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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

  درما همكاران تالش  است كه با "فر دكتر سجاد جاللي آقاي جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در

  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته نشر ديباگران تهران منتشر
  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 

با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 
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  مقدمه مولف
 يبـرا  مناسـب  یفرصـت  و دارد وجـود  ينـوآور  و تیـ خالق بـروز  يبـرا  يادیـ ز يها نهیزم حاضر عصر در

 نو يها دهیا ياجرا و دیجد يکارها خلق به وانندت یم که ،استآمده فراهم خالق نانیکارآفر و هنرمندان
 .استشده جادیا هاآن تالش با اما ؛نداشته وجود ترشیپ که کنند دیتول را يدیجد محصوالت و پرداخته

کسـب  رهبـران  و رانیمـد  خصـوص  بـه  و همه اکنون ،است شدن تردهیچیپ حال در سرعت به ما جهان
 .ددارن ازین خالق ییتوانا نیا به يگرید زمان هر از شیب هاوکار

 انجـام  بازار به تر دیجد محصوالت یمعرف يبرا ها شرکت توسط که است یتیفعال د،یجد محصول توسعه
 ممکن .است الزم دیجد محصوالت وجود ازها،ین به ییگو پاسخ يبرا يوکار کسب هر در شهیهم .شود یم

 يهـا  بخـش  دنبال به شما که یحال در ،کند استفاده یمیقد يها يتکنولوژ از شما يامروز محصول است
 اسـتفاده  يگـر ید محصول در را محصول کی از ییها بخش دیخواه یم نکهیا ای ؛دیهست بازار در يدیجد
 شما ياقتصاد بنگاه ای شرکت يبرا کارآمد يراهکار د،یجد محصول کی توسعه يموارد نیچن در .دیکن

    .است
 يهـا  یژگـ یو ءارتقـا  و ینیبـازب  اصـالح،  در یاساسـ  نقـش  و اسـت  وسـته یپ ندیفرآ کی محصول یطراح

ـ  اما ؛است وابسته یگوناگون عوامل به گرچه آن یخوشنام و برند کی يبقا .دارد محصول  بـدون  شـک یب
 نـد، ک یمـ  یط ما يامروز یزندگ راتییتغ با را خود یتکامل ریس که روزبه و يکاربرد محصول کی وجود

  .ردیبگ یشیپ رقبا از و کند دایپ دست یمرتفع گاهیجا به تواندینم برند کی
 بـودن،  يکـاربرد  بـه  سـت یاب یمـ  بلکـه  ؛کنند توجه محصول ظاهر به ستیاب یم تنها نه یصنعت طراحان
 .ندینما توجه زین يمشتر يبرا آن یینها ارزش و ساختار آسان، استفاده

 عرضـه  و دیـ تول سـاز دسـت  صورت به محصوالت اغلب انبوه، دیتول عصر شروع و یصنعت انقالب از شیپ
 بـازار  در عرضه و فروش يبرا يترکم اریبس محصوالت ما که معناست بدان نیا .)یدست دیتول( دندش یم

 .نداشت وجود آن يامروز شکل به زین یرقابت تیمز و هبود باالتر ها متیق م،یداشت

 يریـ گشـکل  و یمصـرف  محصـوالت  هانبـو  دیتول يبرا متعدد يها کارخانه ورود و یصنعت انقالب از پس
 عیصـنا  در رگـذار یثأت یاشخاصـ  عنـوان  بـه  را خـود  يجـا  کمکم زین محصول طراحان ،یرقابت يبازارها

 سـهم  متنـوع  و بـا یز حـال  نیع در و يکاربرد یمحصول یمعرف و یطراح با بتوانند تا کردند باز مختلف
 .برانند هیحاش به را رقبا و کنند خود آن از را بازار از يتر شیب

 حرفه کی عنوان به را خودش يجا که یصنعت یطراح مهم يها ربخشیز از یکی دهه، چند نیا یط در
 .است دیجد تمحصوال یطراح کرده دایپ عیصنا در اثربخش و مستقل
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 امـا  ؛بودنـد  یکـ یزیف محصـوالت  یطراحـ  بـه  قادر فقط یصنعت طراحان که ،بود آن لیدل به زین امر نیا
 را...  و يافـزار نـرم  ،یآموزشـ  تـال، یجیردیغ و تـال یجید از اعم ؛یمحصول هر وانندت یم محصول طراحان

   .کنند یطراح

 يکـاربرد  هـم  و بـوده  درك قابـل  هم که ،ردیگ قرار خواننده اریاخت در یمطالب شده یسع کتاب نیا در
بهـره  با وانندت یم ها سازمان رانیمد و صنعت کارشناسان ان،یدانشجو :از اعم افراد یتمام رو نیا از ؛باشد

  .ندینما دیمف يها حلراه ارائه و هاوکار کسب رونق به یانیشا کمک خود اتیتجرب و دانش از يریگ
 آن بـا  کتـاب  مطالعـه  نیحـ  در زیعز خوانندگان که یشنهاداتیپ و یاحتمال يها ضعف بهبود يراستا در

 يهـا  چـاپ  در بتـا ک نیـ ا تر شیب یاثربخش شاهد زانیعز نیا نظرات انیب با است دیام ،وندش یم مواجه
 پسـت  آدرس بـه  را خـود  ينقـدها  و شـنهادات یپ نظـرات،  دیـ وانت یمـ  راسـتا  نیهمـ  در و میباشـ  يبعد

  .دیینما ارسال ریز یکیالکترون
sajjadjalalifar@yahoo.com 

  .میباش زمانیعز کشور در هاوکار کسب یتمام یترق و رشد شاهد که يروز دیام به
  فراوان تشکر با

  فریجالل سجاد
  1400 زمستان
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   م قد
 دیآ  یدا 
سان را، ھان   را  ق را،  را، ل را، ا
ودم  را  شان  یسا   و   دید  و

شان و ای  یگا  وا   .م پر  را  ا
   م قد و

د زاده ال ون  یر  یو آن   د
د تاده ا ق قا ون و   .د

  

دا  ت،  تالش ق و  ما  داو ن ،یدیو   ر ش اه،ی  ر وت،  ی داکار پاداش،ی  کار سالح،ی  ھاد ھ  س
ب ا،ید ی  ن د ت م،ی  ت وام،ی  ذ ت ،یخا ی  یتا  د،وی  یو  ا،یری  مان ا ن،ی  د ی  نا

وه  یھا وس،ی  ق ور، ت و ت   ا ن دو هی  دا د دو آن  .ما  نا را  دار
واده  م  ی  م قد را  تاب ن ا ر ،امخا ر م، ھ ندم پ شان از  داکارم ما و پدر و د ، گا تارشان از صال  ر

م را  ید تا ا رشان از و ت و   .آ
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  مقدمه
 به ورود تا یطراح مرحله از محصول دیتول يها تمام شاخه يا صورت گسترده هب یامروزه رقابت در سطح جهان

و مشتمل بر محدوده  وکار کسب تیها هزار فعال ده يبر تقاضا یرقابت مبتن نیا .استبرگرفتهدر را مصرف بازار
 طیمحـ  نیدر چنـ  .و خـدمات اسـت   دیـ تول ندیفرآبازار، توسعه محصول و  قاتیمثل تحق ؛ها تیاز فعال یعیوس

هـا در   شـرکت  يازهـا یبه منظور پاسخ موفـق بـه ن   دیتوسعه محصول جد ندیفرآ يریکارگ هب ،یو رقابت دهیچیپ
عوامـل   افتنیـ  يها در جستجو برا شرکت تر شیبامروزه  يجهان اقتصاد در .الزم است یجهان وکار کسبحوزه 

 باشـد،  یمرحلـه مـ   نیـ ورود بـه ا  يبرا يا مقدمه دیبدون شک توسعه محصول جد .هستند یرقابت تیمز جادیا
 باعـث  کـه  یعـامل  نیتـر واقف هستند که مهم کامالً قتیحق نیدر سراسر جهان به ا شرویپ يها اغلب شرکت

عرضـه محصـول    و یطراحـ  در اسـتمرار  تیـ قابل داشتن گردد، یم یجهان یرقابت بازار در ها آن يبرتر و قیتوف
نقـش   ،و بهبود محصـول موجـود   دیتوسعه محصول جد .باشد یم رقبا ریثرتر از ساؤتر و معیسر بازار، به دیجد

 .دینما یم ءفایموفق را ا کنندگان دیاز تول ياریبس اتیادامه ح يخون برا

 ایـ  محصـول  ارائـه  يبـرا  یزشیانگ عامل نیتر یاصل ان،یمشتر يها يازمندیها و ن توجه به ابعاد مختلف خواسته
  .هاست سازمان نزد دیجد خدمت

 محسـوب  یرقـابت  تیاکنون مز یخدمات/يدیتول يها انواع مختلف سازمان يبرا دیتوسعه محصول جد ندیفرآ 
بـه   یکـامل  نـان یاما اطم ؛روند یم دیجد محصوالت توسعه يسو به فراوان اقیها با اشت چه شرکت اگر .شود یم

 محصـوالت  شکسـت  ایـ  تیـ موفق عامل نیتراست که مهمنشان داده ياریبس قاتیوجود ندارد و تحق تیموفق
 ازمنـد ین زیـ ن دیـ توسـعه محصـول جد   ندیفرآ تیریمد نیبنابرا ؛است محصوالت نیا تیریمد به مربوط دیجد

عوامـل   دیـ جد يهـا  يو تکنولـوژ  توسـعه  و قیـ تحق ،ينوآور .باشد یم یتیریمد دیجد يکردهایرو يریکارگ هب
 از دیتوسعه محصول جد يهاندیفرآ انیم يساز کپارچهی نیهستند، همچن دیدر توسعه محصوالت جد یاتیح
 يجـار  يهانـد یفرآ گـر یو د دیتوسعه محصول جد يهاندیفرآمجموعه  نیارتباط مناسب ب يسو و برقرار کی

   .است دیتوسعه محصوالت جد ندیفرآ تینکته مهم در موفق گر،ید ياز سو یسازمان
و توسعه  شرفتیدر بازار، روند پ يشامل روند تکنولوژ ؛روندها انواع ،یرقابت طیمح لینسبت به تحل یتوجه کاف

 شیافـزا  يا توسـعه  يهـا  فرصـت  به نسبت را سازمان يهوشمند که است يگرید مسائل از …موجود و  يرقبا
  .کرد خواهد کمک سازمان بودن شرویپ به و دهد یم

 کـه  عاملى ترینمهم که هستند واقف کامالً حقیقت این به جهان سراسر در پیشرو هاىشرکت اغلب
 محصول عرضه و طراحى در استمرار قابلیت داشتن گردد،می جهانى رقابت بازار در هاآن برترى باعث
 سـمت  بـه  گـرایش  گـرو  در سازمانی بقاي امروزه،. است رقبا سایر از ثرترؤم و ترسریع بازار، به جدید

  .است موفق جدید محصوالت ایجاد براي هاییروش کارگیريبه و جدید محصوالت
 تولیـدي،  جدید تجهیزات و علوم پیدایش ها،سازمان تربیش چه هر شدن رقابتی فناوري، پیشرفت با

ـ  جدیـدي  هايچالش با جدید محصوالت تولید مشتریان؛ سالیق و نیازها در اساسی تغییرات  رو هروب
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 بایـد  هـا شـرکت  دارد، وجـود  جدیـد  محصوالت عرضه در که مخاطراتی دلیل به همچنین .استشده
    .)1386 ،فرد تقوى و اخبارى( کنند تفکر جدید محصوالت توسعه یندآفر بهبود درمورد پیوسته

 و شـده  انجـام  جدیـد  محصول توسعه یندهايآفر اثربخشی روي بر زیادي تحقیقات اخیر سال سی در
 بـه  ییها شاخص طرفی از .استشده ارائه یندهاآفر این کردن سیستماتیک جهت گوناگونی هايمدل

 ایـن  نتـایج  بـین  هاآن از برخی که ،استشده معرفی جدید محصوالت موفقیت کلیدي عوامل عنوان
 اسـت  متفـاوت  مطالعه مورد محصول و وکارکسب نوع با متناسب نیز برخی و بوده مشترك تحقیقات

 ؛جدیـد  محصـول  توسـعه  ینـد آفر مطالعات در شدهمطرح مفاهیم کارگیري هب که ،است حالی در این.
 در تواندمی...  و مشتري مشارکت بازار، تحلیل بازار، به تحویل سرعت کارکردي، میان يها تیم مانند
  ).2000 لمن،یو و سانی(نامب باشد ثرؤم اریبس افزارنرم توسعه یندآفر بهبود

 و مـنظم  مـدیریت  کـه  ،اسـت  ماندهباقی شکی ترکم تاکوچی و نوناکا تأثیرگذار کتاب انتشار زمان از
 قلـب  در دانشـی  يهـا  فعالیـت  و آیـد می شمار به محصول توسعه در مهم فاکتور یک دانش، پیوسته

تسـهیل  عنوان به توانمی را دانش مدیریت .شودمی گرفته نظر در جدید محصول توسعه یندهايآفر
 محصوالت بازار به تحویل سرعت و نوآوري امروزه. گرفت نظر در جدید محصول توسعه یندآفر کننده

 يهـا  دارایـی  .بـود  خواهـد  حیاتی آینده در ايفزاینده طور به و است ضروري وکارکسب موفقیت در
 از بسیاري .هستند محوردانش يها دارایی ؛کنندمی اضافه ها فعالیت این به زیادي ارزش که ناملموسی

 رشد با که ،اندکرده معرفی دانش بر متمرکز یندآفر یک عنوان به را جدید محصول توسعه ،محققان
 ثرؤم عینی و ضمنی دانش به جدید محصول توسعه یندآفر ،ها فناورى و محصوالت پیچیدگی فزاینده

  ).2006 و،یو ل انگی( دارد مبرم احتیاج ها دانش این مدیریت و
 و دانشـی  هـا آن کـار  ماهیـت  کـه  وکارهـایی کسب در جدید محصول توسعه و دانش مدیریت ترکیب
 از مناسـب  برداريبهره براي مدآکار نظم یک دانش مدیریت. دارد تريبیش موضوعیت ،است فناورانه
 دسترسی و محوراستانسان و محوردانش یندآفر یک افزارنرم توسعه. است سازمان فکري يها سرمایه

 موفقیـت  براي ضروري و حیاتی امري ،نیاز مورد زمان در صحیح و درست اطالعات و دانش به افراد
 موفقیـت  بـراي  هـم  پـروژه  یک در شدهانجام دانش مدیریت يها فعالیت. شود یم محسوب یندآفر این

(  باشـند  یـادگیري  و بعـدي  يها دانش خلق اساس و پایه تواندمی هم و باشدمی سودمند پروژه خود
  ).2002 ندوال،یل و راس

 ییها مکانیزم برقراري و افراد تجربیات نگهداري و ثبت در استاندارد يهاروش از گیريبهره رو این از
 بـه  زیـادي  کمـک  سایرین، به شانتجربیات و دانش انتشار منظور به هاآن تعامالت افزایش جهت در

 .کندمی صنعت این وکاريکسب رشد بالطبع و محصوالت تیموفق نرخ باالرفتن

 عملکـرد  بـر  دانـش  مـدیریت  کـارگیري  هب اثرات زمینه در زیادي مطالعات اخیر يها سال در چه اگر
 این در مدآکار دانش مدیریت ابزارهاى زمینه در اما ؛استگرفته صورت جدید محصول توسعه یندآفر

 توسـعه  در دانـش  مـدیریت  از اسـتفاده  بـه  هـا  سـازمان  از بسیاري .استنشده انجام تحقیقى فرآیند
 از کارآمـد  و مناسب ابزارهاي از استفاده جهت عملی راهنماي یک ولی ؛دارند تمایل خود محصوالت
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 معرفـی  و شناسـایی  دنبـال  بـه  تحقیـق  این ،رو این از .ندارد وجود موجود ابزارهاي زیاد تعداد میان
 توسـعه  ینـد آفر عملکـرد  بهبـود  جهـت  موجـود  دانـش  مدیریت ابزارهاي کارآمدترین و ترینمناسب

 تـر بـیش  هرچـه  بـردن  بهـره  بـراى  را زمینه بتواند وسیله بدین تا باشدمی افزارىنرم جدید محصول
  .نماید فراهم دانش مدیریت مزایاى از افزارى،نرم محصوالت توسعه زمینه در فعال هاىشرکت

در  .گـردد  یمحسـوب مـ   تیـ خالق از یناش نینو يها دهیا يریکارگ ه، بينوآور ،نوپا وکار کسب اتیدر ادب
 عنـوان  تحت شده، ارائه تازه خدمت ای محصول کی صورت به که تیخالق از یناش دهیا يسازادهیواقع پ

اسـت،   »دیـ آوردن محصـول جد  دیـ پد« يبه معنـا  ؛زین اختراع انیم نیدر ا .شود یم شناخته »ينوآور«
خـدمات،   يها طهیح» تازه یمحصول یمعرف«فراتر اشاره داشته و عالوه بر  یبه مفهوم يحال آنکه نوآور

 يها زمیدربرگرفته و با ابداع مکان زیرا ن ...و  یمال نیتأم نه،یساختار هز ،یسازمان يهاندیفرآ ،یسازمانده
 .دارد خود در زیرا ن يساز يتجار مفهوم ينوآور بیترت نیبد .گردد یمنجر به عرضه م تاًینها ؛دیجد

 هـر  هماننـد  را ينـوآور  دراکـر،  تـر یپ: اند نموده یمعرف ينوآور عنوان به را یمتفاوت میمفاه شمندانیاند
 .دانـد  یاندرکاران مدست همه یکوش سخت و توجه دانش، ازمندینبوغ و استعداد، نکنار  در ینیع تیفعال

تعهـد   بلکـه  ؛تیشخصـ  از یخاصـ  گونـه  نـه  افتمیـ  مشـترك  نانیکارآفر انیآنچه در م« ؛او معتقد است
دانسـته تـا    وکـار  کسـب در  يروزیـ را بستر پ يتاشمن نوآور کلیما .»بوده است يبه نوآور کیستماتیس

 يهـا  یبتوانند به کمک انجـام دگرگـون   ينوآور باریو جو يسازوکار چرخه فناور ییشناسا یدر پ رانیمد
استعداد مرمـوز   ،يو نوآور تیخالق بیترت نیبد .ها برسند از آن یناش يازهایدر سازمان به امت وستهیناپ

ارتبـاط   ينشـده و برقـرار   دهیاست که قبالً د یروابط يبرقرار يروزمره برا تیبلکه فعال ؛ستینزد افراد ن
نبـوغ محـض    هیدر سا يالبته نوآور .ردیگ یقرار نم گریکدیاست که به طور معمول در کنار  یمسائل نیب

آگاهانـه و هدفمنـد    يهـا، از راه جسـتجو   آن روزمنـدان یپ ژهیـ نوآوران بـه و  تر شیب یول ؛هم وجود دارد
بـه عنـوان    عیمفهـوم وسـ   کیـ را در  ينـوآور لـت، اصـطالح   ها  .انـد  دهیرس جهیبه نت ابیکم يها فرصت

 کار به دیمف و تازه يزهایچ یمعرف ای جادیا منظور به مربوط اطالعات ایاستفاده از دانش  يبرا يندیفرآ
 قـت یو بـه حق  یکه طراحـ  ،نظرشده استدیتجد زیهر چ ينوآور« ؛که دهد یم حیدر ادامه توض يو .برد

بلندمـدت را   یرقـابت  تیـ مز کیـ  زیـ سازمان را در مقابل رقبا مستحکم کند و ن تیدرآمده باشد و موقع
را دنبـال کـرده و بـه     نیهدف معـ  کیاست که  يدیجد زیخلق چ ينوآور گر،ید یبه عبارت .سازد سریم

 ای ندیفرآبه صورت محصول،  دیجد دهیتوسعه و کاربرد ا ،ينوآور« ؛کند یم انیب زین ب،یاور .»اجرا رساند
سود در شرکت  دیتول ياستخدام برا شیو افزا یاقتصاد مل يایاست که منجر به رشد پو يدیخدمت جد

  .»باشد ینوآور م
 و توسـعه  صـدر  در نـاب  يهـا  دهیـ ا و یکنـون  لیوسا کردن شرفتهیپ د،یجد محصوالت جادیا با مبتکران

 بـا  یتیچنـدمل  شـرکت  کیـ  ایـ  ینترنتـ یا فروشـگاه  کی مثال عنوان به ؛دارند قرار يکشور هر شرفتیپ
 و يکارآمـد  شیافـزا  درآمـد،  شیافـزا  موجـب  تـا  کـرده  جذب را استعدادها نیبهتر مشاغل، در ينوآور

 کـردن  بـرآورده  بـا  مبتکـران  کـه  اسـت  لیدل نیهم به ؛شود خود يرقبا به نسبت تر شیب سود افتیدر
 .کنند یم تالش برندشان کردن برجسته و شغل يداریپا يبرا انیمشتر روزافزون يازهاین
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 قیـ طر از و ودر یمـ  کـار  به يندیفرآ حیتشر يبرا که ،است یاصطالح »دیجد محصول توسعه به توجه«
 بـه  ها شرکت که استرفته شیپ آنجا تا محصول توسعه ياستراتژ .رددگ یم ابداع دیجد محصول کی آن

 آن انجـام  سـت، ین بلندمـدت  ياریـ اخت ياستراتژ کی دیجد محصول توسعه اگرچه .اندبرده یپ مهم نیا
 عمر چرخه شدن ترکوتاه نهیزم در یخارج طیمح عیسر اریبس راتییتغ از یناش امر نیا و است يضرور

   .است...  و يفناور ياه ينوآور ادیز سرعت و بازارها در رقابت شیافزا محصول،

شـده  برگرفتـه  رشته چند از که ،است يارشتهانیم مفهوم کی دیجد محصول توسعه ياستراتژ تیماه
 ایـ  یطراحـ  واژه دو از دیـ جد محصـول  توسـعه  ياسـتراتژ  نهیزم در یابیبازار تیریمد سندگانینو .است
 بـه  مربـوط  اتیـ ادب نـه یزم در ياریبسـ  قـات یتحق انجام .اندنموده استفاده هاآن يدو هر از ای و ينوآور

 مطالعـات  هـا، آن نیتـر مهـم  .اسـت  موضـوع  نیـ ا تیـ اهم دهندهنشان د،یجد محصول توسعه ياستراتژ
 يضـرور  اصل کی را مهم نیا زین ها شرکت .است یطراح اقتصاد کتاب عنوان تحت و کایآمر در لتنیهم
 .است مدعا نیا بر یاثبات لیتل توسط شدهانجام یجهان قاتیتحق و اندگرفته نظر در یابیکام يبرا

 امـا  ؛اسـت  کشـور  کی ياقتصاد ثروت در یمهم عامل دیجد محصول توسعه ياستراتژ ترعیوس يدید از
 در شکسـت  خطـر  و نبـوده  تیموفق سطح با قیتطب قابل د،یجد محصول توسعه تیاهم سطح متأسفانه
 محصـول  شکسـت  يهانرخ بودن مشخص و امر نیا وجود با .است ادیز دیجد محصول توسعه ياستراتژ

نگـران  هنوز دیجد محصول يها شکست درصد که دادند هشدار دانشمندان مختلف، قاتیتحق در دیجد
 نـه یزم نیبهتر ییراهنما جهت در يزیتجو هینظر کی که اندکرده تالش محققان رو نیا از .است کننده

 دو در آمـده دسـت به يها تیموفق .آورند فراهم آن، تیموفق يبرا دیجد محصول توسعه ياستراتژ یعمل
 و گونـاگون  عوامل مجموعه یبررس و ییشناسا به منجر تاًینها که بوده ينظر و یتجرب يها دگاهید نهیزم
 .استدهیگرد دیجد محصول توسعه ياستراتژ در تیموفق یاتیح

ـ ا از .اسـت  دهیپوشـ  یکسـ  تـر کـم  بـر  امروزه آن توسعه تیاهم و لزوم و دیجد محصول  شیافـزا  ،رو نی
دهیـ گرد دیتول تیریمد دانش از حوزه نیا به يشماریب محققان آوردن يرو به منجر روند نیا روزافزون

 آمده وجود به دیجد محصول توسعه ياستراتژ به مربوط میمفاه از یعیوس بدنه امر، نیا جهینت در .است
دهیـ گرد دیـ جد محصـول  توسـعه  ياستراتژ حوزه در یفراوان ياه یدگیچیپ و یسردرگم جادیا باعث که

 .است

 محصـول  توسـعه  پروژه در دگاهید کدام تینها در که پرسش نیا به پاسخ جهت در که است ذکر انیشا
 در وانـد ت یمـ  صـورت  چـه  بـه  دیجد محصول توسعه یشناسروش و ردیگ قرار نظر مد ستیاب یم دیجد

 انجـام  دسـت  در نگارنـدگان  توسـط  ءمجزا یقیتحق گردد، يریگیپ و مطرح دیجد محصول توسعه پروژه
 يانگـاره  صـورت  بـه  وانتـ  یمـ  را دیجد محصول توسعه اتیادب یعموم بدنه گفتار، نیا يانتها در .است
 .نمود مالحظه کامل

 

  




