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 مقدمه
 محصول ةتوسع با مرتبط ةکارآفرینان تأمین ةزنجیر های مؤلفه ارزیابی ،تحقیق اصلی هدف

 ها انسان زندگی اندازة به ها کننده پاک و ها شوینده هامروز. است ایران ةشویند صنعت در جدید

 یافتگی توسعه مهم بسیار های عامل از یکی سالمتی و بهداشت که دنیایی در. اند یافته اهمیت

 و رفاه زندگی، سطح کیفیت افزایش در ها کننده پاک و ها شوینده نقش ،آید می شمار به

 محصوالت عمر ةچرخ شدن کوتاه و مشتریان طلبی تنوع. شود می آشکار ازپیش بیش سالمتی

 ینا در خود بقای حفظ برای شوینده صنعت در فعال های شرکت تا است شده موجب شوینده

. باشند داشته بیشتری توجه مشتریان های نیاز رفع برای جدید محصوالت ةتوسع به رقابتی، بازار

 هاست شرکت موفقیت برای رویکردی 1(NPD) جدید محصول توسعة فرایند زمینه، این در

(Ulrich and Eppinger, 2011 .)ةتوسع برای ها شرکت ،یرقابت بازارهای نبود دلیلبه گذشته در 

 شدنتر پیچیده با رمرو به .نداشتند تأمین ةزنجیر اعضای مشارکت به نیازی جدید محصول

 جدید، محصول توسعة های پروژه شکست باالی میزان و مشتریان طلبی تنوع ،هدف بازارهای

 های مؤلفه فعال مشارکت جز به ای چاره محصول موفق توسعة برای ندفترگ نتیجه ها شرکت

 های همؤلف و (مشتریان و کنندگان توزیع ،کنندگان تأمین مانند) 2(SCM) تأمین زنجیرة مدیریت

 .ندارد وجود (تأمین زنجیرة در هوشمندی و رشد ،نوآوری مانند) تأمین زنجیرة کارآفرینانة

 محصول ةتوسع فرایند و کارآفرینانه تأمین زنجیرة های مؤلفه هماهنگی و ترازی هم ،درنتیجه

 جریان با مرتبط های فعالیت تمام ملاش تأمین ةزنجیر مدیریت. شد مطرح( NPD-SCM) جدید

 های جریان نیز و نهایی ةکنند مصرف به تحویل تا( استخراج) خام ةماد ةمرحل از کاالها بدیلت و

 و کیفیت هزینه، بر هعمدطور به تأمین ةزنجیر سنتی دیدگاه. شود می ها آن با مرتبط اطالعاتی

 و رشد کارآفرینانه، تأمین ةزنجیر درنظرگرفتن ،هرحال به. است شده متمرکز موقع به تحویل

 محصول توسعة فرایند در(. Lee, 2010) کند می اضافه تحویل و کیفیت هزینه، به را آورینو

 شود می عرضه قابل یمحصول موجب محصول فناوری یها فرضیه و بازار های فرصت جدید،

(Ulrich and Eppinger, 2011.) 

                                                            
1. New Product Development 
2. Supply Chain Management 
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 تأمین ةزنجیر ةحوز خبرگان نظر با پژوهش این در ،NPD-SCM اهمیت به توجه با بنابراین

 و کارآفرینانه تأمین زنجیرة مدیریت بر اثرگذار های مؤلفه ،جدید محصول ةتوسع و

 با درنهایت و شود می شناسایی جدید محصول توسعة فرایند موفقیت ارزیابی های شاخص

 .شود می ارزیابی جدید محصول توسعة فرایند با مرتبط های مؤلفه ،AHP-TOPSIS رویکرد

 

 تحقیق ةپیشین و ادبیات بر مروری
 (SCM) تأمین ةزنجیر مدیریت

 در اولیه مواد تأمین، ةزنجیر یک در»: کند می تعریف چنین را تأمین ةزنجیر( 1390) باسو ران

 دست به درنهایت و شده نقلوحمل انبارها به انبارکردن برای سپس ،شوند می تولید ها کارخانه

 ةزنجیر»: ندکن می بیان دیگر منظری از( 2008) باسو و رایت. «رسد می فروشخرده یا مشتری

 ةتهی ةمرحل از مواد، تبدیل و کاال جریان با مرتبط های فعالیت ةهم که است ای زنجیره تأمین

 ،تأمین ةزنجیر. «شود می شامل را کنندهمصرف به ینهای کاالی تحویل ةمرحل تا اولیه ةماد

 و حصوالتم ،ها فعالیت و هافرایند خیبر در قرارگرفتن با که است هایی سازمان از ای شبکه

(. Christopher, 1998) دشو می ارزش تولید موجب و دهد می ارائه نهایی مشتری به را یخدمات

 از و هستند جدا هم از قانونی لحاظ از که گیرد دربرمی را سازمان چند یا دو ،تأمین زنجیرة یک

 (.Stadtler, 2005) دارند ارتباط هم اب مالی و اطالعات مواد، تبادل نظر

 
 کارآفرینانه تأمین ةزنجیر

 ،است شده متمرکز موقع به تحویل و کیفیت هزینه، رب هعمدطور به تأمین ةزنجیر سنتی دیدگاه

 اضافه تحویل و کیفیت هزینه، به را نوآوری و رشد کارآفرینانه، تأمین ةزنجیر که درحالی

 رقابتی شدت به بازار در اما اند، وفقیتم ضروری عوامل از تحویل و کیفیت هزینه، .کند می

 تأمین های زنجیره(. Lee, 2010) ستندنی کافی کارآفرینانه تأمین زنجیرة برای امروزی

 شامل و است کنندگان تأمین کنندگانِ تأمین با مشتریان مشتریانِ اتصال 1(ESC) کارآفرینانه

 از رشد و نوآوری و کارآفرینانه تأمین زنجیرة ایجاد. شود می نوآوری بستر در رشد و کیفیت

                                                            
1. Entrepreneurial Supply Chain 
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 مدیریت ،وکار کسب طرح نوشتن برای کوشش و سعی فرصت، شناسایی مراحل طریق

 میسر ای زنجیره های گذاری سرمایه تأمین و کارآفرینی هایفرایند سازی یکپارچه ریسک،

 (.Lee, 2010) شود می

 حوزه این خبرگان نظر و ادبیات مرور با که کارآفرینانه تأمین ةزنجیر مدیریت های مؤلفه

 ،فناوری کنندگانتأمین اولیه، مواد کنندگانتأمین: است زیر موارد شامل ،شد انتخاب

 ،(شوینده صنعت داخلی پیمانکاران طریق از محصوالت توزیع) داخلی کنندگان توزیع

 انمشتری ،(شوینده صنعت خارجی پیمانکاران طریق از محصوالت توزیع) خارجی کنندگان توزیع

 و تحقیق ،(شرکت داخلی لجستیک مدیریت) لجستیک کشور، از خارج مشتریان کشور، داخل

 های شهرک های زیرساخت شوینده، صنعت در اطالعات فناوری های زیرساخت شرکت، ةتوسع

 ةزنجیر بازار سهم رشد شرکت، نوآوری شرکت، فروش و بازاریابی شوینده، صنعت در صنعتی

 انسانی منابع) سازمانی عوامل شوینده، صنعت در فعال های شرکت ةانداز رشد شوینده، صنعت

 و( شوینده صنعت در پذیر ریسک گذاری سرمایه حامی نهادهای) نهادی های همؤسس ،(شرکت

 .شوینده صنعت در بازار هوشمندی

 

 جدید محصول توسعة

 جدید را نآ بالقوه مشتریان از برخی که است ای ایده یا خدمت ،کاال شامل جدید محصول

 های فرصت جدید، محصول توسعة فرایند در(. Kotler and Armstrong, 2005) دکنن می قلمداد

 ,Ulrich and  Eppinger) شود می عرضه قابل محصولی موجب محصول فناوری های فرضیه و بازار

 ،(ریزی برنامه) ریزی طرح: است شده  تشکیل مرحله شش از جدید محصول توسعة فرایند(. 2011

 تولید میزان افزایش ،یابی عیب و آزمون تفصیلی، طراحی سامانه، سطح طراحی مفهوم، ةتوسع

(Ulrich and Eppinger, 2011 .)مدیریت که است ای رشته میان یفرایند ،جدید محصول ةتوسع 

 های بخش تمام همکاری به و شود می شامل را عملیات مدیریت و مهندسی طراحی بازاریابی،

 (.Haque et al., 2000) دارد ازنی سازمان

 این خبرگان نظر و ادبیات مرور با که جدید محصول ةتوسع موفقیت ارزیابی های شاخص

 محصول کیفیت میزان جدید، محصول نوآوری میزان :است زیر موارد شامل شد انتخاب حوزه
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 از حاصل بازار سهم میزان جدید، محصول فروش میزان جدید، محصول ةتوسع سرعت جدید،

 .جدید محصول فروش از شرکت سودآوری و جدید محصول تولید

 
 NPD-SCM هماهنگی و ترازی هم
 محصول ةتوسع ةپروژ شکست باالی میزان به توجه با ،امروز ةپیچید و یرقابت شدت به بازار در

 بتوانند و باشند داشته تری هماهنگ و تر منسجم تأمین ةزنجیر که اند  موفق هایی شرکت ،جدید

 خود شرکت جدید محصوالت ةتوسع فرایند و تأمین ةزنجیر های مؤلفه بین مؤثر ای رابطه

 .کنند برقرار

 به اینجا در که است هگرفت انجام متعددی های پژوهش ،NPD-SCM حوزة در تاکنون

 :کنیم می اشاره ها آن از تعدادی

 رب را ثالث طرف مشارکت و تأمین ةزنجیر تأثیر( 2012) همکارانش و 1الی شیون چی

 همکاری نوعی را تأمین ةزنجیر ةشبک مفهوم ها آن. کردند بررسی محصول نوآوری عملکرد

 آوری جمع از پس ها آن. گرفتند درنظر شرکت جدید محصول ةتوسع برای خارجی عضو

 رب را تأمین ةزنجیر عضو مشارکت تأثیر ،تایوان در تولیدکننده شرکت 208 از اطالعاتی

 تأثیرهای ،خارجی عضو مشارکت داد نشان نتیجه. کردند بررسی حصولم نوآوری عملکرد

 مشارکت بین ارتباط برای ثالث طرف مشارکت و دارد محصول نوآوری عملکرد بر مثبتی

 بین ارتباط ،همچنین. است کننده تعدیل و مهم محصول نوآوری عملکرد و بیرونی اعضای

 عملکرد و کننده تأمین مشارکت اما ،بود مثبت کننده تعدیل بازار عملکرد و مشتری مشارکت

 .بود منفی کننده تعدیل ثالث طرف مشارکت با طراحی

 و جدید محصول توسعة در کننده تأمین ادغام( 2005) همکارانش و 2پترسون جی کنس

 از بسیاری در ها آن نظر از. کردند بررسی را تأمین زنجیرة طراحی و فرایند محصول، هماهنگی

 کیفیت، بهبود مشتری، توسعة زمان برای مفهوم ایجاد جویو جست در اه شرکت صنایع،

 ادغام. هستند جدید محصوالت اندازی راه کردن آسان و جدید محصوالت هزینة کاهش

                                                            
1. Chi- shiun lai 
2. Kenneth J.Petersen 
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 این به دسترسی برای اساسی مزایای تواند می ،جدید محصول توسعة در مواد کنندگان تأمین

 و ستها ایده طراحی برای ساده ةمشاور شامل نکنندگا تأمین با مشارکت. باشد داشته اهداف

 براین،عالوه. دارند کامل مسئولیت ها سیستم و قطعات طراحی برای کنندگان تأمین برخی حتی

. کنند مشارکت جدید محصول توسعة فرایند مختلف مراحل در کنندگان تأمین است ممکن

 طراحی تأمین، زنجیرة طراحی در کلیدی هماهنگی فرایند یک ،اول ردة کنندة تأمین مشارکت

 پرسش چندین کردن مطرح با( 2005) همکارانش و پترسون. است فرایند طراحی و محصول

 های شیوه چه کردند بررسی ،جدید محصول ةتوسع در کننده تأمین مشارکت دربارة مهم

 کنندگان تأمین وقتچه و گذارد می تأثیر جدید محصول ةتوسع تیم اثربخشی رب ای مدیریتی

 به عوامل، در اختالف این آیا ندکرد بررسی ها آن ،همچنین. کنند مشارکت زمینه این در باید

 که کردند مطالعه ها آن ،درنهایت. دارد بستگی کننده تأمین مسئولیت سطح و مشارکت زمان

 درآمدهای در یدار معنی بهبود تواند می جدید محصول ةتوسع در کننده تأمین مشارکت آیا

 .کند ایجاد محصول طراحی عملکرد رد یا مالی

 های قابلیت بر جدید محصول معرفی تأثیر» عنوان با یپژوهش در( 2010) همکاران و 1کریپا

 تأثیرهای دلیلبه ،شود می ارائه بازار به جدیدی محصول که یزمان هر ندکرد بیان «تأمین ةزنجیر

 محصول بتواند تا شود بازطراحی باید تأمین ةزنجیر ،تأمین ةزنجیر بر محصول ةتوسع متقابل

 محصول توسعة فرایند طی که محصول های ویژگی. دهد ارائه بازار به یمؤثر و کارآمد جدید

 معماری شامل) محصول ساختار محصول، تنوع پژوهش این در ،شود می تعریف( NPD) جدید

 ةزنجیر دعملکر بر ها ویژگی این. است شده گرفته درنظر نوآوری و( مواد لیست و محصول

 میان همکاری درجة و تأمین زنجیرة راهبرد تأمین، زنجیرة ساختار شاخص سه شامل) تأمین

 .شود می تأمین زنجیرة عملکرد افزایش موجب فرایند دو این ترازیهم که دارد تأثیر( بازیگران

 اگر معتقدند ،SCM و NPD هماهنگی عنوان با یپژوهش در( 2011) 2اریکسون و هلیتفت

 شکست( درصد 50 از بیشتر) باالی میزان نشوند، مشخص  یکدیگر بر دو این متقابل هایتأثیر

 وجود به -است درصد 90 اروپا در و درصد 95 باالی امریکا در که -جدید محصول توسعة

                                                            
1. Crippa 
2. Hilletofth and Eriksson 
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 طرف دو این ترازی هم که دانند می عرضه طرف را SCM و تقاضا طرف را NPD ها آن .آید می

 عامل ها آن ،موجود ادبیات به توجه با. است محصول توسعة قیتموف عامل و تعادل موجب

 مبلمان صنعت در که موردی مطالعات با و کردند استخراج را جدید محصول توسعة موفقیت

 .کردند بیان را SCM و NPD میان ارتباط و متقابل تأثیرهای ،دادند انجام سوئد

 در مرجع چارچوبی ةارائ برای ،SCM و NPD ترازی هم ةمقال در( 2006) 1پرو و سیانسی

 مشتریان رضایت ،دو این ترازیهم کردند بیان و کوشیدند فرایند دو این متقابل تأثیرهای زمینة

 SCM و NPD بین اصلی زمینة سه شدند متوجه ادبیات بررسی در ها آن. آورد می ارمغان به را

 :شود می زیر موارد شامل که دارد وجود

 تأمین زنجیرة و فرایند ل،محصو همزمان طراحی. 1

 تنوع مدیریت. 2

 کنندگان تأمین مشارکت. 3

 توسعة زمان و تأمین زنجیرة مدیریت رابطة یپژوهش در( 2006) 2وودز و اسپاولدینگ

 که رسیدند نتیجه این به و کردند وتحلیل تجزیه را آمریکا شیرینی صنعت در جدید محصول

 بهبود با درنتیجه و تر سریع ،تر ارزان را مشتریان نیازهای ها شرکت شود می موجب ترازی هم

 فرایند در کنندگان تأمین و خریداران مشارکت دریافتند ها آن .کنند برآورده مالی عملکرد

 توسعة زمان کنندگان تأمین و خریداران مشارکت و است افزایشدرحال جدید محصول توسعة

 زمینة در ها شرکت ناتوانی گرفتند نتیجه ها آن همچنین، .دهد می کاهش را جدید محصول

 است دلیل این  به تأمین، زنجیرة های شاخص مشارکت با جدید محصول توسعة زمان کاهش

 ابزاری تاکنون و است تولیدکنندگان برای جدید تقریباً مفهومی فرایند دو این هماهنگی که

 .است نشده اتخاذ و کشف فرایند دو این کارآمد هماهنگی برای

 فرایند با مرتبط کارآفرینانة تأمین زنجیرة مدیریت های مؤلفه پژوهش این در یمخواه می

 .کنیم ارزیابی ایران شویندة صنعت در فعال کارآفرین های شرکت در را جدید محصول توسعة

 

                                                            
1. Sianesi and Pero 
2. Spaulding and Woods 
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 شناسی روش
 -توصیفی نوع از ،ها داده گردآوری برحسب و است کاربردی هدف، نظر از پژوهش این

 های روش» معنیبه که شد استفاده 1(TOPSIS) تاپسیس مدل از اساس، ینبرا. است پیمایشی

 2(AHP) مراتبی سلسله تحلیل روش همچنین و است «آل ایده حل راه به مشابهت براساس ترجیح

 گیری تصمیم های روش جزء که شد گرفته کار به AHP-TOPSIS ترکیبی رویکرد درواقع و

 ارزیابی های شاخص وزن تعیین برای ،مراتبی سلهسل تحلیل در. است 3(MODM) همعیارچند

EXPERT CHOICE افزار نرم از جدید محصول توسعة موفقیت
 بندی رتبه برای تاپسیس در و 4

 اکسل افزار نرم از جدید محصول ةتوسع فرایند با مرتبط ةکارآفرینان تأمین ةزنجیر های مؤلفه

 مدیران و تولید ارشد کارشناسان و ارشناسانک تمام شامل تحقیق این آماری ةجامع .شد  استفاده

 و خبرگان نظر از ،پژوهش این در. شود می ها شوینده ةحوز در منتخب های شرکت ارشد

 محصوالت کندر، پاکریز، پاکنام، های شرکت شامل تهران ةشویند های شرکت ارشد مدیران

 از .شد  استفاده ایران دةشوین صنایع انجمن اعضای از تن چند و من کفساز، پارس، المللی بین

 .شد دریافت کامل ةپرسشنام 21 ،شده داده  برگشت پرسشنامة 30 بین

 ،جدید محصول توسعة فرایند و تأمین زنجیرة مدیریت ةحوز در ادبیات مرور کمک به ابتدا

 موفقیت ارزیابی های شاخص همچنین و کارآفرینانه تأمین زنجیره مدیریت اثرگذار های مؤلفه

 طریق از ،ها شاخص و ها مؤلفه این تعدد دلیلبه درنهایت و شد شناسایی جدید محصول ةتوسع

 ةزنجیر مدیریت برای مؤلفه هفده ،حوزه این دانشگاهی خبرگان از تن چند با مصاحبه انجام

. شد انتخاب جدید محصول ةتوسع موفقیت ارزیابی برای شاخص شش و کارآفرینانه تأمین

 مدیران و کارشناسان میان در و شد تهیه( گیری تصمیم ماتریس) تهساخمحقق ةپرسشنام سپس

 زمینه، نیا در که است ییمحتوا نوع از قیتحق ةپرسشنام ییروا. شد توزیع مذکور های شرکت

 صنعت خبرگان و مشاوران تولید، متخصصان از تعدادی نیز و حوزه این دانشگاهی استادان

 میزان پرسشنامه، ییایپا نییتع منظور به ،همچنین .دندکر تأیید را پرسشنامه یمحتوا شوینده،

                                                            
1. Technique For Order Of Preference By Similarity To Ideal Solution 
2. Analytic Hierarchy Process 
3. Multi Objective Decision Making 
4. Expert choice 

http://www.google.com/search?hl=en-IR&gbv=1&q=multi+objective+decision+making&revid=905111590&sa=X&ei=U6ApVJ6VPOeu7Aakr4GYBA&ved=0CDkQ1QIoAA
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 طریق از .شدند حذف باال یناسازگار میزان با های پاسخ و شد محاسبه ها پاسخ یسازگار

 نیا .دشو می سنجش ای مقایسه های ماتریس به ها پاسخ اعتبار ،یسازگار میزان سازوکار

 یمنطق اعتبار میزان چه ،ها جایگزین با ارهایعرمیز ةسیمقا به ها پاسخ هک کند می نییعت سازوکار

 میزان. است شده  گرفته درنظر 10/0 از مترک AHP روش در تحمل قابل یناسازگار زانیم .دارد

 است، 10/0 از کمتر کهاین دلیل به و است آمده دست به 03/0 زوجی های همقایس ناسازگاری

 .شود می تأیید رسشنامهپ پایایی و است قبول قابل ها مقایسه این سازگاری
 

 ها یافته
 مربوط آماری اطالعات. شد آوری جمع و توزیع آماری ةجامع میان در تهیه، از پس پرسشنامه

 .یدکن می مشاهده 1 جدول در را پاسخگویان به
 

 پاسخگویان شناختی جمعیت های ویژگی. 1 جدول

 درصد یفراوان    

 جنسیت
 67/0 14 مرد

 33/0 7 زن

 تحصیالت

 19/0 4 دکتری

 38/0 8 ارشد کارشناسی

 34/0 7 کارشناسی

 09/0 2 دیپلم و کاردانی

 سازمان در فعالیت سابقة

 24/0 5 سال 8 زیر

 48/0 10 سال 16 تا 8

 19/0 4 سال 24 تا 16

 09/0 2 سال 24 از باالتر

 شغلی سمت

 28/0 6 مدیر

 34/0 7 ارشد کارشناس

 38/0 8 کارشناس

 

 شناختی توصیف جمعیت

فعال در  نیهای کارآفر شرکتو مدیران مستقر در بین کارشناسان پرسشنامه در تحقیق، این در 

 د.شتوزیع  تهران ةندیشو عتصن
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، سابقة شغلی مت، میزان تحصیالت، سجنسیتشناختی ) اطالعات جمعیت توصیفی آمار

 .شود داده مینشان  1 ( در جدولفعالیت در سازمان

درصد پاسخگویان تحصیالت کارشناسی و  90تعداد مردان دوبرابر زنان است و بیش از 

بیش از دوسوم پاسخگویان دارای سابقة باالی هشت سال هستند و تحصیالت باالتر دارند. 

 کارشناس و کارشناس ارشد دارند.

 وزن ،Expert Choice افزار نرم از استفاده با و AHP روش با پرسشنامه آوری جمع از پس

 مشاهده قابل زیر جدول در که شد مشخص جدید محصول ةتوسع موفقیت ارزیابی های شاخص

 .است

 اول ةرتب ،بیشتر اوزان کسب با جدید محصول کیفیت و بازار سهم انمیز سودآوری، میزان

 .کردند کسب جدید محصول ةتوسع موفقیت ارزیابی های شاخص بین را سوم تا

 
 جدید محصول توسعة موفقیت ارزیابی های شاخص بندی رتبه. 2 جدول

 ردیف معیار وزن رتبه

 A جدید محصول نوآوری میزان 049/0 6

 B جدید محصول کیفیت میزان 222/0 3

 C جدید محصول توسعة سرعت 109/0 5

 D جدید محصول فروش میزان 116/0 4

 E جدید محصول تولید از حاصل بازار سهم میزان 249/0 2

 F جدید محصول فروش از شرکت سودآوری 257/0 1

 

 به و تاپسیس روش با ،درنهایت .شود می استفاده باال جدول های وزن از تاپسیس، روش در

 ارزیابی های شاخص با مرتبط کارآفرینانة تأمین زنجیرة های مؤلفه ،اکسل افزار نرم کمک

 :شد طی زیر های گام ،کار این برای. شد بندی رتبه جدید محصول توسعة موفقیت

 (47 :1390اصغرپور،) تصمیم ماتریس آوردندست  به: صفر گام

 گزینه هر به ،بنابراین ؛شود می ارزیابی گزینه  m،معیار n از ستفادها با ،تاپسیس روش در
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 هندسی میانگین ماتریس، در کاررفتهبه اعداد .شود می داده امتیازی معیار هر براساس

 .است پاسخگویان زوجی های مقایسه

 
 

 گیری ماتریس تصمیم. 3 جدول
 دیجد محصول وسعةت تیموفق یابیارز یها شاخص

 نیتأم رةیزنج یها مؤلفه
 نانهیکارآفر

 یسودآور
 از شرکت

 محصول فروش
 دیجد

 بازار سهم زانیم
 دیتول از حاصل

 دیجد محصول

 فروش زانیم
 محصول

 دیجد

 توسعة سرعت
 محصول

 دیجد

 تیفیک زانیم
 محصول

 دیجد

 ینوآور زانیم
 محصول

 دیجد

مواد  کنندگان نیمتأ 711/3 575/4 847/3 847/2 707/2 747/3
 هیاول

 یفناور کنندگان نیتأم 75/4 314/4 909/4 196/4 08/4 314/4

 عی)توز کنندگان عیتوز 562/3 671/2 023/5 909/4 75/4 774/4
 قیمحصوالت از طر

 یداخل مانکارانیپ
 (ندهیصنعت شو

 عی)توز کنندگان عیتوز 464/3 591/3 813/4 089/5 909/4 667/4
 قیمحصوالت از طر

 یخارج مانکارانیپ
 (ندهیصنعت شو

 کشور داخل انیمشتر 327/4 449/4 174/4 378/4 681/4 667/4

 از خارج انیمشتر 456/4 515/4 386/3 266/3 359/3 741/3
 کشور

 تیری)مد کیلجست 315/3 342/3 663/3 803/3 064/3 12/4
 یداخل کیلجست

 (شرکت

 توسعةو  قیتحق 378/5 138/5 884/4 813/4 552/4 619/4
 شرکت

 یها رساختیز 086/4 086/4 972/4 356/4 582/4 027/4
 در اطالعات یفناور

 ندهیشو صنعت
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 گیری ماتریس تصمیم. 3 جدول
 دیجد محصول وسعةت تیموفق یابیارز یها شاخص

 نیتأم رةیزنج یها مؤلفه
 نانهیکارآفر

 یسودآور
 از شرکت

 محصول فروش
 دیجد

 بازار سهم زانیم
 دیتول از حاصل

 دیجد محصول

 فروش زانیم
 محصول

 دیجد

 توسعة سرعت
 محصول

 دیجد

 تیفیک زانیم
 محصول

 دیجد

 ینوآور زانیم
 محصول

 دیجد

 یها رساختیز 936/3 391/4 552/4 853/3 386/3 562/3
 یصنعت یها شهرک

 ندهیشو صنعت در

 فروش و یابیبازار 733/5 456/4 038/5 733/5 865/5 257/5
 شرکت

 شرکت ینوآور 257/5 949/4 643/4 023/5 813/4 909/4

سهم بازار  رشد 774/4 884/4 884/4 207/5 327/5 643/4
 صنعت رةیزنج

 ندهیشو

 یها شرکت رشد 619/4 492/4 391/4 023/5 884/4 606/4
 صنعت در فعال

 ندهیشو

 یسازمان عوامل 449/5 559/4 932/4 327/5 75/4 477/5
 یانسان)منابع 

 (شرکت

 ینهاد یها مؤسسه 628/3 528/3 609/3 693/3 266/3 995/2
 یحام ی)نهادها
 یگذار هیسرما

در  ریپذ سکیر
 (ندهیصنعت شو

 در بازار یهوشمند 327/5 063/5 477/5 643/4 233/5 236/4
 صنعت

 
 تصمیم ماتریس کردناسیمقیب :اول گام

 یبرا .شود نرمال باید تصمیم ماتریس ،چندمعیاره گیریتصمیم های روش سایر مانند

 ةساد روش برخالف برداری روش. شود می استفاده برداری روش از مقادیر سازی نرمال

 ادامة
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 ،پژوهش های هصفح تیمحدود علتبه) دگیر می انجام زیر صورتبه خطی سازی نرمال

 (.است نشده رسم شدهنرمال میتصم سیماتر

(1)  ij
ij

m
ij

x
n

x




2

1

 

 

 شدهسایمقیب ماتریس به دهی وزن :دوم گام

 با معیارها وزن ،بنابراین ؛معیارهاست وزن براساس موزون نرمال ماتریس تشکیل بعدی گام

 است ساده بسیار کردنموزون. است شده محاسبه پیش از ،یمراتب سلسله لیتحل روش از استفاده

 .شود می ضرب معیار آن به مربوط های درایه در معیار هر وزن و
 

 شدة موزون مقیاس گیری بی ماتریس تصمیم. 4 جدول
 دیجد محصول توسعة تیموفق یابیارز یها شاخص

 نیتأم رةیزنج یها مؤلفه
 نانهیکارآفر

 یسودآور
 از شرکت

 فروش
 محصول

 دیجد

 سهم زانیم
 حاصل بازار
 دیتول از

 محصول
 دیجد

 فروش زانیم
 محصول

 دیجد

 سرعت
 توسعة
 لمحصو

 دیجد

 تیفیک زانیم
 محصول

 دیجد

 ینوآور زانیم
 محصول

 دیجد

 هیمواد اول کنندگان نیتأم 010/0 057/0 022/0 018/0 037/0 053/0

 یفناور کنندگان نیتأم 012/0 053/0 028/0 026/0 055/0 061/0

 عی)توز کنندگان عیتوز 009/0 033/0 029/0 030/0 064/0 067/0
 قیمحصوالت از طر

صنعت  یداخل رانمانکایپ
 (ندهیشو

 عی)توز کنندگان عیتوز 009/0 045/0 028/0 032/0 067/0 066/0
 قیمحصوالت از طر

صنعت  یخارج مانکارانیپ
 (ندهیشو

 کشور داخل انیمشتر 011/0 055/0 024/0 027/0 064/0 066/0

 کشور از خارج انیمشتر 012/0 056/0 020/0 020/0 046/0 053/0
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 شدة موزون مقیاس گیری بی ماتریس تصمیم. 4 جدول
 دیجد محصول توسعة تیموفق یابیارز یها شاخص

 نیتأم رةیزنج یها مؤلفه
 نانهیکارآفر

 یسودآور
 از شرکت

 فروش
 محصول

 دیجد

 سهم زانیم
 حاصل بازار
 دیتول از

 محصول
 دیجد

 فروش زانیم
 محصول

 دیجد

 سرعت
 توسعة
 لمحصو

 دیجد

 تیفیک زانیم
 محصول

 دیجد

 ینوآور زانیم
 محصول

 دیجد

 تیری)مد کیلجست 009/0 041/0 021/0 024/0 042/0 058/0
 (شرکت یداخل کیلجست

 شرکت توسعةو  قیتحق 014/0 064/0 028/0 030/0 062/0 065/0

 یفناور یها رساختیز 011/0 051/0 029/0 027/0 062/0 057/0
 ندهیشو صنعت در اطالعات

 یها شهرک یها رساختیز 010/0 054/0 026/0 024/0 046/0 050/0
 ندهیشو صنعت رد یصنعت

 شرکت فروش و یابیبازار 015/0 055/0 029/0 035/0 080/0 074/0

 شرکت ینوآور 014/0 061/0 027/0 031/0 065/0 069/0

 رةیزنجسهم بازار  رشد 013/0 061/0 028/0 032/0 072/0 066/0
 ندهیشو صنعت

 در فعال یها شرکت رشد 012/0 056/0 025/0 031/0 066/0 065/0
 ندهیوش صنعت

)منابع  یسازمان عوامل 014/0 057/0 028/0 033/0 064/0 077/0
 (شرکت یانسان

 ی)نهادها ینهاد یها مؤسسه 010/0 044/0 021/0 023/0 044/0 042/0
 یگذار هیسرما یحام

 (ندهیدر صنعت شو ریپذ سکیر

 صنعت در بازار یهوشمند 014/0 063/0 032/0 029/0 071/0 060/0
 ندهیشو

 

 

 

 

 

 

 

 ادامة
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 2منفی آل ایده حل راه و 1مثبت آل ایده حل راه تعیین :سوم گام

 و مثبت آل ایده یک شاخص هر برای. است بعدی گام یمنف و مثبت آلدهیا حل راه محاسبة

 .شود می محاسبه منفی آل ایده یک
 

 منفی آل ایده و مثبت آل ایده های جواب. 5 جدول
 مثبت آل دهای 015/0 064/0 032/0 035/0 080/0 077/0

 منفی آل ایده 009/0 033/0 020/0 018/0 037/0 042/0

 

 ها فاصله ةانداز آوردندست به :چهارم گام

 فاصلة. شود می حساب آل ایده حل راه به گزینه هر نسبی نزدیکی میزان ،گام این در

 .دوش می محاسبه زیر های فرمول با منفی و مثبت آل ایده از گزینه هر اقلیدسی
 

 آل ایده حل راه به نسبی نزدیکی محاسبة :پنجم گام

 کار این برای. شود می هسباحم آل ایده حل راه به گزینه هر نسبی نزدیکی میزان ،گام این در

 :شود می استفاده زیر فرمول از
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 ها گزینه بندی تبهر: ششم گام

 به راهکار ،باشد تر نزدیک یک به مقدار این هرچه. است یک و صفر بین CL مقدار 

 .است تر نزدیک آل ایده جواب

                                                            
1. Positive Ideal Point(PIS) 
2. Negative Ideal Point(NIS) 
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های بازاریابی و فروش شرکت، رشد  شود، مؤلفه مشاهده می 6گونه که در جدول  همان

های  ترتیب رتبه کت( بهسهم بازار زنجیرة صنعت شوینده و عوامل سازمانی )منابع انسانی شر

 اول تا سوم را کسب کردند.

 
 با جدید محصوالت توسعة فرایند در کارآفرینانه تأمین زنجیرة مدیریت های مؤلفه بندی رتبه. 6 جدول

 TOPSIS روش از استفاده
 رتبه d- d+ d-+d+ CL نهیگز

 15 325/0 080/0 054/0 026/0 هیمواد اول کنندگان نیتأم

 12 522/0 068/0 033/0 036/0 یفناور نکنندگا نیتأم

 قیمحصوالت از طر عی)توز کنندگان عیتوز
 (ندهیصنعت شو یداخل مانکارانیپ

041/0 036/0 077/0 527/0 11 

 قیمحصوالت از طر عی)توز کنندگان عیتوز
 (ندهیصنعت شو یخارج مانکارانیپ

043/0 027/0 070/0 613/0 9 

 8 638/0 068/0 025/0 043/0 کشور داخل انیمشتر

 13 365/0 074/0 047/0 027/0 کشور از خارج انیمشتر

 16 277/0 071/0 051/0 020/0 (شرکت یداخل کیلجست تیری)مد کیلجست

 7 682/0 071/0 023/0 048/0 شرکت توسعةو  قیتحق

 10 538/0 068/0 031/0 037/0 ندهیشو صنعت در اطالعات یفناور یها رساختیز

 14 363/0 072/0 046/0 026/0 ندهیشو صنعت در یصنعت یها رکشه یها رساختیز

 1 868/0 071/0 009/0 062/0 شرکت فروش و یابیبازار

 4 741/0 069/0 018/0 051/0 شرکت ینوآور

 2 779/0 069/0 015/0 053/0 ندهیشو صنعت رةیزنجسهم بازار  رشد

 6 683/0 068/0 021/0 046/0 ندهیشو صنعت در فعال یها شرکت رشد

 3 757/0 071/0 017/0 054/0 (شرکت یانسان)منابع  یسازمان عوامل

 یگذار هیسرما یحام ی)نهادها ینهاد یها مؤسسه
 (ندهیدر صنعت شو ریپذ سکیر

014/0 056/0 071/0 201/0 17 

 5 714/0 072/0 021/0 052/0 ندهیشو صنعت در بازار یهوشمند

 

 گیری نتیجه و بحث
 و «جدید محصول فروش از شرکت سودآوری یزانم» شاخص دهد می نشان تحقیق نتایج
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 در 249/0 و 257/0 اهمیت وزن با ترتیببه ،«جدید محصول تولید از حاصل ربازا سهم میزان»
 3 جدول. گرفتند قرار جدید محصول ةتوسع موفقیت ارزیابی های شاخص دوم و اول های رتبه
 ةمؤلف .دهد می نشان را جدید محصول ةتوسع موفقیت ارزیابی های شاخص سایر اهمیت وزن

 مثبت آل ایده حل راه به نسبت 009/0 ةفاصل با( شرکت فروش و بازاریابی) «فروش و بازاریابی»
(d )+منفی آلایده حل راه به نسبت 062/0 ةفاصل و (d- )آلایده پاسخ به نسبی نزدیکی و (CL) 

 حل راه به نسبت 015/0 ةفاصل با «شوینده صنعت ةزنجیر بازار سهم رشد» ،اول ةرتب 868/0
 پاسخ به نسبی نزدیکی و( -d) منفی آل ه اید حل راه به نسبت 053/0 ةفاصل و+( d) مثبت لآ هاید

 به نسبت 017/0 ةفاصل با( انسانی منابع) «سازمانی عوامل» ةمؤلف و دوم ةرتب 779/0 (CL) آل ایده
 نسبی نزدیکی و( -d) منفی آل ایده حل راه به نسبت 054/0 ةفاصل و+( d) مثبت آل ایده حل راه
 تأمین زنجیرة دیگر های مؤلفه رتبة. کردند کسب را سوم ةرتب 757/0 (CL) آل ایده پاسخ به

 .است مشاهده قابل 6 جدول در فرینانهکارآ

 
 دهاپیشنها

 شود می پیشنهاد شوینده صنعت در فعال کارآفرین های شرکت به ،حاضر تحقیق نتایج براساس
 و اریابیباز» بخش مشارکت از 6 جدول طبق خود جدید محصوالت ةتوسع های پروژه در

 «شرکت انسانی نابعم» و «شوینده صنعت زنجیرة بازار سهم شدر» های مؤلفه و «شرکت فروش
 کارآفرینانه تأمین ةزنجیر های مؤلفه بین را سوم و دوم و اول های رتبه ترتیب به که کنند استفاده
 براساس را کارآفرینانه تأمین زنجیرة دیگر های مؤلفه توانند می ها آن همچنین، .کردند کسب

 این شود می پیشنهاد پژوهشگران به .باشند داشته درنظر 6 جدول در شده حاصل های رتبه
 :دهند گسترش زیر های زمینه در را موضوع

 فرایند در جداگانه صورت به ها آن اجزای و تأمین زنجیرة های مؤلفه از هریک بررسی .1
  ؛جدید محصول توسعة

 ؛مختلف صنایع در جدید محصول توسعة فرایند بر نتأمی زنجیرة در نوآوری تأثیر بررسی .2
  ؛مختلف صنایع در جدید محصول توسعة فرایند بر تأمین زنجیرة در رشد تأثیر بررسی .3
 ؛جدید محصول توسعة مراحل بر کارآفرینانه تأمین زنجیرة های مؤلفه تأثیر بررسی .4
  .دیگر صنایع در کارآفرینانه تأمین زنجیرة های مؤلفه بررسی .5



  530 1394پاییز ، 3 شماره ،8 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة                    

 

 ابعمن
 تهران دانشگاه انتشارات تهران، اول، چاپ ،ارهیچندمع های گیری میتصم ،(1390) محمدجواد اصغرپور،

 صفرزاده،: ترجمه ،(کاربردها و ها نظریه مفاهیم،) تأمین زنجیره مدیریت ،(1390) نیوان رایت، ران، باسو،
 نشر مهربان ابکت موسسه تهران، اول، چاپ آرتمیس، مبارکه، مسوه مینا، مصدر، حسین،

Armstrong, gary and kotler, Philip (2005) “marketing. An introduction”,7th 
edition. United states of America pearson education 

Chi-shiun Lai, chun-shou Chen and Chin-Fang Yang. (2012), “the involvement 
of supply chain partners in new product development:the role of a third 
party”:international journal of electronic business management 

Christ, P. (1998). Know This: Marketing basics:“Principles of marketing”. 
KnowThis Media. Vol.13. 9. 

Crippa, R, and L.Larghi, M. Pero, A. Sianesi. (2010). “The impact of new 
product introduction on supply chain ablility to match supply and demand”. 
International Jornal of Engineering. 

Haque,B, pawar, K.S. Barson, R.j (2000). “Analysing organizational Issues In 
concurrent new product development international”l, journal of production 
economics 

Hilletofth, P., Eriksson, D. (2011). “Coordinating new product development with 
supply chain management”. Industrial management & data systems, 264-280 

Kenneth J. Petersen, Robert B. Handfield, and Gary L. Ragatz, (2005). ”A 
Model of Supplier Integration into New Product Development” 

Lee, William B. and Michael R. katzorke(2010),” learning effective supply 
chain transformations”:A guide to sustainable world-class capability and 
results, Ft. Lauderdale,J. Ross publishing 

Pero, M.., Sianesi, A (2006).”A framework for the alignment of new product 
development and supply chains”.An international journal emerald article, 
115-128 

Spaulding, A.S and Woods, T.S. (2006).” An analysis of the relationship 
between supply- chain management practices and new product development 
time: A case of the north American confectionery manufacturers” 

Stadtler H (2005),”supply chain management and aduanced planning-basic, 
overview and challenges”.Europeon jornal of operational research, 163(3), 
575-588 

Ulrich, k.T and Eppinger, S.D. (2011) ”product design and development”,Mc 
graw-Hill, Irwin 


