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 هچکید

ما شناخت عوامل کلیدی این است، ا ی همراهیهابا ریسک ها به عنوان رویکردی نو، اگرچهرای شرکتاهمیت آن ب و توسعه محصول جدید
در فضای کسب  گیری صحیح در امر توسعه محصولتصمیم .گیری برای مدیران مفید باشدهای تصمیمکاهش ریسک درتواند می رویکرد

وجود یک تکنیک بسیار قوی که بتواند  منظور ، بدینسزایی در روند موفقیت داشته باشده ب تأثیرتواند می و کار پیچیده دنیای امروز
کمک  بنابراین تحقیق حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی و. باشدضروری می ،گیری یاری نمایدان را در امر تصمیممدیر

انجام  اسنادی ی وبا استفاده از روش میدان توسعه محصول جدید راستایتصمیم گیری برای اتخاد تصمیم مناسب در  به مدیران در امر
های مرتبط با مشاوره با مدیران و صاحب نظران در بخش و ها، مجالتاسناد موجود در منابع اسنادی از قبیل کتاب هبا مطالع ابتدا .شد

تکنولوژی، بازاریابی، تجاری کردن عامل کلیدی  چهارسپس  .دشو تحلیل عوامل کلیدی شناسایی  ،اراکسازی در کمباین توسعه محصول
ویکرد آزمون مقایسات سلسله با ر در ادامه، .شد انتخاب شاخص با اهمیت پنج واملز عن و برای هر کدام ایعیت ،توسعه محصول تیم و

نظرات با هم ادغام  در نهایت، .گردیدآوری قابل اتکا جمع هاینامهپرسش های مربوطهدر قسمت انو صاحب نظر انراز مدیAHP  مراتبی
تکنولوژی، بازاریابی، تیم توسعه محصول و عوامل  نتایج نشان داد که،، مشخص گردید ها با مقایسات زوجیشاخص و عواملو اهمیت 

 .باشندمییند در این فرآ اثر گذار مهم عوامل به ترتیب، تجاری کردن
 

 تحلیل سلسله مراتبی یند فرآ، سازیتوسعه محصول جدید، کمباین :کلیدی هایواژه
 
 

 مقدمه  -1
 و یا ، تولید و عرضه برخی محصوالتبا متوقف نمودن ها شرکت

از . دهندپاسخ میبه تغییرات محیطی  ،ها آن ی دراعمال اصالحاتبا 
، در سوی دیگر ممکن است بر اساس نیاز بازار و تقاضای مشتری

های مختلف و در جهت برآوردن این نیازها و تداوم بخشیدن به بازار
شرکت، اقدام به توسعه تجارت بلند مدت و افزایش رونق اقتصادی در 

 .نمایند( 1NPD) محصول جدید
، اطالع داشتن از عوامل موثر الزمه توسعه موفق محصول جدید 

                                                           
1-New Product Development  

-میدیگر یکیند و تعیین اهمیت هریک از عوامل نسبت به در این فرآ
های سامانهترین یند تحلیل سلسله مراتبی یکی از جامعفرآ. باشد

 گیری گروهی است که در این تحقیق برای طراحی شده برای تصمیم
-بندی عوامل کلیدی موثر بر توسعه محصول جدید در کمباینرتبه

-هدف این تحقیق شناسایی و رتبه. استفاده شداز آن سازی اراک 
سعه محصول جدید و ارائه نتایج به شرکت بندی عوامل موثر بر تو

به هدف خود از توسعه محصول بتواند شرکت باشد، تا مذکور می
پاسخ به نیاز مشتریان، تطابق با شرایط بازار، تغییرات  همانا جدید که،

، افزایش سود، رضایت مشتریان و مقابله با فضای کسب و کار
 . تر شودباشد نزدیکهای رقبا میسیاست
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 پیشینه تحقیق -1-1
گیری در تحقیقی به طراحی مدل تصمیم( 1931)آذر و عبدیان    

ارابه فرود سامانه به منظور انتخاب بهینه   AHPرویکردچند شاخه با 
ارابه : های در نظر گرفته شده شاملگزینه. پرداختند 9هواپیمای فجر

فرود ثابت فنری، ارابه فرود ثابت تلسکوپی، ارابه فرود ثابت اهرمی، 
. بودارابه فرود جمع شونده تلسکوپی، ارابه فرود جمع شونده اهرمی 

نتایج نشان داد که ارابه فرود ثابت فنری بهترین گزینه از میان این .
  .ها استگزینه

یند تحلیل سلسله مراتبی از فرآ (1933)ران زاده و همکاحنیفی
بندی جایگاه عرضه سوخت برای ارائه مدلی برای ارزیابی و رتبه

در این تحقیق با پژوهش و مصاحبه با کارشناسان . استفاده کردند
 بر اساس نظرتعدادی شاخص شناسایی شد و سپس  ،شرکت نفت

میع تمامی ها اقدام و با تجزوجی شاخص هایهبه مقایس ،خبرگان
مورد بررسی قرار گرفت و جایگاه  ،ها، امتیاز جایگاهامتیاز شاخص

 .مناسب انتخاب گردید
از فرایند تحلیل سلسله مراتبی ( 1933)عادلی  خورشید دوست و

(AHP) در این . برای یافتن مکان بهینه دفن زباله استفاده کردند
مکان مجاز دفن زباله مورد بررسی قرار گرفت و بهترین  3تحقیق 

 .مکان دفن زباله تعیین گردید
در تحقیقی به ارزیابی و انتخاب تراکتور ( 1933)نوید  و سرخیل

اده از کیلووات با استف 31-91نوع تراکتور در محدوده توان  4از بین 
-در این تحقیق معیار. پرداختند (AHP)روش تحلیل سلسله مراتبی 
  های فائو در نظر گرفته شدند که عبارتهای اصلی بر اساس توصیه

قیمت، خدمات پس از فروش، امکانات و تجهیزات، ایمنی و : ند ازبود
استفاده در برای  ITMCOنتایج نشان داد که تراکتور . کاربرد آسان

 .باشدمیسب مناایران 
بندی خطر در تحقیقی به پهنه( 1933)امیراحمدی و همکاران 

 AHP)) مراتبیزمین لغزش با استفاده از روش تحلیل سلسله
شناسی، زمین)گانه لغزش زمین در این تحقیق عوامل هفت. پرداختند

( خطی، شیب، بارش، کاربری اراضی، ارتفاعشناسی، عناصرخاک
گانه زمین های هفتکه از بین معیار ادنشان دنتایج . مشخص شد

 .استشناسی در منطقه از بقیه عوامل بیشتر لغزشی اثر زمین
ترین در تحقیقی به انتخاب مناسب( 1933)حیدری و همکاران 

در . نوع کمباین برداشت با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی پرداختند
رد در یزد مونوع کمباین رایج در عملیات برداشت  4این تحقیق 

. ، سهند، دروگر و کالس بود355 دیرجان: بررسی قرار گرفت که شامل
های در نظر گرفته شده شامل میزان تلفات، ایمنی و راحتی معیار

نتایج . ای بودو ترافیک جاده نگهداری و تعمیر هایراننده، هزینه
ترین نوع کمباین ذکر شده مدل کالس مناسب 4نشان داد که از بین 

 .باشدبوده و به کشاورزان قابل توصیه میرای عملیات برداشت ب
 در ارزیابی اعتبار AHPاز روش  (1114) 1و تانسل یورداکول

در این مطالعه روش . های تولیدی در ترکیه استفاده کردندشرکت
AHP های تولیدی مورد ها برای ارزیابی اعتبار شرکتدر بانک

ابزار  AHPنتایج نشان داد که مدل مبتنی بر  .استفاده قرار گرفت
 .های تجاری استتجزیه و تحلیل مالی خوبی برای بانک

-در تحقیقی به شناسایی و اولویت( 1115) 1کیت لن و سنگ
بندی عوامل بحرانی موفقیت برای مدیریت مغایرتی در همکاری 
توسعه محصول مشترک با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی 

مدیریت : دسته از عوامل موفقیت یعنی 4آنها به بررسی . پرداختند
ه محصول یند توسعآارتباط، سیستم حمل و نقل مغایرتی، مدیریت فر

نشان داد که مدیریت ارتباط، از بقیه عوامل نتایج  .و ارتباط پرداختند
 .باشدتر میمهم

-برای ارزیابی و بهینه AHPاز روش ( 1113)و همکاران  9شارما
با استفاده از  نتایج نشان داد که. توزیع، استفاده کردندکه سازی شب

بهترین شبکه توزیع را برای ارتقا کیفیت توان می AHPروش 
 .خدمات و سودآوری انتخاب کرد

در تحقیقی به انتخاب حسگر ( 1111)و همکاران  4هاواریال
این . گیر دما با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی پرداختنداندازه

مطالعه شامل یک فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای انتخاب بهترین 
های مختلف جایگزین در یک برنامه صنعتی حسگر از میان حسگر

حسگر جایگزین حسگر ترموکوپل  2در این تحقیق از بین . خاص بود
 .به عنوان بهترین حسگر انتخاب شد

اریابی در تحقیقی به نقش عوامل باز( 1111)و همکاران  5کاتیار
عامل  5 در این مطالعه. در زنجیره تأمین خودروی هند پرداختند

کیفیت محصول، : یابی مشخص گردید که شاملاستراتژیک بازار
نتایج نشان داد که . ضمانت نامه، خدمات، تبلیغات و ترویج بود

تری نسبت به دیگر عوامل استراتژیک کیفیت محصول اهمیت بیش
 .باشده تأمین خودرو میبازاریابی محصول در زنجیر

 
 معرفی شرکت کمباین سازی 1-1-1

های تولید ی از بزرگترین شرکتسازی ایران یکت کمباینشرک    
تولید تراکتور  این شرکت در ابتدا با. باشدهای کشاورزی میینماش

های به تولید ماشین اینک و نمودهای خود را آغاز دامنه فعالیت
محصول به عنوان تولید کمباین غالت . باشدمشغول میبرداشت نیز 

                                                           
1-Yurdakul and Tansel  
2-Kit Lan and Sang 
3-Sharma  
4-Hawari  
5-Katiyar  
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با همکاری شرکت جاندیر آلمان آغاز شد  1951اصلی شرکت از سال 
انتقال  با خرید و 1933و تولید بیلر یا بسته بند علوفه از سال 

با وضعیتی مشابه کمباین شروع به تولید  تکنولوژی از شرکت جاندیر
 .گردیده است

تحلیل سلسله روش  اشد کهبپیشینه تحقیق گویای آن می
و نتایج رضایت  با موفقیت به کار رفته های مختلفیمراتبی در زمینه

بین  استزمانی که قرار  ،ویژه به ؛بخشی نیز حاصل نموده است
ها بر یا اینکه معیار گردد و چندین گزینه رقیب یکی از آنها انتخاب

تفاده قرار مورد اس ، بیشتربندی شونداساس اهمیتی که دارند رتبه
بندی عوامل برای شناسایی و رتبه ن در این تحقیقبنابرای .گرفته است

از این  ،اراک سازیموثر بر توسعه محصول جدید در شرکت کمباین
 .روش استفاده شد

 
 هامواد و روش -2

از  یا معیار کار انتخاب یک راه هادر آنکه  هاییگیریدر تصمیم    
کارها مطرح بندی راهیا اولویت کارهای موجود وراهها یا معیاربین 

های معیارگیری با های تصمیماست، چند سالی است که روش
اند، از این میان روش تحلیل سلسله جای خود را باز کرده گانهچند

 مورد توجه سازیتصمیمها در بیش از سایر روش( AHP)مراتبی 
این روش برای اولین بار توسط توماس ال ساعتی در  .قرار گرفته است

 .(1924 ،آذر و معماریانی)گردید  عدهه هفتاد میالدی ابدا
 

 پژوهش مراحل 2-1
حصول جدید بندی عوامل موثر در توسعه مسایی و رتبهبرای شنا    

 AHPتحلیل سلسله مراتبی  یندفرآ سازی ایران،در شرکت کمباین
های مربوط لزیر عام نیز زوجی عوامل موثر و هایهکه بر پایه مقایس

دلیل گزینش آن نیز مطابق . ها استوار است، انتخاب گردیدبه آن
آنچه که در پیشینه تحقیق اشاره شد، قابلیت و توانمندی باالی این 

سازی و یاری رساندن به مدیران در عرصه رویکرد در حوزه تصمیم
با روش تحقیق  .باشدها میعیاربندی راه کارها یا مانتخاب و اولویت

انجام  (مدارک، کتاب، مجالت، روزنامه اسناد و)میدانی و اسنادی 
های مشابه و با مطالعه تحقیقات انجام شده در زمینه. پذیرفت

های مرتبط با در بخش مصاحبه و مشاوره با مدیران و صاحب نظران
و عوامل موثر  ایران،سازی توسعه محصول در شرکت کمباین

، "تکنولوژی"امل وع: های آن شناسایی شدند که شاملزیرمعیار
برای هر . ندبود "تیم توسعه محصول"و  "کردنتجاری"، "بازاریابی"

 .شد تعیینزیر معیار  5کدام 
 :بودندذیل  شرحهای تعیین شده در این تحقیق به زیر معیار

مشکل بودن جایگزین ": شامل "تکنولوژی عامل"های زیر معیار
را  کاال ایی کهتکنولوژی" ،"با کامپیوتر تستطراحی و "، "از نظر فنی

، تکنولوژی منطبق با نیاز مشتری "نددر زمان و هزینه کم تولید ک
 .باشدمی "زمانبر بودن جایگزین"و  ،"مصرفبرای 

، "در حال رشد بودن بازار": شامل یابیعامل بازارهای زیرمعیار
امتیاز محصول "، "تعهد به نیاز مشتری"، "پایداری تقاضا در بازار"

-می "امتیاز محصول توسعه یافته به نوع قدیمی"و  ،"نسبت به رقبا
 .باشد

ایجاد ذهنیت مثبت از ": شامل زیر معیارهای عامل تجاری کردن
-تژی مناسب بازارااستر"، "شرکت برای مشتری با محصول جدید

تأثیر محصول در "، "بازاریابی رقبا در توجه به استراتژی بازار"، "یابی
انعطاف پذیری و توجه به نیاز "و  ،"آوری شرکتحفظ سهم و سود

 .باشدمی "مشتری
پذیری ریسک": شامل توسعه محصول تیم های عاملزیر معیار

جلسات با "، "شرایط الزم برای اعضای تیم"، "گیریدر تصمیماعضا 
و  ،"توسعه محصولانگیزه در اعضای تیم "، "های مختلفدپارتمان

 .باشدمی "وجود کارشناسان و مشاوران در تیم
ه ب های مربوطهای اصلی و زیر معیاربعد از شناسایی و تعیین عامل

 .، مدل مفهومی تحقیق طراحی گردیدهاهر کدام از عامل
 

 ماتریس مقایسات زوجی -1جدول 

 
این مدل مفهومی  .دهدمدل مفهومی تحقیق را نشان می 1 شکل

باشد که در سطح یک هدف تصمیم، در سطح شامل سه سطح می
هر کدام از دوم معیارها و در سطح سوم زیر معیارهای مربوط به 

برای  ،ی تحقیقهاها و زیرمعیارپس از تعیین معیار. قرار دارد هاعامل
آوری نظرات مدیران و صاحب آنها از طریق جمع زوجیمقایسه 

طراحی شدند  هایینامهدر قالب پرسش هاها و زیر معیارارمعی ،نظران
های مربوط به توسعه و در اختیار مدیران و صاحب نظران در بخش

ها با استفاده از نامهآوری پرسشپس از جمع .ندمحصول قرار گرفت
خراج و سپس به ها استنهایی از پرسشنامه اعداد ،گیریروش میانگین
 ماتریسهای مقایسه زوجی مربوطه در نرم افزاروارد  1صورت جدول 
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 .شدند

 .عناصر قطر اصلی همه یکک هسکتند  مقایسات زوجی در ماتریس 
استفاده شد تا  3تا  1برای پرکردن ماتریس مقایسات زوجی، مقیاس 

های دیگر مشکخص شکود   خصاهمیت نسبی هر شاخص نسبت به شا
 .آورده شده است  1که در جدول 

 
 (1931 ،قدسی پور).دهی مقایسات زوجینمرهمقیاس  -2 جدول

 
های حاصل ماتریس ،ایسات زوجیهای مقپس از تکمیل ماتریس

یند های فرآ، که یکی از نرم افزار11نسخه  Expert Choice توسط
در  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ،تحلیل سلسله مراتبی است

 ،میزان وزن هرکدام از معیارها ،نهایت خروجی حاصل از نرم افزار
 .به یکدیگر مشخص کردرا نسبت زیرمعیارها و اولویت آنها 

 
 نتایج و بحث -9

شامل  Expert Choiceنرم افزار  با تحلیل دست آمده ازهنتایج ب    
در این . بود هاهای نسبی و مطلق معیارهای مربوط به ارزشبخش

، 19/1، 13/1، 12/1به ترتیب ها تحقیق میزان نرخ ناسازگاری قضاوت
-دست آمد، که از نظر ساعتی نرخ ناسازگاری کوچکهب 13/1و  13/1

ها توان نتیجه گرفت قضاوتپس می ؛است قابل پذیرش 1/1تر از 
 .بودند قابل قبول

، (TECH) ، بکا (Technology)عامل تکنولوژیدر تحقیق حاضر 
 کککردنتجککاری، عامککل (MAR) بککا ،(Marketing) عامککل بازاریککابی

(Commercialization)،  با(COM)    عامکل تکیم توسکعه محصکول ، 
(Team Product Development)، با (TEAM)  نشان داده شکده-

 .اند
با توجه به  .باشدعامل اصلی می 4شامل مقایسه  9جدول شماره 

که اهمیت عامل  شدمشخص  ،عامل 4جدول و میزان وزن هرکدام از 
دهد این موضوع نشان می .باشدتکنولوژی بیشتر از سایر عوامل می

-امل در فرایند توسعه محصول میکه عامل تکنولوژی مهمترین ع
 .باشد

های عامل تکنولوژی شامل مقایسات زوجی زیر معیار 4جدول 

شود که عامل طراحی و با توجه به این جدول مشاهده می .باشدمی
های عامل تکنولوژی دارای کامپیوتر در بین زیر معیار با آزمون

 .بیشترین اهمیت است
یابی های عامل بازارشامل مقایسات زوجی زیر معیار 5جدول 

شود که با توجه به مقایسات زوجی انجام شده مشاهده می .باشدمی
 .معیار در حال رشد بودن بازار دارای بیشترین اهمیت استزیر 

شامل مقایسات زوجی زیر معیارهای عامل تجاری  3جدول 
-با توجه به مقایسات زوجی انجام شده مشاهده می .باشدکردن می

شود که زیر معیار توجه به استراتژی بازاریابی رقبا در بازار دارای 
 .بیشترین اهمیت است

معیار اصلی به ترتیب اولویت با توجه به  4های اصلی زیر معیار
در این  :مفهومی تصمیم به صورت زیر حاصل شد آخرین سطح مدل

عامل اصلی باهم مقایسه شدند و نسبت  4معیار از  11بخش 
ارائه شده  9 شکلباشد، که در می 13/1برابر  (CR) سازگاری آنها

 .است
نتایج این تحقیق با سایر محققان مقایسه و به شرح ذیل مورد بحث 

 .قرار گرفت
حقیقی که در گروه خودرو طی ت (1933)سرمدی و ممقانی 

بندی عوامل کلیدی در سازی سایپا انجام دادند، به شناسایی و رتبه
ها از اولویت بندی معیار نتایج حاصل. ول جدید پرداختندمحصتوسعه 

با  "بازاریابی"عامل  :عبارت بودند ازو زیرمعیارها به ترتیب اهمیت 
 "تیم توسعه محصول"عامل  ،"امتیاز محصول نسبت به رقبا"زیرمعیار

 "تکنولوژی"عامل  ،"وجود انگیزه در اعضای تیم توسعه" با زیرمعیار
نوع تکنولوژی منطبق با نیاز مشتری برای توسعه "با زیرمعیار 

انعطاف پذیری و "با زیر معیار  "دنتجاری کر"عامل و  ،"محصول
 ."توجه به نیاز مشتری در توسعه محصول جدید

توان علت تحقیق وجود دارد می دوکه در نتایج هایی با توجه به تضاد 
و علت دیگر  ،اصلی آن را ماهیت کارخانه و محصوالت تولیدی آنها

دیدگاه متفاوت مدیران و صاحب نظران نسبت به عوامل موثر در 
 . توسعه محصول جدید در دو شرکت دانست
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 مفهومی تحقیق لمد -1 شکل 
 

برتوسعه عوامل موثر 
محصول جدید در 

 سازیشرکت کمباین

عامل تیم 
 توسعه محصول

عامل تجاری 
 کردن

 یابیعامل بازار

 عامل تکنولوژی

 گزین از نظر فنیمشکل بودن جای

 طراحی تولید وتست با کامپیوتر

 تکنولوژی که کاال را در زمان وهزینه کم تولید کند

 نیاز مشتری برای مصرفتکنولوژی منطبق با 

 گزینزمانبر بودن جای

 در حال رشد بودن بازار

 پایداری تقاضا در بازار

 تعهد به نیاز مشتری 

 امتیاز محصول نسبت به رقبا

 امتیاز محصول توسعه یافته  به نوع قدیمی

 ایجاد ذهنیت مثبت از شرکت برای مشتریان با محصول جدید

 استراتژی مناسب بازاریابی 

 توجه به استراتژی بازاریابی رقبا در بازار

 تاثیر محصول در حفظ سهم و سودآوری شرکت
 انعطاف پذیری و توجه به نیاز مشتری

 گیری اعضاریسک پذیری در تصمیم

 شرایط الزم برای اعضای تیم

 جلسات با دپارتمانهای مختلف

 اعضای تیم توسعه محصولانگیزه در 

 وجود کارشناسان و مشاوران در تیم
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 عامل اصلی 4مقایسات زوجی   -9جدول 

اولویت بندی عوامل اصلی به صورت زیر ، 9با توجه به جدول 
 :حاصل گردید

 (TECH)تکنولوژی  (1
 (MAR)  بازاریابی (1

 (TEAM) تیم توسعه محصول   (9
 (COM) تجاری کردن   (4

 

 های عامل تکنولوژیمقایسه زوجی زیر معیار  -4 جدول

های عامل بندی زیرمعیاراولویتارزش نهایی و  4جدول  در
 .باشدبه صورت زیر می که  ه استارائه شد "تکنولوژی"

 (TECH-2)تست با کامپیوتر  طراحی و (1
 (TECH-1)گزین از نظر فنی مشکل بودن جای (1
کند که کاال را در زمان و هزینه کم تولید می اییتکنولوژی (9

(TECH-3) 
 (TECH-5)گزین زمان بر بودن جای (4
جدید  تکنولوژی منطبق با نیاز مشتری برای محصول (5

(TECH-4)  

 
های عامل بازاریابیمقایسات زوجی زیر معیار -5جدول 

یابی به صورت های عامل بازارزیرمعیاربندی اولویت ،5جدول  در
 :باشدزیر می
  (MAR-1)در حال رشد بودن بازار (1
 (MAR-3)تعهد به نیاز مشتری  (1

 (MAR-2)پایداری تقاضا در بازار  (9
 (MAR-4)امتیاز محصول نسبت به رقبا  (4
 (MAR-5) دیمیقامتیاز محصول توسعه یافته به نوع  (5
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تجاری کردن عامل زیرمعیارهای زوجی مقایسات -6 جدول

های عامل تجاری کردن بندی زیر معیاراولویت( 3)با توجه به جدول 
 :باشدبه صورت زیر می

 توجه به استراتژی بازاریابی رقبا در بازار (1
1) (COM-3) 
  (COM-2)یابیاستراتژی مناسب بازار (9
ایجاد ذهنیت مثبت از شرکت برای مشتریان با محصول جدید  (4

(COM-1) 
 پذیری و توجه به نیاز مشتریانعطاف (5

a. (COM-5) 
  شرکتسهم و سودآوری تاثیر محصول در حفظ  (3

a. (COM-4) 
های عامل تیم توسعه شامل مقایسات زوجی زیر معیار( 2)جدول 
شود توجه به مقایسات زوجی انجام شده مشاهده می با. باشدمحصول می

که زیر معیار انگیزه در اعضای تیم توسعه محصول دارای بیشترین اهمیت 
 .باشدمی

 
تیم توسعه محصول عامل زیرمعیارهای زوجی مقایسات -7 جدول

های عامل تیم توسعه بندی زیر معیاراولویت 2به جدول  جه با تو
 :باشدمحصول به صورت زیر می

 (TEAM_4) انگیزه در اعضای تیم توسعه محصول (1
  (TEAM-2)شرایط الزم برای اعضای تیم (1
 (TEAM-5)وجود کارشناسان و مشاوران در تیم  (9
 (TEAM-1)گیری اعضا ریسک پذیری در تصمیم (4
 (TEAM-3) جلسات با دپارتمانهای مختلف  (5
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 اصلی هایعاملمعیار از  زیر 22بندی نمودار وزن و اولویت  -9شکل 

 
 نهایی گیرینتیجه -4

در این تحقیق عوامل موثر بر توسعه محصول جدید از طریق 
 بندی شدند که در بینشناسایی و رتبهمطالعات اسنادی و میدانی 

دارای بیشترین اهمیت  "تکنولوژی"های تعیین شده معیار عامل معیار
زیر معیار مربوط به  11بندی بین نسبت به سایر معیارها بود و در رتبه

که زیر معیار عامل  "طراحی و تست با کامپیوتر" ،های اصلیمعیار
 . باشد دارای بیشترین اهمیت بودتکنولوژی می

برای بهبود  موارد ذیل تحقیق،دست آمده از به لذا با توجه به نتایج

 :شوداوضاع پیشنهاد می
ایجاد تیم طراح محصول با استفاده از کارشناسان و  (1

متخصصان امر و پیدا کردن مشکالت مربوط به تکنولوژی در 
محصول  محصول کنونی و برطرف کردن مشکالت موجود در

 ،جدید

 تر در روند تست و تولید محصول،طراحی و تست با کامپیو (1

 الزم انگیزه ایجاد و مداری تعهد برای مناسب بستری ایجاد (9
 .محصول توسعه تیم در مدیران و خبرگان برای

 مورد استفاده منابع
 .11-91صفحات ، 13و  12شماره  دانش مدیریت، ،وهیگیری گرتکنیکی نوین برای تصمیم AHP. 1924 -نیمعماریا. و ع، .آذر، ع
 هواپیمای فرود ارابه سیستم بهینه انتخاب منظور به AHPرویکرد با شاخه چند گیری تصمیم مدل طراحی . 1931 -عبدیان. ، و م.آذر، ع

 .113 -143 ، صفحات1 شماره ،5 جلد مدرس، نشریه .9فجر
، مطالعه (AHP)خطر زمین لغزش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی بندی پهنه. 1933 -صادقی. کامرانی دلیر، م. ، ح.امیراحمدی ا
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مطالعه موردی )استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای یافتن مکان بهینه دفن زباله . 1933  -عادلی. ز، و .م. خورشید دوست، ع
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Abstract 
A New product development as a new approach, and its importance in companies, even though is accompanied by some 
risks, identifying the key factors can be helpful in terms of decreasing the aforementioned risks. Since any decision about 

new product development can have a significant effect on degree of success, using a powerful technique that can assist 

managers in their decision making process is inevitable. Therefore this research was carried out through literature review 

and surveying method with the aim of identifying and ranking of key factors, to help decision makers to make an 
appropriate decision in their way towards a new product development. Managers and experts in the product development 

departments were all consulted in Arak Combine Manufacturing Co, and key factors were identified. Four key factors, 

namely, "Technology", "Marketing", "Commercialization", and,  "Product development team management"  were identified 

and 5 important indicators were chosen for each factor. The AHP hierarchical comparisons test approach was used and 
questionnaires were filled out by  reliable sources, including directors and experts. Then the comments merged, and factors 

and indicators were determined by paired comparisons. Results showed that, factors of "Technology", "Marketing", 

"Product development team management", and "Commercialization" were the important factors respectively in this process. 

 

Keyword: Analytical hierarchy process, Combine company, New product development  

 


