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پودمان 3

توسعه محصول جديد 

برای معرفی محصوالت  فعالیتی است که توسط شرکت ها  توسعة محصول جدید، 
جدید تر به بازار انجام می شود. همیشه در هر کسب وکاری برای پاسخ گویی به نیازها، 
وجود محصوالت جدید الزم است. ممکن است محصول امروزی شما از تکنولوژی های 
قدیمی استفاده کند؛ در حالی که شما به دنبال بخش های جدیدی در بازار هستید. 
یا اینکه می خواهید بخش هایی از یک محصول را در محصول دیگری استفاده کنید. 
در چنین مواردی توسعة یک محصول جدید، یک راهکار کارآمد برای شرکت است.
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آيا تاکنون انديشیده ايد که:

1  ایدة اولیه محصوالت چطور ایجاد می شود ؟
2 برای تولید یک محصول چه فرایندی طی می شود ؟

3 چه نیازی به توسعة محصول وجود دارد ؟
4  تکنولوژی چه تأثیری بر توسعة محصوالت دارد ؟

عملکرد استاندارد

در این فصل، هنرجویان باید با مفهوم توسعة کاال و خدمات آشنا شوند و مراحل توسعة 
محصول جدید و نحوة پیاده سازی آن ها را به خوبی بشناسند. 
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مفهوم توسعه

کار در کالس

تاکنون به تغییرات گوشی تلفن همراه دقت کرده اید؟ در ابتدا از گوشی تلفن همراه فقط 
برای پاسخ گویی به تماس ها استفاده می کردند و تنها حسن آن نسبت به تلفن منازل،  
بی سیم بودن آن و شاید پیام کوتاه بود. اما بعدها با گسترش فناوری و ورود آن به زندگی 
مردم، تغییر و تحوالت زیادی در تلفن همراه به وجود آمده  تا جایی که امروزه در بسیاری 
موارد، جایگزین رایانه شده است و می توان از طریق آن بسیاری از فعالیت های بانکی را 
نیز انجام داد. این رشد و پیشرفت در جهت راحت تر شدن زندگی، در واقع همان توسعه 

است.

»توسعه« به مفهوم رشد تدریجی در جهت پیشرفته تر شدن، قدرتمندترشدن و  یا تغییر 
بنیادین است.

محصولی را در پیرامون خود در نظر بگیرید و مدل قدیمی و توسعه یافته آن را شرح 
دهید. این محصوالت از چه جهاتی با هم  تفاوت دارند یا توسعه پیدا کرده اند؟ )این 

محصول می تواند یک کاال یا یک خدمت باشد(
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بحث کالسی

فکر کنید

 مراحل توسعة محصول جدید

توسعة محصول جدید

نیازها، وجود محصوالت جدید الزم  به  پاسخ گویی  برای  »همیشه در هر کسب  وکاری 
است. «

به عبارت باال توجه کنید. به نظر شما چه نیازی به توسعة محصوالت داریم و استفاده 
از همان محصوالت قدیمی چه ایرادی دارد که هر روزه محصوالت جدیدتری را به بازار 

عرضه می شود؟

به نظر شما تولید یک محصول از چه طریقی ممکن است؟ آیا حتماً باید یک محصول 
محصوالت  در  تغییرات  با  می تواند  تولید  اینکه  یا  کنیم  عرضه  بازار  به  جدید  کاماًل 

قدیمی نیز رخ دهد؟ با یک نمونه از کاال یا خدمات پیرامون خود مثال بیاورید.
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بحث کالسی

بیشتر بدانیم

کار در کالس

مرحلة اول: کشف و شناسايی ايده 
کشف و شناسایی ایده، همان تولیده ایده است. همیشه شنیده ایم که اولین قدم برای 
شروع هر کاری سخت ترین قدم است. اما به راستی چرا؟ چه چیزی باعث می شود که 

اولین قدم برای همة ما در شروع کار سخت به نظر بیاید؟

وقتی قرار است محصولی که اکنون وجود دارد، توسعه داده شود،  قبل از شروع چگونه 
در مورد آن شناخت پیدا می کنید؟ درباره راه های ممکن در کالس بحث کنید.

در اینجا ما به دنبال شناخت راه جدید برای توسعة محصول قدیمی مان هستیم و همانند 
هر راه ناشناختة دیگری به ایده و کشف آن احتیاج داریم. در حقیقت، منظور از تولید 

ایده، همان کشف و شناسایی ایده می باشد.

از ايده دادن نترسید
قرار نیست چیزی که به ذهن شما می رسد بهترین و خالقانه ترین ایده باشد. بسیاری 
و  شدن  پخته تر  با  ولی  رسیدند  می  نظر  به  خام  و  ساده  خیلی  شروع  در  ایده ها  از 

پیاده سازی آن ها به یک طرح بزرگ تبدیل شده اند.
بنابراین بهتر است در ایده پردازی وسواس و کمال گرایی را کنار بگذارید و ایده هایتان 

را یکی پس از دیگری امتحان کنید. 

فرض کنید می خواهید » کیف«  خود را توسعه دهید. ایده های انجام این 
کار را فهرست کنید و با سایر گروه ها به اشتراک بگذارید.

منابع الزم برای تولید ایده
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 روش های دیگری را که می توان از طریق آن ها به ایده و راه های جدید برای شناخت پژوهش کنید
چگونه  ها  روش  این  از  کدام  هر  بگویید  و  دهید  شرح  رسید،  یافته  توسعه  محصول 

می تواند به توسعه محصول کمک کند؟

با رشتة تحصیلی خود را در نظر بگیرید و در مورد سیر  یک کاال یا خدمت مرتبط 
توسعة آن توضیح دهید. همچنین منبعی را که در هر دوره برای توسعة محصول لحاظ 

شده است، بنویسید.

تکنیک های ایده پردازی 

روش های مختلفی برای تولید ایده به کار می رود که به معرفی دو مورد از آن ها می پردازیم:

روش طوفان مغزی
طوفان مغزی شیوه ای برای دستیابی به راه حل مسائل و پردازش ایده است. در این 
شیوه، گروهی که استعداد ایده پردازی دارند، دور هم جمع می شوند و به ارائه ایده های 
و  نامناسب  ایده ها  از  برخی  است  ممکن  موارد  برخی  در  چند  هر  می پردازند.  جدید 

پیاده سازی آن ها ناممکن باشد.

پروژه من
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تولیدی کار در کالس شرکت  یک  در  شما  کنید  فرض 
ناخن گیر مشغول به کار می باشید. با توجه به 
توسعة  برای  کنید  سعی  مغزی،  طوفان  روش 
محصول)ناخن گیر( ایده های خالقانه ای را ارائه 

نمایید.

مرحلة اول: آماده سازی گروه
مرحلة دوم: معرفی مشکل)مسئله(

مرحلة سوم: هدايت گفت وگو

روش»پنج چرا؟«

برای شناسایی و تعریف درست و کامل مسئله می توان از این روش استفاده کرد. استفاده 
از این روش به ما کمک می کند تا با کمک پرسش »چرا« موقعیت و وضعیت را بهتر و 
روشن تر مشخص کنیم و در فرایند آن به ایده های جدیدی دست یابیم. غالباً، پاسخ به 
اولین مورد »چرا؟«، »چرا«ی دیگری را بدنبال دارد و پاسخ به »چرا«ی دوم، جوابی دیگر 
را در پی خواهد داشت؛ به همین ترتیب توصیه می شود تا پنج بار »چرا« پشت سر هم 

پرسیده شود. از این رو، این راهبرد پنج چرا نامیده می-شود.
یک مثال از روش » پنج چرا؟«

مسئله: اتومبیل شما روشن نمی شود:

1(چرا؟ ) پاسخ چرای اول: شارژ باتری تمام شده است.( 
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فکر کنید

کار در منزل

پژوهش کنید

2(چرا؟  )پاسخ چرای دوم: دینام از کار افتاده است.(
3(چرا؟ )پاسخ چرای سوم: نوار تسمة دینام پاره شده است.(

4(چرا؟ )پاسخ چرای چهارم: عمر مفید نوار تسمة دینام مدت هاست به پایان رسیده، ولی 
تسمه تعویض نشده است.(

5(چرا؟ )پاسخ چرای پنجم، یک دلیل ریشه ای : ماشین طبق دستور العمل استاندارد و 
توصیه شده نگه داری نشده است.(

از سر گرفته شود. )پاسخ احتمالی  با تکیه بر دستورالعمل استاندارد، تعمیرات ماشین 
برای چرای پنجم(

• یک محصول جدیدکه به بازار آمده را در نظر بگیرید که موفقیت چشمگیری نداشته 
است.

• با کمک روش »چرا« دلیل محبوبیت نداشتن آن را بررسی کنید و به صورت یک 
گزارش ارائه نمایید و برای هر »چرای« خود راه حل های مناسب پیدا کنید.

با کمک خانوادة خود در مورد توسعة یک کاال یا خدمتی که در پیرامونتان وجود دارد، 
روش طوفان مغزی و تکنیک »پنج چرا« را پیاده سازی کنید.

برای یک مسئلة مرتبط با رشتة تحصیلی خودتان تکنیک »پنج چرا« را پیاده سازی 
کنید.

مرحلة دوم: غربالگری ايده ها
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قبل از شروع به تولید یک محصول یا اجرای یک ایده، الزم است شرایط انجام پذیر بودن 
آن را بررسی کنیم تا بتوانیم به تصمیم مطلوب برسیم. در واقع همین بررسی شرایط 
و اوضاع، مفهوم ساده و اولیة »امکان سنجی« است. برای مثال توسعة گوشی های تلفن 
همراه را در نظر بگیرید. اگر بخواهیم پیشرفتی تازه در آن ایجاد کنیم، ابتدا باید شرایط 
را بررسی کنیم که با اقبال بازار روبه رو شود. همان طور که می دانید، همة محصوالت 
یا خدماتی که به بازار می آیند، با فروش باالیی روبه رو نمی شوند و این دقیقاً به خاطر 
بی توجهی به امکان سنجی است؛ چرا که قبل از تولید یک محصول باید شرایط بازار و 
امکانات اقتصادی و فنی را در نظر گرفت که آیا شرایط برای تولید محصول وجود دارد 

یا خیر؟

 امکان سنجی

راستی  به  آیا  اما  است.  مناسب  ایده های  انتخاب  مفهوم  به  واقع  در  ایده ها  غربالگری 
انتخاب ایدة مناسب به تنهایی کافی است؟ در حقیقت ما در این مرحله به دنبال انتخاب 
هوشمندانه هستیم و این به معنی توانایی دیدن انتهای مسیر در همین ابتدا است. برای 
هر چرایی باید یک چگونه ای هم وجود داشته باشد. در اینجا هم، ما به یک ابزار برای 
رسیدن به این ایدة هوشمندانه و آینده نگر احتیاج داریم که آن را با »امکان سنجی« 

معرفی می کنیم.
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کار در کالس

امکان سنجی بازار 
همانطور که در پودمان اول ذکر شد، عاملی که باعث اختراع خودکار شد، نیاز به نوشتن 
بر روی چرم های دباغی بود. پس تا زمانی که احساس نیاز برای افراد به وجود نیاید، هیچ 
محصولی با استقبال روبه رو نخواهد شد. اما نکته در اینجاست که تنها احساس نیاز، برای 
خرید یا تولید کافی نیست. الزمة خرید محصول، خواست و در نهایت توانایی فرد است.

بازار
واژة بازار در طول سالیان طوالنی معانی مختلفی داشته است. بازار به معنای اولیه خود، 
مکان فیزیکی خاصی است که در آن خریداران و فروشندگان برای مبادلة کاال و خدمات 

به دور هم جمع می شوند.

حال  در  که  است  فروشندگانی  و  خریداران  تمام  شامل  بازار  یک  اقتصاددانان،  نظر  از 
داد و ستد کاالها و خدمات خاصی هستند. بر این اساس بازار محصوالت لبنی یعنی تمام 
فروشندگانی که انواع محصوالت لبی شامل شیر، ماست، دوغ، کره و سایر فرآورده ها را 

می فروشند و نیز تمام مصرف کنندگانی که این محصوالت لبنی را خریداری می کنند.

برای کنترل بر بازار و شناخت ابعاد مختلف آن نیاز به ابزاری است که بتوان از طریق 
آن بر شرایط بازار مسلط شد. به نظر شما چه عواملی می تواند در هنگام خرید یک 
محصول بر مشتری تأثیر بگذارد؟  به کمک دوستان خود، موضوع را بررسی و تحلیل 

کنید.
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بحث کالسی

بازاریابی دربرگیرندة همه عواملی است که یک واحد تولید می تواند با در نظر گرفتن آنها 
بر میزان تقاضای محصوالتش اثر گذار باشد. این عوامل عبارت اند از :

محصولترویجمکان عرضهقیمت

مبلغی که در قبال 
محصول از مشتری 

دریافت می کند.

و  افراد  کلیة 
یی  ن ها ما ز سا
فرایند  در  که 
یا  کاال  ارائه 
از  خدمات 
شرکت  محل 
شما به مصرف 
نهایی  کنندة  

نقش دارند.

که  اقداماتی  کلیة 
سازمان برای افزایش 
یک  خرید  میزان 
گروه های  همة  یا 
)شامل  هدف 
فروش  واسطه های 
مصرف کنندگان  و  
گرفته  به کار  نهایی( 

می شود.

به  که  خدمتی  یا  کاال 
بازار عرضه می شود.

اگر بخواهیم بدون توجه به سایر عوامل، صرفاً از طریق خود محصول تقاضا را باال ببریم، 
باید چه مواردی را مورد توجه قرار داد؟  )برای مثال کیفیت محصول(. حال موارد دیگر 

را اضافه کنید. 
فرض کنید اگر تنها قرار باشد از طریق قیمت، باعث افزایش تقاضا شوید، چه راه کارهایی 

را پیشنهاد می دهید. )برای مثال تخفیف های فروش(. موارد دیگر را بیان کنید.

مفهوم بازارسنجی

منظور از بازارسنجی، موارد زیر است:
• استفاده از اطالعات حاصل از تحقیقات ، برای تنظیم یا تجدید روشهای بازاریابی، نظیر 

تبلیغات، فروش مستقیم، محصول جدید و غیره؛
• شناسایی فرصت ها و نیازهای بازار و مصرف کنندگان؛

• تنظیم برنامه یا اصالح ساختار آمیختة بازاریابی ) محصول ، قیمت ، توزیع و ترویج(؛
• برآورد تقاضای بازار و تعیین مقدار تولید و توزیع محصول در بازار؛

• پیش بینی فروش محصول بنگاه اقتصادی؛
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پژوهش کنید

کار در منزل

• آگاهی از نقش و اثر تبلیغات انجام شده توسط بنگاه در بین مخاطبان بازار هدف؛
• استفاده از نتایج تحقیقات برای ارتباط با مشتری.

با جست وجوی در اینترنت در مورد مراحل بازار سنجی تحقیق کنید و آن را به صورت 
گزارشی به هنر آموز خود ارائه دهید.

یک سازمان را انتخاب کنید و فرایند بازارسنجی آن را بررسی نمایید. برای این کار 
نیز کمک  می کنند  تحصیل  بازرگانی  مدیریت  رشتة  در  که  دانشجویانی  از  می توانید 

بگیرید.

ایدة ساخت آن در ذهن شما شکل گرفته  بازارسنجی محصولی که  فرایند  در مورد 
است، توضیح دهید.

امکان سنجی فنی 

پروژه من
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بحث کالسی

منظور از امکان سنجی فنی، بررسی  تجهیزات و امکانات اولیة کار می باشد. با یک مثال 
این مفهوم توضیح داده می شود:

فرض کنید می خواهید یک وسیلة الکترونیکی بسازید و از آن به صورت عمومی استفاده 
کنید. بدیهی است که برای ساخت این وسیله شما نیاز به یک کارگاه یا باید فضای کار 
را دارید. حال بعد از فراهم آمدن فضای مناسب کار، چه چیزی مورد نیاز است؟ بدون 
وجود امکانات اولیه، دانش شما نتیجه ای نخواهد داشت. بنابراین فراهم آوردن امکانات و 

ماشین آالت، الزمة کار می باشد.

فرض کنید همة ابزار مورد نیازتان، در کارگاه هنرستان برای شما فراهم شده است. 
فنی  امکان سنجی  یک  اساس  بر  برنامه ای  و  الگو  جدید،  محصول  یک  توسعة  برای 

طراحی کنید و روش اجرای کار را نیز پیشنهاد دهید.

نتیجة مطالعات فنی
در این بخش ابعاد مختلف فنی طرح، از جمله دانش فنی مورد استفاده، شرح روش و 
فرایند تولید، ظرفیت، محل اجرا، ماشین آالت و تجهیزات و تأسیسات مورد نیاز، محاسبة 
مواد اولیة مورد نیاز، نیروي انساني، زمان بندي اجراي طرح و سایر اطالعات فني، مورد 

مطالعه قرار می گیرد.

امکان سنجی مالی -  اقتصادی    

پایة دیگر امکان سنجی را مطالعات مالی تشکیل می دهد؛ چرا که برای شروع یک کار باید 
وضعیت مالی آن بررسی شود. 
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کار در کالس

بحث کالسی

اهمیت بررسی مالی و اقتصادی  
تصور کنید که شما وضعیت بازار و زیرساخت های فنی را بررسی کرده اید و از امکان پذیر 
بودن آن ها مطمئن شده اید. اگر کار خود را آغاز کنید و در میانة راه با کمبود بودجه 
مواجه شوید چه اتفاقی می افتد؟ قطعاً ادامة پروژه متوقف خواهد شد و بدتر آن که انرژی 
و زمانی را که تا به این زمان صرف کرده اید، به هدر می رود. بنابراین حصول اطمینان و 

درک شرایط و ضوابط مالی از اهمیت زیادی برخوردار است. 

به نظر شما چه مواردی را در امکان سنجی مالی باید بررسی کرد؟
برای کار  بیاورید. چه هزینه هایی  به خاطر  را  الکترونیکی  همان مثال ساخت وسیلة 
صرف می کنید ؟ هزینة ابزار آالت یا هزینة استخدام افراد برای همکاری در کار چگونه 

برآورد می شود؟

هزینه تنها به موارد پولی اطالق نمی شود بلکه هزینه های غیرپولی نیز در کار برای ما 
اهمیت دارند.

به نظر شما هزینه های غیرپولی شامل چه چیز هایی می تواند باشد؟

نتیجة امکان سنجی مالی - اقتصادی 
مبنای  بر  و  فنی  مرحلة  در  که  هستیم  هزینه هایی  برآورد  دنبال  به  ما  مرحله  این  در 
قیمت های بازار ایجاد شده اند. همچنین باید در مورد تغییر قیمت ها و طوالنی شدن دورة 

اجرا نیز توجه خاصی داشته باشیم.

به گروه های مختلف تقسیم شوید و هر گروه یک فعالیت تولیدی را در نظر بگیرد و 
آن را از منظر امکان سنجی تحلیل و بررسی کند. سپس هر گروه، فعالیت گروه دیگر 
را در مورد امکان سنجی بررسی کند و در پایان ببینید فعالیت کدام گروه بهتر قابل 

اجرا است؟
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بحث کالسی

یک محصول خاص در رشتة خود را در نظر بگیرید و در مورد انواع مختلف آن تحقیق 
کنید.

نکتة بسیار مهم: مرحلة دوم نباید زمان زیادی را از شما بگیرد. چرا که شما در این 
مرحله به دنبال فراهم ساختن همة شرایط و جزئیات مالی و اقتصادی طرح خود نیستید 
و تنها باید موقعیت کلی راه خود را بسنجید. چه بسیارند افرادی که بر روی یک ایدة 
خود بسیار پافشاری کرده اند و به دنبال این بودند که شرایط الزم را برای ایدة خود فراهم 
بیاورند، ولی وقتی سر برآوردند، با تغییرات دوباره روبه رو شدند. پس در اعتبارسنجی ایدة 

ما باید ایده مناسب را انتخاب کنیم، نه اینکه به دنبال اثبات درستی ایده باشیم.

مرحلة سوم توسعه محصول جدید: توسعة مفهوم

تا اینجا ما راه درست را تشخیص دادیم، ولی از اینجا به بعد باید به دنبال وسیلة گذر از 
این راه باشیم؛ وسیله ای که این راه درست را به راه هموار تبدیل کند.

 نمونه های اولیه ممکن است در طی مراحل مختلف طراحی و تولید به منظور دست یافتن 
به یک محصول نهایی و موردنظر مصرف کنندگان که حاضر به پرداخت وجه و خرید آن 
 )R&D( باشند، تغییرات زیادی را داشته باشند. در این مرحله واحد تحقیق و توسعه
یا واحد مهندسی توسعه مفهوم، محصول را به یک محصول واقعی تبدیل می کند. این 
مرحله نیاز به سرمایه گذاری زیادی دارد و نشان می دهد که آیا ایدة انتخاب شده توانایی 
تبدیل شدن به یک محصول واقعی را دارد یا نه؟ ابتدا واحد تحقیق و توسعه نمونه ای از 
محصول را می سازد تا مشتریان را راضی و هیجان زده کند. این کار در مدت زمان کوتاهی 
و با توجه به هزینه های پیش بینی شده انجام می گیرد. زمانی که نمونه ها آماده شدند، 

باید آنها را آزمایش کرد.

یک شرکت تولید کننده محصول موفق را نام ببرید. عواملی را که آن شرکت برای 
توسعه محصول خود به کار گرفته چه چیزهایی بوده است؟

توسعه مفهوم
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کار در منزل

مرحلة چهارم توسعه محصول، آزمون می باشد.

اغلب محصوالت، قبل از معرفی رسمی به بازار و صرف حجم باالیی از سرمایة نقدی برای 
با استفاده از یک گروه کوچک از مصرف کنندگان واقعی  تولید و تبلیغ و ترویج آن ها، 
توسط شرکت های تولیدکننده مورد آزمون قرار می گیرند. انتخاب نمونة مشتریان، نقش 
بسیار مهمي در صحت و دقت آزمایش دارد؛ از این رو معموالً در انتخاب نمونة شرایط 
مختلف فرهنگي واقتصادی مشتریان از جمله سطح درآمد، عادات اجتماعی و مستقل 

بودن نمونه ها توجه می شود.
این آزمون به تولیدکنندگان کمک می کند که به خوبی تعیین کنند آیا این ها محصوالت 
مناسبی برای ارائه در بازار هستند که سودآوری قابل قبولی را برای شرکت فراهم  آورند؟ 
همچنین پیش از معرفی رسمی به بازار نیاز به هیچ گونه تغییری در آن ها دیده می شود 
یا خیر؟ در واقع می توان گفت، هدف این مرحله گذر از شکست های احتمالی است و 
می  توان شعار این مرحله را »زود شکست نخور« نامید؛ چرا که با  متوجه شدن گذرهایی 

که ما را به یک محصول اشتباه می رساند، موجب پیشرفت و توسعه محصول می شود.

به نظر شما تفاوت این مرحله با مرحلة اعتبارسنجی چیست؟ با توجه به این که در هر 
دو مرحله ظاهراً ما به دنبال سنجش مسیر هستیم.

یک کارخانه خاص را در نظر بگیرید و سپس در مورد فرایند تحقیق و توسعة محصول 
آن تحقیق کنید.

آزمون
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پژوهش کنید

مرحله پنجم توسعه محصول جدید، تحلیل آزمون و کشف بازار اولیه می باشد. با بررسی 
بازخورد به دست آمده از آزمون محصول توسط مصرف کنندگان، تولیدکنندگان می توانند 
هرگونه تغییر الزم و ضروری را بر روی آن اجرا کنند و همچنین در رابطه با چگونگی 
اطالعات  این  با  باشند.  داشته  را  تصمیم گیری های الزم  بازار هم  به  آن  معرفی رسمی 
کسب شده از مصرف کنندگان واقعی، تولیدکنندگان می توانند تصمیم های مهمی بگیرند 
که برای موفقیت یک محصول کاماًل الزم و ضروری است. ازجمله این تصمیم ها می توان 

به قیمت موردنظر برای فروش محصول و چگونگی بازاریابی آن اشاره کرد.

بررسی کنید که چه روش هایی برای تحلیل بازار و محصول جدید وجود دارد؟

مرحلــه ششــم توســعه محصــول جدیــد، 
معرفــی بــه بــازار و تجــاری ســازی مــی باشــد. 
گام آخــر بــرای توســعة محصــول جدیــد، 
ــه  ــول ب ــی محص ــت. معرف ــازی اس تجاری س
بــازار بــا هزینه هــای زیــادی در ســاخت، 
بــود.  همــراه خواهــد  ترویــج  و  تبلیغــات 
ــول را ــرد محص ــم بگی ــد تصمی ــرکت بای ش

• در چه زمانی )چه فصلی(؟
• در چه محدوده ای )محلی، ملی یا بین المللی(؟

• برای چه کسانی؟
• با چه روشهایی؟

رونمایی کند. این مسائل به توانایی شرکت در خطر پذیری و دسترسی آن به شبکة توزیع 
بستگی دارد.

برای توسعه  این رویکرد  از  بازار،  به  برای سرعت بخشیدن  از شرکت ها  امروزه بسیاری 
استفاده می کنند و می کوشند روش های سریع تر، انعطاف پذیرتر و هم زمان تر برای توسعه 
پیدا کنند. با این رویکرد، بخش های مختلف شرکت در کنار هم کار می کنند و با انجام 
افزایش  نیز  را  اثربخشی  زمان،  در  محصول، ضمن صرفه جویی  توسعه   مراحل  هم زمان 

می دهند.

معرفی به بازار و تجاری سازی

تحلیل آزمون و کشف بازار اولیه
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چند محصول تولید داخل را نام ببرید که با موفقیت، تجاری سازی شده اند و آن ها را با کار در کالس
محصوالت غیرموفق مقایسه کنید و دالیل تجاری سازی موفق و غیر موفق محصوالت 

را نام ببرید.

بازاریابی موفق چه عوامل  و  رعایت کیفیت محصول  بر  نظر شما شرکت ها عالوه  به 
دیگری را باید در نظر بگیرند؟

نقش فناوری )تکنولوژی( در طراحی و توسعه محصول 

 

یکی از مهم ترین عوامل مدنظر در طراحی محصوالت جدید، پیشرفت های 
باالتر  در یک محصول  رفته  کار  به  فناوری  میزان  است. هرچه  تکنولوژیکی 
بر  افزایش سطح فناوری  این  نیز بیشتر می شود و  باشد، ارزش آن محصول 
قیمت آن نیز تأثیر می گذارد. البته این عامل لزوماً باعث باال رفتن قیمت تمام 
شدة یک محصول نمی شود، اما بیشتر شدن ارزش محصول می تواند بر میزان 
از آن محصول مؤثر باشد. بررسی عوامل علمی و  رغبت کاربران بر استفاده 
فنی در کنار عوامل اجتماعی و اقتصادی از ارکان اساسی یافتن فرصت های 

محصول جدید و همچنین توسعة محصوالت موجود می باشد. 

فناوری:
و  فرایند  به محصول،  مربوط  دانش  از  است  عبارت  تکنولوژي  یا  فناوری 

پروژه من
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 امکان سنجی

 بازدید علمی پودمان سوم

شود.  گرفته  کار  به  می تواند  خـدمات  و  کاال  تولید  براي  که  تولید  سازمان 
را  محصولی  یا  و  کنیم  طراحی  را  جدیدی  محصول  بخواهیم  که  زمانی  هر 
توقعات  و همچنین سطح  موجود  تکنولوژی های  از  آگاهی  به  توسعه دهیم، 
کاربر محصول با توجه به آگاهی های تکنولوژیک او نیاز داریم؛ یعنی ما باید 
فاصلة بین سطح فعلی محصول و همچنین سطح توقعات ناآگاهانه و آگاهانه 
مصرف کننده از تکنولوژی را پر کنیم. در این صورت موفق به ارائة محصولی 

موفق و ارزشمند برای مصرف کنندگان خواهیم شد.

محصولی را در نظر بگیرید که توسعة آن به واسطة رشد تکنولوژیک آن بوده است. 
مراحل توسعة محصول جدید را بر روی آن تعریف کنید.

در مورد تأثیر و رشد روز افزونی که فناوری بر روی کاالها و خدمات مرتبط با رشتة 
تحصیلی شما دارد، گزارشی تهیه کنید و مزایای آن را شرح دهید.

در قالب گروه های چند نفره از یک سیستم تولیدی یا خدماتی بازدیدی به عمل آورید 
و موارد زیر را در این بازدید مورد بررسی قرار دهید. سپس نتایج حاصل از بازدید را به 

صورت پرده نگار در کالس ارائه نمایید.
• نوع محصول تولیدی )کاال یا خدمات( سازمان مورد بازدید را نوشته و برای توسعة این 

محصول چه مراحلی طی شده است؟
• به کمک هم گروهی های خود و با استفاده از تکنیک های ایده پردازی)طوفان مغزی 

و پنج چرا؟( ایدة جدیدی را برای توسعة محصول آن سازمان ارائه دهید.
• ایدة پیشنهادی تان را از جنبه های مختلف امکان سنجی )بازار، فنی، مالی-اقتصادی( 

مورد بررسی قرار دهید.
• در مراحل توسعة محصول این سازمان، تکنولوژی چه نقشی داشته است؟

پروژه من
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 الگوی ارزشیابی پودمان سوم

عنوان 
پودمان

تکالیف 
عملکردی

)واحدهای 
يادگیری(

استاندارد عملکرد
)کیفیت(

نتايج 
مورد 
انتظار

استاندارد )شاخص ها، داوری، 
نمره دهی(

نمره

توسعه 
محصول 

جدید

تحلیل 
مراحل 
توسعه 

محصول 
جدید

توانایی بکارگیری 
فنون ایده پردازی 

و راهکارهای 
توسعه محصول 
جدید در رشته 
تحصیلی خود 

باالتر 
از حد 
انتظار

محصول  توسعه  مراحل  تحلیل   •
جدید

مطالعات  انجام  نحوه  بر  تسلط   •
امکان سنجی

• مهارت در اعتبارسنجی محصول 
جدید

• تحلیل علل تجاری سازی موفق و 
غیرموفق محصول

• تحلیل مفهوم بازاریابی و ابعاد آن 
در توسعه محصول جدید

فنون  اجرای  در  مهارت   •
ایده پردازی در محصوالت جدید

3

در حد 
انتظار

محصول  توسعه  مراحل  تحلیل   •
جدید

مطالعات  انجام  نحوه  بر  تسلط   •
امکان سنجی

محصول  اعتبارسنجی  توانایی   •
جدید

• تحلیل علل تجاری سازی موفق و 
غیرموفق محصول

2

کمتر 
از حد 
انتظار

محصول  توسعه  مراحل  تحلیل   •
1جدید

نمره مستمر از 5
نمره واحد یادگیری از 3

نمره واحد یادگیری از 2۰


