(ي دیگري در خصوص مفاهیم کاربري مشخصـات قیرهـاي نـوین     مطالعه

Jenkins, H.U. Bahia ،2004(  قیرهـاي   ، بهینه بـودن کـاربريPG      آغـاز  . مـورد ارزیـابی قـرار گرفتـه اسـت
. گـردد  بـاز مـی   1384در ایـران بـه شـرکت نفـت پاسـارگاد در سـال        PGتحقیقات جامع در مورد قیرهـاي  

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تحقیقی جهت شناسایی قیرهاي مورد نیاز داخلـی بـه سـفارش شـرکت     
در این تحقیق، پهنه بندي مناطق ). 1384سهیال فتح الهی،  /علی اکبر یوسفی)(42(د انجام داد نفت پاسارگا

، شـرکت نفـت   1385همچنین در سـال  . مشخص گردید PGمختلف جغرافیایی ایران، از لحاظ نوع قیرهاي 
را بـا   ، قیرهـاي تولیـدي خـود   )1385نـادر طباطبـایی،   ( )43(پاسارگاد با همکاري دانشگاه صنعتی شـریف،  

، معادل سازي نمود تا عالوه بر تمرکز روي محصوالت قدیمی خود، نگاهی نیز به آینـده و تولیـد   PGقیرهاي 
 و قیـر  سـمینار  اولـین  در مقـاالتی  طـی  بار نخستین ایران کشور در شارپ سیستم. داشته باشد PGقیرهاي 
  . است شده مطرح گردید، برگزار تهران در 1373 مهرماه سال در که ایران آسفالت

  
  براي توسعه محصوالت جدید گیري تصمیمي کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی در  پیشینه

تصـمیم بهتـر    ،توان در یک موقعیت خاص ي اصلی در علوم مهندسی آن است که چگونه میها یکی از چالش
سازي  رل انبارها، بهینهریزي دینامیک، آزمون فرضی، کنت ریزي خطی، برنامه یی مانند برنامهها نظریه .گرفترا 

هـاي   روش. انـد  ي مناسب استفاده شدهها حل ه منظور دستیابی به راه، بهگیري چند معیار ي تصمیمها و روش
، گیري چنـد معیـاره   هاي تصمیم چارچوب روشو  زیادي براي حل مشکالت چند معیاره تدوین گردیده است

 هـاي فـوق در مقـاالت    بنـدي پیچیـده روش   طبقه. تمتغیر اس ،هاي پیچیده ي ساده گرفته تا روشها ز روشا
، Hwang, C. L. & Yoon, K ،1981(، )45( )Triantaphyllou. E ( )44(بسـیاري ارائـه گردیـده اسـت     

2000(، )46)( Roy B ،1996.(    با این وجود، هنوز هم مشکل انتخاب یک روش صحیح در موقعیـت فرضـی
گیري در نظـر   ي تصمیمها ترین روش براي تمامی موقعیت مناسببه عنوان  ،ها هیچ کدام از روش. وجود دارد
یک حالت خاص، به هـدف   رايگیري چند معیاره ب هاي تصمیم کارگیري روش هبه عبارتی، ب. شوند گرفته نمی
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در یـک بررسـی و اظهـارنظر کلـی گفتـه       .بستگی دارد ها تحقیق و بخصوص به دقت و قابلیت اعتماد به داده
اسـتفاده از  . باشـد  متناسب نیـز مـی  زي عموماً یک فرآیند بوده که نیازمند کار کارشناسی سا که مدل شود می

 ،جـویی در هزینـه   صـرفه  :را در بـر دارد سازي ضـروري بـوده و در مقابـل، فوائـد زیـر       متخصصین در امر مدل
  .زشیکمک به اهداف آمو، بینی رفتار و عملکرد سیستم پیش ،استفاده در طراحی ،جویی در زمان صرفه

 ،ي فیزیکـی هـا  مـدل  :دسـته تقسـیم نمـود    چهـار را بـه   هـا  توان انواع مدل می مختلف، بندي نظرات با جمع
تصـمیم   مـدیریت،  علم متخصصین از بسیاري نظر از .ي ریاضیها مدل ،ي مفهومیها مدل ،ي شماتیکها مدل

 زرگ مدیریت، مدیریتب نظریه پرداز ،)1916-2001()47( 1سایمون .می باشد مدیریت اصلی جوهره گیري،
 بنـا  گیري تصمیم فرآیند. دهد نشان را گیري تصمیم اهمیت تواند می این و داند می گیري تصمیم با مترادف را

 مشـکل   :گـردد  خالصـه  مرحلـه  سـه  در تواند می ،)John McDermott  ،1981)(48( 2دیوي جان به فلسفه
  است؟ کدام حل راه بهترین کدامند؟ ها راه حل کجاست؟

به منظـور   AHP گیري چند شاخه با رویکرد در تحقیقی به طراحی مدل تصمیم )1380( )49(ر و عبدیان آذ
ارابـه فـرود   : ي در نظر گرفته شده شاملها گزینه. پرداختند 9 انتخاب بهینه سامانه ارابه فرود هواپیماي فجر

ود جمع شـونده تلسـکوپی، ارابـه فـرود     ثابت فنري، ارابه فرود ثابت تلسکوپی، ارابه فرود ثابت اهرمی، ارابه فر
. سـت ها یج نشان داد که ارابه فرود ثابت فنري بهترین گزینه از میـان ایـن گزینـه   نتا. جمع شونده اهرمی بود

از فرآیند تحلیـل سلسـله مراتبـی بـراي ارائـه مـدلی بـراي ارزیـابی و          )1388)(50( زاده و همکاران نیفیح
در این تحقیق با پژوهش و مصاحبه بـا کارشناسـان شـرکت    . کردند بندي جایگاه عرضه سوخت استفاده رتبه

ها اقـدام و   ي زوجی شاخصها نفت، تعدادي شاخص شناسایی شد و سپس بر اساس نظر خبرگان، به مقایسه
. ها، امتیاز جایگاه، مورد بررسی قرار گرفت و جایگـاه مناسـب انتخـاب گردیـد     با تجمیع تمامی امتیاز شاخص

ه       )1388)(51( ادلیو ع خورشیددوست از فرایند تحلیل سلسله مراتبی براي یـافتن مکـان بهینـه دفـن زباـل
ه      3در این تحقیق . استفاده کردند مکان مجاز دفن زباله مورد بررسی قرار گرفت و بهتـرین مکـان دفـن زباـل

نوع تراکتـور در   4در تحقیقی به ارزیابی و انتخاب تراکتور از بین  )1389)(52(سرخیل و نوید . دتعیین گردی
 در ایـن تحقیـق،   .پرداختند  (AHP)یکیلووات با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتب 91-31محدوده توان 

د از  ها معیارهاي اصلی بر اساس توصیه قیمـت، خـدمات پـس از    : ي فائو در نظر گرفته شدند که عبـارت بودـن
بـراي اسـتفاده در    ITMCO داد کـه تراکتـور   نتایج نشـان . فروش، امکانات و تجهیزات، ایمنی و کاربرد آسان

   .باشد ایران مناسب می
 

بندي خطر زمین لغزش با استفاده از روش تحلیـل   در تحقیقی به پهنه )1389)(53(امیراحمدي و همکاران 
شناسـی،   شناسـی، خـاك   زمـین (گانـه لغـزش زمـین     در این تحقیق عوامل هفـت . پرداختند مراتبی سلسله

نتـایج نشـان داد کـه از بـین معیارهـاي      . مشـخص شـد  ) ش، کـاربري اراضـی، ارتفـاع   عناصرخطی، شیب، بار
   .شناسی در منطقه از بقیه عوامل بیشتر است گانه زمین لغزشی اثر زمین هفت

                                                        
1 Simon, Herbert 
2 The Philosophy of John Dewey 
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ي تولیـدي در ترکیـه اسـتفاده    هـا  شـرکت در ارزیابی اعتبـار   AHP از روش )2004)(54( 1یورداکول و تانسل
. ي تولیدي مورد استفاده قرار گرفتها شرکتدر بانکها براي ارزیابی اعتبار   AHPدر این مطالعه روش. کردند

کیت لن . ابزار تجزیه و تحلیل مالی خوبی براي بانکهاي تجاري است AHP نتایج نشان داد که مدل مبتنی بر
یرتی بندي عوامل بحرانی موفقیت براي مدیریت مغا در تحقیقی به شناسایی و اولویت) 2005)(55( 2و سنگ

دسـته از   4آنها به بررسی . در همکاري توسعه محصول مشترك با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی پرداختند
مدیریت ارتباط، سیستم حمـل و نقـل مغـایرتی، مـدیریت فرآینـد توسـعه محصـول و        : عوامل موفقیت یعنی

 همکـاران  و 3اشـارم . میباشـد  نتایج نشان داد که مدیریت ارتبـاط، از بقیـه عوامـل مهمتـر    . ارتباط پرداختند
نتایج نشان داد کـه بـا   . سازي شبکه توزیع، استفاده کردند براي ارزیابی و بهینه  AHP از روش) 2008)(56(

توان بهترین شـبکه توزیـع را بـراي ارتقـا کیفیـت خـدمات و سـودآوري انتخـاب          می AHP استفاده از روش
گیر دمـا بـا اسـتفاده از تحلیـل      گر اندازه به انتخاب حس در تحقیقی )2011)(57( و همکاران 4واريها ال.دکر

گر از  این مطالعه شامل یک فرایند تحلیل سلسله مراتبی براي انتخاب بهترین حس. سلسله مراتبی پرداختند
حسـگر   دودر ایـن تحقیـق از بـین    . گرهاي مختلف جایگزین در یک برنامـه صـنعتی خـاص بـود     میان حس

در ) 2012( )58( همکـاران  و 5کاتیـار . عنـوان بهتـرین حسـگر انتخـاب شـد      جایگزین حسگر ترموکوپل بـه 
عامـل   5در ایـن مطالعـه   . تحقیقی به نقـش عوامـل بازاریـابی در زنجیـره تـأمین خـودروي هنـد پرداختنـد        

. کیفیت محصول، ضمانت نامه، خدمات، تبلیغات و ترویج بـود : استراتژیک بازاریابی مشخص گردید که شامل
 .دارداد که کیفیت محصول اهمیت بیشتري نسبت به دیگر عوامل استراتژیک نتایج نشان د

  
 ها نتایج و یافته

عوامـل و معیارهـاي مـوثر بـر      با شناسـایی و تعریـف  که در این مقاله با بررسی مبانی نظري مشخص گردید 
سـائل و  توان در خصـوص م  گیري در مورد توسعه محصوالت جدید و انتخاب روش تحلیل مناسب، می تصمیم

ي علمـی و  ها گیري اي متعدد و متفاوتی هستند، تصمیمموضوعاتی که نیازمند لحاظ تاثیرات عوامل و معیاره
ي فـردي یـا گروهـی    هـا  ي تک بعدي و در برخـی مـوارد انتخـاب   ها گیري تصمیماین امر از  .بهینه صورت داد

توسـعه محصـول    ي قات در سه حـوزه تحقی ي در این پژوهش، با مرور پیشینه .اشتباه، جلوگیري خواهد نمود
ي قیري نوین و کاربري روش تحلیل سلسله مراتبی، مدلی راهبردي بمنظور تصمیم گیـري  ها جدید، فرآورده

در جهت دستیابی به هدف مذکور، مرور مستندات 	.تولید محصوالت جدید ارائه گردید ي براي ورود به عرصه
ابعاد و موضوعات مرتبط با آن، توسـعه  	ضمن بیان تعاریف، ادبیات موضوعی مربوط به نوآوري صورت گرفت و

. محصول جدید در قالب الگویی مورد بررسی قرار گرفت تا بعنوان مبنایی براي بررسی و مطالعات بیشتر باشد
قبلی در خصوص توسعه و تولید محصوالت قیري بـر   ي وجه تمایز پژوهش حاضر با سایر تحقیقات انجام شده

                                                        
1 1 Yurdakul, M., and Y. Tansel   
2 Kit Lan, P., and K. Chin Sang 
3 Sharma, M. J., I. Moon, and H. Bae 
4 AL-Hawari, T., S. AL-Bbool, and A. Momani 
5 Katiyar, R., M. K. Barha, and V. Balon 
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ي قیر و ها فرآورده ي توسعه محصول، ها در سه حوزه نوآوري آن در ترکیب نتایج پژوهشزار، اساس تقاضاي با
ي تولیـد و توسـعه محصـوالت     گیري براي ورود بـه عرصـه   کاربردي در تصمیم یبراي ایجاد الگوی AHPمدل 
  .باشد می جدید

شرکت نفت پاسارگاد، ي قیري ها در حوزه فرآورده .یافت نگردید نمونه تحقیق مشابهی در این خصوص
فعلی،  تقاضاي عرضه، میزان تکنولوژي تولید، سهولت و تولید، تجهیزات يها بخصوص معیارهایی نظیر روش

شده،  تمام حمل، قیمت يها ي تولید، هزینهها آینده، هزینه کنونی، کاربرد آینده، کاربرد تقاضاي بینی پیش
ی کاربردي و علمی پژوهشی و نتایج حاصله از تحلیل توان با تحقیقات کیفیت، می تولید و کنترل ضایعات

گیري مدیریتی و تعیین راهبرد تولید و فروش محصوالت جدید از لحاظ کمیت و  سلسله مراتبی، به تصمیم
  .تنوع، کمک شایانی نمود

  
  هاپیشنهاد

ي هـا  ردهیی حاصل ترکیب نتایج تحقیقات در سه بخش توسعه محصول جدید، فـرآو تواند الگو این تحقیق می
قیري نوین و کاربري روش تحلیل سلسله مراتبی، براي بررسی و مطالعات بیشتر مربوط به موضوع در شرایط 

از آنجا که براي آماده نمودن اطالعات مود نیاز براي تحلیل سلسله مراتبی، الزم است کـه ابتـدا   . واقعی باشد
معیارهاي تاثیرگذار بـر تصـمیم گیـري بـراي      با تشکیل کارگروهی از خبرگان شرکت نفت پاسارگاد، عوامل و

ه      حاصـله مـی  تولید فرآورده جدید و وزن و سـهم هـر معیـار، مشـخص گـردد، نتـایج        توانـد ضـمن کمـک ـب
  . گیري مستدل و علمی، به واقعیت نزدیک بوده و کاربردي باشد تصمیم

تولیـد قیرهـاي جدیـد    مشخص گردید که تصمیم براي ورود شرکت نفت پاسارگاد به عرصه  ر این پژوهش،د
فـروش   آتـی، همـراه بـا حفـظ شـرایط تولیـد و       وبخصوص قیرهاي عملکردي، با توجه به تقاضاي بازار فعلی 

تواند با روش تحلیـل سلسـله مراتبـی و اسـتفاده از پتانسـیل علمـی و فنـی         محصوالت معمول و قدیمی، می
توان مشـخص   می نتایج این مطالعات، حتیستفاده از موجود در این شرکت، به صورت علمی انجام شود و با ا

نمود که تمرکز تولید و بازاریابی و فروش، روي کدام محصوالت جدید قـرار گیـرد کـه بـر اسـاس معیارهـاي       
و تنـاقض در نظـرات را کـه بـر     تعریف و تعیین شده، توجیه پذیر نیز باشد و مشکالت ناشی از تفاوت، تضـاد  

توانـد توسـط سـایر     همچنـین ایـن الگـو مـی    . مرتفـع سـازد   سـت، گیري در این خصوص تاثیرگـذار ا  تصمیم
ي قیري و حتی سایر مشتقات نفتـی و محصـوالت غیرنفتـی در    ها تولید فرآورده ي ي فعال در زمینهها شرکت

ه     با  .باشد کاربرديهر زمان، براي اتخاذ تصمیم مناسب جهت تولید محصوالت جدید،  توجـه بـه الگـوي اراـئ
پژوهشـی بـا محوریـت    -توان به شرکت نفت پاسارگاد پیشنهاد نمود تحقیقـی علمـی   یشده در مقاله حاضر، م

و مقایسه آنها با ) PG(ي قیري جدید ها خبرگان شرکت براي شناسایی عوامل موثر بر تولید و توسعه فرآورده
. م شـود انجـا  ها با تمرکز بیشتر روي تقاضاي بازار،و زیرمعیارهاي آنمحصوالت قدیمی تولیدي در این شرکت 

بـه شـرح    »کیفیت«و » قیمت«، »بازار«، »تکنولوژي«معیارهاي موثر را در چهار گروه  توان در آن تحقیق می
  :ذیل تقسیم بندي نمود

  تجهیزات و تکنولوژي تولید - تولید يها روش- :تکنولوژي -الف
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 بـازار ( دهآینـ  تقاضـاي  بینـی  پـیش  - )کنـونی  بازار( فعلی تقاضاي میزان-  سهولت عرضه-:بازار -ب
  آینده کاربرد -کنونی کاربرد -)آتی
  شده تمام قیمت -حمل يها هزینه -تولید يها هزینه - :قیمت -ج
  کیفیت کنترل -تولید ضایعات- :کیفیت-د

از بـین محصـوالت    هـا  ، بهترین انتخابAHPسپس با وزن دهی به معیارهاي فوق و با استفاده از نتایج روش 
روش پیشنهادي، براي تصـمیم گیـري در خصـوص تولیـد محصـولت      . ورت دادجدید قابل تولید، صو متعدد 

تولیدکننده که با چالش انتخاب چند محصول از بـین محصـوالت قـدیم و جدیـد      يها شرکتجدید در اکثر 
  .باشد کاربردي می برداري بهرهروبرو هستند، قابل 
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