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  چکیده 

 طور بهکنند ناگزیرند تا  هاي امروزي در محیط پیچیده فعالیت می که سازمان با توجه به این

در این . جدید انجام دهند زمینه توسعه محصوالت در ییها پژوهش و بوده وآورن مستمر

محققان  ،آن از موردحفاظت در آگاهی افزایش و زیستی محیط توجه به تغییرات راستا با

 حفاظت از محیط ي نیازهاي کننده منعکس اند که کرده ي محصوالتی توسعه و به تحقیقشروع 

 پاسخ به نیاز دلیل به یران،از جمله ا کشورها از بسیاري از سوي دیگر، در .است زیستی

 تغییر حال در سرعت و محصول طراحی پیچیدگی افزایش مشتري، هاي خواست به سریع

حیاتی  شرکت بلندمدت موفقیت براي توسعه محصول جدید از اي انتخاب مجموعه آوري، فن

هاي تأثیرگذار بر توسعه  ترین مؤلفه در این تحقیق ضمن شناسایی مهم بنابراین .است

بینی وضعیت موجود  سازي و پیش محصول جدید سبز در صنایع کوچک و متوسط به شبیه

با . شددر این حوزه پرداخته شد و در ادامه به بررسی تأثیر این عوامل بر یکدیگر اقدام 

که اگر درصد کاالهاي برگشتی طبیعی کاهش  این نتیجه حاصل شداستفاده از مدل جریان 

با افزایش کارکنان و  .شود هاي سبز می یدا کند سبب افزایش درآمد شرکت و سطح پروژهپ

بازیافت و تولید مجدد  هاي سبز، توانایی شرکت در پروژه براي انجام ازیموردنامکانات 

افتند و در ادامه منجر به  هاي بیشتري باگذشت زمان به جریان می یابد و پروژه افزایش می

بز خواهند شد که درنهایت سبب افزایش درآمد حاصل از بسط سطح توسعه محصوالت س

هاي تولید  بنابراین نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که توسعه پروژه ؛شود هاي سبز می پروژه

محصول سبز در سازمان در نهایت منجر به بهبود عملکرد اقتصادي و درآمد سازمان خواهد 

 .شد

  ها ید سبز، عملکرد اقتصادي، پویایی سیستمتوسعه پایدار، تول: کلمات کلیدي 
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  مقدمه

 یمعرفو با چالش بهبود  يا ندهیطور فزا ها به امروز، سازمان یبازار رقابت طیدر مح

 ي خود، مواجه هستندرقبابا سرعت بیشتري نسبت به به بازار  دیمحصول جد

 و بوده نوآور مستمر طور به بایستی ها شرکت). 2014، 1کووآنگ و همکاران(

 نمایند انتخاب را محصوالتی و دهند جدید ترتیب محصوالت نهیزم در ییها پژوهش

 بر نیچن هم و بوده مشتریان نیازهاي با مطابق جدید و يا يفنّاور با متناسب که

بیان ) 2014( 2که گونزالز و همکاران گونه همان. آید فائق رقبا جانب از تهدیدات

نیازهاي مشتري،  بر اساسعالیت متحول یک ف عنوان بهتوسعه محصول  کنند یم

  .شود میاستراتژي سازمانی و محیط داخلی و خارجی تعریف 

و  رانیسازمان در دهه گذشته توسط مد کی يندهاینوآورانه و فرا يها تیفعال

در  راتییبا تغ .)2014، 3ویتایاپوم( استواقع گردیده  توجه مورد انیدانشگاه

صنعت شروع به  ست،یز طیحفاظت از مح ورددر م یآگاه شیو افزا ستیز طیمح

و ، کرده است ستیز طیحفظ مح يبرا ییازهایکننده ن و توسعه که منعکس قیتحق

،  4تساي( استداده  ها آنی را به رقابت تیاجازه حفظ سهم بازار خود و مز نیهمچن

 نیقوان لیبه دل "سبز دیتوسعه محصول جد"از  يدیمفهوم جد ن،یعالوه بر ا ).2012

آمده  دیمحصوالت سبز پد يو رشد تقاضا برا یطیمح ستیز ياستانداردها ،یولتد

آذر و عندلیب، ( شده است داریتوسعه پا نیگزیجا ی، توسعه صنعت21در قرن . است

عوامل عملکرد شرکت پایدار  ترین مهمتوسعه محصول جدید سبز یکی از  ).2014

). 2010، 5هواآنگ و وو( تاسي یک چالش کلیدي براي شرکت  دهنده نشان بوده و

 صورت به وکار کسبي ها تیفعالاز اجراي توسعه محصول جدید سبز در  هدف

جابور و ( شود میو عملکرد اقتصادي  ستیز طیمحهمزمان این است که سبب بهبود 

 ست،یز طیاز محگیري  بهرهروند  نیا شیبا افزاکه  استبدیهی  ).2015، 6همکاران

به  دنیرس يها برا شرکت يمهم برا اریفاکتور بس کیسبز  دیتوسعه محصول جد

موتور  کیعنوان  کوچک و متوسط به يها شرکت گر،ید ياز سو .است داریتوسعه پا

از کشورها  ياریدر بساست و  شده در سراسر جهان در نظر گرفته يرشد اقتصاد

                                                           
1- Kowang  
2- González  
3- Wittayapoom 
4- Tsai 
5- Huang &Wu 
6- Jabbour  
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 یدگیچیپ شیافزا ،يمشتر يازهایبه ن عیبه پاسخ سر ازین لیبه دل ران،یازجمله ا

ي توسعه  مجموعهي، انتخاب صحیح آور فن رییمحصول و سرعت در حال تغ یطراح

از این  .باشد میبراي شرکت بسیار حیاتی  مدت یطوالنمحصول جدید جهت موفقیت 

بر  رگذاریتأثتا در ابتدا به شناسایی عوامل و متغیرهاي  میبر آناین تحقیق  دررو 

در ادامه با استفاده . توسط بپردازیمتوسعه محصول جدید سبز در صنایع کوچک و م

ي وضعیت موجود سبز بودن توسعه ساز هیشبضمن  ها ستمیسپویایی  فناز 

بینی وضعیت آتی و بررسی  شیپ بهمحصول جدید در صنایع کوچک و متوسط ایران 

  .بپردازیمدر این حوزه بر توسعه محصول جدید سبز  مؤثرعوامل  تأثیر

 

  مبانی نظري تحقیق

  صول جدید سبزتوسعه مح

هاي  محیطی را در استراتژي ها مالحظات زیست در طول چند دهه گذشته، شرکت

توسعه محصوالتشان که منجر به افزایش تعداد بیشتري در نوآوري محصول سبز 

توجه بر توسعه و  شیفزاا .)2013، 1 دریسن و همکاران( کنند شود را لحاظ می می

بازار "دهنده یک  ست که محصوالت سبز نشاناندازي محصول سبز به این دلیل ا راه

و درنتیجه سبب افزایش آگاهی مردم شده است؛ بنابراین درك  هست "بالقوه مهم 

بینش بیشتر . توسعه محصوالت سبز باید از منافع بزرگ براي این سازمان باشد

نسبت به توسعه محصول جدید سبز ممکن است نقطه شروع براي بهبود این روند و 

 ).2010، 2دنجلیکو و پوجاري( یزان شکست نوآوري محصول سبز باشدکاهش م

محیطی سبب افزایش توجه علمی در  خوشبختانه، توجه رو به رشد در مسائل زیست

 محیطی شده است ویژه در ادبیات مدیریت زیست توسعه محصول جدید سبز، به

هاي سازمانی  هجریان رو به رشد مطالعات، بیشتر جنب ).2009، 3آلبینو و همکاران(

پوجاري و ( هاي نوآوري محصول سبز توسعه محصول سبز، ازجمله سوابق فعالیت

هاي مختلف در نوآوري محصول سبز، استراتژي  ، اثرات استراتژي)2003، 4همکاران

و سوابق بازار  )2002، 5مانگان و تارستن( طراحی خاص از قبیل بازیافت و بازسازي

امروزه، . را بررسی کرده است سبزمحصول محیطی نوآوري  بازار و عملکرد زیست

                                                           
1- Driessen 
2- Dangelico & Pujari 
3- Albino  
4- Pujari 
5- Mangun& Thurston 



 1396 زمستانو  پاییز ،هجدهم شماره نهم، سال بازرگانی، تمدیری کاوشهاي نشریه 140

شود و توسعه  وضوح مشاهده می افزایش بحث و عالقه به توسعه محصول سبز به

ها در نظر  از شرکت عنوان یک استراتژیک کلیدي براي بسیاري محصول جدید سبز به

توسعه محصول سبز کارآمد نقش مهمی . )2015،  1وانگ و همکاران( شده است گرفته

ها و اقتصاد کمک  تواند به شرکت راتژي بازاریابی سبز ایفا کرده است که میدر است

کشف کرد که ) 2001( 2چن. کرده تا با سرعت به سمت یک محیط پایدار حرکت کنند

تجدید، اجتناب  شده براي به حداقل رساندن استفاده از منابع غیرقابل محصول طراحی

ل چرخه زندگی خود، باید مؤثرترین از مواد سمی و منابع تجدید پذیر در طول ک

با افزایش این روند از . آوري سبز باشند منظور نمایش توسعه فن روش به

ها براي  زیست، توسعه محصول جدید سبز یک فاکتور بسیار مهم براي شرکت محیط

مطالعاتی به بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر . رسیدن به توسعه پایدار است

به بررسی تأثیر ) 2012(3ایلکر مورات آر . اند ز پرداختهتوسعه محصول جدید سب

توسعه محصول جدید سبز بر عملکرد شرکت و قابلیت رقابتی پرداخته است و به این 

توجهی هم بر عملکرد شرکت و قابلیت رقابتی تأثیر مثبتی  طور قابل نتیجه رسید که به

یی عوامل مؤثر بر عملکرد در تحقیق خود به دنبال شناسا) 2010(آنگ و وو اهو. دارد

محیطی  ها نشان داد که تعهد زیست نتایج آن. توسعه محصول جدید سبز بوده است

سازي متقابل کارکردي اثرات مثبت  محیطی و یکپارچه شرکت، تعیین معیارهاي زیست

طی تحقیقات خود به ) 2013( 4لین و همکاران. بر عملکرد توسعه محصول سبز دارد

که تقاضا در بازار ارتباط مثبتی هم با توسعه محصول جدید سبز  این نتیجه رسیدند

ي  که عملکرد توسعه محصول سبز نیز رابطه و هم با عملکرد شرکت دارد، درحالی

  .مثبتی با عملکرد شرکت دارد

  

  محصول سبز توسعه و سبز بازاریابی از استفاده مزایاي

 سبز از محصول توسعه سازي پیاده و وکار کسب اصالح ها در شرکت که درحالی

 بلندمدت عملیات را در تولید و هاي تواند هزینه می کنند، استفاده می سبز بازاریابی

 را در خورشیدي هاي پانل آوري فن هایی وجود دارند که این شرکت. کاهش دهد

هزینه  مزایاي در گذاري سرمایه یک تواند که می اند؛ وکارشان تعیین کرده کسب اصالح

                                                           
1- Wang  
2- Chen 
3- Ar, Ilker Murat 
4- Lin  
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را جهت  سبز محصول توسعه تواند می شرکت) 2006،  1ن و همکاراناوتم( باشد

محیطی  زیست هاي نگرانی با خام مواد مدیریت و محصول اصالح استانداردسازي

زیست  محیط و انسان سالمت بر منفی اثرات سبب کاهش درنتیجه، تمرین دهد،

 طراحی بهبود جهت تواند می شرکت این، بر عالوه ).2012تساي و همکاران، ( شود می

کاهش دارد  دفع به نیاز که اي ماده محصول تالش کند؛ این عمل سبب کاهش مقدار

 در. شود زیست مضر است یا نه می شود و سبب تشخیص اینکه آیا براي محیط می

 بازیافت افزایش منظور به است ممکن آیا که گرفت تصمیم تواند می همچنین فرایند، این

 با سبز تبلیغات از بازاریابان اکثر. استفاده را کاهش داد دمجدد مواد مور استفاده و

چنین عملی . کنند کنندگان استفاده می مصرف توجه جلب براي آلودگی هاي آزاد پیام

در . افزایش دهد محیطی را زیست مسائل و محصوالت از را ها آن دانش تواند می

کنند  المللی توسعه پیدا می سوي بازارهاي بین ها درآمد تولید کرده و به اساس، شرکت

پایدار از  موقعیت به دستیابی منظور ها را به تواند مزایاي رقابتی شرکت و می

 بیشتري رضایت و نفس اعتمادبه با کارکنان این، بر عالوه. ها افزایش دهد شرکت

 شرکت از وري بهره درنتیجه شد، خواهند شرکت مقاوم و پایدار موقعیت به نسبت

 حال در که هایی شرکت براي فرصت ترین بزرگ درنهایت،. یافت خواهد افزایش

 از وام و مالی هاي کمک تواند می شرکت هستند این است که سبز بازاریابی از استفاده

 توان می ).2011اوتمن ،( توسعه دریافت کند براي تکنولوژي اندازي را جهت راه دولت

 براي مالی منابع از استفاده و زیست محیط اي شیوه به رفتار ها به شرکت که گفت

 به دستیابی منظور به آوري فن و ها شرکت زیست محیط نوآورانه محصوالت ایجاد

زیست شانس  محیط پایداري اطمینان حصول همچنین و بلندمدت در آن سودآوري

  .بزرگی دارند
  

  عملکرد اقتصادي

نگی انجام عملکرد یکی از مفاهیم بنیادین در مدیریت محسوب می شود که بر چگو

در بیانی دیگر، کار واقعی است که به منظور دستیابی . عملیات سازمانی اشاره دارد

ها را  بنابراین موفقیت سازمان. انجامد سازمان به ماموریت تعریف شده ي خویش می

و عملکرد، فرآیند تبیین کیفیت اثربخشی . می توان در آیینه عملکردشان مشاهده نمود

طبق این تعریف عملکرد به دو جز تقسیم . شود ته تعریف میکارایی اقدامات گذش

                                                           
1- Ottman  



 1396 زمستانو  پاییز ،هجدهم شماره نهم، سال بازرگانی، تمدیری کاوشهاي نشریه 142

ي سازمان از منابع در  ی که توصیف کننده چگونگی استفادهجزو اول، کارای: گردد می

ي درجه نیل  جزو دوم، اثربخشی که توصیف کنندهتولید محصوالت و خدمات است و 

 با تا تالشند در کارها و کسب رقابتی، فضاي در امروزه .به اهداف سازمانی است

 با را خود یابند و رونق سازمانی، عملکرد ارتقاي طریق از پایدار رقابتی ایجاد مزیت

 سازمانی رهبران و مدیران جهان هاي سازمان اکثر در همواره .دهند انطباق تغییرات

 ترکیب سازمان عملکرد .باشند می خویش هايسازمان بهبود عملکرد و ارتقا درپی

 هم و سازمانی دانش افزایش چون هم ملموس، غیر هاي از دریافتی هم اي گسترده

 هاي مدل .است مالی و اقتصادي نتایج چون هم و ملموس، عینی هاي دریافتی

 این بررسی .کنند ارزیابی و معرفی را سازمانی اند عملکرد کرده تالش گوناگونی

 سنجش و گیري اندازه یدبا سازمانی عملکرد اوالً تغییرات که دارد آن از نشان الگوها

 باشد توجه مورد سازمان سطوح تمامی در باید عملکرد سازمان تغییرات دوما .شود

 .گیرد قرار سازمانی اهداف راستاي در باید در سازمان گروهی فردي، اهداف و

 گوناگون ابعاد که ابزارهایی از باید عملکرد سازمان سطح گیري اندازه در سوما

 عملکرد سنجش براي .کرد دهند استفاده می قرار توجه وردم را سازمان عملکرد

 ي حاشیه سرمایه، افزایش نرخ بازگشت چون اقتصادي مشهود نتایج به سازمانی

 .توجه کرد و نوآوري خالقیت وسطح سود

 موردتوجهي تولید، ها پروژهدر چند سال اخیر، مبحث توسعه محصول و سبز کردن 

ي عوامل بند تیاولوی تحقیقی به شناسایی و ط گروهی. است قرارگرفتهمحققان 

ي کوچک و متوسط مستقر وکارها کسباساسی موفقیت در توسعه محصول جدید در 

نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که . اند ي علم و فناوري تهران پرداختهها پاركدر 

ي کوچک و متوسط وکارها کسبعوامل اساسی موفقیت در توسعه محصول جدید در 

یتی، موضوع مدیر 4ي علم و فناوري سطح شهر تهران در قالب ها پاركدر مستقر 

 توسعه فرآیند به بررسی گروهی دیگر .شوند میي بند طبقهتجاري، بازاریابی و فنی 

 اهداف آن به دستیابی براي ییها روش ارائه و آن اهداف و جدید محصول

 جدید محصول توسعه آیندحکایت از آن دارد که فر ها آننتایج تحقیق . اند پرداخته

 محسوب رقابتی مزیت اکنون خدماتی - تولیدي يها سازمان مختلف انواع براي

 صرف را خود سازمانی يها تیفعال از درصدي چه سازمان اینکه هر ،شود می

 رقبا از گرفتن براي پیشی محصوالت توسعه و توسعه و تحقیق جنس از يها تیفعال
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 تقاضا بازار در سازمان استراتژیک و کنونی اهجایگ به که است موضوعی کند یم

 کننده بیترغ عامل که است مشتري يها يازمندین و همواره خواسته .شود می مربوط

 و شد خواهد محصول جدید توسعه فرآیند در ها سازمان خالقیت و نوآوري براي

 مشتریان ترغیب و موجود مشتریان حفظ جهت در که کرد خواهد مجبور را آنان

 داشتن .کند خود يا توسعه فرآیندهاي صرف را ي بیشتريها يگذار هیسرما قوهبال

 به برنده و پیش اساسی شرط ییها سازمان چنین براي فرآیندي مناسب الگوي

 افزایش جدید محصول توسعه فرآیند در را يریپذ انعطاف و سرعت و دیآ یم شمار

 آن به نسبت دیگري موضوع هر از بیش باید سازمان هر آنچه شاید اما ؛داد خواهد

 و یکسو از محصول جدید توسعه فرآیندهاي میان يساز کپارچهی باشد داشته توجه

 دیگر و جدید محصول توسعه فرآیندهاي مجموعه بین مناسب ارتباط برقراري

 رقابتی، محیط تحلیل به نسبت کافی توجه همچنین .سازمانی است جاري فرآیندهاي

 ازجملهبالقوه  و موجود رقباي توسعه و پیشرفت روند بازار، در روندها انواع

 افزایش يا توسعه يها فرصت به نسبت را سازمان هوشمندي که است مسائلی

) 1995( 1ایزنهارت و نبراو. کرد خواهد سازمان کمک بودن پیشرو به و دهد یم

 محصول توسعه يها پروژهي عوامل موفقیت یا شکست رو بر گرفته انجامتحقیقات 

ي زیر برنامه شامل عناوین این .اند کرده بیان کلی عنوان و جریان سه در را دجدی

 براي منطقی يزیر برنامه .باشند یم مسائل منظم حل و ارتباطاتی يها شبکه منطقی،

 و ساختاریافته دقت، با بایستی که است مهمی بسیار موضوع ،مسائلمنظم  حل

 درونی ارتباطات و يزیر برنامه راهبرد، با متناسبی باید رابطه همچنین و بوده منظم

) 2005( 2و وینگ نسادر پژوهش دیگري که توسط . باشد داشته سازمان بیرونی و

 عامل 54 نیب از است، گرفته صورت هنگ و وینگ کنگ يباز اسبابصنعت  نهیدرزم

 عوامل نیا .است شده انیب تیموفقی اصل عوامل عنوان به عامل هشت ه،یاول تیموفق

 بازار قیدق فیتعر :از اند عبارت و بوده دیجد محصول توسعه مرحله چهار لطو در

 اهداف ،یفیک استانداردهاي يریکارگ به ،)یمفهوم طرح و هیاول دهیا يریگ شکل( هدف

 محصول فیتعر( دوم مرحله در ه،یاول مراحل در مهم موارد مالحظه و پروژه شفاف

 نمونه ارائه( سوم مرحله در پروژه، گروه در یداخل ارتباطات ،)مشخصات نییتع و

 نهیهز ،موقع به يانداز راه مشتري، به محصول موقع به لیتحو ،)آن توسعه و هیاول

                                                           
1- Brown& Eisenhardt 
2- Sun& Wing 
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 ،)2007( 1ارانکهم ومو  .)محصول کردن تجاري( چهارم مرحله در محصول، دیتول

عوامل کلیدي موفقیت در توسعه محصول جدید را بر روي صنایع کوچک و متوسط 

ي ها شاخصنشان داد که  ها آنتحقیق  جینتا .قراردادندی وردبررسمکشور چین 

ي بر موفقیت فرایند ساز يتجار، بازاریابی، مدیریتی و فنّاورانهمرتبط با عوامل 

در مقاله خود تحت  ،)2010(هوانگ و جیم وو . هستند مؤثرتوسعه محصول جدید 

اهدي از صنایع با شو ازمانی بر موفقیت محصول جدید سبز،اثر عوامل س "عنوان

به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد توسعه محصول  "تکنولوژي باال در تایوان

عالوه بر این، بررسی رابطه بین عملکرد سبز و عملکرد مالی را . جدید سبز پرداختند

ها در پی تحقیقات خود به این نتیجه دست یافتند که تعهد  آن. نیز صورت گرفت

محیطی، قدرت بخش تحقیق و  یطی، تعیین معیارهاي زیستمح هاي زیست شرکت

توجهی تأثیر مثبت بر عملکرد  طور قابل سازي متقابل کارکردي به توسعه و یکپارچه

عالوه بر این، عملکرد نوآوري محصول سبز . مالی و توسعه محصول جدید سبز دارد

مطالعه خودشان را ) 2014( 2یان و یزدانی فرد. هستداراي اثر مثبت بر عملکرد مالی 

بر روي مفهوم بازاریابی سبز و توسعه محصول سبز متمرکز، مصرف مختلف 

کننده در رابطه با بازاریابی سبز و توسعه محصول سبز و درنهایت به  مصرف

سازي بازاریابی سبز و توسعه  ها دبه هنگام پیاده بررسی مشکالتی که شرکت

هاي  ه این نتیجه رسیدند که ایدهخورند پرداخته است و ب محصول سبز شکست می

بازاریابی سبز مانند اجراي یک زنجیره تأمین سبز، طراحی محصوالت سبز، 

 .زیست مفید است گذاري و ارتقاء به جامعه و محیط بندي، قیمت بسته

 
  تحقیق یشناس روش

تحقیقات کاربردي . شود هاي کاربردي تعریف می پژوهش حاضر در زمره پژوهش

ی به دانش نوین با کاربردهاي خاص، تعیین امکان استفاده از نتایج یاب باهدف دست

شده صورت  یابی به اهداف تعیین هاي جدید دست هاي بنیادي و شیوه پژوهش

ها، توسعه دانش کاربردي در یک زمینه  دیگر، در این پژوهش عبارت به. گیرند می

وهش محقق قصد ازآنجاکه در این پژ .هستخاص و کاربرد علمی آن دانش مدنظر 

مطالعه را ندارد و وضعیت موجود را مطالعه  هاي مورد دخالت در وضعیت شرکت

                                                           
1- Mu  
2- Yan & Yazdanifard 
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ولی . ستینکند، بدیهی است که پژوهش حاضر از انواع تحقیقات آزمایشی  می

شده و بررسی سناریوهاي مختلف، از  ازآنجاکه براي آزمون تئوري توسعه داده

ت که پژوهش توصیفی است بلکه شبه توان گف شده است، نمی سازي استفاده شبیه

در این تحقیق ابتدا به شناسایی بهترین عوامل مؤثر بر توسعه  .هستآزمایشی 

در ادامه با استفاده  .و متوسط پرداخته شد کمحصول جدید سبز در صنایع کوچ

ازنظر خبرگان به بررسی ارتباط بین این عوامل پرداخته و مدل علت و معلولی آن 

است که جامعه آماري تحقیق متشکل از خبرگان صنعتی و  ذکر لقاب .شکل گرفت

با توجه به این که روش  .باشند یمحوزه صنایع کوچک و متوسط  ی دردانشگاه

پویایی سیستم نمونه محور نمی باشد در این تحقیق بر اساس خبرگان و متخصصین 

آنها  مجرب در حوزه صنایع کوچک استان تعداد محدودي انتخاب و براساس نظر

و پس از اعمال نظرات آنها در توابع حاصل . توابع حاصل مورد ارزیابی قرار گرفت

نیز بر اساس روش قضاوتی و در  يریگ نمونهروش  .مدل مورد اجرا قرار گرفت

ها از اسناد و مدارك موجود  دسترس انجام پذیرفته است؛ ضمناً بخش عمده داده

پویایی سیستم  ها داده لیوتحل هیتجزروش  که نیااست و با توجه به  شده حاصل

بین متغیرهاي موجود در  يا رابطهمحاسبه توابع  ، مهمترین محدودیت تحقیقباشد یم

هاي موردنیاز تحقیق و محاسبه  پس از گرداوري داده. مدل جریان تحقیق بوده است

با نمودار جریان تحقیق تکمیل گردید و  افزار، هاي مربوط با استفاده از نرم فرمول

شده و  سازي افزار ونسیم، مدل شبیه ها و نرم کارگیري رویکرد پویایی سیستم به

 فهد. افزار در قالب نمودار و جداول در این تحقیق آورده خواهد شد هاي نرم خروجی

 سیستم بطروا ردمو در یدگاهید و درك آوردن ستد  به پویا سیستم سازي مدل از

شی ( داد ارقر موردبررسی را سیستم دبهبو ايبر  ممکن يها یمش خط انبتو تا ،ستا

  :مراحل انجام تحقیق در قالب نمودار زیر آورده شده است یطورکل به ).2005،  1وگیل

  

                                                           
1- Shi & Gill 
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  مراحل اجراي پژوهش -1شکل 

  
   سیستم هاي پویایی سازي مدل

                            
  که کنند شتال ادفرا که ستا زمال سیستم یک مختلف يبخشها بین تتعامال علت به

 مطالعه طریق از تواند می فقط درك ینا. کنند درك سیستمی شنگر با را سیستم رفتار

 ها مدل. یدآ ستد به سیستم یک قالب در ها آن بین طتباار و اجزا همه شناخت  و

 ستد  به پویا سیستم سازي مدل از فهد. هستند قعیتوا شده ساده دبعاا ارههمو

  ممکن يمشیها خط انبتو تا ،ستا سیستم بطروا ردمو در یدگاهید و درك آوردن

  سیستمی هیدگاد در .)2005شی و گیل،( داد ارقر موردبررسی را سیستم دبهبو ايبر

  .میشوند ذتخاا بسته معلولی و علت يحلقهها در تتصمیما همه

  :دارد ساسیا ي مرحله سه سیستم پویایی ي مطالعه هر

 مفهومی ي مرحله -1

 اريمقد ي مرحله -2

  یابیارز و لیوتحل هیتجز ي مرحله -3

  :ستا یرز هاي گام داراي مفهومی ي مرحله   

  شناسایی مسئله -1

  سازي تعیین هدف مدل -2

  ي سیستم ي بسته تعیین محدوده -3

  ساختار بازخورد -4
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           سیستم هاي پویایی سازي مدل حلامر

  :برشمرد توان یم یرز حشر به را سیستم هاي پویایی سازي مدل حلامر

  لمد فهد دنبو فشفا. چیست لمد فهد که کنیم می نبیا قسمت ینا در: مسئله نبیا

 ي توسعه ،هنذ در فشفا ي مسئله یک شتندا. ستا لمد ثربخشا ي توسعه ي الزمه

  .کند می تسهیل ،باشند مناسب عملیاتی ازنظر که  را هاییلمد

 شوند ظلحا لمد در باید که ستا يیدکل یردمقا از بعضی شناسایی: متغیر شناسایی

 ابتدا که ستا مفید. هدد ننشا را سیربر ستد در ي مسئله ،ستدر شکلی به  لمد تا

  .شوند يلویتبنداو سپس و هشد  فهرست متغیرها متما

 يحالتها. ستا نماز لطو در ريفتار يلگوا یک مرجع حالت یک: مرجع يحالتها

 ماا. میشوند ترسیم نماز لطو در يکلید يهامتغیر از هاییدارنمو صورت به  مرجع

 رفتار توانند می مرجع يحالتها. دهند نمی ننشا را شده مشاهده  رفتار ماًالزا هادارنمو

  .هندد ننشا را هیندآ یا گذشته

 بااینکه بطهرا در قعیتوا سیربر يهارتصو از بعضی تعریف: قعیتوا سیربر

 بین طتباار و قعیتوا از درك حقیقت در .میشوند مرتبط یکدیگر با چگونه  متغیرها

. دارد متغیرها سایر بر اي مالحظه قابل ثرا ،متغیرها از بعضی  تغییر. ستا عاملین

 ي درباره شتهاییددایا صورت به معموالً  قعیتوا سیربر به طمربو تطالعاا

 به نسبت محقق که ستا  بردانشی مبتنی ینا. شود می نوشته موردنیاز هاي ارتباط

  .دارد رختیاا در مطالعه مورد تمسیس

 دجوو که ريساختا ي درباره ستا ريتئو یک پویا ي فرضیه یک: پویا هاي فرضیه

 ،متنی صورت به توان می را پویا ي فرضیه یک. کند می ئهارا را مرجع يحالتها  و دارد

 نندامیتو پویا يفرضیهها. دکر حمطر نجریا دارنمو یا معلولی  -علّی يحلقهها

 متما نظیر. شود می فحذ يچیز چه ل حفظ ومد در يچیز چه که کنند مشخص

 ربسیا ءجز ح،صالا و ينگرزبا  .نیستند ستدر همیشه پویا يفرضیهها ،فرضیهها

  .ستا بخو لمد يتوسعه ايبر مهمی

 ايمجموعه کمک به که ستا فرضیهها از ايبسته زيشبیهسا لمد: زيشبیهسا لمد

 طریق از را رفتار زي،شبیهسا يهالمد. ستا هشد فشفا یاضیر بطروا  از

 آن در توان می که ستا مایشگاهیآز زي،شبیهسا لمد یک  .میکنند تولید زيشبیهسا

  .دکر درك و تجربه ،میکنند تعیین  را رفتار که رساختا مختلف عناصر
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 یک روي که رطو نهما. ستا پذیرفنعطاا و برگشتی و فتر يیندافر ،باال یندافر

 ي درباره تفکر روش که یدآ ستد به مسئله از کیدر ستا ممکن شود، می  رکا مسئله

 محیط و مطالعه تحت سیستم بین يهازمر صریح  تعریف. هدد تغییر را اجزا

  .ستا سیستم  هاي پویایی روش از وريضر مگا یک اش خارجی

 
  مدل شبیه سازي توسعه محصول جدید سبز

ازآن با استفاده از  درك شده و پس ي موجود ها ابتدا مسئله در روش پویایی سیستم

 پیش پژوهش در .شود میمعلولی تهیه  -نمودار علّی ،پرسش و پاسخ با متخصصین

که در  )ها شاخص( هاي مؤلفه شده انجام مشابه تحقیقات گسترده بازنگري از پس رو،

 براي مدل این در.علی و معلولی به کار رفته است بیرون آورده شد  داخل مدل

 مدل لذا. اند شده مدل وارد عوامل ترین مهم مدل، ي اندازه بی چیدگیپی زا ممانعت

 .کشد می تصویر به را یکدیگر با آن کلیدي اجزاي تعامل و سیستم وضعیت خوبی به

 شده دادهکه کارکنان و امکانات اختصاص  است شده داده نشان موجود وضعیت در

 شده فیتعري جدید ها وژهپري بازتولید و ور بهرهجهت توسعه محصول بر روي 

با پایان یافتن . سبب زایش درآمد خواهد شد مسئلهو همین  گذارند یم ریتأث

ي  چرخهو دریافت نرخ محصوالت بازگشتی دوباره کاالها به  شده انجامي ها پروژه

. شود یم مجددگذاشته و سبب تولید  ریتأثتولید برگشته  بر روي نرخ بازتولید 

 شده دادهامکانات اختصاص دل مشاهده می شود کارکنان و همانطور که در این م

 .نقش بسیار مهمی در ایجاد درآمد بیشتر دارند جهت توسعه محصول

 مقادیر و شده تدوین متغیرها بین روابط است الزم سیستم رفتار بهتر درك منظور به

 سازي و شبیه متغیرها تعریف از پس لذا. شود سازي شبیه زمان طول در متغیرها

 :است شده هیته 3شکل  صورت  به جریان نمودار 1ونسیم افزار نرم محیط در مدل

 

                                                           
1- Vensim 
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توسعھ محصول در
حال اجرا

تولید

پروژه انجام گرفتھ

نرخ محصوالت
کاالھای بازتولیدبازگشتی

نرخ بازتولید

+

+

+

+

+

+

زایش درآمد

درآمد

+

+

نرخ پروژه ھای در
حال انجام

پروژه ھای جدید
تعریف شده

کارکنان اختصاص
داده شده

امکانات مورد نیاز
برای ھر پروژه

امکانات اختصاص داده
شده جھت بازتولید

بھره وری بازتولید

+
+

+

+ +

+
+

کارکنان مورد نیاز
برای ھر پروژه

+

+

+

+

  

  معلولی عوامل مؤثر بر توسعه محصول جدید سبز -مدل علّی -2 شکل

  

  

پروژه ھای
تعریف شده

جدید

پروزه ھای
درحال اجرا

پروزه ھای
تکمیل شده

درآمد

کاالھای بازتولید

نرخ پروژه ھا
نرخ پروژه ھای
درحال جریان

تولید
زایش درامد

کاالھای غیرقابل قبول

نرخ بازتولید

نرخ کاالھای برگشتی

محصوالت برگشتی
طبیعی

کاالھای طبیعی معیوب

سطح پروژه ھای سبز

زمان مورد نیاز برای
ھر پروژه

زمان در دسترس

بھره وری بازتولید

امکانات اختصاص داده
شده جھت بازتولید

کارکنان اختصاص
داده شده

کارکنان اختصاص>
<داده شده

امکانات اختصاص داده>
<شده جھت بازتولید

زمان بازتولید برای ھر
<درآمد>کاالی پیش فرض

زمان اتمام برنامھ
ریزی

فشار برنامھ
<درآمد>

امکانات موردنیاز برای
ھر پروژه

کارکنان موردنیاز برای
ھرپروژه

پروزه ھای درحال>
<اجرا

<نرخ بازتولید>

پروژه ھای تعریف>
<شده جدید

 

  مدل جریان مسئله پژوهش -3شکل 
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  مدل پویایی سیستممعادالت 

 معادالت مدل پویایی سیستم -1ل جدو

  عنوان متغیرها معادالت
 

projects rate-project flow rate 
هاي جدید  پروژه

شده تعریف  

 انباشت

 

project flow rate +remanufacturing rate–manufacture -not 
acceptable goods 

هاي در حال  پروژه

 انجام

not acceptable goods +the rate of returned goods-
remanufacturing rate 

 بازتولید محصوالت

manufacture-revenue generation-the rate of returned goods گرفته پروژه انجام  

revenue generation درآمد 

available time/time need for every project ها نرخ پروژه  

 حالت

if then else (schedule pressure<١,new defined projects, ٠) سرعت جریان پروژه 

remanufactured goods*remanufacturing time for per default 
goods 

 نرخ بازسازي

normal defective goods*stock قبول کاالهاي غیرقابل  

normal returned goods*stock 
نرخ محصوالت 

 بازگشتی

if then else (revenue>0, projects in progress*green project 
level,0) 

 تولید

0.8*stock-assigned staffs-assigned facility for rework تولید درآمد 

 

  تجزیه و تحلیل مدل

اي و نظرخواهی از خبرگان ارتباط بین  آوري اطالعات از منابع کتابخانه پس از جمع

شده درزمینه موضوع  هاي از پیش تعیین اجزاي مختلف سیستم به کمک فرمول

با یکدیگر  هستنظرات خبرگان مطالعه شده یا به کمک توابع عددي که نتیجه 

   .برقرارشده است و رفتار مدل مورد مشاهده قرارگرفته است

ن اهداف این تحقیق سنجش میزان تاثیر کاهش به این که یکی از مهمتری جهبا تو

باشد لذا در  می هاي سبز درآمد شرکت و سطح پروژه بر.محصوالت برگشتی طبیعی 

انتها با تغییر  که در. مد نظر قرار گرفت زا ر  برونبه عنوان متغی این تحقیق این متغیر

نجش ر دو متغیر دیگر مورد ستأثیر آن باز وضعیت یک به وضعیت دو میزان آن 

قرار گرفت و به همین ترتیب سناریوهاي دوم و سوم نیز براي متغیرهاي دیگر نوشته 

 :شد که در ادامه هرکدام به طور جداگانه توضیح داده شده است
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در این سناریو، تأثیر کاهش محصوالت برگشتی طبیعی بر درآمد شرکت ): 1(و سناری

کاهش درصد تعداد محصوالت . موردبررسی قرارگرفته است سبزهاي  پروژهو سطح 

طور چشمگیري افزایش پیداکرده و  شود که درآمد شرکت به برگشتی سبب می

اساس رفتار  بر این .سبز داردمحصوالت همچنین تأثیر مثبتی بر روي سطح 

  .شده است نشان داده 4سازي در شکل  متغیرهاي کلیدي مدل پس از شبیه

 

       

  

  یبرگشت محصوالت تعداد کاهش به توجه با شرکت درآمد و سبز يها پروژهسطح  يرهایمتغ رفتار -4شکل 
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 ازیموردنو زمان  يزیر برنامهدر این سناریو، تأثیر کاهش زمان اتمام ): 2(سناریو 

وري بازتولید  همزمان بر روي متغیر درآمد شرکت و بهره صورت به پروژه هر اي بر

گونه که از نمودارها مشخص است در طی یک  همان. موردبررسی قرارگرفته است

 يزیر برنامهو کاهش زمان اتمام  پروژهدوره با کاهش زمان موردنیاز براي هر 

و  هستیک نتیجه مثبت  ابد که اینی وري بازتولید افزایش می بهره همزمان، صورت به

  .کند همچنین درآمد شرکت نیز افزایش پیدا می

  

  

 

 
ي و زیر برنامه اتمام زمان کاهش به توجه با شرکت درآمد و بازتولید يور بهره يرهایمتغ رفتار -5شکل 

  براي هر پروژه یازموردنزمان 
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نان و امکانات موردنیاز این سناریو بر آن است که تأثیر افزایش کارک): 3(سناریو 

سبز را موردبررسی  يها پروژهپروژه بر روي متغیر درآمد شرکت و سطح  براي هر

دهند، توجه به این دو مهم، کارکنان و  طور که نمودارها نشان می همان. قرار بدهد

پروژه جهت سبز شدن، در طی گذشت زمان افزایش این  امکانات موردنیاز براي هر

سبز را نیز در  يها پروژهزایش درآمد شده و همچنین افزایش سطح دو متغیر سبب اف

  .پی خواهد داشت

 

 
 هر يبرا ازیموردن امکانات و کارکنان شیافزا به توجه با شرکت درآمد و سبز يها پروژهسطح  يرهایمتغ رفتار - 6شکل 

 پروژه
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  يریگ جهینتبحث و 

نه، عوامل مؤثر بر توسعه هاي پیشین در این زمی پس از مطالعه و بررسی پژوهش

شده و با نظرخواهی از خبرگان صنعت موردمطالعه،  محصول جدید سبز شناسایی

پس از . این عوامل تأیید شدند که در پژوهش حاضر مورداستفاده قرار گرفتند

هاي مؤثر بر توسعه محصول جدید سبز، با نظرخواهی از  ترین مؤلفه شناسایی مهم

پس از توسعه نمودار علّی . لولی آن تهیه و توسعه داده شدمع–نمودار علّی  ،خبرگان

معلولی، نمودار جریان آن نیز با نظرخواهی از خبرگان تهیه و توسعه داده شد که –

این نمودار خود وضعیت موجود توسعه محصول جدید سبز را در صنایع کوچک و 

دبررسی قرار با استفاده از نمودار جریان، سه سناریو مور. دهد متوسط نشان می

 و  هاي مختلف مورد تجزیه اساس سیاست گرفت و رفتار متغیرهاي کلیدي مدل، بر

توان به این  گرفته می هاي انجام سازي در ادامه با توجه به شبیه. تحلیل قرار گرفت

ي بازتولید افزایش ور بهرهاین پژوهش مشخص شد براي اینکه  در :نتایج اشاره کرد

پروژه  نیز افزایش یابد نیاز است که زمان موردنیاز براي هر پیدا کند و درآمد شرکت

همچنین با  .ي نسبت به وضعیت موجود کاهش پیدا کندزیر برنامهو زمان اتمام 

یافتیم که اگر کاالهاي برگشتی طبیعی  استفاده از مدل جریان به این نتیجه دست

شود  ي سبز میها پروژه سطح همکاهش پیدا کند سبب افزایش هم درآمد شرکت و 

بنابراین باید در تولیدات آتی خود سعی کنیم که کاالهاي برگشتی طبیعی را کاهش 

توان  همچنین با افزایش تعداد کارکنان و امکانات موردنیاز براي هر پروژه می. دهیم

 ي سبز مشاهده نمود؛ها پروژهاي را در متغیر درآمد و سطح  مالحظه افزایش قابل

هاي  ها خواهان درآمد بیشتر و افزایش سطح پروژه یل که شرکتبنابراین به این دل

وري بیشتر هستند باید در آینده به عواملی چون زمان  سبز بوده و خواهان بهره

ریزي، درصد کاالهاي برگشتی طبیعی و  پروژه، زمان اتمام برنامه موردنیاز براي هر

 با .آورند افی را به عملپروژه دقت ک تعداد کارکنان و امکانات موردنیاز براي هر

منظور بررسی عوامل مؤثر بر توسعه محصول جدید  توجه به اینکه در این پژوهش به

توان  شده است، می سازي استفاده سبز در صنایع کوچک و متوسط از یک مدل شبیه

تواند  هاي مختلف که می اي، متغیرهاي مختلف مدل را در ترکیب بدون هیچ هزینه



 155 ...با سازمان اقتصادي عملکرد بر سبز جدید محصول توسعه تأثیر بررسی

زیادي را در برگیرد، تغییر داد و رفتارهاي ناشی از این تغییر  العاده حاالت فوق

ذکر این نکته ضروري . ها را مشاهده کرد و به انتخاب بهترین روش، پرداخت سیاست

مستلزم صرف  ها در عالم واقع و از طریق تجربه، است که ارزیابی این سیاست

آنکه با  حال. شود میهاي بسیار و زمان زیادي است که موجب اتالف منابع  هزینه

هاي مختلف را با  توان نتایج تعداد زیادي از سیاست سازي، می گیري از شبیه بهره

به ذکر است که مدل  الزم .داد قراري اندك مورد ارزیابی  صرف زمان ناچیز و هزینه

شده در پژوهش حاضر یک مدل پویا و وابسته به زمان است که اثر تغییرات را  ارائه

سازي از واقعیت  شده یک شبیه از طرفی چون مدل ارائه. دهد نشان می به روي مدل

هاي مختلف صنعت،  شده را در بخش توان میزان تغییرات اعمال است، بنابراین می

حاصل از این پژوهش  ارائه قابلدر ادامه نتایج  .مشاهده، محاسبه و بررسی نمود

شده در پژوهش و  ن ارائهمعلولی و جریا-پس از بررسی مدل علّی. است شده انیب

پروژه،  نظرخواهی از خبرگان مشخص شد که عواملی چون زمان موردنیاز براي هر

و امکانات  تعداد کارکنان ریزي، درصد کاالهاي برگشتی و زمان اتمام برنامه

پروژه نقش کلیدي را در توسعه محصول جدید در صنایع کوچک  هر براي موردنیاز

توانند  ها می موفقیت در توسعه محصول جدید سبز شرکتمنظور  به .و متوسط دارد

همچنین کاهش زمان اتمام پروژه،  پروژه و از طریق کاهش زمان موردنیاز براي هر

عوامل کلیدي در  یکی دیگر از .بازتولید و درآمد شرکت خود را باال ببرند يور بهره

ست، با افزایش کارکنان پروژه ا این مدل، تعداد کارکنان و امکانات موردنیاز براي هر

هاي بیشتري  شود و پروژه ها بیشتر می و امکانات، توانایی شرکت در انجام پروژه

روند بنابراین درنهایت  افتند و به سمت سبز شدن می باگذشت زمان به جریان می

 شود؛ وري بازتولید می هاي سبز و حتی بهره سبب افزایش درآمد، سطح پروژه

ر انتخاب کارکنان و امکانات خود دقت کرده تا بتواند به هدف بنابراین باید شرکت د

یی را ها شنهادیپ توان یمشده در این پژوهش  با توجه به مدل ارائه.خود دست پیدا کند

توان با مقادیر متفاوت متغیرهاي کلیدي تست کرد  شده را می مدل ارائه: بدین شرح داد

هاي الزم که به موفقیت آن کمک  بخش و رفتار سایر متغیرها را مشاهده کرد و براي

توجه به معیارهاي زمان موردنیاز . کند، برنامه عملیاتی و راهبردي تدوین کرد می



 1396 زمستانو  پاییز ،هجدهم شماره نهم، سال بازرگانی، تمدیری کاوشهاي نشریه 156

کاال باید مدنظر مدیران صنایع  براي هر ریزي برنامهبراي هر پروژه و زمان اتمام 

جهت نیل به سبز شدن . ریزي براي افزایش درآمدشان قرار گیرد جهت برنامه

هاي سبز در صنایع کوچک و متوسط، مدیران باید  ل و افزایش سطح پروژهمحصو

نظرگیرند که بتوانند  اي در گونه را به کارکنان و امکانات موردنیاز براي هر پروژه

 .باالترین درآمد را کسب کنند
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