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Abstract��
Background� &� Purpose:� Product� innovation� is� one� of� the� most� important�
activities� of� companies� to� differentiate� themselves� from� competitors� and� meet�
the�needs�of�customers.�This�study�aims�to�identify�the�success�factors�of�product�
innovation�in�manufacturing�industries�(studied�case;�beverage�industry).�
Methodology:�In�this�research,�qualitative�research�strategy�and�content�analysis�
research� method� have� been� used.� Research� data� were� collected� through�
interviews�with�beverage�industry�experts�and�encoded�using�Maxiquid�software.�
Findings:�The�results�of�qualitative�data�analysis�included�54�initial�codes�out�of�
a� total� of� 375� open� codes.� These� 54� initial� codes� were� categorized� into� 9�
categories.� Identified� categories� include� marketing,� product� packaging,� brand�
image,�production�infrastructure,�organizational�factors,�macro�factors,�customer,�
performance�results�and�product�characteristics.�
Conclusion:�The�final�model�of�the� research,�by�discovering�the�critical� factors�
for� the� success�of�product� innovation� in� the� Iranian�market,�can� solve�problems�
and�guide�manufacturers�in�launching�a�new�product.�
Keywords:� Innovation,� product� innovation,� innovation� success,� beverage�

market.�
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گذاري�بر�روي�آن�یـک���طور�که�سرمایه�همان.�متوقف�شودهیچگاه�آن�نباید��و�عوامل�موثر�بر
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هـاي���شـاخص��بررسی�با�استفاده�ازها��بین�نوآوري�ارتباط�خصوصکلی�در��دورنمايیک�ارائه�

هـا�و�عملکـرد����داخلـی�شـرکت��هـاي����طورکلی،�توجه�به�توانـایی��به.�اند�کالن�اقتصادي�پرداخته
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قـادر��بـازار���سـطح��کـارایی�در��ارتقـاي�را�به��سازمان،�مرغوبو��متمایزوآورانه،�نفرآورده�ایجاد�

عۀ�فـرآورده�و�نـوآوري���توسـ�).�6�،2010؛�یام،�لو،�تانگ�و�لو��2014،دیبرل�و�همکاران(نماید��می

راندمان�بـاالتر��به��حصولنوآوري�و��خلقکه�براي��است�استراتژیک�بخشی�از�توانایی�تکنیکی

��.شوند�می�استفاده

هـاي����کلیـد�موفقیـت�شـرکت����،بازار�رقابتی،�توانایی�عرضه�و�معرفی�محصوالت�جدیددر�

).�7،�2005گروسـن�ال(صنعتی�است�و�این�رویکردي�مؤثر�براي�خلق�مزیت�رقابتی�پایدار�است�

�انتخـاب��ارزیـابی��بـه��که�است�مهم�محصول�مدیریت�براي�ارزش،�خلق�دیدگاه�از الزامـاتی���و

�تولیـد�بـراي��هـاي����استراتژي�از�استفاده�با�بلکه�است،�حیاتییان�مشتر�براي�تنها�نه�بپردازد�که

نکتۀ�مهم�اینجاست�که�ایـن�موضـوع�بایـد����.�نماید�ایجاد�می�نیز�ارزش�شرکت�و�خود�محصول

طور�یکسـان�درك�گـردد�و�همـان�����میان�مدیران�ارشد،�مدیران�محصول�و�مدیران�سازمان�به

��

1.�Rodil,�Vence,�&�del�Carmen�Sánchez�
2.�Sousa�&�Voss�
3.�Cavusgil�&�Zou�
4.�Wang�&�Ahmed�
5.�Dibrell,�Craig,�&�Neubaum�
6.�Dibrell�et�al.,�2014;�Yam,�Lo,�Tang,�&�Lau�
7.�Lagrosen�
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�،1خـوروم�و�گورشـک��(�قـرار�گیـرد��محصـول���ریزي�و�سـاخت��اي�براي�برنامه�پایه�،ها�استراتژي

�اسـتفاده��يِبه�استراتژ�تواند�می�خلق�محصولخاص�از��اي�مرحلهشرکت�بر��یدکأت�یحت).�2011

جـاري�سـازمان�را�شـامل����هاي��فرآیند�کلیه،�راندمان�سازمان).�2،�2003لماع(�باشدوابسته��شده�

متـداول�در��هـا���فعالیـت��ها�و�ندفرآی�،ها�استراتژي�ارزش�براي�دانستن�؛�به�عبارت�دیگر،شود�می

؛�2004یام،�گوان،�پان�و�تانـگ��(�کمک�گرفتبهبود�یا�بهبود�عملکرد�عدم��از�توان�می�سازمان

فـروش�و���،�موضـوعات�سـهم�بـازار��هـم��از�عملکرد�بازار��مقصود�،مضافاً).�3،�2011یون�و�سئو

��).�4،�2003سثی،�گوییسینگر،�فالن�و�برگ(�فرآورده�نو�استسودآوري��توانایی

است،�زیرا�در�مقـاالت��به�نوآوري�کاسته�شده��ی،�از�نگاه�انحصاري�داخلبر�اساس�ادبیات

و��اتو�از�تحقیقـ��نمـود�پیـدا�کـرده�اسـت�����سازمان�خارج�از�دانش�استحصال،�شایستگی�متاخر

ـ��.اند�دوري�گزیدهنوآوري��ایجادی�براي�سازمان�داخل�دانش از��تواننـد��مـی��هـا��سـازمان�ه�اینگون

دي�بیول�و�فان�(�دست�آورنده�هتري�را�بب�دانایی�و�شناختکاي�تجاري،�با�شر�همکاري�طریق

یعنی�کسب�دانش�خارجی�یک�رویکـرد�سـودمند�بـراي�الهـام�بخشـیدن�بـه�������).�5،�2019بوِرن

اي�بـراي���در�این�راستا،�اکتساب�دانش�بین�سـازمانی،�بـه�عنـوان�پایـه����.�نوآوري�رادیکال�است

بـه��).�6،�2018شی،�وانگ�و�زنگ(است���شدهبهبود�نوآوري�محصول�و�خدمات�شرکت�شناخته�

بازار�منجـر��هاي���ها�و�پتانسیل�ها�از�بازار�شروع�شده�و�به�شناسایی�فعالیت�فعالیتعبارت�دیگر،�

گیـري�بـازار�سـبب�����گردد�و�در�این�حالت�جهت�بازاریابی�طراحی�میهاي���سپس�برنامه.�شود�می

پویا�و�تمرکز�بر�تمایز�و�همچنـین�بـا����بر�اساس�ماهیت).�7،�2015مو(شود��تغییر�در�سازمان�می

�،8ژانـگ�و�وو�(توان�بـه�موفقیـت�دسـت�یافـت������می�توجه�به�تعامل�بین�منابع�داخلی�و�خارجی

بـه�شـرح����مختلفی�را�براي�موفقیت�در�خلق�محصوالت�نوآورانههاي���محققان�محرك).�2017

منـابع�شـرکت����آوري�و�گیري�بازار،�همکاري�فـن��دریافتی�مشتري،�جهت؛�شناسایی�کردند�زیر

��).�9،�2017ژانگ�و�وو(

و�استخراج�یک�ها�یکسان�نیستند��شده�توسط�این�پژوهش��عوامل�ارائه�،ادبیاتبر�اساس�

،�اسـتخراج�عوامـل���از�اگـر�هـدف����اًمخصوصـ�.�پذیر�نیسـت��ها�امکان�سري�عوامل�از�میان�آن

ر�اسـت��ب�مانیند�پیچیده�و�زآیک�فر�یعنی�نوآوري�؛ص�باشدایک�صنعت�خ�ها�در�استفاده�از�آن

��

1.�Khurum�&�Gorschek�
2.�Alam�
3.�Yam,�Guan,�Pun,�&�Tang;�Yoon�&�Seo�
4.�Sethi,�Guisinger,�Phelan,�&�Berg�
5.�De�Beule�&�Van�Beveren�
6.�Xie,�Wang,�&�Zeng�
7.�Mu�
8.�Zhang�&�Wu�
9.�Zhang�&�Wu�
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سـازي�و�طراحـی����ایـده�به�چهـار�مرحلـه����طور�کلی�شده�و�بهل�یشکتزیادي��هاي�که�از�فعالیت

��.شود�تقسیم�می�سازي�تجاريو��سازي�و�توسعه�نمونه،�ها�تعاریف�و�ویژگی،�مفهوم

لوسیو�و�مانجـارس���-دي-گارسیا،�فرناندز-جورادو،�گوتییرز-وگا(جورادو�و�همکاران�-وگا

نـوآوري���بـر��یسـازمان��و�داخـل��یسـازمان��خارجهاي��شاخص�مطالعه�اثر�ر�د)�1،�2008هنریکه

در�،�به�دست�آمده�است�یداخل�دانشکه�از��سازمانآوري��فن�تواناییکه��نشان�دادندها��فرآورده

�این.�شاخص�مهم�و�موثر�است�فرآوردهنوآوري� هـایی���فرصت�فشرده،�رغم�رقابت�علی�کهمضافاً

هـاي���در�شـاخص��يکمتـر��تیـ�اهم�اسـت،��کسـب�شـده��ري�آو�فندر��یصنعت�ریغ�از�موارد�که

����.دارندنوآوري��پدیدآورنده

در�بررسی�تأثیر�فرآیند�نوآوري�محصـول�بـر�مبـادالت�بـین�عملکـرد������)�2014(�2لوفستن

آوري�در�سوئد�نشان�داد�که�بین�نوآوري��شرکت�فن�99نوآوري�محصول�و�عملکرد�تجاري�در�

شرکت،�سـن�شـرکت�و�زمینـۀ�فعالیـت�شـرکت������اندازة���محصول�و�عملکرد�شرکت�با�توجه�به

بر�روي�فـروش�شـرکت����یرایت�اختراع�اثر�مثبت�رابطه�وجود�دارد�و�عملکرد�حق�اختراع�و�کپی

هاي�الزم�براي�موفقیـت���در�بررسی�معیار)�3�2016اواد�و�اکروش(عبدالکریم�و�همکاران�.�ندارد

هـاي���ه�بهبـود�قابلیـت��توسعۀ�محصول�جدید�با�استفاده�از�تحقیـقِ�اکتشـافی�نشـان�دادنـد�کـ�����

گذاري�دانش�در�زمینۀ�توسـعۀ�محصـول�جدیـد،�عملکـرد������اشتراك�بازاریابی�محصول�جدید،�به

کیم�و�.�شوند�محسوب�میبازاریابی�براي�توسعۀ�محصول�جدید�و�عملکرد�مالی�از�عوامل�مؤثر�

تحقیقـی�و��نـوع�نـوآوري����راتیتـأث�در�بررسـی��)�4�2018کیم،�کـیم،�سـانگ�و�لـیم���(همکاران�

�دیمحصول�جد�ۀثبت�اختراع�و�توسع�تیقابل�هاي�کوچک�و�متوسط�بر�کار�و�اي�در�کسب��توسعه

نـوآوري�بـاز،����يو�تـالش�بـرا���یانسـان��ۀتوسع�،قیتحق�میت�در�تمرکزمکه�کارکنان��نشان�دادند

هـاي���همچنین�مناسب�است�که�شـرکت�.�ها�هستند�عملکرد�بهتر�شرکت�يبرا�يعوامل�ضرور

ش�ریسک�تحقیق�و�توسعه�و�افزایش�قدرت�بقاي�سـازمان��تر�و�متوسط�به�منظور�کاه�ککوچ

و�اینکه��)�2021،دخامیب�و�يکابادین�یعیشف�،یحکاک(�از�فرآیندهاي�نوآوري�باز��استفاده�نمایند

و��انیـ�آقاجان(گـذاري�شـود���فرهنگ�باز�براي�استفاده�از�نوآوري�بـاز�پایـه���نوعی�باید�در�سازمان

��.)2021ن،همکارا

در�هر�یک�از�مطالعات�بسته�به�منظر�محقق،�جامعـه،��تایج�متفاوتی�نبر�اساس�پیشینه�تحقیق،�

پیش�از�انجام�بررسی�ادبیات�تحقیق،�.�حاصل�شده�استنوع�صنعت�و�حتی�زمان�وقوع�تحقیق�

��

1.Vega-Jurado,�Gutiérrez-Gracia,�Fernández-de-Lucio,�&�Manjarrés-Henríquez�
2.�Löfsten�
3.�Awwad�&�Akroush�
4.�Kim,�Kim,�Sawng,�&�Lim�
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هاي�موفقیت�براي�مشخص�کردن�عوامل��شاید�این�گونه�به�نظر�آید�که��تجمیع�تمام�شاخص

نتایج�تحقیقات�انجام�شده�مویـد�ایـن�مهـم����موفقیت�نوآوري�ممکن�است،�اما�وجود�تفاوت�در�

کـه�هـر����گفـت�تـوان���لـذا�مـی��.�ها�مطابقت�ندارد�ها�با�سایر�پژوهش�است�که�برخی�از�شاخص

به�...�موضوع،�بسته�به�شرایط�مختلف�اعم�از�قلمرو�صنعت،�جامعه�مورد�مطالعه،�زمان�وقوع�و�

قی�مجزا�در�زمینه�نـوآوري��بر�این�اساس�در�این�پژوهش،�تحقی.�داردنیاز�انجام�تحقیقی�مجزا�

���.در�صنعت�نوشیدنی�انجام�شده�است

��پیشینۀ�تجربی�

چاي�شـرکت��همچون�نوشابۀ�ایزوتونیک�زمزم�ایران،�نوشیدنی�یخاگرچه�محصوالت�متعددي�

گلستان،�نوشابۀ�موهیتـوي�شـرکت�بهنـوش،�نوشـابۀ�الکتیکـی�شـرکت�کالـه�و�نوشـابه�بـا����������

اند،�اما��رت�نوآورانه�در�بازار�نوشیدنی�ایران�عرضه�شدهصو�بهکنندة�استویا�از�زمزم�شیراز��شیرین

���.انجام�شده�است�دانشگاهیعوامل�موفقیت�نوآوري�به�صورت��دربارهمطالعات�اندکی�

�)1397،�فیروزي،�مـرادي�و�عقیقـی��(همکارانفیروزي�و��مطالعه�،داخلیهاي��پژوهشدر�

�نوآوريهاي���ياستراتژ�میانجیا�نقش�ب�ها�فرآوردهبهبود�و�ایجاد��بازار�بر��يریگ�جهت�ثرا�بارهدر

نشـان�داد��کارشناسان�و�کارکنان�شرکت�پگاه�لرستان��ران،یمدنفر�از��201و�همچنین�بررسی�

و��نـوآوري�شـرکت�پگـاه�لرسـتان�دارد�����يبر�استراتژ�يدارابازار�اثر�مثبت�و�معن�يریگ�جهت�که

شـرکت�پگـاه�لرسـتان����محصـوالت���ۀتوسع�وبر�بهبود��يدارانوآوري�اثر�مثبت�و�معن�ياستراتژ

محصـوالت���ۀبـر�بهبـود�و�توسـع����يدارامثبـت�و�معنـ���ياثر�،بازار�يریگ�جهتهمچنین�.�ندارد

بـازار���يریگ�جهت�بین�یانجینقش�منوعی�نوآوري��ياستراتژ�اینکه�و�شرکت�پگاه�لرستان�دارد

)�1397(عمادي�و�همکـاران���.کند�نمی�فایا�را�محصوالت�شرکت�پگاه�لرستان�ۀو�بهبود�و�توسع

بـا�نقـش���همـراه���دیـ�محصـول�جد��رشیپذ�وکننده��مصرف�براي�نوآوري�نیرابطه�ب�یبررسر�د

هـاي���فروشـگاه��انیمشـتر��از�نفـر���387انیـ�در�م�یتخصصـ��یابیـ�بازار�تیـ�قابل�گیِکنند�لیتعد

محصـول���رشیکننـده�و�پـذ���مصـرف��براي�نوآوري�نیکه�ب�نشان�دادند�شهر�تهرانهاي��ریزنج

وجـود�دارد�و�قـدرت����يمعنادار�ۀرابط�یتخصصی�ابیبازار�تیقابل�یِکنندگ�لیبا�نقش�تعدهمراه�

��.است�ادیز�یتخصص�یابیربازا�تیقابل�یکنندگ�لیتعد

�1بیشتر�مطالعات�در�زمینۀ�نوآوري�به�سـاخت�محصـول�نوآورانـه�یعنـی�خـود�محصـول������

�وپـور���تـوکلی��،امیري�؛�1395،و�جعفرپور�انیسرور؛��1400،گرایلی�و�همکاران(اختصاص�دارد�

�،شـاه�حسـینی��(ی�رقـابت��تیـ�موفقمدیریتی�همچـون��هاي��و�در�زمینه)��1394،انیمازک�احمدي

��

1.�Core�Product�



��1400زمستان�،�14،�شماره��4دوره�،هاي�دفاعی�وآوري�در�سازمانمدیریت�ن�فصلنامه� 40/��

خلـق��و��)�1395،کیـانفر�و�بـارفروش��(�نانهیکارآفر�نِیتام�ةریاثر�زنج،�)�1395،کیماسی�و�رنجبر

نیـز���)�1398،یسـلطان�و��پـور��،�حاجییعیشف�،یهفشجان�رالساداتیام(ی�دنیارزش�در�صنعت�نوش

�.��است��مطالعاتی�انجام�شده

به�این�منظـور�کـه����.شده�است�موضوعی�ثابت�،�نوآوريبودن��يعدو�چند�ببودن��غامض

�داعیـه�توانـد���مـی��یسـازمان�وقتـ���کی�.گوناگون�مقدور�استهاي��روش�نوآوري�از�دستیابی�به

،�فـرآورده��در�نـوآوري�(نـوآوري��هاي��ها�و�وجه�از�شکل�یکی�به�حداقلکه��داشته�باشدنوآوري�

نـوآوري�در���سـنجش��معیارهـاي�گونـاگونی�جهـت����.باشـد��رسـیده�)�يتکنولـوژ��ای�ندیبازار،�فرآ

�درا�ر�شاخصـی�،�هـا��سـنجه��نیکه�هر�کدام�از�ا�شود�مشاهده�می�مقاالت�تحقیقیدر��ها�فرآورده

عوامل�متعـددي�در�مطالعـات�گذشـته�در�زمینـه�����.�کنند�می�ایجادنوآوري��قابلیت�گسترده�قالب

�یـق�و�دق�یـه�اول�یـف�تعر،�بـازار��کارآمد�یريگ�هتج�نیاز�به�توقف�تولید،.�نوآوري�ارائه�شده�است

�آینـد�اجـرا�و�فر��یفیـت�ک�،پـروژه��يبنـد��یتتمرکز�و�اولو�،متقابل�عملکردي�یمت�وجود�،محصول

براي�کسب�موفقیـت�مهـم���)�2019کوپر،�(عواملی�هستند�که�از�نظر�کوپر�یدمحصول�جدتولید�

فراینـدهاي���ان�در�زیـر�ایـر�در�نظام�نوآوري��)2020(�و�همکاران�بر�اساس�نظر�نصري.�هستند

اگرچـه�محصـوالت�زیـادي�در�����.چندانی�برخوردار�نیستکارایی�از��سازي�دانش�خلق�و�تجاري

قلمرو�نوشیدنی�به�صورت�نوآورانه�ساخته�و�روانه�بازار�شده�اسـت�امـا�بـه�صـورت�تجربـی�و������

لـذا��.�هاي�موفقیت�نوآوري�تحقیقـی�انجـام�نشـده�اسـت�����عملی�در�خصوص�شناسایی�شاخصه

�.را�پوشش�دهد�مذکوراست�که�این�تحقیق�تا�حدي�نقصان��تالش�شده

��شناسی�پژوهش�روش �

جامعـه��.�ه�اسـت�استفاده�شـد��1مضمون�لیتحلاز�راهبرد�پژوهش�کیفی�و�روش��مطالعهاین�در�

بود��ایران�نوشیدنی�صنعت�انمتخصص�و�مدیریتی�نفر�از�خبرگان��هشت�آماري�پژوهش�شامل

انتخـاب�اسـاتید���.�انتخاب�شـدند��2گلوله�برفی�صادفیِغیرتمند�و��هدفگیري��نمونه�وشر�که�به

در��انحضـور�محققـ���).3،2003پاول(است��پژوهشیترین�مراحل�چنین�خبره�و�کارکنان�از�مهم

�.بـود��اعضـاي�نمونـه��بسیاري�از�خبرگان�مبنـاي�انتخـاب���آشنایی�دیرینه�آنان�با�این�صنعت�و�

رسـیدن�بـه���تـا���صاحبه�بعديدر�خصوص�افراد�مناسب�براي�م�ههمچنین�از�هر�مصاحبه�شوند

��:شامل�مراحل�زیر�استمضمون��لیتحل�یِفیروش�ک�.استفاده�شداشباع�نظري�

هـاي���واحـد��در�ایـن�پـژوهش��،�)2004(�4کریپنـدورف��عقیـده��مبتنی�بر:�واحد�تحلیل�-1

��

1.�Thematic�analysis�
2.�Snowball�Sampling�
3.�Powell�
4.�Krippendorff,�2004�



�41/��ایران�تولیدي�صنایع�در�محصول�نوآوري�موفقیت�عوامل�شناسایی�

��.شد�مشخص...�کلمه،�مقاله،�خبر�و�پاراگراف،�جمله،��شاملتحلیل�

مـوارد���ذفحـ�هماننـد�و���ین�یکسـان�و�مضـام�،�حـذف��قسمتاین��در:�هاکاهش�داده�-2

آمـده�و�کدگـذاري�بـاز�بـه������دسـت��بـه�هـاي����در�این�تحقیق�با�بررسی�مصاحبه�.انجام�شد�مشابه

��.شناسایی�متون�مرتبط�با�هدف�تحقیق�پرداخته�شد

استقرایی�بـه��قیاسی�و��شیوهدو��به�کارگیريبا��محقق:�بندينظام�مقوله�کارگیريه�ب�-3

طبقات��شناساییاصلی�در�تحلیل�کیفی،��ۀهست�یعنی�به�دنبال؛�اختپردبندي�نظام�مقوله�انجام

�اشتراکی�غیرو�جامع�،�فراگیرمقوالت�باید�طبقات�یا�کریپندورف،��وفق�عقیده.�استمقوالت�و�

مقـوالت��طبقات�یـا��گونه�این�.شد�امتناع�اتطبق�درا�ه�داده�از�قرار�گرفتن�د؛�به�این�معنا�کهباش

،�در�انتزاعـی�باشـند���به�شـکل��و�گستره�مختلفبا��ها�یا�زیرطبقه�اه�زیرمقوله�يامحتوتوانند��می

��.بندي�و�ارائه�شدند�هایی�دسته�شده�در�قالب�مقوله�شناساییهاي���داده�،این�بخش

�مبنايمقوالت�بر��مشخص�شدنپس�از�:�ها�داده�مبنايبندي�بر�نظام�مقوله�بازسازي�-4

ت�حـذف�و�تعـداد�دیگـري�اضـافه�����بندي�اصالح�و�برخی�مقوالپژوهش،�نظام�مقوله�اطالعات

تجهیزات�تولیدي�و�تجهیزات�آزمایشگاهی�هر�دو�بـه�عنـوان�تجهیـزات����،�به�طور�مثال�.شدند

�.تولیدي�قلمداد�شدند

با�توجه�به��پژوهش�گزارش،�آخر�ۀدر�مرحل:�کیفیهاي��داده�کسب�شدهگزارش��بیان�-5

شـیري�و��(�نددالت�توصیف�شـ�مقو�یمضمون�محتواي�مرحلهاین��در.�موجود�ارائه�شدهاي��داده

�آ�دي�مکس�کیو�نرم�افزاردر�این�تحقیق�از�.�)1391عظیمی� �کیفـی�و�هـاي���تحلیـل�داده��براي1

��.شد�استفاده���نظریه�بیان

� �
��آ�دي�مکس�کیوافزار��نمونه�اي�از�استخراج�کدها�در�نرم�.1شکل�

��

1.�Maxqda�
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وهش�پـژ�اساس�نظر�کوربین�و�اشتراووس،�روایی�و�پایایی�یک�تحقیق�کیفی�به�مراحـل��

,�ياصـغر�(شـود���اعتبار�مدل�با�چک�شدن�با�کدگذاري�توسط�دو�نفر�سنجیده�می.�بستگی�دارد

ـ��شـاخص��از�اطالعات�استخراجی�پایاییِ�صتشخی�به�منظور.�)2021,�يور�لهیپ�و�خمسه �1اکاپ

و�کدگذاري�فرد�دیگري�از�خبرگان�همین�رشته�با�کدگذاري�نویسندگان�مقالـه���شد�گیري�بهره

،�)2(محصـول�بنـدي���بسته،�)1(یابیبازارمفاهیم��مقاله�نگارندگاناین�تحقیق�در�.�مقایسه�شدند

،�)7(يمشـتر�،�)6(کـالن��عوامـل�،�)5(یسـازمان��عوامل،�)4(دیتول�يها��رساختیز،�)3(برند�ریتصو

،�عوامل�)1(یابیبازارو�محقق�دیگر��کردندشناسایی��را)�9(محصول�یژگیو،�)8(يعملکرد�جینتا

�عوامـل�،�)6(يمشـتر�،�)5(کـالن��عوامل،�)4(دیتول�يها��رساختیز�،)3(برند�ریتصو،�)2(اقتصادي

تـامین�مـالی�توسـط�����بـه�عبـارت�دیگـر،���.�نمـود�شناسایی��را)�8(محصول�یژگیو،�)7(ی�سازمان

عامـل��بـه�عنـوان���شناسایی�شد�ولی�توسط�محقـق�دیگـر����ها�جزو�زیرساخت�نگارندگان�مقاله

�پژوهشگران�به�عنوانه�توسط�بندي�محصول�ک�همچنین�مفهوم�بسته�.اقتصادي�مطرح�گردید

�ارائه�گردیـد�هاي�محصول��توسط�محقق�دیگر�جز�ویژگی�بودیک�مفهوم�اصلی�شناسایی�شده�

و�نیز�کدهاي�مربوط�به�مفهوم�نتایج�عملکردي�توسط�محقق�دیگر�در�دسته�عوامل�سازمانی�و�

��.نشدید�و�مفهوم�نتایج�عملکردي�شناسایی�دعوامل�اقتصادي�تقسیم�گر

�کاپـا��شـاخص��دسـت�آوردن�ه�بـراي�بـ���متفاوت�مفاهیم�و�مشابه�مفاهیم�ادتعد��در�پایان

��8دیگر�فرد�و�مفهوم��9محقق�،�،شود�می�مشاهده�)1(�جدول�در�که�گونه�همان�.استفاده�شدند

��.هستند�مشترك�مفهوم��7،�تعدادمفاهیم�این�از�که�اند�نموده�ارائهرا��مفهوم

��وضعیت�شاخص�کاپا�.1ل�جدو

�نظر�محقق
�

�بله�خیر�مجموع

٨�B�=�١�A�=بله��٧�

�نظر�فرد�دیگر ٢�D�=�٠�C�=خیر��٢�

�مجموع�١٠�١�٩

� �

��

��

1.�Kappa�
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K� �

��وضعیت�شاخص�کاپا�.�2جدول

�وضعیت�توافق�مقدار�عددي�شاخص�کاپا

�ضعیف�کمتر�از�صفر

�اهمیت�بی�0.2تا��0بین�

�متوسط�0.4تا��0.21بین�

�مناسب�0.6تا��0.41بین�

�تبرمع�0.8تا��0.61بین�

�عالی�1تا��0.81بین�

�توافـق��سطح�در�2جدول��به�با�توجه�که�دست�آمده�ب��696/0با�برابر�کاپا�شاخص�مقدار

.�اسـت�خبرگـان��دریافت�دیدگاه�روایـی،��شسنجهاي��از�بهترین�روشیکی��.دارد�قرار�يمعتبر

ردد�گـ��مـی��پژوهش�تأیید�روایی�،شود�خبرگان�تأیید�هدف�تحقیق�توسطمرتبط�با�تی�اگر�سؤاال

�،�سواالت�پژوهش�بر�اسـاس�نظـرات��در�این�تحقیق�.)�2017،پورعزت�وامیري��،حسنقلی�پور(

��.آنان�قرار�گرفتچهار�نفر�از�خبرگان�این�صنعت�و�دو�مرحله�ویرایش�مورد�تایید�

�پژوهشهاي��یافته �

مضـمون���روش�تحلیـل��از�شـوندگان��افکـار�مصـاحبه���و��رفتار�جهت�درك�بهتر�مطالعه�این�در

مفهـومی���بـا�یـک�عنـوان����ها�هاي�معنادار�داده�واحد�ابتداهاي�اولیه،��کد�براي�خلق�.استفاده�شد

�در.�نددشـ��بنـدي���دسـته��حاصلهتر،�مفاهیم��انتزاعی�کمک�عناوینبا�از�آن��شد�و�پس�گذاري�نام

�بود�کدگذاري�فرآیند�طی �معـانی��در�شخصـی��سـوگیري��از�تا�شود�تکرار�مرتباً�کدگذاري�الزم

�و�توصـیف��در�صـورت��همـان��بـه��کدگـذاري��از�حاصـل��خـام��طالعاتا�.شود�جلوگیري�کدها

�پـردازشِ��طریـق��از.�داشـتند��نیاز�پردازش�به�نیز�اطالعات�این.�برده�نشد�کار�به�وتحلیل�تجزیه

�وتحلیـل��تجزیـه��و�توصیف�آمادة�و�بندي�طبقه�تقاطعی،�و�فراوانی�توزیع�جداول�خام،�اطالعات

�سـطح��توي�هم�قیمت«از�متن�مصاحبه�این�جمله�براي�مثال�بر�اساس�نظر�خبرة�اول،��.شدند

در�نظر�گرفته�»�1محصول�گذاري�قیمت�استراتژي«به�عنوان�مفهوم�»�موثره�خیلی�ها�نوشیدنی

�انجام�بازار�بندي�هاي�بخش�بحث�باید�حتما«چهارم،�براي�جملۀ��بر�اساس�مصاحبۀ.�شده�است

بـدین�ترتیـب�کلیـۀ�����.در�نظـر�گرفتـه�شـد���»�2بـازار��بنـدي��بخـش�«،�برچسب�و�مفهوم�».شود

�ۀهاي�اولی�نتایج�حاصل�از�کد.�هاي�تحقیق،�برچسب�خوردند�و�واحد�تحلیل�تعریف�شد�مصاحبه

��

1.�Pricing�Strategy�
2.�Market�Segmentation�
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�اولیه�کد��54تعدادکه�مشخص�گردید�مصاحبه��کمک�روشبا��و�شد�آوري�جمعهاي�کیفی���داده

��.)3جدول�(مفهوم�شناسایی�شده�است���372میان�از

��

�
��.کیفی�در�این�تحقیق�یلتحل�ینددر�فرآ�یريگ�یجهو�نت�یه،�سازمانديساز�مراحل�آماده�.�2شکل

هـا�و�اسـناد�بـه�����مرحله،�خالصه�کردن�انبوه�اطالعات�کسب�شده�از�مصـاحبه��نیا�جهینت

�لیـ�تحل�يبرا�شیدو�گرا�،ينظر�يدر�روش�کدگذار.�یی�مشخص�استها�يبند�و�دسته�میمفاه

هـا���متون�و�داده�یعنی.�پردازند�یجز�به�جز�م�لیاز�پژوهشگران�به�تحل�یبرخ.�ها�وجود�دارد�داده

بـودن���ریـ�وقت�گ�لیبه�دل�زین�یبرخ.�دهند�یقرار�م�لیرا�خط�به�خط�و�کلمه�به�کلمه�مورد�تحل

پـژوهش�از�روش�اول���نیـ�در�ا.�کننـد��یم�يرا�کدگذار�يدیکل�نیروش�تنها�نکات�و�مضام�نیا

�.است�گزارش�شده)�3(�لیدر�جدول�ذ�هیاول�يکد�گذار�جینتا.�است�دهیاستفاده�گرد

��هیاول�يکدها�جادیا:���3جدول�

��سند��بخشی�از�مصاحبه��اولیه�کدهاي

ــتراتژي��.1 اسـ

�فروش�شرکت

مان�این�است�که�فقط�همه�بدونن�برند�این�آشـامیدنی�چیـه�و����باید�بدانیم�آیا�فقط�هدف�.1

خواهیم�محصول�را�به�همه�بفروشیم�ولو�اینکه�ندونن�به�نام�این�برند�و�یا�هـر���یا�اینکه�می

ت�براي�فرض�مثال�در�شرکت�زمزم�شاید�االن�ما�داریم�همه�محصوالت�را�با�نام�دیگه�اس

�.�نوع�محصولبندي��بستهفروشیم�یعنی�فرق�نمی�کنه�طعم�و�یا��برند�زمزم�می

مصاحبه�

4�

ــتراتژي��.2 اسـ

�گذاري� قیمت

�محصول

گیره�حاال�این�محصول�نوآورانه�که�نیاز�بازار�هست�اگر�قیمتش�مناسب�باشـه���مسلما�می�.2

�گیره�اگر�قیمت�مناسب�نباشه�فایده�نداره�مسلما�می

مصاحبه�

5�

�5مصاحبه��حاال�این�محصول�که�قیمتش�هم�مناسب�هست�درست�توزیع�بشه�باز�احتمال�موفقیتش�هست�.3

�1مصاحبه��خیلی�موثرهها��قیمت�هم�توي�سطح�نوشیدنی�.4

��تهیۀ�پرسشنامه

��مصاحبه�با�نخبه

��کدگذاري�باز

��بندي�کدها�گروه �ها�کفایت�داده ��بندي�مقوالت�دسته

��تخلیص

مطالعۀ�مقاالت�

��موضوعی

�خیر

�بله

مقبولیت�

�روایی

�خیر �بله

�صنعت�در�محصول�نوآوري�موفقیت�عوامل�وتحلیل�تجزیه

��ایران�نوشیدنی
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3.��

نتهـاي��اولیه�در�بسیار�حجیم�بوده�است��فقـط�ابتـدا�و�ا��هاي��با�توجه�یه�اینکه�جدول�کد�.5

��.آن�جدول�در�اینجا��نمایش�داده�شده�است�
��xمصاحبه

6.�����

�اولیــهمــواد��.4

�محصول

�2مصاحبه��در�نوآوري�محصول�باز�مواد�اولیه�خیلی�مهمه�.371

�2مصاحبه��در�نوآوري�محصول�باز�مواد�اولیه�خیلی�مهمه�.372

حـذف��و�کـدهاي�نـامرتبط����شـده�انجـام�شـد����اولیه�تهیه�هاي�مرور�کد�در�مرحله�بعدي�

در�بعضـی�کـدها���.�یـد�گردمرتـب���تهیه�شد�و�ها�بندي�فهرست�اولیه�عناوین�دستهسپس�.�نددش

زیـر�یـک����تشـخیص�داده�شـدند�و��بعضی�دیگر�فرعی��باقی�ماندند�ولیکدهاي�اصلی�جایگاه�

�همان�فرایند�تعاملی�فهرست�اولیه�ویـرایش�با�تکرار��مجدداً.�دیگري�قرار�گرفتنداصلی��عنوان

یـا��تشـخیص�داده�شـدند���تـر���هـا�از�بقیـه�کـم�اهمیـت�����بنـدي��هبعضی�از�عناوین�دست�گردید�و�

عنـاوین���برخی�وشدند�بررسی��هابنديعناوین�دسته�سپس�.گردیدندها�با�هم�ادغام��بندي�دسته

���.�شدنداضافی�حذف�

�ایـن�.�شـدند�ها�تعیـین���مفاهیم�اصلی�موجود�در�داده�،هامرحله�آخر�فرایند�تحلیل�دادهدر�

شده،�با�توجه�به�مفاهیم�پیدا�هریک�از���.هستندها��شده�در�داده�گر�موضوع�بیان�نمایش�مفاهیم

،��مجـدد�داده��نشخوا.�شدندبر�پایه�و�اساس�محکمی�استوار�بررسی�ادبیات�و�نظر�متخصصین،�

�����.به�محقق�کمک�کرد�تا�با�یاري�متخصصین�و�خبرگان�به�نتایج�نهایی�دست�یابد

آنهـا�انجـام����خصوصـیات��و�شـده��مشـخص��هاي�طبقه�یا�مضامین�استنتاج�گام�بعدي�در�

ها��به�ایجاد�گروه�نهایتاً�ها�داده�اساس�بر�بندي�مقوله�نظام�اصالح�و�ها�داده�کاهش.�گرفته�است

�ایـن�فعالیـت��.�دگرفتنـ��جايخاص�خود��دستهدر��شبیه�به�همهاي��کد�همه.�انجامیدها��و�مقوله

�روشـن��هـا،��طبقـه��بـین��روابط�تعیین�کردن�ها،�طبقه�ابعاد�و�مشخص�کردن�خصوصیات�شامل

�فرآینـد��در�نقـد��گام�یک�این.�است�ها�داده�کل�انواع�مقابل�در�ها�طبقه�سنجش�و�الگوها�کردن

ه�بلـ�مقا�هـا��متنو�با��گردیدي�نگردوباره�باز�ساخته�شدههاي��کد�همه،�به�این�دلیل�است�تحلیل

�.فراموش�نشده�باشد�موضوعتا��گردید

این�.�هستندبط�با�صنعت�نوشیدنی�ایران�اي�هستند�که�مرت�ها�مفاهیمی�عمومی�این�دسته

ها�در�صنایع�دیگر�نیز�مشابه�با�صـنعت�نوشـیدنی�اثرگـذار�����احتمال�وجود�دارد�که�همین�مقوله

��.آمده�است�اختصاصاً�مربوط�به�صنعت�نوشیدنی�است)�4جدول�(باشند،�اما�آنچه�در�ذیل�

��در�صنعت�نوشیدنی�ایران�ها�بندي�بر�اساس�داده�مقوله�.4جدول�

��تکرار�کد��هاي�اولیه�کد�همقول

��بازاریابی��1
����1استراتژي�فروش�شرکت��1

����2استراتژي�نوآورانۀ�بازاریابی��2
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����5المللی�بازاریابی�بین��3

����5عملکرد�بازاریابی��4

����8بندي�بازار�بخش��5

����9گذاري�محصول�استراتژي�قیمت��6

����9تبلیغات��7

2��
بندي��بسته

��محصول

����2هاي�سنی�ا�گروهبندي�متناسب�ب�بسته��8

����3بندي�محصول�اندازة�بسته��9

����10بندي�محصول�هاي�ظاهري�بسته�ویژگی��10

����11بندي�نوآوري�در�بسته��11

����12بندي�کیفیت�بسته��12

��تصویربرند��3
����5ذهنیت�مشتري��13

����7برندسازي��14

4��
هاي���زیرساخت

��تولید

����2حمل�و�نقل��15

����2تأمین�مالی��16

����3ة�تامینزنجیر��17

����8نیروي�انسانی�تولید��18

����10تجهیزات�تولید��19

5��
عوامل�

��سازمانی

����3شناسایی�نقاط�ضعف�سازمانی��20

����3تغییرسازمانی��21

����3ساختار�سازمانی�مناسب��22

����4دانش�مشتري��23

����5دانش�سازمانی��24

����6فرهنگ�سازمانی��25

����8سازي�تجاري��26

����9قیتنوآوري�و�خال��27

����9گذاري�سازمانی�سرمایه��28

����10استراتژي�و�برنامۀ�سازمان��29

����10مشارکت�کارکنان��30

����14تکنولوژي�سازمان��31

����21تحقیق�بازار��32

����22حمایت�مدیریتی��33

����24تحقیق�و�توسعه��34

��عوامل�کالن��6

����2محیط�سیاسی��35

����4شرایط�اقتصادي�جامعه��36

����5ابتیمحیط�رق��37
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����6قوانین�و�مقررات��38

����8پذیرش�جامعه��39

��مشتري��7

����8فرهنگ�مشتري��40

����9کننده�ذائقۀ�مصرف��41

����9کننده�نگرش�مصرف��42

8��
نتایج�

��عملکردي

����1وفاداري��43

����1افزایش�فروش��44

����2توسعۀ�بازار��45

����2کاهش�هزینه��46

����3سودآوري��47

9��
ویژگی�

��محصول

����1محصول�طول�عمر��48

����2مواد�اولیۀ�محصول��49

����3اثرات�مصرف�محصول��50

����4کیفیت�محصول��51

����8طعم�محصول��52

����14سالمت�محصول��53

����15تنوع�محصول��54

مشـاهده���.نشـان�داده�شـده�اسـت����)4(�نتایج�حاصل�از�کدگذاري�محوري�در�جدول�باال

�تکـرار��قابلیـت��بـه�منظـور�ایجـاد����.انـد��شده��بندي�دسته�مقوله��9قالب�در�اولیه�کد�54گردد��می

هـر��.�شـود��شـفاف�و�مشـخص�بایـد�گـزارش�����طور�به�تحلیل�هاي�روش�و�فرآیندها�دبای�مطالعه

،�بیـانگر�شـرایط��وم�مفهـ��آن�در�حقیقـت�کـه���م،مفهـو��یناز�یک�یا�چنـد��است�تشکلم،�همقول

،�مهـم�ه�نکتـ�دیگـر��.�اسـت�مورد�نظر�در�کشـور���تمقوال�یا�مطلوبِ�جاري�ها�و�وضعیت�ویژگی

ایجـاد���هکه�مقول�اینگونه.�است�پژوهشمحوري�و�فرعی��هزمانی�تجویز�و�توصیف�در�مقول�هم

تجـویزي���مفهـوم�بلکه��نپردازد�مطلوب�حالت�وصفتوصیف�وضعیت�موجود�و�یا��فقط�به�شده

�حالـت�بـه���یـافتن��دست�به�منظوربایدها�و�نبایدهایی��یکهر�عبارت�دیگر�به�.�داشته�باشدنیز�

ه�شان�نیز�بـ��اهمیتمیزان�،�ها�هبه�مقول�اختصاص�داده�شدههاي��کد�شمارشبا��.�باشندمطلوب�

بـه��کـه���استخراج�شده�است،افزار��نرمتوسط�ها��منتصب�به�مقولههاي��فراوانی�کد.�آید�دست�می

��.است�نمایش�داده�شده�3شماره��شکلدر��هشد�صاحبهخبره�متفکیک�هر�یک�از�
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��
��نمودار�فراوانی�کدگذاري�مقوالت.�3شکل�

شـوندگان�بـدون�اسـتثناء�عوامـل������ترین�و�پرتکرارترین�مقوله�از�نظر�همـۀ�مصـاحبه���مهم

است،�اینکـه��)�47(ترین�مقوله�مربوط�به�ویژگی�محصول��بعد�از�آن�مهم.�است)�151(�سازمانی

هاي�بازاریـابی����مقوله.�هاي�متعدد�را�دارد�یا�خیر��محصول�نوشیدنی�خود�ظرفیت�پذیرش�ویژگی

در�ردة�بعدي�و�نزدیک�به�هم�هستند�و�شاید�بتوان�هر�دوي�)�38(محصول���بندي�و�بسته)�39(

عوامـل��،�)26(هـاي�مشـتري�����مقوله.�این�عوامل�را�به�نحوي�نمایش�و�عرضۀ�محصول�دانست

.�انـد��هم�در�یک�سطح�از�فراوانی�و�اهمیت�قرار�گرفته)�25(�هاي�تولید��زیرساختو�)�25(�کالن

ترین�سطح�تکـرار�و�اهمیـت�قـرار�����در�پایین)�9(�یج�عملکردينتاو�)�12(�تصویربرندهاي���مقوله

اند�که�هر�دو�به�نحوي�مربوط�به�آیندة�نوآوري�هستند�و�بسیاري�از�طراحان�و�صـاحبان���گرفته

��.دهند�نوآوري�در�ابتداي�طرح�به�این�موضوعات�کمتر�اهمیت�می

��هر�مصاحبه�تفکیک�مقوالت�به�کدگذاري�فراوانی.��5جدول
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���10��7��3��8��5��4�2��0��39بازاریابی

���0��3��6��9��6��7��4��3��38بندي�محصول�بسته

���3��0��0��3��1��0��3��2��12تصویربرند

���0��4��1��4��5��5��3��3��25هاي�تولید��زیرساخت

���24��10��33��24��22��12��10��16��151مانیعوامل�ساز

���5��5��4��1��4��1��2��3��25عوامل�کالن

���3��0��0��7��1��8��2��5��26مشتري

���0��0��0��4��1��3��0��1��9نتایج�عملکردي
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���7��5��4��8��6��4��4��9��47ویژگی�محصول

���52��34��51��68��51��44��30��42��372جمع

عـداد��تـوان�فراوانـی�ت���هـا�مـی���یافتـه�بـه�مقولـه����هـاي�اختصـاص����افزون�بر�فراوانـی�کـد��

ـله�را�در�����شوندگان�مصاحبه براي�مقوالت�را�نیز�نمایش�داد�تا�شمول�و�گسـتردگی�مقولـۀ�حاص

�.افزار�در�ذیل�دیده�می�شود�خروجی�حاصل�از�نرم.�میان�همۀ�اشخاص�مورد�بررسی�واقع�شود

�
��شده�در�هر�مقوله�به�درصد�تفکیک�ها�شونده�مصاحبه�یفراوان�نمودار.�4شکل�

�کـالن،�عوامـل���عوامـل��مقوالت�به�دصدر��100یعنی�به�میزان�نفر��8مصاحبه،��8کل�از

�تکـرار��تعـداد��بر�عالوه�سازمانی،�عوامل�مقولۀ�یعنی.�اشاره�داشتند�ویژگی�محصولسازمانی�و�

�کـه��یت�داشته�استحارج�نیز�شوندگان�نظر�مصاحبه�در�فراگیري�و�متداول�بودن�نظر�از�کدها،

عملکردي��نتایج�درصد�به�مقولۀ�50یعنی�معادل��چهار�نفر.�است�مقوله�این�مهم�بودن�از�نشان

شـده���هـاي�شناسـایی����بـر�اسـاس�مقولـه���.�اسـت��فراوانی�درصد�کمترین�داراي�اشاره�کردند�که

�.مشاهد�کرد�5توان�نماي�شماتیک�مقوالت�را�در�شکل��می
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��
��شده�نمودار�مقوالت�شناسایی.�5شکل�

�گیري�و�نتیجه�بحث �

��ۀدو�ده�یدر�ط �جدید�محصول�یتکننده�موفق�یینه�عوامل�تعمطالع�ینچنددر�گذشته،

�است �گرفته �قرار �بررسی �متعدد�مورد �عوامل ��يو �تمایز �ناموفق�براي �از �موفق محصوالت

کنند،�به�عنوان��می�ینرا�تضم�يتجار�یتهستند�و�موفق�يکه�ضرور�عواملی.�اند�شناسایی�شده

�میینام�1یتموفقحیاتی�عوامل� �ا�.شوند�ده ��عمدتاً�یراندر �محصول�جد�یااختراع نوآوري�(ید

�محصول �می�را) �نوآوري �عنوان �عرضۀ��شناسند�به �طریق �از �مشتري �براي �ارزش �ایجاد و

هاي�نوین��فرآورده).�2�،2018زاده�اهللا�رضوانی�و�فتح(شود��دار�می�محصول�یا�خدمات�جدید�معنا

�روش�براي�شرکت �و�فرصت�ها، ��ها �پایداري�ایجاد��هاي�نویی�را جهت�به�دست�آوردن�سود�و

��

1.�Critical�Success�Factors�
2.�Rezvani�&�Fathollahzadeh�
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هاي�جدید�هست��هاي�توسعۀ�فرآورده��نمایند،�اما�نباید�ریسک�پر�اهمیتی�که�به�دنبال�پروژه�می

�گرفت �نادیده �را �بازار�تحقیقات�تجربی�میزان�شکست�فرآورده. �در �ارزیابی���هاي�جدید �باال را

�کنند�می �ابراز�لحظات�پیروزي. براي�همه�هم�شیرین�است�و�هم�اینکه�براي���و�موفقیت��اما

ها���رو،�الزم�است�که�مدیران�سازمان�از�این.�هاي�موفق�اعتبار�نیز�به�همراه�خواهد�آورد�شرکت

براي�اشتراك�گذاري�تجربۀ��شان�زیر�سوال�نرود�با�سایر�مدیران��تا�آنجا�که�منفعت�استراتژیک

��.�هاي�موفق�اقدام�نمایند��موفق�در�سازمان

سـازمان���کیهاي��تیفعال�نیزتریاز�جمله�چالش�برانگ�دیتوسعه�محصول�جد�يندهایفرآ

.�و�خطرات�کسـب�و�کـار�هسـتند����يناشناخته�از�نظر�فناور�اینشده��ینیب�شیبا�توجه�به�موانع�پ

ها�همواره�در�طول�زمـان�پـروژه�توسـعه�����علت�است�که�دانش�سازمان�نیموارد�به�ا�نیاغلب�ا

وجـود���سـت�ویوقوع�خواهد�په�ب�ندهیاز�آنچه�در�آ�یقیابد�و�درك�عمی�یتکامل�م�دیمحصول�جد

دانـش�محصـول�و����راتییـ�و�با�تغاشد�ب�ایپوباید��ذاتاً�يندیفرآ�نیچن�يزیر�برنامه�نیبنابرا.�ندارد

از�اقـدامات�مـرتبط�بـا�����يا�توسـعه�محصـول�مجموعـه����نـد�یفرآ.�هماهنگ�باشـد��راتییتغ�ریسا

محصـول���کیـ�در�بازار�به��یفرصت�ایمفهوم�و��کی�د،یجد�دهیک�ای�لیتبد�يکه�برا�گرندیکدی

�نیدرا.�هستند�ایو�پو�دهیچیپ�اریبس�عموماً�ندهایگونه�فرآ�نیا.�شوند�یکار�گرفته�مه�ب�هیاقابل�ار

محصـول���یابیهاي�بازار�تینشان�دادند�که�بهبود�قابل)�2016(�اکروشو�عواد��میراستا،�عبدالکر

توسـعه���يبـرا��یابیـ�عملکرد�بازار�د،یمحصول�جد�توسعه�نهیدانش�در�زم�يگذار�اشتراك�د،یجد

و��دیـل�را.�اسـت��دیـ�از�عوامل�موثر�بـر�توسـعه�محصـول�جد����یمال�دعملکرو���دیمحصول�جد

بحـث�و�گفتگـو،�ائـتالف�����جادیا�،يو�نوآور�تیخالق�يفضا�جادینشان�دادند�ا)�2016(همکاران

)�2014(لوفسـتن��.�مـوثر�اسـت���دیـ�در�توسعه�محصول�جد�یتیاثرات�حما�ها�و�دگاهینظرات�و�د

د�شرکت�با�توجه�به�اندازه�شرکت،�سن�شـرکت�و��محصول�و�عملکر�ينوآور�نینشان�داد�که�ب

و�مجـوز�اختـراع،����تیـ�را�یحق�اختـراع�و�کپـ���داشتنو��رابطه�وجود�داردشرکت��تیفعال�نهیزم

)�1389(�ي�و�همکـاران�دیسـع��سـرمد�ی،�ممقـان�.�نیسـت�فروش�شرکت��ياثر�مثبت�بر�رو�يدارا

یـد�نسـبت�بـه�رقبـا؛�����ویژه�محصول�جد�یبا�شاخص�امتیازات�همراه�عامل�بازاریابی�ندنشان�داد

کاري�در�اعضـاي�تـیم�توسـعه�محصـول؛�������عامل�تیم�توسعه�محصول�با�شاخص�وجود�انگیزه

تکنولوژیکی�با�شاخص�انتخاب�نوع�تکنولوژي�منطبق�با�نیاز�براي�تولید�محصول�جدید؛��ملعا

پذیري�و�توجه�به�نیاز�مشتري�در�تولید�محصول�جدیـد���سازي�با�شاخص�انعطاف�عامل�تجاري

�ينشان�دادنـد�بـر�مبنـا���)�1392(�يرینژاد�و�شاه�م�یقاسم.�ه�محصول�موثر�بوده�استبر�توسع

�انیو�مشخصات�مشـتر��ی�استاتیهاي�بخش�بازار�ح�يازمندین�نییتع�ان،یمشتر�يازهایدرك�ن

�ن،یهـاي�تـأم���شـبکه��تیریاهداف�و�راهبـرد�آنهـا،�مـد����لیسهامداران�و�تحل�یابیمورد�نظر،�ارز

و�نوآورانه�بنا�نهاده��دیهاي�محصوالت�جد�دهیا�يبند�تیو�اولو�رساختیز�لیتحل�،یرقابت�لیتحل
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محصـول،���يبـر�نـوآور���یسـازمان��ينوآور�ادندنشان�د)�1393(و�همکاران��يجعفر.�شده�است

و�همکـاران���يپـورازبر��میابـراه���.�دارد�يمعنادار�ریعملکرد�بازار�و�عملکرد�نوآورانه�شرکت�تاث

�ریـ�متغ�قیـ�از�طر�دیـ�ملکرد�توسعه�محصـول�جد�جذب�دانش�بر�ع�تینشان�دادند�ظرف)�1397(

نشـان�دادنـد���)�1397(و�همکـاران���يروزیف.�مثبت�دارداثر�باز��ينوآور�تیریمد�تیقابل�یانجیم

و��شـرکت�پگـاه�لرسـتان�دارد����ينـوآور��يدار�بر�استراتژ�یمثبت�و�معن�يبازار�اثر�يریجهت�گ

الت�شرکت�پگـاه�لرسـتان���دار�بر�بهبود�و�توسعه�محصو�یمثبت�و�معن�ياثر�ينوآور�ياستراتژ

شـرکت�پگـاه����تدار�بر�بهبود�و�توسعه�محصوال�یمثبت�و�معن�يبازار�اثر�يریو�جهت�گ�ندارد

نقـش���ينـوآور��يکه�اسـتراتژ��يهاي�نواور�ياستراتژ�یانجیودر�خصوص�نقش�م�لرستان�دارد

�ینم�فایبازار�و�بهبود�و�توسعه�محصوالت�شرکت�پگاه�لرستان�ا�يریجهت�گ�انیم�يگریانجیم

بـدانیم���کند�که��ادبیات�موضوع�بررسی�شدند�کمک�میاین�موارد�و�سایر�مواردي�که�در�.��ندک

�ۀجنبـ��یـک�را�به��یکتوان�هر��چگونه�می�مند�شد�و�از�آنها�بهره�یکتوان�از�هر��که�چگونه�می

را��عـواملی��یدها�با�سازمان�قاعدتاً.�کرد�یلتبد�سازي�نوآوري�در�محصول�جدید�پیادهاز��یاتیعمل

کنند�که�شکست���یشنهادپ�عواملی�را�و�هستند�یاتیح�زمانسا�یتموفق�يکنند�که�برا�ییشناسا

�1،��1961دنیل(�شود�میمنجر��یعوامل�به�شکست�سازمان�ینبه�اهداف�مرتبط�با�ا�یابیدر�دست

از��یاريبسـ��يبرا�یتموفق�حیاتیعامل��نوآوري�در�محصول�یکخود��یحت�).2�1979و�راکارات

�یـت�موفق�يبـرا��یچه�عـوامل��ینکها�شخیصت�ترتیب�ینا�هب).�3،�2002ارنست(�است�ها��سازمان

�یـت�داراي�اهمیـت�بـاالیی���موفق�یناسنجش���یو�چگونگ�هستند�يضرورنوآوري�در�محصول�

��.�است

�کـد���54ایـن��.حاصـل�گردیـد��مفهوم���372اولیه�از�میان��کد�54تعداد�ها،��در�تحلیل�داده

هاي�تولیـد،���محصول،�تصویربرند،�زیرساخت�نديب�شامل�بازاریابی،�بسته�مقوله��9قالب�در�اولیه

��.محصول�عملکردي�و�ویژگی�کالن،�مشتري،�نتایج�سازمانی،�عوامل�عوامل

در�داخـل���کـه���یهـای���تیفعال�اشاره�کردند)�2008(�4جورادو�و�همکاران-همانطور�که�وگا

در��يذارگـ��هیسرما�بیشتري�دارد،�آوري�هاي�فن��فرصتاینکه�با�توجه�به��شود،�انجام�می�شرکت

ی�را�عوامـل�سـازمان��)�2019(�5همچنین�کـوپر�.�کند�را�بیشتر�ترغیب�می�و�توسعه�قیبخش�تحق

داند؛�نتایج�بررسی�مقوالت�در�تحقیق�حاضر�نیز��هاي�موفقیت�توسعۀ�محصول�می�جزء�محرك

بـه�ایـن����،اسـت��اول�رتبـه��در�یافته�تخصیص�کد��151تعداد�با�سازمانی�عوامل�نشان�داد�مقولۀ

��

1.�Daniel�
2.�Rockart�
3.�Ernst�
4.�Vega-Jurado�et�al.�
5.�Cooper�
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��.در�رتبۀ�اول�اهمیت�قرار�داردصنعت�نوشیدنی�ایران�نیز�که�در��امعن

هـاي�موفقیـت�توسـعۀ�محصـول������را�جـزء�محـرك���خود�محصول�تیماه�همچنین�کوپر

.�قرار�دارد�دوم�رتبه�در�یافته�کد�تخصیص��47با�محصول�ویژگی�داند؛�در�این�تحقیق�مقولۀ�می

در�)�1،�2010؛�تینوکـو��2018،؛�کیم�و�همکـاران��2018،عمادي�و�همکاران(بسیاري�از�محققان�

��39بـا��بازاریابی�مقولۀ�در�این�تحقیق�نیز.�اند�هاي�خود�به�اهمیت�بازاریابی�اشاره�کرده�پژوهش

توسـعه�محصـول���در�نـوآوري�و���يمشـتر��در�مورد�اهمیت�توجه�به�.دارد�قرار�سوم�رتبه�در�کد

)�2،�2017وو؛�ژانـگ�و���2019،؛�مالنـدر�و�تـل���2016،چانـگ�و�تیلـور��(،�محققان�زیـادي��دیجد

��القول�هستند؛�در�این�تحقیق�مشتري�از�نظر�فراوانی�و�اهمیت�رتبه�پنجم�را�کسب�نموده�متفق

��.است

ـ��به�درصد��100معادلیعنی��نفر��8مصاحبه،��8کل�تعداد�از� �،کـالن��عوامـل�هـاي���همقول

�ادتعـد��بر�عالوه�سازمانی،�عوامل�ۀمقول�لذا.�اند�داشته�اشاره�محصول�ویژگی�و�سازمانی�عوامل

�کـه�رد�یـت�دا�حارج�نیز�شوندگان�نظر�مصاحبه�در�فراگیري�و�متداول�بودن�نظر�از�کدها،�تکرار

�عملکردي�نتایج�ۀمقولدرصد�به��50چهار�نفر�یعنی�معادل��.است�مقوله�این�مهم�بودن�از�نشان

�.است�فراوانی�درصد�کمترین�داراياند�که�در�نتیجه��اشاره�کرده

کنـد�و�نیـاز����طورکلی�در�طول�زمان�تغییر�می�موفقیت�بهدهد�که�عوامل��ها�نشان�می�یافته

نتـایج��.�جدید�است�هاي�نظري�جدید�براي�درك�چارچوب�عوامل�موفقیت�محصول�به�رویکرد

جدید�را�بهبود��محصول�کنند�میزان�موفقیت�دهد�که�مدیرانی�که�تالش�می�همچنین�نشان�می

).�3،�2012انگی،�کاالنتون�و�جزندیآ�،یتسکیوانشیا(بخشند،�باید�فرهنگ�ملی�را�در�نظر�بگیرند�

برخی�از�عوامل�که�در�سایر�تحقیقات�کشورهاي�دیگر�مرتبط�بـا�موضـوعات�مـالی�همچـون�����

اند،�در�این�تحقیق�استخراج�نشدند�کـه�مـی�تـوان�بـه�دو�دلیـل�������دست�آمدهه�ب...�سودآوري�و�

رو�صـنعت��موفقیت�بسته�به�فرهنگ�ملی�یـا�قلمـ��هاي��عمده�باشد�اول�اینکه�برخی�از�شاخص

هاي�مالی�در�صنعت�مورد�تحقیق��متفاوت�باشد�و��دوم�اینکه�برخی�از�شاخص�توانند�کامالً�می

شـوند�لـذا�قابلیـت�����مثل�سودآوري�نسبت�به�تولیدات�نوآورانه�یا�تولیدات�جاري�تفکیـک�نمـی��

��.رهگیري�نداشته�و�ندارند

ها�با��که�سالاز�مصاحبه�با�مدیرانی�استخراج�شد�در�پژوهش�حاضر�هاي�موفقیت��شاخص

این�احتمـال���،با�این�حال�هستندمهمترین�عوامل��ها�از�شاخصلذا�این�.�این�قلمرو�درگیر�بودند

��

1.�Kim�et�al.,�2018;�Tinoco,�2010;�et�al.,�2018;�Emadi�et�al�
2.�Chang�&�Taylor;�Melander�&�Tell;�Zhang�&�Wu�
3.�Evanschitzky,�Eisend,�Calantone,�&�Jiang�
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یت�و�اهمیت�موفقیت�قـرار��وهایی�که�اکنون�در�اول�شاخص.�وجود�دارد�با�گذر�زمان�تغییر�کنند

بیشـترین��است�که�خود�نشان�دهنـده��مرتبط�با�ابداع،�ایجاد�و�بقاي�نوآوري��گرفته�است�عمدتاً

انـد�و�اکنـون����شـده�منجـر��ها�بـه�شکسـت����بسیاري�از�نوآوري�امروزه،.�دغدقه�این�صنعت�است

هاي�دیگر��دانند�و�شاخص�مدیران�موفقیت�را�در�بقا�و�ماندن�یک�محصول�نوآورانه�در�بازار�می

��.نیستندجزو�عناصر�موفقیت�نوآورانه�...�هاي�مالی�همچون�سودآوري�و��مانند�شاخص

��واند�مورد�استفاده�مدیران�قرار�گیرد؛ت�موارد�زیر�میهاي�پژوهش،��هبر�اساس�یافت

شـود�کـه�در�فرآینـد�تولیـد�محصـوالت�جدیـد�از��������هـا�پیشـنهاد�مـی����به�مدیران�شـرکت�

هـا�پیشـنهاد����همچنین�به�مدیران�شرکت.�هاي�جدید�تولیدي�و�مهندسی�استفاده�کنند�آوري�فن

روزي��بازار�استفاده�کنند�و�اطالعات�بـه��هاي�تحقیقات�شود�که�براي�کسب�اطالعات�از�تیم�می

��.هاي�توسعۀ�محصول�قرار�دهند�هاي�تیم�هاي�مشتریان�در�اختیار�را�متناسب�با�نیاز

هاي�نـوین���آوري�شود�که�در�زمینه�اکتساب�و�انتقال�فن�ها�پیشنهاد�می�به�مدیران�شرکت

مناسبی�را�براي��هاي�خوبی�رصد�کرده�و�زیرساخت�تولید�محصوالت�جدید،�تمامی�جوانب�را�به

�د،یـ�توسـعه�محصـول�جد���میآموزش�ت�يبرا�همچنین�.آوري�جدید�فراهم�کنند�کارگیري�فن�به

��.�الزم�را�براي�این�تیم�فراهم�شودهاي��و�آموزش�ابدی�صیتخص�مبالغی

هاي�نـوین�در�شـرکت،�ارتباطـات�����آوري�ها�باید�در�کنار�نهادینه�کردن�فن�مدیران�شرکت

کنندگان�برقرار�کنند�تـا�بتواننـد�محصـوالت�و�����تأمین�و�ها�بنگاه�ه،عمد�مشتریان�کارآمدي�را�با

��.شده�از�فناوري�نوین�را�به�بازار�عرضه�نمایند�خدمات�جدید�حاصل

توسعۀ�فرآورده�جدید�توجه�خاص�داشته�باشد�و��همدیر�سازمان�باید�به�تیم�مدیریت�پروژ

��.رنگ�شود�توسعۀ�فرآورده�جدید�بسیار�پر�هخصوصاً�نقش�مدیر�پروژ

ساختار�سازمانی�تیم�توسعۀ�فرآورده�جدید�باید�طوري�طراحی�شـود�کـه�ارتبـاط�بهتـري�����

�1کـارکردي��میـان�هـاي���هاي�ایجاد�شود�و�همچنـین�بـراي�تـیم�����هاي�درگیر�در�پروژه�میان�تیم

هاي�تخصصی�مجازي�نیز�به�همان�اندازه�اهمیـت�قائـل�شـد�تـا�دانـش�و��������و�تیم)�ها�کارگروه(

�.درستی�اجرا�کنند�هاي�دریافتی�را�به�یگر�به�اشتراك�گذارند�و�آموزشاطالعات�خود�را�با�یکد

جدیـد�انعطـاف����محصـول�مفهـوم��در�در�تعریـف��باید�در�فرآیند�توسعۀ�فـرآورده�جدیـد،���

هـاي�مـدیریت�مفهـوم�بـراي������با�کمک�فرآینـد��ها�ایدهاین��روزرسانیه�ایجاد�شود�و�ب�يبیشتر

پـروژه�بـا����تیم،�به�روزرسانیهاتوجه�به�این�با��سپس�شود�و�بکارگرفتهدر�حال�توسعه��محصول

�.نمایند�بعدي�توسعۀ�محصول�جدید�را�اجرا�مراحل�ي�که�کسب�دارندروز�دانش�به

��

1.Cross�Functional�Team��
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.�هاي�پژوهش�حاضر�اسـت��یکی�از�مهمترین�محدودیت�رانیا�یدنیصنعت�نوشتمرکز�بر�

تـر���هـاي�کوچـک���شـرکت�.�هاي�بزرگ�انجام�شـد��ها�با�مدیران�شرکت�در�این�تحقیق�مصاحبه

اگر�شرکت�کوچکی�داراي�تجاربی�.�فرض�فاقد�بخش�نوآوري�در�نظر�گرفته�شدند�طور�پیش�هب

�همچنین�برخـی�مـدیران�و��.�است��در�زمینه�تحقیق�و�توسعه�باشد�براي�محقق�شناسایی�نشده

بـراي�مصـاحبه���به�دلیل�مشـغلۀ�کـاري�وقتـی�را�����،رغم�دعوت�محقق�خبرگان�این�صنعت�علی

�.اختصاص�ندادند

�منابع �

�یارائه�چـارچوب�مفهـوم��).�1399.�(،�سید�محمدینیدحسیس�و�رضا�رادفر،�؛دکمالی،�سانیطبائ�؛،�شاراانیآقاجان

�.�28-1،�)4(�3،یدفاعهاي��در�سازمان�ينوآور�تیریمد.�باز�ينوآور�يها�پروژه�رانیمد�يها�يتوانمند�يبرا

�کـرد�یو�توسـعه�بـا�رو���قیتحق�يها�ییمدل�ارتقاء�توانا).�1399.�(نی،�نازنيور�لهیپ�و�خمسه،�عباس�؛می،�مرياصغر

،�یدفـاع�هـاي���در�سـازمان��ينـوآور��تیریمـد�.�يانرژ�نیو�تأم�یروگاهین�زاتیساخت�تجه��عیدر�صنا�یفیک
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