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 ۵/۳/۱۳۹۴تاریخ پذیرش:                              ۲۶/7/۱۳۹۳تاریخ دریافت: 
 

 چکیده
 محصوالت جدیدش موفق معرفی براي بنگاه آن توانایی و قدرت به وکارکسب یك بلندمدت بقاي امروز دنياي در

صنعت پوشاک ورزشی باعث  در جدید محصول توسعه برنده پيش عوامل از بعضی وجود. است وابسته بازار به

عوامل حياتی  يبندهدف این مقاله شناسایی و رتبه. است شده صنعت این در جدید محصول توسعه یافتن اهميت

-پژوهش در عوامل مهم، اول مرحلهر د. توسعه محصول جدید در صنعت پوشاک ورزشی است يهاموفقيت پروژه

مصاحبه  ، از روش گلوله برفی سال ۱۵خبرگان صنعت باتجربه باالتر از  سپس با، گرفت قراری موردبررس پيشين هاي

در ، بستهنامه با تهيه پرسش یتو درنها شدهییها و عوامل اصلی کدگذاري و شناساشاخصدر ادامه ، به عمل آمد

در رابطه با ، سال با استفاده از روش تصادفی ساده ۱۵کمتر از  باتجربه نظر مدیران، نمونه ۸۰ بين جامعه موردنظر با

تيم توسعه ، بازاریابی و فروش، به ترتيب اولویت، عاملشش که  دهدینشان م پژوهشنتایج . این موارد سنجيده شد

کليدي هریك از عوامل  يهاشاخصو شناسایی  سازييتوانایی سازمانی و تجار، طراحی و توليد، تکنولوژي، محصول

تست -مطلوبيت هریك با استفاده از آزمون تی ر اس پی اس اسو از طریق نرم افزاي نموده بندرتبهسی و را برر

برازش مدل  ليزرل از طریق یتدرنها، اندشده يبندسنجيده و با استفاده از آزمون فریدمن رتبه ياتك نمونه

کم  يرقرار نگرفت که حاکی تأث يدورد تائم ۲۵/۰مفهومی در حد مطلوب ارزیابی شد و عامل تکنولوژي با بار عاملی

 . باشدیاین عامل در این صنعت م

 

 صنعت پوشاک ورزشی، توسعه محصول جدید، عوامل حياتی موفقيت واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 ۱اباالچاندر. باشدیم دهندهتکان واقعاً، اقتصاد در بازار به شدهیمعرف تجاري محصوالت شکست نرخ

 محصوالت ازدرصد  9۰از  بیش معرفی اهداف به دسترسی ۱99۱ که در سال کندیاشاره م( ۱997)

 ارائه در شکست هزینه که است معتقد«( ۱995) ۲رودلف. (۱997، )باالچاندرا است نشده میسر

 افتاده تعویق به سودهاي، نشده کسب رآمدد، رفتهاهداف فروش ازدست از تواندیم جدید محصول

 آمریکا پوشاک صنعت در شکسته موریس هزین از نقل به شده همچنین منتج هرز توسعه منابع بعالوه

( ۱99۳) ۳هاوسر و اوربان. شودیم زده تخمین دالر میلیارد ۲۰ تا جدید محصول نامناسب توسعه علت به

شکست  نتیجه که معتقدند و دانندیم اهمیت حائز و اساسی را جدید محصوالت شکست نیز نرخ

 و آلن، بوز همچنین. (۱99۳، هاوسر و اوربان) باشد گزاف و پرهزینه بسیار هاشرکت براي تواندیم

شود یم توسعه وارد مرحله ایده چهار یباًتقر، ایده هفت هر براي که کنندیم بیان( ۱9۸۲) 4همیلتون

ها نشان پژوهش. (۱9۸۲، )بوز آلن همیلتون شودیم بازار روانه محصول شکل به انتها در ایده یك تنها و

شانس ، (۲۰۰5، 5)نوسیوم و دیگران درصد شانس موفقیت دارند ۲٫5نوآورانه  يهاکه پروژه دهدیم

درصد  ۲5 یباًتقر. (۱997، 6)گریفن معمول توسعه محصول نیز چندان بهتر نیست يهاموفقیت پروژه

ها در فاز واقعی توسعه درصد آن 6۰محصوالت جدید در فاز غربال اولیه رد می شود و  هايیدهاز ا

 بنابراین. (۲۰۰9، 7خورد )آرتمنیپول زیادي صرف پروژه شده است شکست م یكمحصول زمان 

 بررسی، درواقع. است فراگرفته نیز را امروزي مدیران بدبختانه هاچالش ها و اینپروژه در موفقیت

ان پی دي )توسعه محصول  به را هایآکادم و نهاي پژوهشگراپژوهش از بزرگی گستره هايیژگیو

ها و توجه به ابعاد مختلف خواسته. داده است اختصاص بر خود مؤثر عوامل و یزبرانگچالش (۸جدید

ها براي ارائه محصول یا خدمت جدید نزد سازمان بخشیزهعامل انگ ترینیاصل، مشتریان هايیازمندين

خدماتی اکنون مزیت  تولیدي/ يهافرایند توسعه محصول جدید براي انواع مختلف سازمان. است

توسعه  هايیتخود را صرف فعال هايیتاینکه هر سازمان چه درصدي از فعال. شودیرقابتی محسوب م

موضوعی است که به جایگاه کنونی و استراتژیك ، کندیمحصوالت جدید براي پیشی گرفتن از رقبا م

رشد  هايیمشو خط هایتتوسعه محصول جدید مجموعه فعال. شودیسازمان در بازار تقاضا مرتبط م
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، و کلی در کاال یهستند که در مراحل مختلف براي تولید محصول که منجر به تغییر و اصالحات جزئ

نکته حائز اهمیت آن است که همواره . (۲۰۰5، ۱رود )کوپریمموجود در بازار بکار  يهابراي قسمت

ها در براي نوآوري و خالقیت سازمان کنندهیبمشتري است که عامل ترغ هايیازمنديخواسته و ن

وکارشان خواهد شد و آنان را مجبور خواهد کرد که در جهت حفظ مشتریان موجود کسب یندهايفرا

. خود کنند ياتوسعه یندهايبیشتري را صرف فرا هايگذاريیهو ترغیب مشتریان بالقوه سرما

. انداند که خصوصاً باعث کاهش گردش عمر کاال شدهمحیط بسیار پویایی را خلق کرده شدنیجهان

اند که حرکت آن بسیار سریع پوشاک ورزشی نیز با بازاري مواجه یدکنندهتول يهاشرکت یجهدرنت

باید در طراحی و تولید محصوالت سریع باشند  یدکنندگانمحیط تول لذا براي موفقیت در این. است

لزوم توجه به ، بررسی مبانی نظري ینبنابرا. و این کار را با هزینه پایین و کیفیت باال انجام دهند

عنوان یك الزام و استفاده از کیفیت به، سرعت و انعطاف در خدمات، بازاریابی، نوآوري، مشتري

مدیریتی و تکنولوژي که ، سازييسازدو همچنین توجه به عوامل تجار یروز را آشکارم هاييفناور

سازمانی از عوامل حیاتی موفقیت  هايییتوانا، سازييدر این پژوهش نیز عامل بازاریابی و تجار

تحقق این مورد در مفهوم توسعه محصول جدید ، دهنده این امر است کهو این نشان شودیمحسوب م

پوشاک  يهامحصوالت جدید یکی از ضروریات شرکت. (۲۰۰7، ۲)مو و همکاران است یرپذامکان

مشکالت صنعت پوشاک  ینتردر حقیقت محصوالت جدید پاسخی به بزرگ، ورزشی امروز هستند

احساس  یخوبکه امروزه ضرورت داشتن یك فرایند بهینه توسعه محصول جدید را به، باشندیورزشی م

هنگفتی  هايینهاند و هززیادي را صورت داده يهاي داشتن چنین فرایند موضعی تالشاند و براکرده

محصوالت ، رودیازآنجاکه توسعه محصول جدید قسمت مهمی از تجارت به شمار م. اندرا متقبل شده

 یجهدرنت، کنندیپوشاک ورزشی فراهم م يهارشد و مزیت رقابتی را براي شرکت يهافرصت جدید

 یکی. است شدهیابیضروري ارز شودیتوسعه محصول جدید م شناسایی عواملی که منجر به موفقیت

 محیط تغییرات با آن از استفاده باتوانند یم مدیران در صنعت پوشاک ورزشی که ییهاروش از

 شناسایی عوامل حیاتی حاضر هدف از انجام پژوهش. است جدید محصوالت ارائه کنند نرم وپنجهدست

 . باشدیدر صنعت پوشاک ورزشی م موفقیت توسعه محصول جدید

. صنعتی وسیع و در حال رشد است، دالر در سطح جهان میلیارد 6۰۰حدود  یصنعت ورزش باارزش

 یريگها در حال شکلهمچنان فرصت، رکورد جهانی قرارگرفته است یراین صنعت تحت تأث ینکهباا

پوشاک و  یدکنندگانتول، بسیار باارزش براي طرفداران ورزشمهیج و  يهافرصت " یژهوبه باشدیم

 میلیارد 4۰۰ورزش داراي ارزشی حدود  متحدهیاالتتنها در ا. آیندیبه وجود م "تجهیزات ورزشی
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 يهاابزار و لباس، فروش تجهیزات ورزشی، ياحرفه يهاکه شامل درآمد حاصل از ورزش باشدیم

درصدي مخارج جهانی  چهارمالی افزایش حدود  يهابرخی شرکت. (۲۰۰9، ۱باشد )پالنکتیورزشی م

زنند یدالر تخمین م میلیارد ۱۳۳دالر به  میلیارد ۱4از  ۲۰۱۳تا  ۲۰۰9 يهاورزش را بین سال

 4و دکنوب ۳استندون. اندقرار داده یرعوامل بسیاري مصرف ورزش را تحت تأث. (۲۰۱۰، ۲)کالرک

ها به تفکر مردم و ارزش يدر نحوه ییراتکه با تغ کنندیاشاره م "ورزشی شدن جامعه"به  (۱999)

به وجود آمده در سیاست و اقتصاد نیز  ییراتعالوه تغو به )6۱99۱ردموند ,5گکسون) وجود آمده است

تمام مواد اولیه مورد نیاز این صنعت در داخل تهیه . (۱99۳، باشد )کوپر و همکارانیمالحظه مقابل

. کیفیت مطلوب را براي صادرات نخواهد داشت، مقدار هم که تهیه و تولید می شود نمی گردد و آن

ارتباطات صنعتی از داخل مرزهاي یك کشور بیرون ، از طرفی باید بپذیریم که امروز در سطح جهان

رفته و داد و ستد ها بصورت فرامرزي توسعه یافته و تهدید مواد اولیه و فروش کاالي ساخته شده 

فرمول هاي ، لیت جهان شمولی صنعت قرار گرفته و بر اساس ارزش افزوده و مزیت نسبیتحت فعا

اگر در بین اقالم صادراتی کاالهاي صنایع نساجی و در بین آنها به . اقتصادي را مد نظر قرار می دهد

. تصادرات پوشاک نگاهی بیندازیم می توان پی برد این کاال از پتانسیل صادراتی خوبی برخوردار اس

تعرفه مرتبط  ۲4۰، طبق بررسی هاي بعمل آمده در زمینه صادرات و واردات جهانی صنعت پوشاک

میلیارد دالر بوده که سهم ایران از این رقم  ۲645جمع کل واردات ، میالدي ۲۰۰7با پوشاک در سال 

 ۲۰۰۸ در سال. درصد بوده است 7/۰درصد و در زمینه واردات  5/۰در همان سال از صادرات جهانی 

درصد نسبت به  ۱/۰درصد و در بخش صادرات قانونی  4/۰سهم پوشاک ایران از صادرات جهانی 

صنعت پوشاک بعلت گستردگی وسیع و اشتغال زایی فراوانی که دارد چنانچه . واردات جهانی بوده است

هاي صنایع  یکی از موفق ترین رشته، بتواند موقعیت هاي خود را در بازار هاي صادراتی به دست آورد

نساجی خواهد بود که در امر تولید و صادرات عالوه بر خودگردانی اقتصادي و ارزي می تواند در 

 . (۱۳۸7، ارزآوري نقش بسیار مهمی داشته باشد )ملکی

منحصر به فرد بودن ورزش و ماهیت کارآفرینانه و توجه روزافزون به توسعه محصوالت جدید  یجهدرنت

فرصتی را براي مطالعه و بررسی ، رزشی و قدمت زیاد صنعت پوشاک در ایراندر پوشاک و تجهیزات و

، پوشاک ورزشی انتخاب نموده است ینهو پژوهشگر حوزه خود را درزم آوردیهرچه بیشتر را فراهم م

بنابراین . باشد کرده کمکی کنندیم فعالیت حوزه این در که پژوهشگرانی و مدیران به بتواند که باشد تا
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 صنعت در جدید محصول توسعه موفقیت حیاتی پژوهشگران به دنبال یافتن عوامل، این مطالعهدر 

گردد که: عوامل کلیدي موفقیت یموارد فرآیند پژوهش  سؤالرو با این ینازا. باشندیمورزشی  پوشاک

 ؟ و اولویت نسبی آنان چگونه است؟اندکدمدر توسعه محصوالت پوشاک ورزشی 

 

 پژوهشمرور ادبیات 
 زمینه این در نظرانصاحب از بسیاري، است گرفته صورت جدید محصوالت زمینۀ در که مطالعاتی طبق

 طبقات این از یکی در تنها اگر محصول یك که اندگرفته نظر در جدید محصول براي هاییيبندطبقه

 و ینترمهم به اینجا در. دهد اختصاص خود به را جدید محصول عنوان تواندیم، بگیرد جاي

 . شودیم اشاره يبندطبقه پرکاربردترین

محصول . ۱: گیردیبیان نموده است که محصوالت جدید در شش دسته جاي م ۲۰۰5کوپر در سال 

. 4، شده به خط تولیدمحصوالت جدید اضافه. ۳، محصول با خط تولید جدید. ۲، جدید براي دنیا

 همحصول جدید براي کاهش هزین. 6، نسبت به بازارتغیر وضعیت محصول . 5، بهبود محصوالت فعلی

 . در این پژوهش این تعریف مبنا قرار دارد. (۲۰۰5، )کوپر

: توسعه استراتژي توسعه محصول (۱9۸۲)فرآیند توسعه محصول جدید از دیدگاه بوز آلن همیلتون 

 . سازييتجار، آزمایش، توسعه، وکارآنالیز کسب، بازنگري و ارزیابی، تولید ایده، جدید

است که  آمیزیتدر این پژوهش باید به این نکته توجه شود که منظور از موفقیت همان عملکرد موفق

در اینجا به چند مورد از تعاریفی که توسط پژوهش . شده استگوناگون به آن اشاره هايپژوهشدر 

مکارش هر پژوهش به متغیر عملکرد به اعتقاد منتویا ویز و ه. یمااست, اشاره نموده شدهیانگران ارائه ب

موردي بررسی خود این  يهااو و همکارش با توجه به پژوهش. کندیمتفاوت نگاه م، محصول جدید

 . کنندیمتغیر را به سه بخش تقسیم م

موفقیت در رسیدن به . ۳، موفقیت در اهداف بازاریابی و سهم از بازار. ۲، موفقیت در اهداف مالی. ۱

 . (۱9۸۲، ) بوز آلن همیلتون یکیاهداف تکنولوژ

سه تا شش عامل تعیین  یلهوسموفقیت به، بسیاري از صنایعدر  نماید کهیبیان م (۱96۱) ۱دانیل

بیان  و وانیسل مفهوم مذکور را به سطح مدیریت آوردند و ۲آنتونی، ۱97۲سپس در سال . گرددیم

دیگر و یا از مدیري به مدیر دیگر متفاوت این عوامل از سازمانی به سازمان ، کردند که در این سطح

تعداد محدودي از نواحی که اگر ": کندیاین عوامل را بدین شکل تعریف م، (۱9۸۲)۱روکارت. است

. "را براي سازمان تضمین خواهد کرد یزيعملکرد رقابتی موفقیت آم، باشد یزنتایج دران ها موفقیت آم

                                                           
1. Danie 

2. Anthony 
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عواملی اگر "اند: اتی موفقیت را بدین شکل تعریف کرده( عوامل حی۱97۸) ۲۱همچنین پینتو و اسلوین

طور به، و اجرا گردد سازيیادهاحتمال اینکه پروژه با موفقیت پ، موردتوجه و تمرکز قرار گیرند

 . (۱۳۸7، یابد )اسالمیانیافزایش م یريچشمگ

 :شوندیدر نظر گرفته م، اساسی روش عوامل حیاتی موفقیت يهاگام، مراحل ذیل

 آن يهایمشو خط هاياستراتژ، خرد و کالن يهامطالعه سازمان و بررسی هدف . 

 براي مصاحبه درباره عوامل حیاتی موفقیت، شناسایی مدیران اصلی . 

 و اجراي مصاحبه يزیربرنامه . 

 که فهرستی از عوامل حیاتی موفقیت  ياگونهبه شدهيآوراطالعات جمع لیوتحلهیتجز

 . (۱۳۸7، )رضاییان براي کل سازمان تهیه شود و مورداستفاده قرار گیرد

اند: و همکارانش نیز چهار منبع اصلی براي عوامل حیاتی موفقیت معرفی نموده در این زمینه روکارت

             عوامل محیطی. ۳موقعیت صنعتی و محل جغرافیایی ، استراتژي رقبا. ۲فاکتورهاي صنعتی . ۱

 . (۱9۸۱، ) روکارت و بولن عوامل زمانی. 4

عاملی  ینترکارآمد و اثربخش محصول جدید مهم، توانایی توسعه سریع، در صنعت پوشاک ورزشی

باید ، موفقیت قرین شود که توسعه محصول جدید بابراي آن. زندیاست که موفقیت آن را رقم م

 دست یابد: متعارض سه هدف گاه زمان بههم

( به حداقل رساندن زمان سیکل توسعه ۲، ( به حداکثر رساندن تناسب محصول با احتیاجات مشتري۱

 . (۱9۸۱، ) روکارت و بولن. توسعه هايینه( تحت کنترل درآوردن هز ۳

زیادي بوده  يهاها موضوع پژوهشکه اهمیت نوآوري در عملکرد سازمان کندی( بیان م۲۰۰7) وم

اما بیشتر این . است که نتیجه آن مشخص شدن عوامل موفقیت توسعه محصول جدید بوده است

به همین دلیل اطالعات . اندبزرگ صورت گرفته يهاو سازمان یافتهتوسعه يدر کشورها هاپژوهش

رو به رشد  يکوچك و متوسط چگونه محصوالت جدید خود را در بازارها يهاسازمان کهینزیادي از ا

تا عوامل موفقیت توسعه محصول  کندیبه همین دلیل او تالش م. در دست نیست دهندیتوسعه م

سنتی  يهااو در مقابل روش. قرار دهد یکوچك و متوسط چین موردبررس يهاجدید را در سازمان

زاریابی تقسیم تکنولوژیکی و با، تجاري، پژوهش در این زمینه عوامل موفقیت را به چهار گروه مدیریتی

 . (۲۰۰7، کند )مو و همکارانیم

 يبازدر تولید اسباب هاینترکنگ یکی از بزرگهنگ يبازکه صنعت اسباب کندی( بیان م۲۰۰5) ۲سان

 OEM صورت فعالیتاما این صنعت به. باشدیکنگ مصادرکننده کشور هنگ ینترجهان و نیز بزرگ

                                                           
3. Rockart  
 

4. Pinto   & Slevin  

2. Sun 
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و نیز فعالیتی براي توسعه محصوالت  کندیو سرمایه زیادي را براي پژوهش و توسعه صرف نم کندیم۱

او در این پژوهش سعی دارد تا به شناسایی عوامل موفقیت توسعه محصول . جدید در این زمینه ندارند

 . (۲۰۰5، )سان و وینج کنگ بپردازدهنگ يبازجدید در صنعت اسباب

 معموالً و است برتر عملکرد براي کلیدي عامل یك محصول ( پرتاب۱999) ۲بندت دي اعتقاد به

    بررسی با تاکند یم سعی خود پژوهش در او. است جدید محصول توسعه بخشترین ینهپرهز

 هايیتفعال هایكتاکت هاياستراتژ شناسایی به موضوع این هدربار گرفته صورت پیشینهاي پژوهش

 بامهارت موفق يهاپرتاب که دهدیم نشان او کار نتایج. بپردازد مرحله این حیاتی اطالعات يآورجمع

 همراه مهندسی و توسعه و پژوهش، تبلیغات، پخش، فروش نیروهاي، بازاریابی هايپژوهشدر بیشتر

 کردن درگیرز نی و تولیدو  بازاریابی روي گیريیمتصم براي ايیفهچندوظ هايیمت داشتن. دهستن

 آمیزیتموفق هايیكتاکت از. است بوده موفق هايياستراتژ از، هایزيربرنامه اول از پشتیبانی گروه

 عالوهبه. دبر نام را محصوالت از پشتیبانی و تبلیغات، یفیتباک فروش نیروهاي از استفاده به توانیم

 دهستن برخوردار باالیی اهمیت از نیز بازار اطالعات يآورجمع و پرتاب براي مناسب زمان شناسایی

 . (۱999، )دي بندت

 هتوسع موفقیت عوامل شناسایی براي هک زیادي هايپژوهش وجود با که کندمی ( بیان۱999) کوپر

 را عوامل مسئله این حل براي او. هستند روروبه مشکل با هاسازمان همچنان شدهانجام جدید محصول

. قرارداد گروه دو در توانمی را موفقیت عوامل او نظر به. کندمی مطرح دوباره جدیدي بنديدسته در

 که اندعواملی گروه دومین و شوندمی صحیح هايپروژه انجام و انتخاب باعث که اندعواملی گروه اولین

 که هستند عواملی محیطی گیرندمی قرار اول گروه در که عواملی. شوندمی هاپروژه صحیح انجام باعث

. رقابت شرایط و تکنولوژي هايویژگی، محصول بازار شرایط مانند گیرندمی قرار سازمان کنترل از خارج

 شامل که دارند قرار سازمان جدید محصول توسعه مدیران کنترل در که اندعواملی دوم که گروهدرحالی

 اند: زیر موارد

 تعریف، برتر و متفاوت محصولی یافتن براي تالش، مشتري نظر اساس بر ساختن، اولیه تکالیف انجام

 نقاط دادن قرار، محصول سریع پرتاب براي منابع آوريجمع و طراحی، محصول روشن و ثابت سریع

 توسعه براي ايچندوظیفه هايتیم وجود، توسعه پروژه تعطیلی یا و ادامه براي گیري تصمیمی

 . (۱999، جدید )کوپر محصول طراحی در جهانی رویکرد، محصول

سال از  ۲۰هایی منظم عوامل مؤثر در تسریع موفقیت محصول جدید در ( طی پژوهش۱997) کوپر 

شرکت در اروپا شرکت در اروپا و شمال آمریکا از تولیدکنندگان مواد  ۳5۰محصول بادوام در  ۱۰۰

                                                           
2. Original Equipment Manufacturer 

3. Di. Benedetto 
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هاي ناموفق و موفق در تولید و توسعه محصول جدید انجام دارد که نشان شیمیایی با مقایسه شرکت

تأثیر اقتصادي بر مشتري و ایجاد ارزش ، سود سهم بازار، زمان تولید، نیاز مشتري) بازاریابیداد عامل 

 سازيتوفیق تکنولوژِي ارزش تکنولوژي و کاهش هزینه( و عامل تجاري) براي ایشان( تکنولوژي

طراحی و ، کارایی تیم مدیریت توسعه محصول(، رقابت بودن محصولقابل، شاخص شدن شرکت)

ها در طول این در این شرکت هاي مهم در فرایند توسعه محصول جدیدبه ترتیب از شاخص، تولید

 . (۱997، )کوپردوره بوده است 

                 محور بودن مشتري محور بودن محصول و. ۳، توجه به بازار. ۲، مناسب در بازار گیريجهت

در  المللیبین گیريجهتدر اختیار داشتن یك . 5 تمرکز بر ارائه یك محصول جهان تراز. 4 آن

تمرین فرآیند  به معناي۱۱عه قبل از توس هايفعالیتتوجه به . 6 توسعه و بازاریابی، فرآیندهاي طراحی

 اصلی توسعه محصول مقدمات براي توسعه پیش از کلید خوردن پروژه سازيآمادهتوسعه محصول و 

ارائه . ۸ شودمیشکست قلمداد  یف سریع مالک پیروزي یاتعریف سریع پروژه و محصول؛ این تعر. 7

     جوسازمانیطراحی و ، توجه به ساختار سازمانی مناسب. 9 محصول در بازار موقعبهو روانه سازي 

موفقیت در فرآیند  کنندهتضمین عنوانبهاهمیت پشتیبانی مداوم مدیریت ارشد سازمان نه صرفاً . ۱۰

 . (۱99۸، )پولتن و بارکلی پروژه توسعه محصول جدید رسانکمكتوسعه بلکه 

 

 روش شناسی پژوهش
اي و پژوهشی پرداخته و از طریق کار مرور مبانی نظري از طریق کار کتابخانهدر این پژوهش ابتدا به

محصول جدید صنعت پوشاک ورزشی تجارب عملی ءتوسعهء میدانی گسترده؛ با خبرگانی که در زمینه

 مصاحبه، نامه نیمه ساختاریافتهبا استفاده از پرسش، برفی گلوله روش از، اندسال داشته ۱5باالتر از 

عنوان ورودي در ادامه نیز خروجی این مراحل به. که در ادامه نتایج تشریح شده است، شدهعمیق انجام

طراحی و در آخرین مرحله با . نامه مورداستفاده قرارگرفته استیعنی طراحی پرسش، ي بعدمرحله

. شده استعوامل از ابعاد گوناگون بررسی، هااین مطالعات و مصاحبه ءاي بر پایهنامهکارگیري پرسشبه

، هاي کمیسعی شده تا از طریق گردآوري داده، هاي کیفیها حاصل از دادهبر مبناي یافته، درواقع

نظرهاي پژوهشگر و  ،با توجه به مطالعات پیشین. پذیر شودها امکانپذیري یافتهتعمیم

در توسعه محصول جدید صنعت پوشاک ورزشی ۱شوندگان و درنهایت عوامل حیاتی موفقیتمصاحبه

ها مبنایی براي طرح سؤاالت اند که از آنشدههاي کلیدي هریك از این عوامل شناساییو شاخص

. شده استاستفاده اي لیکرتها از طیف پنج نقطهنامهدر این پرسش. شده استنامه استفادهپرسش

                                                           
1. Critical Success Factors 
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پژوهشگران بر آن شدند تا براي ، نامهدهندگان این پرسشدار نمودن ذهن پاسخبراي پرهیز از جهت

هاي کلیدي را که تعداد آن بسته به نوع عامل حیاتی موفقیت بود در شاخص، هریك از عوامل حیاتی

عت پوشاک ورزشی کشور ها این عوامل را در صنتعیین نموده و با کمك این شاخص، این صنعت

اند درواقع متغیرهاي پژوهش شش عامل حیاتی موفقیت توسعه محصول جدید فرض شده. بسنجند

در بخش کمی . شده استنامه تبدیلباشد که به سؤالی در پرسشهایی میکه هریك داراي شاخص

موردبررسی گیري تصادفی ساده فعال در صنعت پوشاک ورزشی با استفاده از روش نمونه مدیران

 . اندقرارگرفته

محتوایی کمیت و کیفیت سؤاالت ازنظر خبرگان  -منطقی براي سنجش روایی این پژوهش از روش

هاي موردبررسی قرار گرفت و در بخش کیفی گزاره، مصاحبه شده در بخش کیفی و کمی پژوهش

 . صورت کدگذاري باز و محوري مورد تحلیل قرار گرفتکالمی به

نامه ثبات یا تکرارپذیري نتایج حاصل از پرسش، اعتمادپذیري، دقتیایی که بیشتر بهبراي سنجش پا

افزار اس پی اس اس هاي موجود از روش ضریب آلفاي کرونباخ به کمك نرماز میان روش، اشاره دارد

د براي تائی، نامه اول استفاده شدپرسش ۳۰از اطالعات مربوط به ، براي این منظور. استفاده گردید

گونه که در جدول زیر همان. باشد 7/۰ پایایی در ابزار سنجش مقدار آلفاي کرونباخ نباید کمتر از

معادل ، آزمونهاي تائید نشده در پیشبعد از حذف شاخص مقدار آلفاي کرونباخ، شودمشاهده می

است؛ درنتیجه  باالتر، است 7/۰توجهی از عدد مبنا که همان محاسبه گردیده که به مقدار قابل 9۰9/۰

هاي تولیدکننده پوشاک نامه سنجش عوامل حیاتی موفقیت در توسعه محصوالت جدید شرکتپرسش

 . ورزشی از پایایی باال برخوردار است

 
 آمار پایایی -۱ جدول

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 آلفاي کرونباخ تعداد سؤال متغير

 7۱۱/۰ 6 تکنولوژي

 767/۰ ۱۱ سازيتجاري

 ۸۸۲/۰ 5 بازاریابی و فروش

 777/۰ ۸ تولید وطراحی 

 797/۰ 6 توسعه محصول و نوآوري

 ۸۱6/۰ ۱۱ مدیریت و توانایی سازمان

 9۰9/۰ 47 کل متغیرها
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 مورگان توسط که مفروض استاندارد جدول نفر به ۱۰۰آماري با تعداد  جامعه از نمونه حجم تعیین

 ۸۰ با برابر پژوهش این براي مناسب نمونه حجم حداقل که شدهداده ارجاع است شدهارائه و تنظیم

 . (۱۳۸۰، باشد )سکارانمی نمونه

 

 نتایج
مدیر شرکت هاي تولیدکننده پوشاک  ۸۰آمده از عملدر بخش جمعیت شناختی: طی پژوهش به

ي پوشاک مدیر شرکت تولیدکننده ۸۰در بین . انددرصد مدیران مرد بوده ۱۰۰ورزشی شهر تهران 

ها داراي مدرک دیپلم درصد آن ۸/۳۸درصد با تحصیالت کمتر از دیپلم و  ۳/۱۱، ورزشی شهر تهران

لیسانس در سطح فوق. باشندها داراي مدرک لیسانس میدرصد آن 5۰که و کاردانی هستند درحالی

 5/۲7که  دهدمی نشان شدهآوريجمع اطالعات. در جامعه وجود نداشته است ايو باالتر هم نمونه

درصد  5/۲7که فقط درحالی. سال سابقه مدیریتی دارند ۱5درصد از مدیران مورد برسی بیشتر از 

هاي داده. سال برخوردار هستند ۱5تا  5درصد سابقه مدیریتی بین  ۳/۱۱سال و  5سابقه مدیریتی یکتا 

یران درصد سن مد 4۱٫۳آمده از این پژوهش در صنعت پوشاک ورزشی نشان داده است که دستبه

سال سن  ۳۰درصد کمتر از  ۸/۳۸که باشد درحالیسال می 4۰بیشتر از  موردبررسی در این صنعت

 . باشندسال می 4۰تا  ۳۰درصد داراي سن  ۲۰دارند و 
 

 مدل مفهومی پژوهش
 تیری, مدي, تکنولوژیابیعامل بازار دیحصول جدم توسعه ءدرزمینه، کوپر، شدهانجاممطالعات  یط 

 هاآناز  توانمیاست که  یعوامل ازجمله دیو تول یو طراح سازيتجاري، یمنابع انسان، توسعه میت

طور که البته این عوامل به. یادکرد دیمحصول جد دیتول يدر صنعت برا تیموفق یاتیعوامل ح عنوانبه

از . ندتواند متفاوت باشد و برخی از عوامل مورد تائید قرار بگیرصنعت می شده و در هرعمومی مطرح

موجود  هايشرکتدر  شدهبومیو  یرانیا صورتبهعوامل را  نیکه ا کرده است یپژوهشگر سع یطرف

از تجربه ، با استفاده از مصاحبه، راستا نیبندد و در ا ار( بکیدر صنعت پوشاک کشور )پوشاک ورزش

ی سپس مدل مفهوم و نموده استهم استفاده  رانیموجود در بازار ا یاتیو عوامل ح یداخل نیمتخصص

توسعه محصول جدید در صنعت پوشاک  تیموفق حیاتیعوامل  ییشناسا يپژوهشگر برا پیشنهادي

این پژوهش ، شد ییشناسا صورت زیرورزشی به کارشناسان صنعت پوشاک امصاحبه ب قیاز طر ورزشی

 . را کاربردي کرده است

 ورزشی کدام اند؟عوامل حیاتی موفقیت توسعه محصول جدید در صنعت پوشاک 
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 چهارچوب نظري پژوهش -۱شکل 

 

 آزمون از عوامل ترتیب کردن مشخص براي، مقیاس بودن ترتیبی و لیکرت مقیاس از استفاده به توجه با

 ۰٫۰5 تر ازو کوچك ۰/۰سطح معناداري براي آزمون فریدمن برابر با . شد استفاده فریدمن ناپارمتریك

اولویت نسبی این عوامل بر . توان یکسان در نظر گرفتباشد و بنابراین اهمیت این عوامل را نمیمی

ترین وبرترین عنوان مهمعامل بازاریابی و فروش به. اساس رتبه میانگین مورد ارزیابی قرارگرفته است

 . اندگرفتههاي بعدي قرارصورت زیر در اولویتشده است و باقی عوامل بهعامل شناخته

 
 نتایج آزمون فریدمن -۲جدول 

 ۸۰ تعداد

 45۸٫۸7۳ مقدار آماره کاي دو

 46 درجه آزادي

 ۰ سطح معناداري

 

رتبه چهارم طراحی ، رتبه سوم تکنولوژي، رتبه دوم تیم توسعه محصول، در رتبه اول بازاریابی و فروش

 . سازي رتبه ششم را کسب کرده استتجاريو تولید و رتبه پنجم توانایی سازمان مدیریت و درنهایت 
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 هاشاخصي عوامل و بندرتبه -۳ جدول
 عوامل ميانگين رتبه اولویت

 بازار در غالب رقباي نبود ۲/4۳ ۱

ص
اخ

ش
ي

ها
 

ی
یاب

زار
با

 و 

ش
رو

ف
 

 محصول ظاهري هايویژگی مورد در بازار هايپژوهش انجام ۲/6۸ ۲

 محصول به جهانی نگاه گرفتن نظر در ۲/76 ۳

 گرافیك(, شکل, )جنس محصول بنديبسته جذابیت و کیفیت به توجه ۳/۳9 4

 مشتریان با برخورد هنگام در باتجربه بازاریابی و فروش تیم داشتن اختیار در ۳/74 5

 دانشگاهیان کمك با همراه محصول توسعه تیم تجربه بر تأکید ۲/76 ۱

ص
اخ

ش
ي

ها
 

عه
وس

م ت
تی

 

ول
ص

مح
 

 محصول توسعه تیم اعضاي فنی پژوهش ۳/۲۲ ۲

 جدید محصول توسعه تیم براي موردنیاز امکانات وجود ۳/55 ۳

 محصول توسعه تیم اعضاي میان در کافی تجربه وجود ۳/74 4

 محصول توسعه تیم در مناسب مشاوران و کارشناسان وجود ۳/۸۳ 5

 شرکت در نوآوري به توجه ۳/9۱ 6

 تکنولوژي باالي پیچیدگی ۲/۲4 ۱

ص
اخ

ش
ك

وژی
نول

تک
ي 

ها
 

 مرتبط تکنولوژي از استفاده سهولت ۳/45 ۲

 باشد باال تکنولوژي( ظرفیت)پتانسیل ۳/66 ۳

 مرتبط تکنولوژي به سریع دسترسی ۳/76 4

 جدید محصول توسعه جهت مورداستفاده تکنولوژي واسطهبه هزینه کاهش ۳/۸۸ 5

 مورداستفاده تکنولوژي با کار جهت متخصص انسانی نیروي داشتن اختیار در 4/۳ 6

 ملی تولیدي هايسیاست اساس بر، جدید محصول توسعه هايپروژه انتخاب ۳/54 ۱

ص
اخ

ش
ید

تول
 و 

ی
اح

طر
ي 

ها
 

 شرکت جدید محصول توسعه پروژه در رقابتی مزیت ۳/59 ۲

 شرکت تولیدي هايظرفیت اساس بر، جدید محصول توسعه يپروژه انتخاب 4/۱5 ۳

 یافتهتوسعه محصول سفارشی تولید در توانایی 4/6۸ 4

 بیشتر ماندگاري با جدید محصولی توسعه 4/7۲ 5

 ترکم زمان در محصول تولید 4/۸6 6

 داخلی تولیدات از کالن هايسیاست و قوانین حمایت 4/۸6 7

 تر پاین هزینه با محصول تولید 5/6 ۸

ص
اخ

ش
ی 

نای
توا

ي 
ها

ی
مان

ساز
 

 ۱ ۳/۱ سازمان مدیریت پذیريریسك

 ۲ 5/54 جدید محصول توسعه با شرکا استراتژي بودن راستاهم

 ۳ 5/56 محصول توسعه پروژه از ارشد مدیران حمایت

 4 5/9۲ ارتباطی و اطالعاتی هايکانال به شرکت آزاد دسترسی

 5 6/۸ شرکت مدیر توسط منابع جذب توانایی

 6 6/۱9 مختلف هايارگان با قرارداد ایجاد توانایی

 7 6/5۸ تکنولوژي و تولید در بامهارت کارکنان وجود
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 هاشاخصي عوامل و بندرتبه -۳ ادامه جدول

 اولویت ميانگين رتبه عوامل

ص
اخ

ش
ي 

ها

ی
مان

ساز
ی 

نای
توا

 

 ۸ 6/66 شرکت برند شهرت

 9 6/76 عالی مدیران تعهد وجود

 ۱۰ 6/۸ مناسب تجهیزات و امکانات داشتن اختیار در

 ۱۱ 6/9 شرکت مدیریت تیم باالي تجربه

ص
اخ

ش
ي

جار
ي ت

ها
ي

ساز
 

 ۱ 5/۱۱ محصول سازيتجاري هايهزینه

 ۲ 5/۲4 صادرات نفع به ارزي هايسیاست وجود

 ۳ 5/4۱ جدید محصول توسعه پروژه اجراي فرآیند در مشخص زمانی برنامه

 4 5/57 جدید محصول سازيتجاري ءدرزمینه شرکت تجربه

 5 5/6۸ شرکت مناسب مکانی موقعیت

 6 5/۸۱ جدید محصول سازيتجاري زمان

 7 5/۸۳ اخذ مجوز کردن سهل راستاي در کالن قوانین وجود

 ۸ 6/۳۱ محصول سازيتجاري جهت مورداستفاده استراتژي نوع

 9 6/66 بیشتر سرمایه برگشت سرعت داراي، محصول توسعه هاپروژه انتخاب

 سازيتجاري درزمینه دیگر هايشرکت موفق تجربیات از الگوبرداري

 محصول
6/۸۳ ۱۰ 

 ۱۱ 7/57 باشد داشته وجود باتجربه پخش تیم یك

 

 

 
 افزارنرمنمودار استاندارد  -۲ شکل
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ماتریس نمونه به در اصطالح علمی به میزانی که ، هاي مختلفی براي برازش مدل وجود داردشاخص

شود که مدل از برازش بهتري برخوردار خواهد گفته می، تر باشدماتریس کوواریانس جامعه نزدیك

هاي تجربی هدف از ارزیابی برازش کل مدل این است که مشخص شود تا چه حد کل مدل با داده. بود

 . سازگاري بهتري دارد

 
 ي برازش مدلهاشاخص -۴ جدول

 دست آمده مقدار به مجاز حد نام شاخص

 ۱۲/۱ ۳کمتر از  کاي دو بر درجه آزادي

GFI )9۸/۰ 9/۰باالتر از  )نیکویی برازش 

RMSEA  ریشه میانگین مربعات خطاي(

 برآورد(
 4۰/۰ ۸/۰کمتر از 

CFI ۰/۱ 9/۰باالتر از  یافته(تعدیل –اي )شاخص برازش مقایسه 

AGFI 9۰/۰ 9/۰باالتر از  یافته()شاخص برازندگی تعدیل 

NFI )9۸/۰ 9/۰باالتر از  )برازندگی نرم شده 

NFII )99/۰ 9/۰باالتر از  )برازندگی نرم نشده 

 

 یریگجهینتبحث و 
هاي پیشین مورد تائید هاي پژوهششاخص از یافته ۲۲با توجه به جدول شماره پنج در این پژوهش 

هاي موفقیت ورزشی در ایران از شاخصبا توجه به صنعت پوشاک ، شاخص جدید ۲5قرارگرفته است و 

عالوه بر . شده استبنديشاخص در قالب شش متغیر دسته 47توسعه محصول جدید شناسایی و

بندي در این پژوهش به رتبه، شناسایی عوامل حیاتی موفقیت توسعه محصول جدید در این صنعت

با . ین صنعت صورت گرفته استها و درنهایت متغیرها پرداخته شد که براي نخستین بار در اشاخص

 توجه با است ذکرقابل. هاي پژوهش حاضر مدل پژوهش از برازش خوبی برخوردار بوده وتوجه به یافته

 به مربوط عاملی بار، لیزرل افزارنرم از استفاده با شدهانجام دوم مرتبه تأییدي عاملی تحلیل انجام به

 صنعت این در موفقیت حیاتی عوامل از و نگرفت قرار تائید مورد ۰٫۲5با مقدار  تکنولوژي متغیر

 تکنولوژي، توسعهدرحال و یافتهتوسعه کشورهاي و دنیا جاي همه در کهازآنجایی اما. نشد محسوب

 کشور در فاصله یا گپ این شودمی محسوب صنعت در پیشرفت و محصول توسعه امر در حیاتی عامل

 . دارد وجود ما
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هاي پیشین مورد بررسی قرار گرفته است و پنج متغیرهایی که در پژوهش با توجه به جدول شماره

 . آمده است، پژوهشگر نیز به آنها دست یافته
 

 خبرگان) حاصل از پيشينه پژوهش( لهيوسبه دشدهیيتأمتغيرهاي  -۵ جدول

 دستاوردها هاشاخص

 مدیریتی تجربه وجود
(؛ ۲۰۰7، همکاران(؛ )مو و ۱999، (؛ )لین و همکاران۱979، )کوپر

 (۱۳9۰، )اردکانی

 عالی میران هدعت

)لین و  (؛۱994، (؛ )لی۱999، (؛ )دي بنتو۱9۸7، )کوپر و کلیشمینت

، (؛ )مو و همکاران۱994، (؛ )مونتویو ویس و کالنتون۱999، همکاران

، (؛ ) اردکانی۱994، (؛ )یپ و سودر۱99۸، (؛ )پولتن و بارکلی۲۰۰7

۱۳9۰) 

 نوآوري وجود

، (؛ )دي بنتو۱9۸7، )کوپر و کلیشمینت (؛۱۳۸9، (؛ )سرمد۱99۸، )لستر

(؛ ۲۰۰7، (؛ )مو و همکاران۱994، (؛ )مونتویو ویس و کالنتون(؛ ۱999

 (۱۳9۰، (؛ ) اردکانی۱99۸، )پولتن و بارکلی

 (a۱979, ۱979b، (؛ )کوپر۱۳9۰، (؛ ) اردکانی۱99۸، )پولتن و بارکلی  سازمان مدیریت پذیريریسك

 بازاریابی در بامهارت کارکنان وجود
، )مونتویو ویس و کالنتون(؛ ۱9۸5، (؛ )ووس۱9۸7، )کوپر و کلیشمینت

 (۱979a، (؛ )کوپر۲۰۰7، (؛ )مو و همکاران۱994

 تکنولوژي در بامهارت کارکنان وجود
، )مونتویو ویس و کالنتون(؛ ۱9۸5، (؛ )ووس۱9۸7، )کوپر و کلیشمینت

۱994) 

 (۲۰۰7، (؛ )مو و همکاران۱979a، (؛ )کوپر۱99۸، )پولتن و بارکلی تولید در بامهارت کارکنان وجود
 

 هاپروژه به استراتژیك و بلندمدت دیدگاه
(؛ ) ۱99۸، (؛ )پولتن و بارکلی۱99۸، (؛ )لستر۱999، )لین و همکاران

 (؛۱99۳a ،b، )کوپر و کلیشمینت(؛ ۱۳9۰، اردکانی

 بنديبسته جذابیت و کیفیت به توجه

 (. . شکل و,  جنس)  محصول

 (۱99۳b، (؛ )کوپر و کلیشمینت۱9۸7، )لینك

 

 محصول پخش براي مناسب برنامه وجود

(؛ ۱999، (؛ )دي بنتو۱99۳a، )کوپر و کلیشمینت(؛ ۱979b، )کوپر

(؛ ۱99۸، )پولتن و بارکلی(؛ ۱996، (؛ )میشرا و همکاران۱9۸7، )لینك

 (۲۰۰7، )مو و همکاران

 هايکانال به شرکت آزاد دسترسی

 ارتباطی و اطالعاتی
 (۱9۸7، )لینك

 (۲۰۰7، )مو و همکاران محصول تولید هزینه کمی

 همراه سریع سرمایه برگشت با محصول

 بود خواهد

، (؛ )مونتویو ویس و کالنتون۲۰۰7، (؛ )مو و همکاران۱979a، )کوپر

۱994) 

 برخوردار خوبی مالی تسهیالت از سازمان

 است
 (۱979b، )کوپر
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 خبرگان) حاصل از پيشينه پژوهش( لهيوسبه دشدهیيتأمتغيرهاي  -۵ جدولادامه 

 (۲۰۰7، )مو و همکاران بازار به دسترسی براي کوتاه زمان

 بازار به غالب رقباي نبود

(؛ ۱999، (؛ )دي بنتو۱99۳a، )کوپر و کلیشمینت(؛ ۱979b، )کوپر

(؛ )پاري و ۲۰۰7، (؛ )مو و همکاران۱994، )مونتویو ویس و کالنتون

 (۱994، (؛ )یپ و سودر۱994، سونگ

 توسعه پروژه از ارشد مدیران حمایت

 محصول
 (۱9۸7a، )کوپر و کلیشمینت

 (۱979a ،۱979b، )کوپر بازار تست انجام

 (۱999، )کوپر محصول توسعه تیم اعضاي فنی پژوهش

 (۲۰۰7، )مو و همکاران تکنولوژي پیچیدگی

 (۱999، )کوپر نگاه جهانی به محصول

 (۲۰۰7، )مو و همکاران تاس باال تکنولوژي پتانسیل

 

 هاي پژوهش به مدیران پيشنهاد تخصصی و کاربردي بر مبناي نتایج و یافته

 فنون  مدیران صنعت پوشاک ورزشی می باید از با، با توجه به اهمیت بازاریابی در یافته هاي پژوهش

توجه ویژه اي به ویژیگی ، بازاریابی نسل سوم براي جذب و نگهداري مشتریان استفاده کنندجدید یا 

 ، ظاهري محصوالت داشته باشند

   عدم وجود برند قوي در ایران فضایی را براي رشد شرکتهاي نوآور با رویکرد توسعه محصول ایجاد

خود به واسطه توسعه محصول ایجاد و شرکتهایی که بتوانند برند سازي کنند و جایگاهی براي ، کرده

 . کنند از موفقیت چشم گیري برخوردار خواهند شد

 رنگ و، نگاه جهانی به محصول داشته باشند و اطالعاتی در مورد انواع جنس، تولید کنندگان باید . . .

وش مورد استفاده در دیگر کشورها بدست آورده و مزیت هاي رقابتی خود را افزایش دهند و از تیم فر

 . و بازاریابی خبره استفاده کنند

  مدیران می بایست در امر توسعه محصول جدید از اطالعات آکادمیك و فارق التحصیالن دانشگاهی

همچنین استفاده از . بطور مثال طراحان لباس و برند هاي جذاب، همگام با تجربه خود استفاده کنند

 . مراحل کارمشاوران خبره در زمینه توسعه محصول در تمام 

 داشته فعال و کارآفرینانه روحیه با نیروهایی پروش و جذب و نوآوري امر به زیادي توجه باید مدیران 

 . آورند بدست بازار در جایگاهی و باشند پویا بتوانند تا، باشند

 سیاسی ها روابط، کشور ملی تولیدي ها سیاست با متناسب جدید محصول توسعه هاي پروژه انتخاب 

 و تخصص، نیرو، مواد مثل، شرکت خود تولیدي هاي ظرفیت با متناسب هایی پروژه و کشورها بین

 . بودجه
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 ارتباطات به توجه هستند ایران در ها باشگاه و دولتی هاي ارگان خریداران از مهمی بخش اینکه از به 

 . داشت خواهد ها شرکت موفقیت در بسزایی نقش سفارشی تولید در توانایی افزایش و

 بیابد را مالی تامین هاي راه و داده افزایش را خود پذیري ریسك روحیه باید می سازمان مدیران . 

 توجه و میشود تلقی مهم ازعوامل پذیري خطر روحیه و یکسان استراتژیك اهداف با شرکایی انتخاب 

 . دارد محصول توسعه موفقیت در بسزایی تاثیر آن به

 مدیران توسط جدید محصول اهداف با متناسب و مناسب تجهیزات آوردن فراهم 

هاي اولیه هرتقدیر باید قبول داشت که همواره تولید محصول جدید با تمام مطالعات و کارشناسیبه

واقع دولت باید در جهت کاهش با توجه به هزینه مواد اولیه وارداتی پوشاک به. با ریسك همراه است

ازپیش موردحمایت قرار دهد در عیر اینصورت با ورود این ریسك تولیدکنندگان داخلی را بیش

طور کامل به دست برندهاي معتبر و نیمه معتبر خارجی این بازار نیز نظیر بسیاري از بازارهاي دیگر به

خارجی خواهد افتاد و مرگ این صنعت را در پی خواهد داشت و صنعت داخلی با بحران مواجه رقباي 

 . باشدها میساله کشور در راستاي تأکید بر تولیدات داخلی و حمایت آن ۲۰شود که خالف سند می

ول اي بر روي شناسایی عوامل حیاتی موفقیت توسعه محصهاي پژوهشگر تاکنون مطالعهبر اساس یافته

اولین  پژوهش حاضرجدید در صنعت پوشاک ورزشی در داخل و خارج از کشور صورت نگرفته است و 

همچنین با توجه به نو بودن مفهوم توسعه محصول . باشدگام در شناسایی این عوامل در این صنعت می

افزون پوشاک و همچنین رشد روزۀ هاي ایرانی درزمینسو و سابقه بلندمدت شرکتدر ایران از یك

انطباق این ، ایران از سوي دیگر ۱تولید ناخالص داخلی صنعت ورزش و افزایش سهم این صنعت در

هاي فعال در صنعت پوشاک تواند به بهبود عملکرد توسعه محصول جدید در شرکتسه حوزه می

 . ورزشی کمك کند
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Abstract 
 
In today's world, the long-term survival of a business depends on the firm's ability to 

successfully introduce new products to the respective market. The existence of some 

progressive factor's in new product development in the sports clothing industry has led to the 

importance of new product development in this industry. The purpose of this paper is to identify 

and to Rank the critical success factors of new product development in the sports clothing 

industry. In the first stage, the main factors of the previous researches and in different industries 

were surveyed and identified. the industry experts with experience more than15 years, were 

interviewed, then the indices and the main factors were coded and identified with according to 

Cooper revised model and finally by providing a structured and closed questionnaire which has 

been approved by Experts and the university professors, for the target population with 80 cases, 

the managers view have been assessed in relation to these cases. The results showed that six 

factors which has been identified by priority were the marketing and sales, product 

development team, technology, designing and manufacturing, organizational capabilities, and 

ultimately the commercialization in the success of new product development in sport clothing 

industry. Also the key indicators of each success factors have been identified and the utility of 

the all factors with the average more than 3 were confirmed. Then, by using the Friedman test, 

the critical factors and indicators for each were ranked. Second order factor analysis was 

performed by using the Lisrel software and finally, fitting of the conceptual model was 

evaluated at an optimal level. The technology factor with factor loadings of 0/25 was not 

significant, which suggests that these factors have low correlations to each other and has a low 

impact in this industry.  

 

Keywords: Critical Success Factors (CSF), New Product Development, Sports Clothing 

Industry 
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