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 همزمان هاشركت شده باعث قوانين تغيير و مشتريان نيازهاي تغيير محصوالت، كوتاه عمر چرخه
 و شناسايي پژوهش اينموضوع . بپردازند فعاليت به تامين زنجيره و جديد محصول توسعه بعد دو در

. باشد مي شركت عملكرد بر جديد محصول توسعه و كارآفرينانه تامين زنجيره موثر هايمولفه ارزيابي
بازه مكاني شامل صنايع نوشيدني شهر بوده و  1393و سه ماهه اول  1392بازه زماني تحقيق سال 

اساس  برشد و  انجام پرسشنامه ساختاريافته و نيمه مصاحبه طريق از اطالعات آوري جمع. تهران است
 واگرا روايي ،همگرا روايي از روايي بررسي منظور به .گرديدگيري تصادفي حجم نمونه تعيين روش نمونه

 آلفاي همراه به عاملي بار ضرايب روش با پرسشنامه پايايي همچنين شد و استفادهو روايي محتوا 
پي ال -اسمارت" افزار نرم به كمك ساختاري معادالت با استفاده از هفرضي آزمون. گرديد بررسي كرونباخ

و توسعه  334/0 با شدت ينانهكارآفر ينتام يرهزنج يها دهد كه مولفه ينشان م يجانجام شد. نتا "اس
 زنجيره در رشد مولفه سه .دهد مي قرار تاثير تحت را هاعملكرد شركت 388/0 با شدت يدمحصول جد

را تبيين  كارآفرينانه تامين زنجيرهمتغير مكنون  كنندگان تامين مشاركت و مشتريان تامين، مشاركت
 نوآوري و و تنوعبهداشت محصول  و سالمت هاي ويژگي محصول، اي ذائقه هاي ويژگي مولفه سه وكرده 

 .كنندرا تاييد مي جديد محصول توسعهنيز متغير مكنون  محصول
 
  ها شركت عملكرد ،يدنينوش صنعت نانه،يكارآفر نيتام رهيزنج د،يجد محصول توسعه هاي كليدي:واژه
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  مقدمه
 شيافزا .دهديم ليتشك رانيا در را ينفت ريغ اقتصاد از يمهم بخش ييغذا عيصنا

 است و باعث شده مصرف بازار در آن كشش نشانگر در صنعت نوشيدني تقاضا عيسر
و  بزرگ جامه(باشد  برخوردار يمطلوب روند از رياخ سال چند در كشور يدنينوش صنعت
2Fاي پسته

 با 3F2ديجد محصول توسعه يهاهپروژ از ييباال درصد گريد يسو از). 1387، 1
. است شده تر دهيچيپ امروز يبازارها در يرقابت تيمز حفظ و شوند يم مواجه شكست

 خود يخود به بازار روند و يآور فن به پاسخ در ديجد محصول يطراح مستمر ييتوانا
 بر يا ندهيفزا ديتاك رياخ قاتيتحق و باشد ينم شركت يبقا نيتضم يبرا يكاف شرط

5Fبوز و هميلتون( اند داشته ديجد محصول توسعه و 4F3نيتام رهيزنج تيريمد يهماهنگ

4 ،
1982 .( 
 ديجد محصول توسعه و نيتام رهيزنج تيريمد يها مولفه يرگذاريتاث و يتراز هم
 جمله از عيصنا از ياريبس در رو، نيهم از شوديم ها شركت عملكرد بهبود به منجر
بهبود  ان،يبه كاهش زمان توسعه مشتر يابيدنبال دست به ها شركت ييغذا عيصنا

 محصوالت آسان يانداز راه يبرا التيتسه و ديجد محصوالت نهيهز كاهش ت،يفيك
6Fپترسن و كنت و هندفيلد و راقاتز(. هستند ديجد

 درخاصي  پژوهش) تاكنون 2004، 5
-شركت عملكرد بر نيتام رهيزنج تيريمد و ديجد محصول توسعه يهامولفه ريتاث مورد

 هاآن يرگذاريتاث از ييايمزا چه و باشند رگذاريتاث تواننديم هاآن چگونه ها و اينكه
 عملكرد بهبود فكر به ديبا امروز يرقابت بازار در. انجام نشده است ديآ يم دست به

 توانند يم نانهيكارآفر نيتام رهيزنج و ديجد محصول توسعه يها مولفه و بود ها شركت
 نيا يابيارز و ييشناسا به تحقيق نيا در ما و دهند قرار ريتاث تحت را ها شركت عملكرد

 .ميپرداز يم ها مولفه
 حوزه در هايي پژوهش وجود عدم و كشور در گرفته صورت هاي پژوهش به توجه با

 نوشيدني، صنايع حوزه در كارآفرينانه تامين زنجيره مديريت و جديد محصول توسعه
 :باشد مي زير موارد شامل پژوهش كليدي هاينوآوري

                                                           
1 Jamebozorg & Pestei 
2 New Product Development (NPD) 
3 Supply Chain Management (SCM) 
4 Booz & Hamilton 
5 Petersen & Kenneth & Handfeild & Ragatz 
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 عيصـنا  در هـا  شركت عملكرد بر موثر نانهيكارآفر نيتام رهيزنج يهامولفه ييشناسا -1

 يدنينوش

 عيصـنا  در هـا  شـركت  عملكـرد  بر موثر ديجد محصول توسعه يهامولفه ييشناسا -2

 يدنينوش

هـاي  بـر اسـاس مولفـه    ديـ جد محصـول  توسعه و نانهيكارآفر نيتام رهيزنجي ابيارز -3

 كنندهتببين

 
 پژوهش يشينهپ

 شده متمركز موقع به تحويلو  يفيتك ينه،به هز عمدتاً ينتام يرهزنج يسنت ديدگاه
 كارآفرينانه تامين زنجيره يتموفق يبرا يعوامل الزم اما نه كاف يلتحو و كيفيت. است

7Fلي(هستند 

ها  مخاطره ياها  فرصت سنتي، تامين زنجيره يك در همچنين). 2010، 1
 يك كه است كارآفرينانه تامين زنجيره اين شوند، كنترلها  توانند توسط شركت ينم
8Fپور و ترابي  فارسيجاني و فرضي(كند  مي پيشنهاد را اثرگذار حل راه

اين  در). 1390، 2
 يها را به مولفه ينتام يرهدر زنج يو نوآور ينتام يرهرشد در زنج مولفهما دو پژوهش، 

 يبه اختصار معرف ينتام زنجيره هاي مولفه ادامه در. يمكن ياضافه م ينتام يرهزنج
 موجود روابط سازي مدل به اشاره كهاست  سازييكپارچه بعد ها مولفه از يكي گردند. يم

9Fپرو و عبدالكافي و سيانسي و بلكر( دارد شبكه اجزاي بين

 عمر كوتاهتر  چرخه). 2010، 3
 از تامين، بسياري زنجيره سازي يكپارچه عالوه به محصوالت، سازي سفارشي يشافزا و

 با همكاريو  جديد محصول توسعه ها درفعاليت سپاري برون افزايش براي را هاشركت
10Fميكوال و الرسن(است  كرده مختلف تشويق كنندگان تامين

 يساز يكپارچه). 2006، 4
موجب  و نيز ديجد محصول توسعهموفقيت  عوامل از يكي توسعه، و تحقيق و بازاريابي

). 1392و همكاران، ياسي(ال باشد مي بازاريابي واحد با توسعه و تحقيق واحد افزايي هم
 چه زيرا اگر استمحصول  يتعوامل موثر در موفق ينتر يعاز شا يكي يمشتر مشاركت
 كاهش زمان و كاري شدن دوباره حداقلولي موجب  است بر زمان مشتريان مشاركت

                                                           
1 Lee 
2 Farsijani & Farzi & Torabipur 
3 Pero & Abdelkafi 
4 Mikkola, J. H. & Larsen 
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11Fاسپالدينگ و وودز( شودمحصول مي توسعه

 مستقيم طور به مشتريان مشاركت). 2006، 1
12Fفنگ و وانگ(دهد  مي قرار تاثير تحت را محصول بازار عملكرد غيرمستقيم و

2 ،2013 .(
ها، زمان  ينهتواند در كاهش هز يم جديد محصول توسعه در نيزكنندگان  ينتام مشاركت

 كنندگان تامين به دسترسي عملكرد، و كيفيت بهبود مشتري، براي مفهوم ي توسعه
كند  كمك نوآورانه هاي فناوري ارائه و دهي سفارش زمان كاهش توانا، و فني متخصص

و  يمطور مستق كنندگان به ينتام مشاركت همچنين). 2006ميكوال و الرسن، (
و سرعت توسعه محصول اثرگذار است  ينهبر عملكرد بازار محصول، هز يممستقيرغ
بازار و  هاي فرصت تبديل فرايند شامل جديد محصول توسعه). 2013فنگ و وانگ، (

محصول قابل عرضه در بازار  يكمحصول به  يدر مورد تكنولوژ  فرضيه هااز  يا مجموعه
 كه حالي در است هاآن مالي ردعملك و هاشركت بازار موقعيت بهبود آن هدف واست 

پرو و عبدالكافي و ( كند يم يجادا يدبكر جد يبازارها و جديد صنعتي استاندارهاي
: شود مي انجام مرحله در شش يدتوسعه محصول جد يند). فرا2010سيانسي و بلكر، 

تست و  يشي،آزما يدتول يند،محصول و فرا مهندسي محصول، ريزي برنامه مفهوم، توسعه
 ). 2006سيانسي و پرو، ( يراه انداز

 يريگ اندازه جهت باشد. بودن مي ماژوالرشامل  جديد محصول توسعه هاي مولفه
 ها، ماژول بين اتصال سطح شده كه عبارتند از يشنهادپ يريگ سه روش اندازه يتهماژوالر
 ماژول انواع كه اي درجه و فيزيكي اجزاي و محصول كاربردي عناصر بين تطابق درجه

 ).2010پرو و عبدالكافي و سيانسي و بلكر، (كنند  توليد را محصول چند توانند مي
كه در آن  ينرخ ياشود و  يارائه م يانكه به مشتر يبه تعداد محصوالتمحصول  تنوع
). 2006سيانسي و پرو، (دارد  اشاره كنند، مي جايگزين را موجود محصوالت هاشركت

 درك محدوده است؛ تنوع داخلي يعني داخلي و خارجي نوع دو هر شامل محصول تنوع
 شده تمام نيمه محصوالت و قطعات تنوع به معناي داخلي تنوع و مشتريان توسط شده
13Fكريپا و الرگي(باشد  مي

 ).2010و پرو و سيانسي،  3
 يااز نظر كل صنعت و  ياست كه به درجه تازگ نوآورانهتوسعه محصول  ،بعد آخر

 پروژه نوع سه. دارد نوآوري پروژه نوع به بستگي نوآوري سطح. داردشركت اشاره 
 و فورم پلت هاي پروژه شكنانه، صف هاي است كه شامل پروژه شده تعريف جديد محصول

 بوده و زياد گذاري سرمايه مستلزم شكنانه صف هاي پروژه .شوندشده مي مشتق هاي پروژه

                                                           
1 Spaulding & Woods 
2 Feng & Wang 
3 Crippa & Larghi 
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 است معماري نوآوري توسعه هدف فورم پلت هاي پروژه .آيد مي جديد كامالً محصوالت با
پرو و (شوند مي جزئي نوآوري يا جديد ماژول به منجر شده مشتق پروژهاي كهحالي در

دانش يوكارها كسب طيمح در حاضر، حال در). 2010عبدالكافي و سيانسي و بلكر، 
 از ينوآور و عملكرد يور بهره در يفكر سرماية كه دارد وجود قيعم باور اين انيبن

14Fزاده محرابي و جديدي و عالمه و عالم( است برخوردار فزاينده و اساسي تيياهم

1 ،
به موقع متمركز شده است و طبق  يلتحو و يفيتك ينه،به هز عمدتاً عملكرد ).1392

ما  .است يريگ قابل اندازه ييو پاسخگو يور بهره يلهوسبه )2010مقاله پرو و همكاران (
و  يلزمان تحو ينه،هز يان،مشتر يترضاشامل عملكرد را  يها پژوهش مولفه يندر ا

 .يما در نظر گرفته يفيتك
 محصول توسعه نديفرا در كنندگان نيتام مشاركت عنوان با حوزه نيا در مقاله نياول

باعث شد  هاندفيلد و فاين مانند يسندگانينو تالش كه شد شروع 1997 سال در ديجد
 ديكنندگان در توسعه محصول جد نيمدل مشاركت تام نيتر به جامع 2010كه در سال 

 ديجد محصول توسعه يتراز و هم يمتقابل، هماهنگ راتيشود اما موضوع تاث افتهيدست 
مورد  گانيشياز دانشگاه م هالتتوسط  2003بار در سال  نياول مديريت زنجيره تامينو 

دو  نيارتباط ا ييبه چرا قتيو در حق ونديدر مقاله خود تنها به پ يتوجه قرار گرفت. و
موضوع  نيبعد به ا يدر سالها تدريجبه ؛نبود يآن خبر يحوزه پرداخت اما از چگونگ

 يبررس قيموضوع را به صورت عم نيكردند تا بتوانند ا يسع سندگانيپرداخته شد و نو
 رهيزنج تيريو مد ديتوسعه محصول جد يها و مولفه رهايمتغ ليدل نيكنند به هم

 يپژوهش دارا نيوجود دارد و موضوع ا ييهاكردند. اما هنوز شكاف يرا وارد باز نيتام
 باشد. يم ينوآور

و توسعه  نيتام رهيزنج يها متقابل مولفه راتي) تاث2010و همكاران در سال ( پرو
 يهاهريو زنج ديول جدتوسعه محص يتراز با عنوان هم يا را در مقاله ديمحصول جد

 بودن، ماژوالر مولفه، سه زمان آن تا موجود اتيادب به توجه با هاكردند. آن يبررس نيتام
 ينوآور بار نياول يبرا هاآن. گرفتند نظر در ديجد محصول توسعه يبرا ينوآور و تنوع

 عنوان به را يهماهنگ و يهمكار ،يساز كپارچهي طرف آن در و كردند اضافه ها مولفه به را
 يها شركت در خود يها هيفرض تست از پس و گرفتند نظر در نيتام رهيزنج يها مولفه
 عملكرد بر تيدرنها و گريكدي بر ها مولفه نيا متقابل ريتاث يبرا يچارچوب ،مطالعه مورد

                                                           
1 Mehrabi & Jadidi & Allameh & Alemzadeh 
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15Fكسونيو ار تفتيهل. ستا ييپاسخگو و يور بهره مولفه دو شامل كردند كه ارائه

1 
 مديريت زنجيره تامينو  ديجد محصول توسعه يبا عنوان هماهنگ يا ) در مقاله2011(

 ينرخ باال ني(ا ديشكست توسعه محصول جد يمطلب اشاره دارند كه نرخ باال نيبه ا
 نيمتقابل ا راتيتاث ييعدم شناسا لي%) به دل90% و در اروپا 95 يباال كاي%، در امر50

 مديريت زنجيره تامينرا طرف تقاضا و  ديجد محصول توسعه هااست آن گريكديدو بر 
توسعه محصول  تيدو را تعادل و عامل موفق نيا يتراز دانند و هم يرا طرف عرضه م

 ديتوسعه محصول جد تيموجود آنچه كه باعث موفق اتيبا توجه به ادب هادانند. آنيم
كه در صنعت مبلمان سوئد انجام دادند  يشود را استخراج و با مطالعات مورد يم

 انيرا ب مديريت زنجيره تامينو  ديجد محصول توسعه انيمتقابل و ارتباط م راتيتاث
  .دكردن

 ديجد محصول توسعه در نيتام رهيزنج تيريمد مشاركت نهيزم در يقيتحق تاًينها
 يبررس به خود قيتحق در ها. آناست شده انجام نيچ در) 2013( وانگ و فنگ توسط

 اندپرداخته ديجد محصول توسعه در يخارج عوامل و يداخل عوامل يساز كپارچهي ريتاث
و مشاركت  يمشتر مشاركت بر يمثبت اثرات يداخل مشاركت كه گرفتند جهينت و

 ميمستقريو غ ميمستق راتيتاث يدارا يمشاركت داخل نيبر ا عالوهكننده دارد.  نيتام
دهد كه مشاركت  ينشان م نيهمچناست.  ديمثبت در سرعت توسعه محصول جد

 بر ريبا تاث ميمستقريطور غهرا ب سرعت و هزينه توسعه محصول جديدتواند  يم يداخل
سرعت و هزينه  مشابه، طورهب. بخشد بهبود ،كننده نيمشاركت تام وي مشتر مشاركت

-آ. كنند يم كمك بازار عملكرد بهبود يبرا يداخل مشاركت به زين توسعه محصول جديد
 با يروش توسط را ديجد محصوالت تواندب يشركت اگر كه دهند يمتوضيح  ادامه در هان

به . افتي خواهد بهبود بازار سهم از آن يها منفعت دهد، توسعه كارآ زمان و نهيهز
مشابه  يوزن هزينه توسعه محصول جديددهد كه  ينشان م قيتحق نيا يهاآزمون ،عالوه

 .دارد بازار عملكرد بر ميمستق يرگذاريتاث در سرعت توسعه محصول جديد
 

 شناسي پژوهش روش
 اكتشافي  آميختة روش عنوان به و بوده كمي -كيفي پژوهش، اين در تحقيق روش

 بامصاحبه  12 يافتهساختار نيمه مصاحبه يقطر از كيفي. در بخش باشد مي مطرح
(بر اساس اطالعات انجام شد  ها نوشيدني حوزه در فعال صنعتي مديران و خبرگان

                                                           
1 Hilletofth & Eriksson 
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 يدو توسعه محصول جد ينانهكارآفر تامين زنجيره هاي مولفه ييشناسا به ) كه1جدول
 مرحله تا هدفمند گيرياز نمونه بودمورد نظر  هاداده كفايت كه آنجائي از و پرداختيم

  شد. استفاده اشباع
 

 هاصنعتي در مصاحبه مشخصات خبرگان و مديران. 1 جدول

 
نقش در 

 زنجيره تامين
 نام شركت

نام 
 تجاري

 حوزه فعاليت
سمت 
 شغلي

 توليد مدير توليدكننده انواع ماءالشعير بهنوش بهنوش ايران  توليدكننده 1

 توليدكننده 2
صبا شهد 
 پاسارگاد

 توليد مدير توليدكننده انواع آبميوه خالص  دل وس

 توليدكننده 3
رامتين نوش 

 اسپادانا
 ترمو

توليدكننده انواع ماءالشعير با 
 طعم هاي متنوع

 توليد مدير

 توليدكننده 4
كشت و صنعت 

 آپادانا
 توليدكننده انواع آبميوه رزشتاك

كنترل  مدير
 كيفيت

 توليدكننده 5
صنايع غذايي 

 نفيسا

سان 
نوش 

 پرونكس

توليدكننده انواع نوشيدني هاي 
بدون گاز، فراورده هاي يخي، 

پودر شربت، آبميوه و آب 
 شاميدني

 مديركارخانه

 توليدكننده 6
صنايع غذايي 

 فراهاني
تاپ 
 فرِش

توليدكننده آب هاي گازدار طعم 
 دار

مديرفني و 
 توليد

 - دژپاد كنندهتامين 7

توليد كننده سيستم هاي 
نگهداري كاال در انبار و اسكلت 
هاي پيش ساخته(صنعت قفسه 

 بندي و انبار)

 فروش مدير

 كنندهتامين 8
آب آفرينانه نوين 

 البرز
 آبكو

طراح و توليدكننده تجهيزات 
 تصفيه آب و فاضالب

 توليد مدير

 - آريان پالست كنندهتامين 9
توليد و توزيع انواع ظروف و 

قطعات پالستيكي، بطري هاي 
 پلي اتيلن، انواع پريفرم و درب

 فروش مدير

 آراد تحول كاالي آراد كنندهتامين 10
-توليدكننده دستگاههاي ليبل

هاي هاي پشت چسب دار، ليبل
 گرد 

 توليد مدير

 كنندهتامين 11
سازي ماشين

 آرش
 مدير فني توليدكننده مخزن و پمپ -

 توسعه محصوالت جديد - - - 12
خبره 

 دانشگاهي
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حاصل  يها داده يلو تحل يهبه تجز يباز و محور يروش كدگذار از استفاده با سپس

 بر .است آمده دست به كوكران فرمول قيطر از نمونه حجم .ه شداز مصاحبه پرداخت
 گرفتن نظر در وساده و با استفاده از فرمول كوكران  يتصادف يريگ اساس روش نمونه

 تمام ابتدا قيتحق نيا در. شد نييتع 50 نمونه حجم تعداد جامعه، حجم يبرا 75 عدد
 شامل طبقه 5 در يدنينوش ديتول نوع حسب بر تهران شهر در يدنينوش يدكنندهايتول
 و دار طعم گازدار، يها (آب ها آب ،يلبن يها يدنينوش ها، نوشابه انواع دكنندگانيتول
 و شدند يبند گروه وهيآبم انواع دكنندگانيتول و ريماءالشع كنندگان ديتول )،يمعدن آب

از پرسشنامه جهت  يكم بخش در .شد انتخاب طبقه هر از يتصادف صورت به سپس
  .الزم استفاده شده است يها داده يآور جمع
 

 پژوهش يها شاخص ياييو پا ييروا يلتحل نتايج. 2 جدول

ضر
ب

ي
 

اي
آلف

 
اخ

ونب
كر

 
ازه

س
 

اي
ه

 
عي

فر
 

A
 >

 0
.6

 

لي
عام

بار
 

ون
آزم

باز
 

جه
سن

اي
ه

 
يق

حق
ت

 
FL

 >
 0

.4
 

لي
عام

بار
 

جه
سن

اي
ه

 
يق

حق
ت

 
FL

 >
 0

.4
راج 
تخ

 اس
س

ريان
وا

 
ده

ش
  

ازه
س

 
اي

ه
 

دل
م

 
عي

فر
 

A
V

E 
> 

0.
5

 

اي
ره

تغي
م

 
ژوه

پ
ج  
خرا

ست
س ا

ريان
وا

ده 
ش

ازه
س

 
اي

ه
 

دل
م

 
لي

اص
 

A
V

E 
> 

0.
5

 
ب

ضري
 

اي
آلف

 
اخ

ونب
كر

 
ازه

س
 

اي
ه

 
لي

اص
 

A
 >

 0
.6

 
892/0 _ 0/372 898/0 

 همكاري بندي، پيكره
 زنجيره در هماهنگ و

 تامين

فه
مول

اي
ه

 
يره

نج
ز

  
ين

تام
 

انه
رين

راف
كا

 

 
 
 
 

0/647 
 
 

 
 

868/0 

 زنجيره در نوآوري 607/0 0/925 0/905 733/0
 تامين

870/0 0/797 0/812 825/0 
 سازي يكپارچه

 و تحقيق و بازاريابي
 توسعه

 تامين زنجيره در رشد 825/0 0/741 0/793 843/0
 مشتريان مشاركت 8175/0 0/776 0/796 889/0

تامين مشاركت 771/0 0/782 0/721 722/0
 كنندگان

 ايذائقه هاي ويژگي 1 0/771 0/636 000/1
فه محصول

مول
 

اي
ه

 
عه

وس
ت

 
ول

حص
م

 
يد

جد
 

 
0/665 

 
 و بهداشت ويژگي 595/0 0/756 0/856 631/0 774/0

 محصول سالمت

 تنوع و نوآوري 559/0 0/949 0/927 618/0
 محصول

 محصول كيفيت - 0/682 0/864 -

فه
مول

ها 
 ي

ود
بهب

رد 
ملك

  ع
0/718 

 
 مشتري رضايت - 0/739 0/830 - 609/0

 سودآوري افزايش - 0/294 _ -
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 يينهمگرا با تع رواييواگرا و  رواييمحتوا،  يياز روش روا داده ييروا يينتع براي
نتايج اندازه  پايايي تعيين براي شد. استفاده ،استخراج شده يانسوار يانگينشاخص م

در  هاآن ضرايب كه شد استفاده كرونباخ آلفاي كنار در عاملي بار روش از گيري شده
 مدل يها سازه يتمام يبرا كرونباخ يآلفا بيضر كه نيا به توجه با آمده است. 2جدول 

 قرار يبانيپشت مورد قيتحق ةساز سه هر ييايپا نيبنابرا باشد، يم 6/0 از باالتر ياصل
 . رديگ يم

 برموثر  ديجد محصول توسعه و نانهيكارآفر نيتام رهيزنج يهامولفه يابيارز در
 شده استفاده پرسشنامه ابزار از ها يدنينوش حوزه در فعال يها شركت عملكرد بهبود
 پژوهش، يفيك مرحله از حاصل اطالعات از استفاده با پرسشنامه، هيته يبرا. است

 نامه، اول بخش. باشد مي اصلي بخش دو شامل مذكور پرسشنامه طراحي صورت گرفت.
 و دهنده پاسخ همكاري اهميت ها، داده گردآوري از هدف نامه اين دربود.  آن همراه

 طراحي شده بود كه سؤاالت ،پرسشنامه دوم بخش بود. شده مطرح بحث مورد موضوع
 رسواالت اصلي ب .شدتقسيم مي اصلي و جمعيت شناختي سؤاالت دسته دو به خود

 زنجيره هاي مولفه تاثير ميزان و ارزيابي براي خبرگان با مصاحبه و متون مرور اساس
 اين بندي  جمله در. طراحي گرديد عملكرد بر جديد محصول توسعه و كارآفرينانه تامين

. شود پرهيز منفي و وجهي دو پيچيده، مبهم، نامفهوم، سؤاالت از شد سعي سؤاالت
 هايي گزينه با دهنده پاسخ و بودند بسته نوع از همگي پرسشنامه از قسمت اين سؤاالت

 طيف نيز شده بكارگرفته مقياس .كردمي انتخاب ها آن ميان از بايد كه بود رو روبه
استفاده از  با .بود زياد و زياد نسبتا متوسط، نسبتاً كم، كم، خيلي صورتبه ليكرت

ها پرسشنامهبعد  در گام. دست آمدبه 50حجم نمونه  75فرمول كوكران با حجم جامعه 
از  پي. ال. اس و  اس. پي. اس. اسر افزا نرم به ها داده ورود با و شد دادصنعت  فعاالنبه 

 شده استفاده كمي بخش هاي داده تحليل و تجزيه جهت يمعادالت ساختار يابي مدل
 آن عاملي بار از ها سنجه از يك هر پايايي تعيين جهت اس،. ال. پي روش در. است

 سازة در سنجه، همبستگي ميزان دهندة نشان معيار اين. شود مي استفاده ها سنجه
 نظر بنا به ها سنجه از يك هر عاملي بار براي قبول قابل ميزان حداقل. باشد مي مربوطه
 شده بيان ميزان از كمتر ها آن عاملي بار كه هايي سنجه و باشد مي 4/0 با برابر هالند،
16Fهالند(شوند  گذاشته كنار آزمون فرآيند از بايد باشد،

 بار كه گردد مي مشاهده). 1999، 1

                                                           
1 Hulland 
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 حداقل از باالتر و بوده 4/0 از باالتر مدل، شدة مشاهده متغيرهاي تمامي براي عاملي
  است. تاييد مورد گيري اندازه مدل كيفيت اول شرط رو اين از. باشندمي قبول قابل

 پنج توليدكننده، شش تعداد اين از كه شد انجام مصاحبه 12 تحقيق اين در
هاي نيمه مصاحبه. آمد عمل به مصاحبه دانشگاهي خبرگان از يكي نهايتاً و كننده تامين

هاي مديريت زنجيره تامين كارآفرينانه، توسعه ساختار يافته، جهت شناسايي مولفه
هاي ها، با دقت بررسي گرديد. با تهيه نسخهمحصول جديد و عملكرد در حوزه نوشيدني

ها كيفي پژوهش و پاسخ افراد به سواالت مصاحبه، داده كتبي از محتواي مصاحبه ها
براساس شماره سوال مرتب گرديدند و پاسخ هر خبره به هر سوال در كنار هم نوشته 

 شد. 
 تيرضا محصول، تيفيك شامل عملكرد يهامولفه كه است آن نيمب هابررسي جينتا
 فروش شيافزا و هانهيهز كاهش مانند يميمفاه به كه است يسودآور شيافزا و يمشتر
 توسعه از تهيماژوالر مولفه و نانهيكارآفر نيتام رهيزنج از يسپار برون مولفه. دارد اشاره

 يها يژگيو و انيمشتر يا ذائقه يها يژگيو مولفه دو و گرديد حذف ديجد محصول
 ديجد محصول توسعه يها مولفه به ها يكدگذار انجام از پس محصول بهداشت و سالمت

  .شد اضافه
 شده ارائه 1 شكل دراند  بر اساس آن شكل گرفته  فرضيه هاكه  قيتحق يمفهوم مدل

 پژوهش يها هيفرض و متعاقب يمفهوم چهارچوب گفته، شيپ مطالب يمبنا بر. است
 بر ديمحصول جد توسعهو  نانهيكارآفر نيتام رهيزنج يها مولفه كه در آن، شوند يم هيارا

 .موثرند عملكرد بهبود
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 )ساخته (منبع محقق پژوهش ي. مدل مفهوم1 شكل
 

 مشتري رضايت محصول، كيفيت عامل سه به وابسته را عملكرد بهبود هاي مولفه اگر
 دسته دو به توان مي را آنها بر تاثيرگذار عوامل آنگاه بدانيم سودآوري افزايش و

 نمود بندي دسته جديد محصول توسعه هاي مولفه و كارآفرينانه تامين زنجيره هاي مولفه
 مورد H2 و H1 هاي فرض تحت ترتيب به عملكرد بهبود هاي مولفه بر آنها تاثير كه

 تقسيم بخش شش به كارآفرينانه تامين زنجيره هاي مولفه. گيرند مي قرار مطالعه
 صنايع در فعال هاي شركت عملكرد بر آنها تاثير ميزان تحقيق اين در و شوند مي

 محصول توسعه هاي مولفه و شوند مي بررسي H1f تا H1a فرضهاي تحت نوشيدني
 عملكرد بر آنها تاثير ميزان تحقيق اين در و شوند مي تقسيم بخش سه به جديد

 خواهند بررسي H2e تا H2a هاييه فرض تحت نوشيدني صنايع در فعال هاي شركت
 .شد

 
 
 

H1e 

 

H1a 

H1c 

H1d 

H1b 

H1f 

 

H2a 

 

H2c 

 

H2b 

 

 يكپارچه سازي بازاريابي و
 NPDتحقيق و توسعه در  

 رشد در زنجيره تامين 
 

مشاركت تامين كنندگان در فرايند 
NPD 

 
 مولفه هاي توسعه محصول جديد

 

 ويژگيهاي ذائقه اي مشتريان
 محصولويژگي ها سالمت  
 نوآوري و تنوع در محصول 
 

 كيفيت محصول
 

 مولفه هاي بهبود عملكرد
 

 رضايت مشتري
 افزايش سودآوري 
 

 مشاركت مشتريان در فرايند
 NPD 

H1 

H2 

 پيكربندي، همكاري و هماهنگي
 NPDزنجيره تامين در فرايند 

 

 مولفه هاي زنجيره تامين كارآفرينانه
 

 زنجيره تامين نوآوري در
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 هاي پژوهش يافته
 مورد يريگ اندازه مدل تيفيك اول شرطكه  يياز آنجا ياز محاسبه بار عامل پس

 يساختار مدل يبرا يمعنادار بيضرا آزمون جينتا و ريمس بيضرا. گرفت قرار دييتا
 . است دهيگرد ارائه 2 شكل در قيتحق ياصل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 ساختاري مدل براي معناداري ضرايب و مسير ضرايب. 2 شكل

 
 يفرضيه ها)، t( يمعنادار اعداد و ريمس بيضرا به توجه با گرفت جهينت توان يم
هستند  96/1كه بزرگتر از ) 624/3، 403/4(ي معنادار ريمقاد بيترت به قيتحق ياصل

 و مثبت صورت به ديجد محصول توسعه و نانهيكارآفر نيتام رهيزنج نيبنابرا شدند دييتا
 را يدنينوش عيصنا در فعال يها شركت عملكرد ،388/0 و 334/0 شدت با يمعنادار

 يبرا يعامل بار كه گردد يم مشاهده 2به جدول  توجه با. دهند يم قرار ريتاث تحت

 نوآوري
 
 مشاركت تامين كنندگان
 

 مشاركت مشتريان
 

 بازاريابيسازي يكپارچه
 R&Dو   

تنوع و نو آوري 
 درمحصول

ويژگي ها سالمت 
 محصول

 رشد در زنجيره تامين
 

ويژگيهاي ذائقه اي 
 محصول

 رضايت مشتري

 كيفيت محصول

721/0  

905/0  

796/0  

797/0  

مديريت 
زنجيره 
تامين 

كارآفرينان
 

794/0  

636/0  

927/0  

856/0  

توسعه 
محصول 

 جديد

γ= 388/0  
t= 624/3  
 

γ= 334/0  
t= 403/4  
 

831/0  

864/0  

 دعملكر
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 يم قبول قابل حداقل از باالتر و بوده 4/0 از باالتر مدل، ةشد مشاهده يرهايمتغ يتمام
 .باشد يم دييتا مورد يريگ اندازه مدل تيفيك اول شرط رو نيا از. باشند
 شماره سواالت يبرا كه شد محاسبه 3جدول  در قيتحق يها سنجه يبرا يعامل بار

 ،يكپارچگي" ةسنج همينطور. ندگرديد حذف و بود 4/0 از كمتر 41،40،34،31،11
 شيافزا" ةو سنج نيتام رهيزنج ةاز ساز "نيتام رهيدر زنج يو هماهنگ يهمكار

و از مدل كنار گذاشته  كردندالزم را برآورده ن ييايعملكرد، شرط پا ةاز ساز "يسودآور
 .شدند
 

 پژوهش يرهايمتغ يبارعامل. 3جدول

FL متغير سواالت FL متغير سواالت 
428/0- 
460/0- 
412/0- 
570/0- 
519/0 

q20 
q21 
q22 
q23 
q24 

 كنندگانتامين مشاركت
 محصول توسعه فرايند در

 جديد

670/0 
580/0 
690/0 

q1 
q2 
q3 

 مشتري رضايت

990/0 
819/0 

q25 
q26 تامين زنجيره در رشد 

682/0 
543/0 
741/0 
551/0 

q4 
q5 
q6 
q7 

 محصول كيفيت

896/0 
870/0 
945/0 

q27 
q28 
q29 

 در مشتريان مشاركت
 محصول توسعه فرايند

833/0 
581/0 
641/0 

q8 
q9 

q10 
 سودآوري افزايش

780/0 
258/0 
547/0 
715/0 
349/0 
659/0 

q30 
q31 
q32 
q33 
q34 
q35 

 در نوآوري و تنوع
 محصول

367/0- 
889/0- 
833./- 

q11 
q12 
q13 

سازي، يكپارچه
 هماهنگي و همكاري

 تامين زنجيره

923/0 
796/0 
548/0 

q36 
q37 
q38 

 و سالمت هايويژگي
 محصول بهداشت

533/0- 
999/0- 

q14 
q15 

 در نوآوري
 تامين زنجيره

835/0- 
109/0- 
277/0- 

q39 
q40 
q41 

 ايذائقه هايويژگي
 مشتريان

871/0 
808/0 
746/0 
924/0 

q16 
q17 
q18 
q19 

 سازي يكپارچه
 تحقيق و بازاريابي

 توسعه و



 1395اول ي ، نيمهپانزدهمي شماره ،هشتمي مديريت اجرايي،سال .پژوهشنامه.....................88

 
 مشترك انسيوار با يبرخوردار نظر از قيتحق يها شاخص همگرا، ييروا بر عالوه

 گرفتند قرار يابيارز مورد زين قيتحق گريد يها سازه با سهيمقا در خود ةساز با باالتر
 واريانس استخراج شدهجذر  نيهمچن  ،ارائه شده است 4جدول  درواگرا) كه  يي(روا
 قرار گرفت. يبانيمحاسبه شد و مورد پشت زين يدر مدل فرع قيتحق يها همه سازه يبرا

 
 ياصل مدل يسازها يواگرا ييروا. 4جدول

 
 محصول توسعه

 جديد
 عملكرد

 زنجيره
 تامين

جديد محصول توسعه  0/816 
  

 0/847 0/535 عملكرد
 

تامين زنجيره  0/439 0/504 0/804 

 
 رشد مولفه سهيعني؛ متغير مديريت زنجيره تامين كارآفرينانه مربوط به  هايمولفه

 مشاركت و 243/0 ميزان با انيمشتر مشاركت ،597/0 ميزان با نيتام رهيزنج در
به  )17/2، 31/2، 43/8(ي معنادار ريمقادبا  بيترت به 081/0 با ميزان كنندگان نيتام

 كنند. خوبي اين متغير مكنون را تبيين مي
 يها يژگيو يعني؛ مولفههر سه متغير توسعه محصول جديد مربوط به  هايمولفهاز 
با ميزان و سالمت محصول  بهداشت يها يژگيو ،329/0با ميزان  انيمشتر يا ذائقه
 )961/1، 572/6، 880/4(ي معنادارمقادير با  بيترتبه 174/0 يو تنوع و نوآور 328/0

با  برابر قيتحق ييبرازش مدل نها اريمع .كنندخوبي اين متغير مكنون را تاييد ميبه
در حد مطلوب  قيتحق مدل برازش از نشانمقدار  نيمحاسبه شد و حاصل شدن ا 05/0

خالصه نتايج ارزيابي مدل ساختاري اصلي  5 جدول در). 1392داوري و رضازاده، ( .است
 نشان داده شده است
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 تحقيقخالصه نتايج ارزيابي مدل ساختاري اصلي . 5 جدول
فرضيه اصلي  فرضيه اصلي اول فرضيه

 دوم
زنجيره تامين  متغير مستقل

 كارآفرينانه
توسعه محصول 

 جديد
 عملكرد عملكرد متغير وابسته

334/0 تخمين ضريب مسير در نمونه اصلي  388/0  

350/0 ميانگين زير نمونه ها  391/0  

075/0 انحراف معيار  107/0  

075/0 خطاي استاندارد  107/0  

T 403/4عدد بحراني  624/3  

 پذيرش پذيرش پذيرش / رد فرضيه

 
 هاشنهاديو پ يريگ جهينت

 بازارهاي جديد، محصوالت توسعه باالي شكست آمار وجود با امروز رقابتي دنياي در
 دو در همزمان طور به بايد هاشركت قوانين تغيير و محصوالت كوتاه عمر چرخه ناهمگن،

 بتوانند تا بپردازند فعاليت به كارآفرينانه تامين زنجيره و جديد محصوالت توسعه بعد
پژوهشگر بايد متغيرهاي مورد نظر در پژوهش را . ببخشند بهبود را خود عملكرد

ها را مفهومي سازد تا ها را مطالعه كند و از طرفي نيز بايد آنعملياتي سازد تا بتواند آن
براي آن كه يك تعريف عملياتي مفيد واقع بتواند نتايج حاصل از پژوهش را تعميم دهد. 

 صورت كلي معتبر شناخته شده است.هايي باشد كه بهشود، بايد متكي به تئوري
هاي صورت گرفته تا زمان انجام اين تحقيق نشان داد كه پژوهشي مشابه تاكنون بررسي

 و نانهكارآفري تامين زنجيره از كه هايي مولفه تحقيق اين در ما صورت نگرفته است؛
 است تاثيرگذار نوشيدني صنايع در فعال هاي شركت عملكرد بر جديد محصوالت توسعه

 و اطالعات هاي خروجي تحليل از حاصل نتايج به توجه با. كرديم ارزيابي و شناسايي را
 بهبود منظور به را ذيل پيشنهادات توان مي گيري نتيجه بخش در شده ذكر موارد

 .نمود مطرح نوشيدني صنايع در هاي شركت عملكرد
 توسعه و نانهيكارآفر نيتام رهيزنج يها مولفه نيب داد نشان پژوهش يها افتهي -1

 اساس نيا بر دارد وجود يمعنادار رابطه يها شركت عملكرد با ديجد محصول
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 به خود عملكرد بهبود يبرا يدنينوش عيصنا در فعال يها شركت شود يم شنهاديپ
 .كنند توجه ها مولفه نيا

 رابطه عملكرد و نيتام رهيزنج در رشد نيب كه است آن انگريب پژوهش نيا جينتا -2
 هاشركت عملكرد بهبود باعث نيتام رهيزنج در رشد و دارد وجود يمعنادار

 ها يدنينوش نيتام رهيزنج يها حلقه تك تك شود يم شنهاديپ نيبنابرا. شود يم
 ها حوزه يتمام در خود رشد شيافزا در يسع و باشند جلو به رو يصنعت تفكر يدار

 در رشد آهنگ البته و باشند داشته...  ينيكارآفر بازار، سهم ،يمال يفاكتورها مانند
 .شود حفظ كساني رهيزنج سراسر

 و انيمشتر مشاركت انيم معنادار رابطه وجود بر يمبن پژوهش نيا جهينت گريد -3
 تيفيك شيافزا و انيمشتر تيرضا يبرا شود يم شنهاديپ ن،يبنابرا .است عملكرد

 توسعه در انيمشتر يدهايا از ها يدنينوش عيصنا در فعال يها شركت ،محصوالت
 آن راتييتغ و محصوالت مورد در را آنها نظرات واستفاده كرده  ديجد محصوالت

 .باشند ايجو
 هاشركت عملكرد و كنندگان نيتام مشاركت نيب داد نشان پژوهش يها افتهي -4

 توانند يم ها يدنينوش حوزه در فعال يها شركت نيبنابرا. دارد وجود معنادار رابطه
 جهت را نهيزم آنها با مشاركت و متخصص كنندگان نيتام درست انتخاب با

 بهبود به و آورند وجود به يرقابت تيمز شيافزا و ها نهيهز كاهش ،ينوآور شيافزا
 .كنند فكر خود عملكرد

 رابطه عملكرد و محصول يا ذائقه يها يژگيو نيب داد، نشان پژوهش يها افتهي -5
 يبرا ژهيو طعم انتخاب با ها شركت شود يم شنهاديپ نيبنابرا. دارد وجود يمعنادار

 و ازهاين با يديتول ديجد محصوالت تطابق و منطقه هر در خود ديجد محصوالت
 .شنديندياب خود محصوالت تيفيك شيافزا و تيرضا به انيمشتر يها ذائقه

 و محصول بهداشت و سالمت يها يژگيو نيب قيتحق نيا يها افتهي اساس بر -6
 دكنندهيتول يها شركت شود يم شنهاديپ نيبنابرا. دارد وجود معنادار رابطه عملكرد

 مواد از استفاده عدم ،يكالر كاهش(شكر،  يفيك يپارامترها تيرعا با يدنينوش
 ارزش به توجه نيهمچن و...)  و محصوالت يساز يغن ها، يافزودن و نگهدارنده

 بهبود به و كنند مختلف نيسن يبرا سالم ييغذا به ليتبد را آن ها يدنينوش ييغذا
 .كنند كمك خود عملكرد
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 در ينوآور و تنوع انيم معنادار ارتباط وجود بر يمبن پژوهش نيا گريد افتهي -7
 و تنوع شيافزا با ها شركت شود، يم شنهاديپ رو نيا از. است عملكرد و محصوالت

 .شندينديب خود عملكرد بهبود به ينوآور
 

 نانهيكارآفر نيتام رهيزنج يها مولفه از كي هر يبررس به ندهيآ يپژوهش يها طرح در
پرداخت.  توان يم هاشركت عملكرد بر جداگانه صورتبه ديجد محصول توسعه و

 عيصنا در عملكرد بر نيتام رهيزنج درو يا رشد  ينوآور ريتاثهمچنين ممكن است 
 جديد محصول توسعه و كارآفرينانه تامين زنجيره متقابل و يا اثرات شود يبررس مختلف

 نانهيكارآفر نيتام رهيزنج يها مولفهتوان  مي يآت قاتيتحق در .شود سنجيده عملكرد بر
در  است ستهيشاهمچنين  .داد قرار يبررس مورد زين گريد عيصنا در آن نديفرا و

 شده ييشناسا يها مولفه از كي هر بهبود ريتاث نهيزم در يقاتيتحقهاي آتي، پژوهش
 .رديگ انجام هاشركت عملكرد بهبود بر ديجد محصول توسعه و نانهيكارآفر نيتام رهيزنج
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