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 )نیاز اصلی یک شرکت / سازمان در شرایط بحران(  محصول جدیدمراحل ایجاد 
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 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد، گروه حسابداری بجنورد، ایران

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد نیشابور –دانشجوی مدیریت بازرگاني گرایش بازرگاني داخلي 

 دانشگاه پیام نور مرکز نیشابور –دانشجوی مدیریت بازرگاني گرایش بازارایابي 

 

 مقدمه 

،  ، بسیاری از طرح های جدید محصول، قبل از کسب موفقیت ت، مستلزم صرف زمان و هزینه زیادی اس توسعه محصول جدیداز آنجایي که 

، قبل از اینکه نسبت به افزایش تعداد نیروی فروش خود اقدام کنند زمان و هزینه  . شرکت های موفق و با تجربه با شکست مواجه مي شوند

 در که است هایي استراتژی از یکي اجرای جدید محصول توسعه از مقصود . حني یادگیری فروش مي کنندزیادی را صرف حرکت در طول من

 محصول اصالح معموالً.  بیفزاید فروش میزان بر کنوني خدمات و محصوالت اصالح یا بخشیدن بهبود طریق از کوشد مي شرکت آن اجرای

 در محصوالت سریعتر ارائه و محصول توسعه های فرآیند یافتن سرعت امروزه اما.  شود مي توسعه و تحقیق زیاد بسیار های هزینه مستلزم

 . دارند آن به خاصي توجه ها سازمان و ها شرکت که است ای مسئله بازار

 منحنی یادگیری فروش 

Mark leslie , Chales A . Holloway  

وسوسه برای مدیران ارشد شرکت به وجود مي آید که ظرفیت نیروی ، این  هنگامي که یک شرکت اقدام به معرفي محصولي جدید مي کند

. با  ، بتوانند با سرعت بیشتری به مشتریان جدید دست یابند جدید افزایش دهند تا بدین ترتیب های فروش فروش شرکت را با استخدام نیرو

های فروش جدید  ، استخدام سریع نیرو ما در حوزه توسعه محصول جدید و فعالیت شرکت های جدید التاسیس چندین سالهتوجه به تجربه 

. قبل از اقدام به  موجب کاهش جریان نقد شرکت  مي شود و شرکت را از دستیابي به اهداف سودآوری از پیش تعیین شده باز مي دارد

،  های سازمان باید در رابطه با نحوه خرید و مصرف محصول توسط مشتری لیه واحد، ک فروش محصول جدید به گونه ای موثر و کارآمد

 . ( مي نامیم Sales Learning Carue)  منحني یادگیری فروش » ؛ فرآیندی که ما آنرا را کسب کنندآگاهي های الزم 
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 منحنی عمر فروش

Mark lesslie , Chavler A . Hollyway  

، این انگیزه برای مدیران ارشد شرکت وجود دارد که  معرفي محصولي جدید به یک بازار جدید مي کند هنگامي که یک شرکت اقدام به

. اما در عین  ( را جهت جذب سریعتر مشتریان جدید افزایش دهند sale Force Capalityتوانمندی ها و تعداد نیروی فروش خود را ) 

های پیش بیني شده باز مي  ر پر هزینه بوده و شرکت را از دستیابي به سطح درآمدهای فروش توانمند بسیا ، جذب و بکارگیری نیرو حال

. صاحبنظران بازاریابي بر این عقیده اند که قبل از اقدام شرکت جهت فروش محصول جدید به گونه ای کارا و موثر ، باید نسبت به روش  دارد

 sale؛ فرآیندی که اصطالحاً منحني یادگیری فروش )  الزم را کسب کرد، آگاهي و اطالعات  خرید و استفاده از محصول توسط مشتریان

learning carve دانش و  ها . کارکنان این شرکت های تولیدی نمود بارزتری دارد . مفهوم منحني یادگیری در شرکت ( نامیده مي شود ،

و موجب تولید محصول  دسي و برنامه ریزی انتقال مي دهند، طراحي و مهن ، ساخت ، تامین مواد بین خط تولید و خریدتجربیات خود را در 

های  واحد )های مختلف شرکت  ، از طریق بده بستان های میان واحد . منحني یادگیری فروش نیز به گونه ای مشابه نهایي مي گردند

 ذیرش محصول جدید از جانب مشتریان. با پ و مشتریان شکل مي گیرد ( ، و توسعه محصول جدید ، خدمات پس از فروش ، فروش بازاریابي

. حرکت در طول  ها و رویه های مربوط به تولید و فروش محصول بازنگری های الزم را به عمل مي آورد ، شرکت نسبت به اصالح فرآیند

جدیدی را در رابطه با  منحني تولید با اندازه گیری هزینه هر واحد تولید شده ردیابي و اندازه گیری مي شود. هر اندازه که شرکت اطالعات

. حرکت در طول منحني یادگیری فروش  فرآیند تولید کسب مي کند کارایي آن افزایش مي یابد و هزینه هر واحد تولید شده کاهش مي یابد

کارآیي  ، نددر رابطه با فرآیند فروش اطالعات و آگاهي بیشتری را کسب ک،  : هر اندازه که یک شرکت مي کند یز از الگوی مشابهي پیروین

، مراحل مشخصي  همگام با افزایش بازده فروش . ( افزایش مي یابد sales yield)   فروش شرکت افزایش یافته و در نهایت بازده فروش

 :  برای فرآیند یادگیری فروش قابل تعریف است

 . ( Execution( و اجرا )  Transition، انتقال / تغییر  )  ( Initiation)  شروع

یند های ویژه ای در زمینه فروش دارد و نشان دهنده مرحله ای خاص از فرآ ، نیاز به تعداد نیروی فروش خاص و توانمندی مرحله فاز/هر 

ها همگام با عبور  اصالح این راهبرد . های خاصي را در حوزه های مذکور مي طلبد ، راهبرد ، بازاریابي و فروش شرکت است بنابراین تولید

،  ، به مدیران اجازه مي دهد تا به نحوی کاراتر نسبت به تخصیص منابع اقدام کنند احل مختلف منحني یادگیری فروششرکت از مر

، و با صرف  ، جریان های نقدی شرکت را به نحو مطلوب تری مدیریت کنند انتظارات تولید و فروش را به نحو واقع بینانه تری شکل دهند

 . سودهای بیشتر نائل آیند، به کسب  زمان و هزینه کمتر
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 ، دانش و تجارب خود را در طول خط تولید و واحد . کارکنان مفهومي شناخته شده است ، مفهوم منحني یادگیری در شرکت های تولیدی

. با  ندهای عملیاتي انتقال داده و مورد استفاده قرار مي ده ، برنامه ریزی فروش و سایر واحد ، طراحي و مهندسي ، ساخت های خرید

، کارایي  انجام آن افزایش یافته و از  . به طور معمول، با تکرار یک فرآیند ، فرآیند تولید از اثربخشي بیشتری برخوردار مي شود گذشت زمان

 . هزینه انجام آن کاسته مي شود

ني یادگیری فروش ویژه ای استفاده مي ، از یک منح ظهور و یا جاافتاده که اقدام به تولید و معرفي محصول جدید مي کنند شرکت های نو

. وقتي که مشتریان محصول  ، ارتباط متقابل میان شرکت با مشتریان حاصل مي شود کنند که مشابه منحني یادگیری تولید بوده و در نتیجه

های تولیدی  آیندهمچنین فرها و رویه های فروش و  ، شرکت اقدام به اصالح روش جدید را خریداری کرده و مورد استفاده قرار مي دهند

، به جای کمک به شرکت به منظور حرکت در طول  تعدد نیروی فروش . ) نمودار فرآیند یادگیری تولید و فروش ( . آن محصول مي کند

ت دهي بهتر جه، شرکت باید بر سازمان . به جای تکیه بر اصول قدیمي فروش ، از توان شرکت در این خصوص مي کاهد منحني یادگیری

باید توجه داشت که منحني  . یادگیری فرآیند خرید و مصرف آنان ( و ارائه راه حل های بهتر به آنان تمرکز کند )  یادگیری از مشتریان

های فروش تازه استخدام و جدید خود  . اغلب شرکت ها از نیرو یادگیری فروش سازمان با منحني یادگیری نیروی فروش یکسان نیست

،  ، مشتریان سب کنند و درباره محصولهای فروش قدیمي و با تجربه در ماه اول استخدام خود ک کلیه تجارب الزم را از نیرو انتظار دارند که

، متفاوت از  منحني یادگیری فردی بوده و در واقع  . منحني یادگیری فروش مورد نظر ما بازار و رقبا اطالعات ارزنده ای از آنان بدست آورند

 : واحد شتری در تماس مستقیمند مرتبط استهای سازمان که به گونه ای با م ، این منحني با کلیه واحد . در واقع از آنستبسیار جامعتر 

خود متاثر از منحني  ( که Sales yield. بهبود بازده فروش )  ، خدمات پس از فروش و توسعه محصول جدید ، فروش های بازاریابي

چوبي  . در این مقاله ما به منحني یادگیری فروش به عنوان چهار و قدیمي را تحت تاثیر قرار مي دهد ، نیروی فروش جدید یادگیری است

،  ، تخصیص بهتر منابع و برنامه ریزی در این زمینه های توسعه محصول جهت کمک به مدیران و سرمایه گذاران در توسعه و طراحي راهبرد

. بهتر آنست  ی ناشي از کاهش نقد و صرفه جویي در زمان و هزینه جهت کسب سود مي نگریم، احتراز از بحران ها توسعه انتظارات معقول

افتاده در هنگام توسعه محصول جدید  که در ابتدا به برخي مشکالت و موانع غیرقابل انتظار که پیش روی شرکت های تازه تاسیس و جا

، قابل پیش بیني و  یری( فروش در چهارچوب منحني یادگ Function)  مشکالتي که در صورت بررسي وظیفه . وجود دارد اشاره کنیم

 . احتراز است
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 چالش مربوط به فروش محصول جدید

 ) و یا توسعه یک نام تجاری جدید در یک شرکت جا افتاده ( وجود داشت اصلي که بر سر راه تاسیس یک شرکت، خطر  سال قبل 52حدود 

،  اگر ما قادر به تولید یک محصول جدید باشیم : » ، مدیران براین اعتقاد بودند که ه. در گذشت بود، امکان پذیری بکارگیری فن آوری جدید 

این امر به دلیل وجود ابزارها و ، چرخه توسعه محصول جدید از شفافیت بیشتری برخوردار است و  . امروزه « یان آن را خواهند خریدمشتر

، خطر  . بنابراین امکان پذیر ساخته است کلیه اجزاء یک محصول را با چندین فن آوری مختلففن آوری های جدیدی است که امکان تولید 

، از خطر مربوط به تولید محصول به خطر مربوط به معرفي محصول به بازار  اصلي که پیش روی بیشتر شرکت ها در عصر حاضر وجود دارد

یا مشتریان آنرا ، آ وقتي که ما محصول جدید را تولید کردیم»  : پاسخ دهند کهن باید به این سوال . امروزه کارآفرینا تغییر یافته است

، خِرَد سنتي فروش را در حوزه توسعه محصول جدید به کار بندند و  اما در صورتي که شرکت های تازه تاسیس کنوني«  خواهند پذیرفت ؟

نیز اختالل شرکت کاهش خواهد یافت و در جریان نقد شرکت ، سودآوری  اقدام به توسعه ظرفیت فروش در کمترین زمان ممکن بکنند

( این امر ناشي از آنست  . نگاه کنید« ه اندازه بزرگ باشد نیروی فروش باید چ»  Sidebar، مي توانید به ) در این رابطه . ایجاد خواهد شد

: مقدار زمان مورد نیاز جهت  کامالً جدید ارائه نمي دهد، هیچگونه راهکاری را در رابطه با خلق بازار برای محصوالت  ي فروشکه خِرَد سنت

، انجام اصالحات مورد نیاز در محصول به گونه ای که با نیازهای مشتریان سازگاری  آموزش مشتریان در رابطه با استفاده از محصول جدید

، انتخاب راهبرد موضع یابي مناسب و توسعه  ، شناسایي و ارائه راه حل در پاسخ به مشکالت مربوط به ارائه خدمات پس از فروش یابد

 های جدید برای نیروی فروش سازمان.انگیزنده 

 : ، مثالي در این رابطه ارائه مي شود در این قسمت 

کننده نرم افزارهای رایانه ای است و در طراحي برنامه های پست الکترونیکي و تقویم های رایانه ای  که یک شرکت تولید Scalixشرکت 

، یک شرکت تازه تاسیس است که در جهت توسعه یک مدل فروش مناسب تالش زیادی را صرف  فعالیت مي کند Linexی شرکت برا

های پست الکترونیکي رایج در شبکه همانند سیستم  . موسسان این شرکت دریافتند که زیرساخت سخت افزاری کنوني سیستم نموده است

های کاری در شبکه طراحي شده است و قابلیت خدمت رساني به سازمان های بزرگ را ندارد  ، برای پشتیباني از گروه Microsoftشرکت 

، این فرصت را برای یک شرکت نرم  و قابلیت پائین آن Linux. آنها عقیده داشتند که ماهیت موثر سیستم عملیاتي  و باید روزآمد شود

، که قابلیت اطمینان باالتری داشته واز نظر هزینه  وارد عرصه شود و نسبت به توسعه یک سیستم موثرافزاری جدید فراهم آورده است که 

 درصدی هزینه مالکیت سیستم وارد عمل شد 05تا  25. بدین ترتیب ، این شرکت با هدف کاهش  نیز کارایي بیشتری داشته باشد اقدام کند

.Scalix  با بهره گیری از سیستم نامه های الک ( ترونیکي بازopen mail  شرکت هیولت پاکارد در سال )نسبت به توسعه محصول  5552
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، مسئولین ارشد شرکت امیدواری های زیادی را در رابطه با صرفه جویي در هزینه ابراز داشتند  در مصاحبه های اولیه . جدید خود اقدام نمود

: استخدام یک سرپرست . راهبرد اصلي شرکت، بسیار ساده بود فروش خود نمود، شرکت سریعاً اقدام به گسترش ظرفیت های  و براین اساس

 .  ( شرکت های بزرگ CIo'sفروش بسیار ماهر با تجربه کاری در این حوزه و فروش مستقیم به مسئولین ارشد اطالعات ) 

ها  CIo؛ اوالً اینکه پس از گذشت مدت زمان اندکي معلوم گردید که  ، شرکت با مشکالت عدیده ای مواجه شد با اجرای راهبرد مذکور

. در بسیاری از موارد، یک تیم عملیاتي درون سازماني  تصمیم گیرندگان اصلي در رابطه با خرید سیستم های جدید پست الکترونیکي نیستند

را  Scalixسیستم جدید  -به روز کردن سیستم بودندافرادی که مسئول حفاظت از سیستم و  -در سطحي پائین تر از سطح مدیریت ارشد

های عملیاتي خواستار احتراز از دردسر ناشي از تغییر زیرساخت نرم افزاری خود از  . داستان از این قرار بود که مدیران این واحد رد کردند

windows  بهLinux مشکل دوم نیز با مشکل اول در ارتباط  سرساز مي دانستند بودند و حتي مسئولین فني نیز تغییر سیستم را درد .

دریافت که بسیاری از شرکت های بزرگ ، مي بایست اطمینان بیشتری را نسبت به سیستم پیشنهادی این شرکت کسب کنند  Scalixبود. 

ي از کارکنان در تا پس از کسب اطمینان نامه های الکترونیکي خود را از طریق این سیستم جدید ارسال کنند. در حالي که گروه کوچک

اقدام کردند کلیه آموزش های الزم را در رابطه با بکارگیری این سیستم  Scalixسازمان هایي که نسبت به نصب و بکارگیری سیستم جدید 

نمي      ، آنها جهت ارسال و دریافت نامه های الکترونیکي خود از این سیستم نرم افزاری جدید استفاده ، اما با این وجود دریافت کردند

.  ، تنها پاره ای از خدمات اطالع رساني خود را از طریق این سیستم انجام مي دادندe Bay و  Amazon، همچون  . این شرکت ها کردند

. مسئولین شرکت دریافتند  ، ماهیت کاماًل جدیدی داشت و در واقع مهمترین مشکل به شمار مي رفت سومین مشکل پیش روی این شرکت

، Glenn winokur ،  ردار است. مدیر ارشد اجرایي شرکتهای موجود برخو آنها از سرعت کمتری در مقایسه با سایر سیستمکه سیستم 

. اما به مرور زمان متوجه  در ابتدا شما فکر مي کنید که یک محصول جدید دارید که مناسب بوده و آماده عرضه به بازار است»  : ابراز داشت

از راه را پیموده اید  %05، شما  . در واقع زم جهت جذب مشتری برخوردار نیستطور نیست و محصول شما از قابلیت المي شوید که واقعاً این

 . از دیگر راه را باید با مشتریان خود طي کنید %05و تنها 

جام دادیم و از کلیه ، ما آزمایش های متعددی به روی محصول و مشتریان خود ان 5552از زمان آغاز فعالیت شرکت و در طول سال 

در راهبرد فروش اولیه خود که فروش  Scalix.  های مشتریان خود در رابطه با نامه های الکترونیکي تجاری آگاهي کسب کردیم نیازمندی

،  ، با مشکالت مذکور مواجه شد و بعد از فروش محصوالت خود به چندین شرکت کوچک به مسئولین اطالعاتي ارشد شرکت های بزرگ بود

. در این  ، شرکت در راهبرد ورود به بازار خود تغییرات اساسي اعمال کرد5552میانه سال . در دادالح قرار روش خود را مورد بازنگری و اص
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سال، شرکت بر روی مشتریان بالقوه ای که انتظار وفاداری بیشتری از آنان مي رفت تمرکز نمود و بدین ترتیب شرکت های کوچکتری که در 

 . ، مورد هدف قرار گرفتند در این شرکت ها بیشتر بود Linux، که احتمال پذیرش  مي کردندوزش و خدمات عمومي فعالیت های آمحوزه 

 های یادگیری تولید و فروش فرآیند

های  واحد، بلکه حاصل بده و بستان میان مجموعه ای از  یک محصول کامالً جدید، از یک فرآیند یک بعدی و بي نقص به وجود نمي آید

های  ، برنامه ریزی و سایر واحد ، مهندسي و طراحي ، تولید فروش -دروني سازمان است که به گونه ای با خلق آن محصول در ارتباطند

 عملیاتي.

رآیند در رابطه با راهبرد فروش نیز فرآیند مشابه ای وجود دارد که منجر به عرضه محصول جدید به بازار مي شود. فرآیند فروش نیز یک ف

 هایي که به گونه ای با مشتریان به طور مستقیم در ارتباطند را در بر مي گیرد. تکراری است که کلیه واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دو نماینده فروش الکترونیکي جدید استخدام کرد تا سرنخ های بازار را پیدا کنند. با استفاده از  Scalixبه منظور اجرای راهبرد جدید، 

نیروهای فروش ارزان تر و کوتاه نمودن چرخه فروش، مدل فروش جدید، اقتصادی تر از مدل اولیه فروش به نظر مي رسید. بدین ترتیب، 

منجر به این شد که نام شرکت در میان یکي  Scalix، تغییر راهبرد شرکت  در نهایت . راهبرد فروش جدید شرکت، عملکرد بهتر استوار شد

، در شرکت هایي  های تولید و فروش . اصالح راهبرد قرار گیرد 5552و  5552شرکت خصوصي برتر ناحیه آمریکای شمالي در سال  055از 

مي کنند تا از نیازهای واقعي مشتریان خود آزمون های متعدد بازار اقدام  مکه با مشتریان بالقوه و بالفعل خود تعامل داشته و نسبت به انجا

 . ، چندان غیر عادی و نامعمول نیست مطلع شوند

 محصول نهایی

 خرید

 تولید

 محصولمهندسی 

 طراحی و تولید

 عملیات

 برنامه ریزی

 

 

 1خط تولید 

 2خط تولید 

 3خط تولید 

 4خط تولید 

 بازاریابی

 مدیریت محصول

 بازاریابی محصول

 مهندسی محصول

 پشتیبانی از محصول

 مهندسی فروش

 فروش

 

 

 1مشتری 

 2مشتری 

 3مشتری 

 4مشتری 
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مي توان دریافت که این شرکت مي توانست با عدم استخدام نیروهای فروش عادی و تمرکز بر  Scalixبا مطالعه تاریخچه فعالیت شرکت 

، صرفه جویي بیشتری را در هزینه های خود شاهد  های آنان و نهادینه سازی این فرآیند در کلیه واحدها مندییادگیری از مشتریان و نیاز

 . باشد

 (  Established Companiesافتاده )  انجام اقدامات بنیادی در شرکت های جا

.  های تازه تاسیس نیز از آن رنج مي برند ، اغلب دچار اشتباهاتي در حوزه توسعه محصول جدید مي شوند که شرکت های قدیمي شرکت

،  های فروش با تجربه ای را جذب مي کنند تا بالفاصله پس از تولید محصول جدید ؛ نیرو ، قبل از توسعه محصول جدید این شرکت ها

دارند که به سهمیه های فروش این محصول با مشکل مواجه نشود ) براساس خِرَد سُنَتي فروش( و سپس از اعضای تیم فروش خود انتظار 

 . فروش از پیش تعیین شده جامه عمل بپوشانند

کت عظیم نرم افزاری به شمار  ، یک شر است Symantecکه اکنون بخشي از شرکت  Veritas،  شرکت نرم افزاری 5550 در انتهای سال 

. عملکرد  ، مي فروخت کارمند بود 5555یش از ل بمحصول نرم افزاری عمده را از طریق واحد فروش بین المللي خود که شام 2مي رفت که 

، چنگي به دل نمي زد و رضایت  ، اما فروش محصوالت جدید شرکت شرکت در فروش محصوالت قدیمي خود مطلوب به نظر مي رسید

 . مدیران ارشد را جلب نمي کرد

( از قابلیت  Disk management File( و نرم افزار مدیریت دیسک )  Signature Fileاگرچه محصوالت نرم افزاری فایل امضاء ) 

 Networkو  EMC، مجموعه های نرم افزاری و سخت افزاری موجود همانند  ، اما بسیاری از مشتریان رقابتي مناسبي برخوردار بودند

Appliance بنابراین مي دادند  را ترجیح .  ،Veritas نسخه جدیدی از محصول قدیمي خود اقدام کند تصمیم گرفت که نسبت به توسعه 

. این  را داشته باشند IBMو  Dell  ، Compac  ، CHPهای  ؛ بسته نرم افزارهای کاربردی که قابلیت اجرا بر روی برنامه های شرکت

ی رایانه های شخصي از ، موجب صرفه جویي در هزینه ناشي از خرید و جمع کردن مجموعه های سخت افزاری برا بسته نرم افزاری جدید

. راهبرد ورود اولیه شرکت  ، شامل مجموعه کاملي از نرم افزارهایي با قابلیت نصب و اجرای آسان بود ها مي شد و در عین حال سایر شرکت

. هر  کار کنند این بود که حجم عظیمي از نیروی فروش را بکار گیرد که بتوانند به طور مستقیم با فروشندگان بسته های نرم افزاری جدید

، مشکالتي برای شرکت به  . اندکي پس از اجرای این  راهبرد ، با فروش محصول جدید حق کمیسیون دریافت مي کردند دو تیم فروش

 نبود ، اما در واقع اینگونه ، کاماًل آماده ورود به بازار و استفاده برای مشتریان باشد انتظار داشت که این محصول Veritasوجود آمد. شرکت 

 .  ، از قابلیت اطمینان و کاربرد باالیي برخوردار نبود ، زیرا این محصول جدید
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، زیرا آنان انتظار داشتند که محصول شرکت بدون نقص بوده و آنان بتوانند به راحتي و با  این مشکالت منجر به کاهش انگیزه تیم فروش شد

 . اطمینان خاطر این محصول را به بازار عرضه کنند

 

 سائلی که در رابطه با راهبرد توسعه محصول جدید مطرح استم

ید جهت فروش محصول ، تنها مستلزم استخدام لشگری از نیروی فروش جد توسعه محصولي کامالً جدید و عرضه آن به یک بازار جدید

نرم کنند و ، بازاریابان و نیروی فروش باید با مجموعه ای از مسائل مختلف دست و پنجه  . طراحان محصول حوزه ای وسیع نیستجدید در  

 :  این مسائل را حل کنند

 فروش بازاریابی توسعه محصول

 کانال های توزیع Positioningموضع یابي  Completenssکامل بودن 

 ابعاد و عملکرد محصول 

 نحوه تعامل با اکوسیستم موجود 

  محصولسهولت نصب 

 تجزیه و تحلیل رقابتي 

 بخش بندی بازار 

 پیام های ملموس 

 شواهد مربوط به ارزش زایي 

 بسته بندی 

 تعداد و نوع 

  درجه پشتیباني از کانال و میزان

 مهارت اعضای کانال

 نیروی فروش

 مدل فروش correctness صحت 

 سهمیه فروش 

 آموزش و توسعه مهارت های فروش 

 (  کسب مشتریان ) سرنخ های

 جدید

 پشتیباني فني 

 ارائه ارزش به مشتری 

 قابلیت اطمینان 

  سهولت در خدمت رساني به

 مشتری

 Promotionترفیع 

 انگیزانندهای مرتبط 

  تبلیغات، نمایشگاهها وPR 

 تناسب  جوایز مختلفFit 

 سهولت استفاده 

 درجه تطبیق با محیط 

 مرحله فروش

 یادگیری Pricing قیمت گذاری 

 توسعه 

 گسترش دامنه 

 در بخش های مختلف بازار 

 در طول کانال های توزیع 
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، اما نه به اندازه ای که آنان را به صرف تالش  نمایندگان فروش شرکت برای فروش محصول جدید مورد تقدیر و جبران قرار مي گرفتند

جدید به عنوان تهدیدی برای شرکای سخت افزاری قدیمي  ، بسته پیشنهادی . عالوه براین بیشتری جهت انجام فروش بیشتر تشویق کند

شد. بنا  Veritasبه شمار مي رفت که این امر منجر به کاهش سطح همکاری آنان با نیروی فروش  Sun Microsystem شرکت همچون

 . در نتیجه جدید شرکت نداشتند، تمایل چنداني نسبت به بازاریابي و فروش محصول  ، بسیاری از نیروهای فروش شرکت به دالیل ذکر شده

، نسبت به اصالح راهبرد خود اقدام کرد زیرا سطح درآمد شرکت از میزان مورد  اندکي پس از معرفي محصول جدید Veritas، شرکت 

مشکالت ، ممکن بود  از مراحل مختلف منحني یادگیری فروش برای محصول جدید خود آگاه بود Veritas. در صورتي که  انتظار کمتر بود

 . مذکور را زودتر پیش بیني کرده و تمهیدات الزم را جهت حل آنها به کار بندد

 

 آنچه را که سازمان باید بیاموزد

، شرکت و محصول با مجموعه ای از عوامل  ، و هر صنعت ، در طول یک منحني و یا فرآیند یادگیری ویژه ای حرکت مي کند هر سازمان

، یک محصول ممکن است از  نشان داد Veritasو  Scalix. همانطور که مثال های مربوط به شرکت های  محیطي خاص مواجه است

. فرآیندهای فروش و بازاریابي نیز ممکن  کارآیي خاصي که در ابتدا از آن انتظار مي رفت برخوردار نبوده و نیاز به تغییر و اصالح داشته باشد

، بازاریابي و  های توسعه محصول جدید ، واحد . جهت بهره گیری بهتر از منحني یادگیری نکنند است در ابتدا بر مشتریان مناسب تمرکز

، طراحان محصول جدید باید تشخیص دهند که کدامیک از ابعاد و  . به عنوان مثال فروش باید به مجموعه ای از سواالت پیچیده پاسخ دهند

، بر قابلیت ها و  . آنان باید نحوه استفاده از محصول را ساده تر کنند برخوردار است، برای مشتریان از ارزش بیشتری  های محصول ویژگي

. بازاریابان نیز باید موضع مناسبي را نسبت به محصوالت مشابه رقبا تعیین  کیفیت آن بیافزایند و ارائه خدمات پس از فروش را توسعه دهند

قدام کنند و محصول را در ابعاد و بسته بندی جدید عرضه کنند. تیم فروش نیز باید . آنها همچنین باید نسبت به بخش بندی بازار ا کنند

 . ، یک مدل فروش مناسب ارائه دهد و سهم فروش نیروهای فروش را بدرستي تعیین کند تعداد و انواع کانل توزیع را شناسایي کند

مسائلي که در رابطه با راهبرد توسعه » جدید حل کنند، در نمودارک محصول ، باید قبل از توسعه ی واحد مذکور 2مجموعه کامل مسائلي که 

بیان شده است. با مشاهده این نمودار مي توان دریافت که اقدام به توسعه یک محصول جدید بسیار فراتر از «  محصول جدید مطرح است

زمان احتیاج دارد و امری تدریجي است :  توسعه یک تیم فروش بزرگ است. البته باید خاطرنشان ساخت که درک این مساله به گذشت

شرکت مفروضات اولیه ای را توسعه مي دهد و سپس با دریافت باز خورد از مشتریان، نسبت به اصالح مفروضات اولیه اقدام مي کند. پیشنهاد 

ي یابد که این فرآیند بر غنای مي شود دریافت بازخورد از آنان، همچنان ادامه م ریان در سطح وسیع تری ارجاع دادهاصالح شده به مشت
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مفهوم و مفروضات اولیه در رابطه با محصول مي افزاید. بدین ترتیب، اطالعات کافي در مورد محصول، پیام مطلوب و تاکتیک های فروش 

عظیمي  مناسب کسب مي شود و شرکت در طول منحني یادگیری حرکت مي کند. الزم به ذکر است که این فرآیند مستلزم بکارگیری حجم

زمان آشکار مي شوند و تنها زماني مسائل و مشکالت، با گذشت  : بسیاری ازباز خورد بیشتر از مشتریان نیست از نیروهای فروش جهت کسب

مي توان به وجود آنها پي برد که مسائل جانبي و حاشیه ای مربوطه شناسایي و حل شود. در نهایت، شرکت به سطحي از یادگیری مي رسد 

 واند حجم فروش خود را در سطح باالیي ثابت نگه دارد.که مي ت

 

 شیب منحنی یادگیری بیانگر چیست ؟

( در طول زمان است. همانگونه که انتظار مي رود، منحني مربوط به  Sales yieldروند منحني یادگیری فروش بیانگر میزان بازده فروش ) 

عرضه یک محصول کامالً جدید به یک بازار کاماًل جدید، دارای قسمت ابتدایي درازتر و شیب کمتری نسبت به منحني مربوط به عرضه 

، شکاف  هر اندازه که منحني یادگیری درازتر باشد، باید خاطر نشان ساخت که  . عالوه بر این های قدیمي است محصوالت کنوني به بازار

، باید انتظارات واقع  . در نتیجه درآمدی بیشتر است؛ یعني مدت زمان بیشتری طول مي کشد تا بازده فروش به سطح مورد انتظار برسد

ضه محصول جدید به معنای عدم موفقیت بینانه ای را در رابطه با عرضه محصول جدید به بازار جدید داشت تا بازده اولیه اندک ناشي از عر

 . محصول جدید تعبیر نشود و فعالیت فروش همچنان ادامه یابد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمان

 بازده فروش

 شکاف درآمدی

 استاندارد فروش تعیین شده

 زمان

 بازده فروش
 شکاف درآمدی

 استاندارد فروش تعیین شده

 محصول جدید ، بازار جدید محصول کنونی ، بازار کنونی
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 منحنی یادگیری فروش 

. با  ، شرکت ها حرکت در طول منحني یادگیری تولید را بر مبنای اندازه گیری هزینه هر واحد تولید شده اندازه گیری مي کردند در گذشته

 . هزینه هر واحد تولید شده کاهش خواهد یافتافزایش آگاهي و تجربه در رابطه با فرآیند تولید، کارایي تولید افزایش یافته و 

: با افزایش آگاهي شرکت از محصول، بازار و فرآیند  حرکت در طول منحني یادگیری فروش نیز مفهوم مشابهي را به ذهن متبادر مي سازد

به صورت سطح میانگین درآمد «  بازده فروش. »  ، بازده فروش افزایش خواهد یافت ، کارایي فروش شرکت افزایش یافته و در نتیجه فروش

،  . عموماً بازده فروش برای یک محصول جدید ، آموزش دیده و کارامد تعریف شده است فروش سالیانه به ازای یک نیروی فروش تمام وقت

رسد و در آن ، به سطح ثابتي مي  ، و سپس برای مدت کوتاهي شتاب مي گیرد و پس از رسیدن محصول به مرحله بلوغ شروع آرامي داشته

معیاری که نشان مي دهد درآمد ناشي از فروش محصول با چه  -شکل سنتي . شیب منحني یادگیری Sمنحني  -سطح باقي مي ماند

.  از محصولي به محصول دیگر متفاوت است -سرعتي به نقطه سربه سر مي رسد و سپس به سطح از پیش تعیین شده افزایش پیدا مي کند

. فرآیند یادگیری  ، رده جدیدی از یک محصول کامالً جدید به بازار معرفي شد به بازار Palm pilotعرضه محصول  ، با  به عنوان مثال

. در مقابل، محصول  فروش بسیار طوالني و پیچیده بود و منحني بازده فروش آن مشابه با اولین منحني ارائه شده در نمودار قبل بود

Handspring به بازار عرضه شد و شیب منحني یادگیری آن، بسیار « بهتر، سریعتر، ارزانتر» شده بود ، با شعار  که یک نام تجاری شناخته

، منحني فروش این محصول به سمت چپ انتقال یافت و دارای شیب بسیار زیادی شد  . بدین ترتیب بود  Palm pilotبیشتر از محصول 

رد انتظار و یا حتي ، سطح بازده فروش هرگز به سطح مو اری از محصوالت جدید. برای بسی که مشابه با دومین منحني نمودار قبل است

، که این امر ممکن است منجر به از دست رفتن بخش عظیمي از سود شرکت و کاهش جریان نقد و یا مرگ زود  نمي رسد سطح سر به سر

 .  هنگام محصول شود

اندازه گیری سطح تولید و هزینه است ، زیرا فعالیت های درآمدزا از قابلیت پیش بیني اندازه گیری و بررسي بازده فروش بسیار پیچیده تر از 

، به کارگیری منحني یادگیری، این امکان را به شما مي دهد تا درک کاملي از  . بنابراین بسیار کمتری نسبت به سطح تولید برخوردارند

،  آورید و بتوانید به نحو مطلوب تری نسبت به برنامه ریزی نیروی فروشاینکه محصول شما در کجای فرآیند یادگیری قرار دارد بدست 

 . ، پشتیباني فني و مهندسي و مدیریت زمان اقدام کنید تالش ها و فعالیت های بازاریابي
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 برنامه ریزی فروش محصول جدید 

سودآوری، آنست که به طور مداوم سطح بازده فروش را راه انتقال منحني یادگیری به سمت چپ و دستیابي سریع تر به نقطه سربه سر و 

نه که در اندازه گیری کرده و استراتژی ورود به بازار را با توجه به مراحل مختلف منحني یادگیری مورد بازنگری و اصالح قرار دهید. همانگو

مرحله  -مرحله مجزا قابل تفکیک است 2در نشان داده شده است، فرآیند یادگیری فروش « حرکت به سمت باالی منحني یادگیری»نمودار

(. هر مرحله نیاز به تعداد و نوع خاصي از نیروی فروش داشته و  Execution( و اجرا )  Transition، انتقال ) (Initiationشروع )

یگر با دو معیار اندازه گیری مستلزم طراحي و اجرای راهبرد ویژه تولید، بازاریابي و فروش است. دروازه ورود از یک مرحله به مرحله ای د

 ( نامیده مي شود. Traction point« ) نقطه انقباض » سطح سودآوری مرتبط است؛ نقطه سربه سر و سطح فروش از پیش تعیین شده که 

 

 ( Initiation phaseمرحله شروع ) 

و تا زمان  -آزمون بتا به درستي انجام گرفته است یعني وقتي که -، زماني آغاز مي شود که یک محصول آماده عرضه به بازار استاین مرحله

یعني تا زماني که بازده فروش به نقطه ای مي رسد که درآمد ناشي از یک نیروی فروش  -رسیدن فروش به نقطه سربه سر ادامه مي یابد

ریداری مي نمایند و کساني که ، مشتریان معدودی محصول را خرگیری یک نیروی فروش است. عموماً، طي این مرحلهبرابر با هزینه بکا

 محصول را خریداری مي کنند نیاز به دریافت انگیزاننده های عمده ای دارند. تعیین سهمیه فروش باال برای نیروی فروش در این مرحله، غیر

مشتریان صرف کنند تا  ، اعضای تیم فروش باید تمامي توان خود را بر یادگیری از نحوه خرید و مصرفنطقي و کارآمد است. در این مرحلهم

 بتوانند از فعالیتهای واحد مهندسي، بازاریابي و فروش در جهت اصالح و تکمیل روش فروش و راهبردهای ورود به بازار، پشتیباني های الزم

ش تعیین شده نه تنها شرکت را به اهداف فروش از پی -برای نیروی فروش -را به عمل آورند. یک برنامه پرداخت مبتني بر کمیسیون فروش

 مي کند.یادگیری را با مشکل مواجه  نمي رساند، بلکه

، افزایش تعداد نیروی فروش نیز منطقي به نظر نمي رسد. به کارگیری یک تیم فروش کوچک، نه تنها هزینه را در سطح پائین در این مرحله

فروشنده به  2تا  2ثرتر است. به طور معمول، استخدام های شرکت نیز مو حفظ مي کند، بلکه در حمایت و پشتیباني از فعالیت سایر واحد

نوع  منظور آغاز فرآیند یادگیری و اطمینان از اینکه مشکالت بوجود آمده ناشي از استخدام نادرست نبوده است، کافي به نظر مي رسد.

نیاز جهت فروش محصوالت کنوني در  های مورد های مورد نیاز برای فروش محصوالت جدید نیز تفاوت قابل مالحظه ای با مهارت مهارت

ان، تحمل های سازم های ارتباطي مورد نیاز جهت برقراری ارتباط نزدیک با کلیه واحد بازار دارد. از جمله این مهارت ها مي توان به مهارت

تیم های مختلف فروش  فن آوری محصول جدید و توانایي جذب مشتریان جدید و یکپارچه سازی آنان با توجه بهابهام، عالقه شدید به 
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را های فروش باید بسیار توانمند بوده و توانایي توسعه مدل فروش شخصي خود و فروش محصوالت مشابه و جانبي  نیرو شرکت اشاره کرد.

  ( مي نامیم. Renaissance) «فروشندگان بیدار »  داشته باشند. ما این افراد را 

 

 (  Transitionمرحله انتقال ) 

مرحله شروع، شرکت ها عموماً به حجم انبوهي از مشتریان دست مي یابند و فروش، روندی افزایش به خود مي گیرد. وقتي که بازده در پایان 

فروش با هزینه بکارگیری نیروی فروش برابر باشد، این بدان معناست که مرحله انتقال آغاز شده است. این مرحله نیز تا زماني به طول مي 

آنچه که موجب رسیدن شرکت به این نقطه مي شود، در مورد محصوالت مختلف و  برسد.« نقطه انقباض » فروش به  انجامد که بازده

همچنین در شرکت های مختلف متفاوت است. با این وجود، طبق یک قانون سرانگشتي مي توان ادعا کرد که پایان مرحله انتقال زماني فرا 

، شرکت باید راهبرد مشخصي را با هر نیروی فروش است. در این نقطه بر هزینه استخدام و بکارگیریمي رسد که بازده فروش، تقریباً دو برا

در مرحله انتقال، مدیریت فروش باید بر توسعه یک مدل فروش تکراری تمرکز  توجه بارسیدن بازده فروش به سطحي ثابت در پیش بگیرد.

های  باشد، افزایش دهد. نیرو وش را با نرخي که متناسب با افزایش شیب منحنيکند، در جهت احیاء موضع محصول تالش کند و ظرفیت فر

فروشندگان آگاه » و ما آنان را  –شرکت باید همچنان بر یادگیری تمرکز کنند. افرادی که در این مرحله استخدام مي شوند « بیدار » فروش

 ( »Enlightened reps مي نامیم )- لزومي وني را داشته باشند و در عین حالبق مدل فروش تکاملي کنباید توان و انگیزه فعالیت ط ،

 های ارتباطي و تحلیلي فروشندگان بیدار برخوردار باشند. ندارد تا از مهارت

 

 ( Execution phaseمرحله اجرا ) 

، نسبت به مدیران ارشد و محدودیت های مالي پس از رسیدن محصول به نقطه انقباض و ورود آن به مرحله اجرا، باید سریعاً و با توجه به نظر

استخدام و بکارگیری نیروهای فروش جدید اقدام شود. در این مرحله، با توجه به اینکه احتمال موفقیت زیادی برای فروش محصول وجود 

نیروی » کساني که به عنوان -رفته مي شونددارد و کلیه حمایت های الزم از نیروی فروش به عمل مي آید، نیروهای فروش عادی به کار گ

زه وظیفه ای خاص، یک برنامه که تنها نیاز به معرفي یک حو -( شناخته مي شوند Coin- Operated reps)  «فروش حق العمل کار 

 ، یک لیست قیمت و لیست ثبت سفارش خریداران جهت انجام فعالیت های خود دارند.فروش
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 حرکت در طول منحنی یادگیری 

بخش مجزا قابل تفکیک است. منابع مالي و انساني مورد نیاز در مرحله اول، قبل از  2ورود به بازار در مورد یک محصول جدید در راهبرد 

اینکه سودآوری حاصل شود، بسیار متفاوت از منابع مورد نیاز در مرحله دوم، جایي که محصول جدید تثبیت مي شود، بوده و این ملزومات، 

 زماني است که تمامي مسائل و مشکالت مربوط به محصول حل شده و فروش به سطح پایدار مورد انتظار رسیده است. همچنین متفاوت از

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقش بازاریابی 

اهش بازاریابي محصول و ارتباطات بازاریابي، باید در کانون توجه فعالیت های یادگیری مرحله اول باشد. مدیر واحد بازاریابي، مسئول اصلي ک

شکاف میان مشتریان، نمایندگان فروش و واحد طراحي و مهندسي است. هر یک از اعضای تیم بازاریابي باید اطالعات کاملي را از فن آوری 

را نیز داشته « فروشندگان بیدار» همچنین قابلیت برقراری ارتباط بال داشته باشد، توانایي درک مشتری و نیازهای وی را کسب کندو محصو

هایي بیش از مهارت درک انواع فروشندگان و مدل های  باشد. با این وجود، باید متذکر شد که موفقیت در این نقش، مستلزم پرورش مهارت

در واقع، تیم بازاریابي باید مهارت ترغیب مشتریان، فروشندگان و مهندسان طراح را به نحوی مطلوب دارا باشد و باید  فروش آنان است.

های آنان به سایر واحدها منعکس خواهد شد تا در جهت رفع آنها تالش شود. واحد بازاریابي،  اطمینان دهد که کلیه خواسته ها و نیازمندی

دهای کیفیت، قیمت و تناسب حفظ کرده و به بازار عرضه کند. پس از انجام آزمون بتا، شرکت  االیي از استاندارباید محصول را در سطح ب

باید نسبت به طراحي و اجرای یک برنامه تبلیغاتي اثربخش اقدام کند. ممکن است جهت انجام تبلیغات پیش از موعد جهت حمایت از 

ر وارد شود. در هر صورت، این امر به منزله صرف هزینه های هنگفت جهت اطالع رساني به فعالیت فروشندگان، به واحد بازاریابي فشا

عالوه بر این، شرکت از دستیابي به اهداف یادگیری اصلي خود باز مي ماند و اهداف غیرمعقولي برای واحدهای مهندسي و  مشتریان است.

 بازده فروش

 زمان

 نقطه سر به سر

 نقطه انقباض
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) قبل از عرضه محصول به بازار( انتظارات و توقعات مشتریان را تي زودهنگامرای یک برنامه تبلیغافروش تعیین  مي شود. از سوی دیگر، اج

 باال مي برد که تعدیل آن بسیار مشکل است.

برنامه  با معرفي محصول به بازار و با کسب آگاهي از طرز استفاده مشتریان از محصول در دو مرحله اول، مساله موضع یابي مطرح مي شود.

بازاریابي باید طبق یک جدول زماني مناسب تهیه شود و با توجه به مقتضیات هریک از مراحل اجرا شود تا امکان  اطالع رساني و ارتباطات

ود و از اصالح آن با توجه به ملزومات هر مرحله فراهم شود. در واقع، در برنامه مذکور باید از کلیه منابع اطالع رساني به نحو احسن استفاده ش

رت برنامه ریزی شده سودجست تا به اهداف فروش اولیه دست یافت و راهبرد عرضه محصول جدید را به گونه ای رسانه های مختلف به صو

 نظام مند اجرا نمود.

 

 نیروی فروش باید چه اندازه بزرگ باشد؟

های جوان و تازه تاسیس متحمل هزینه های هنگفتي مي شوند که عمدتًا شامل هزینه های  (، شرکت Beta test) در زمان انجام آزمون بتا

(است. به منظور پوشش هزینه های مذکور و جهت دستیابي به جریان نقدی مثبت، این شرکت ها سعي در  G&Aطراحي و مهندسي) 

اصل قرار دارد که تنها راه افزایش فروش، استخدام نیروی افزایش فروش خود در کمترین زمان ممکن را دارند. خِرَد سنتي فروش بر این 

فروش جدید در کمترین زمان ممکن است. جهت تعیین تعداد دقیق نیروی فروش که باید به کار گرفته شوند، اغلب مسئولین فروش از یک 

ت دستیابي به جریان نقد سربه سر بدین مدل برنامه ریزی فروش استفاده مي کنند. فرمول اصلي محاسبه تعداد نیروی فروش مورد نیاز جه

هزینه کل ناشي از  -بهای تمام شده کاالی فروش رفته -) درآمد گونه است که هزینه ثابت کل را به متوسط سهم یک فروشنده معمولي

به عنوان  به کنیم.استخدام یک نیروی فروش ( تقسیم کنیم. اولین گام درمحاسبه این فرمول آنست که هزینه کل هر نیروی فروش را محاس

دالر به یک نماینده فروش خود مي پردازد ) حقوق پایه و حق کمیسیون ( و این نماینده  555.555مثال، یک شرکت نرم افزاری، ساالنه 

نه های دالر را در رابطه باهزی 05.555دالر را در رابطه با کارآموزی و برنامه های آموزشي و  25.555فروش، هر ساله هزینه ای بالغ بر 

دالر است، به عنوان هزینه مستقیم بکارگیری یک نماینده فروش  225.555عملیاتي بر شرکت تحمیل مي کند. کل این هزینه ها که بالغ بر 

به شمار مي رود. یک نماینده فروش، هزینه های غیر مستقیمي مانند هزینه ناشي از پشتیباني از نیروی فروش و هزینه نظارت مدیریت ارشد 

دالر مي شود.  002.555درصد هزینه مستقیم درنظر گرفته مي شود. این هزینه نیز بالغ بر 25نیز بر شرکت تحمیل مي کند که در حدود را 

، تعیین میزان درآمد سالیانه ای است که گام بعدی دالر  است. 202.555بدین ترتیب، هزینه کل بکارگیری یک نماینده فروش، برابر با 

به گونه ای است که هزینه های بکارگیری وی « سهمیه فروش»نماینده فروش برای شرکت کسب کند و همچنین تعیین  انتظار مي رود یک
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را پوشش داده و شرکت را به سودآوری برساند. بدین منظور، اغلب نمایندگان فروش بر تجارب گذشته خود و همکارانشان که محصوالت 

د. در مورد محصوالتي که در مرحله بلوغ قرار دارند نیز این روش مناسب به نظر مي رسد. به مشابهي را به فروش مي رسانند تکیه مي کنن

 055عنوان مثال، فرض کنید که شرکت نرم افزاری مورد نظر ما، یک مسئول فروش برجسته را از یک شرکت نرم افزاری دیگر که جزو 

یات و سوابق این مسئول فروش، انتظار مي رود که این نماینده فروش با توجه به تجرب شرکت برتر مجله فورچون است استخدام مي کند.

میلیون دالر کسب کند. این حجم فروش و سودآوری به عنوان سهمیه استاندارد برای  2/5(، به طور ساالنه درآمدی بالغ بر  FESRماهر)

 نمایندگان فروش تعیین مي شود.

منظور احتراز از اعمال فشار فزاینده بر نمایندگان فروش و کاهش عملکرد آنان، نسبت به پس از گذشت مدتي از تعیین استاندارد مذکور، به 

میلیون دالر  5اقدام مي شود که در نتیجه، سطح میانگین سودآوری هر نماینده فروش به  %55کاهش سطح استاندارد تعیین شده در حدود 

 کاهش مي یابد.

میلیون دالری را برای هر نماینده فروش  0/0بوده و سودآوری مورد انتظار  %05د باالیي در حد فعالیت در حوزه نرم افزاری، دارای حاشیه سو

دالر( از کل  بازده مورد انتظار از هر نماینده  202.555مي سازد. بنابراین، با کسر هزینه کل ناشي از بکارگیری یک نماینده فروش )   محقق

هزینه ثابت شرکت مورد نظرما )  میلیون دالر در سال مي رسد. 2/0نده فروش، به سطح فروش، میزان منفعت نهایي بکارگیری یک نمای

میلیون دالر در سال است. بنابراین با محاسبه ای سرانگشتي مي توان دریافت که شرکت جهت رسیدن به  05(، برابر با  G&Aمهندسي و 

نماینده فروش دارد. بدین ترتیب، شرکت سریعاً و بدون فوت وقت نسبت به  05تا  0نقطه سربه سر، نیاز به استخدام و بکارگیری حدود 

 -ن فروشماه پس از بکارگیری این نمایندگا 05تا  0ان فروش اقدام مي کند و انتظار مي رود که در حدود استخدام تعداد کافي از نمایندگ

حال فرض کنید که  شرکت به نقطه سربه سر برسد.-تجربه نمایندگان فروش ضروری استکه مدت زمان مذکور جهت آموزش و کسب 

وش شرکت، در تالش جهت اجرای یک سیاست محافظه کارانه در رابطه با شرکت مورد نظر، یک شرکت تازه تاسیس است و مسئول ارشد فر

میلیون دالر کاهش  2/0میلیون دالر به  2/5فروش یک محصول کاماًل جدید در بازاری کامالً جدید، سهمیه استاندارد نمایندگان فروش را از 

دالر خواهد شد. بدین ترتیب، با یک محاسبه  202.555دهد. این کاهش سهمیه، موجب کاهش حاشیه سودآوری هر نماینده فروش تا سطح 

مشکل اصلي بکارگیری روش فوق در مورد شرکت های  نماینده فروش دارد. 50ساده مي توان دریافت که شرکت نیاز به استخدام بیش از 

توجه قرار نمي گیرد. درصورتي  تازه تاسیس و یا عرضه محصول جدید به بازار آنست که در این روش، منحني یادگیری فروش سازمان مورد

نماینده فروش در شرکت استخدام شوند، بدون شک شرکت با درشکستگي مواجه خواهد شد، زیرا هنوز محصول جدید،  50که از ابتدا 

نگي ورودی به شرکت جایگاه خود را در بازار را نیافته و تثبیت نشده است ، راهبرد ورود به بازار نیاز به بازنگری و اصالح دارد و جریان نقدی

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 33-08، ص 1935،  اردیبهشت 5، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره  

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

88 

 

در سطح بسیار نازل تر از محصولي که در مرحله بلوغ خود قرار دارد مي باشد. درنتیجه، جریان نقدی شرکت منفي خواهد شد و این امر 

 موجب نارضایتي سرمایه گذاران و مالکان و برداشت سرمایه توسط آنان خواهد شد.

درآمد مورد انتظار از نیروی فروش را در  زی نیروی فروش برای عرضه محصول چیست؟با توجه به مثال های فوق، بهترین روش برنامه ری

ماه یکبار، سطح این انتظارات درآمدی را افزایش دهید. باید توجه داشت که در طول مرحله اول ) شروع (،  2سطحي پایین تعیین کرده و هر 

سطح باال نخواهند بود تا هزینه ناشي از استخدام خود را برای شرکت کاهش نیروی فروش قادر به دستیابي به انتظارات فروش تعیین شده در 

دهند. با این فرض که حاشیه سودآوری هر نیروی فروش در این مرحله منفي باشد، استخدام و بکارگیری نیروی فروش بیشتر، تنها موقعیت 

تنها زماني که بهره وری نیروی فروش کنوني در سطحي  مالي شرکت را به خطر مي اندازد و موجب کاهش جریان نقدی شرکت خواهد شد.

باشد که هزینه کل ناشي از استخدام آنان را پوشش دهد، مي توان نسبت به استخدام نیروی فروش جدید اقدام کرد. متاسفانه ، هیچ فرمول 

طول زمان و برقراری ارتباط میان برنامه واحدی جهت پیش بیني نقطه مذکور وجود ندارد. با این وجود، بررسي دقیق سطح بازده فروش در 

ریزی فروش و مراحل مختلف منحني یادگیری فروش، مانع از اتالف منابع مالي در مراحل اولیه تاسیس شرکت و یا معرفي محصول جدید به 

 بازار خواهد شد.

 

 نقش واحد طراحی و مهندسی

انسجام دروني این تیم، الاقل در طول مرحله شروع، عامل بسیار مهمي در انتخاب ترکیب مناسبي از تیم طراحي و مهندسي محصول و حفظ 

موفقیت توسعه محصول جدید به شمار مي رود. این امر، چالش بسیار مهمي برای مدیران اجرایي شرکت ها و همچنین مسئولین طراحي و 

از انجام آزمون مذکور، واحد مهندسي شروع به فعالیت روی ( و یا حتي قبل  Beta test: بعد از انجام آزمون بتا ) مي رود مهندسي به شمار

محصولي جدید مي کند. به طور کلي باید عنوان کرد که دادن اطمینان نسبت به اینکه محصوالت کنوني دارای کیفیتي مناسب بوده و مورد 

اینست که سیستم های پاداش دهي در  قبول مشتریان هستند، مهمترین گام توسعه محصول نیست، بلکه آنچه که مهمتر به نظر مي رسد

به گونه ای طراحي شوند تا انگیزه الزم را برای مهندسان و طراحان جهت مواجهه با چالش های جدید فراهم نمایند. در  R&Dواحدهای 

مواجه شده و غیر این صورت، زماني که شرکت نسبت به توسعه یک محصول جدید اقدام مي کند، فعالیت یادگیری این افراد با نقصان 

ها، مهندسان و طراحان جدید تحت آموزش های طوالني مدت قرار مي گیرند که این امر موجب مي  در اغلب شرکت کاهش خواهد یافت.

شود تا مدت زمان الزم جهت انجام تغییرات و یا اصالحات در طرح محصول به طور قابل مالحظه ای افزایش یابد. در نتیجه، این امر کسب 

مدیران مهندسي و طراحي مي توانند از چندین روش جهت ایجاد انگیزه در طراحان و  مي سازد. شي از فروش را با تاخیر مواجهبازده نا
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مهندسان و همچنین جهت توسعه فرهنگ یادگیری استفاده کنند. اولین روش، معرفي معیارهای اندازه گیری عملکرد است که بر اهمیت 

تیم خود تاکید دارد. اغلب شرکتها، موفقیت در عرصه تولید را در قالب اینکه چقدر طول مي کشد تا سازمان تمرکز بر فعالیت شخصي فرد در 

به بازدهي نسبت به مقیاس برسد اندازه گیری مي کنند و سپس فعالیت و عملکرد واحد مهندسي را نیز به این معیار مربوط مي سازند. به 

ها باید عالوه بر توجه به واحدهای بازاریابي و فروش، به واحد مهندسي و طراحي  ری، شرکتمنظور حرکت سریع تر در طول منحني یادگی

نیز توجه کنند تا سریعتر به نقطه سربه سر و سودآوری دست یابند. عالوه براین ، مهندسان و طراحاني که در چهارچوب منحني یادگیری 

قرار گرفته و در سایر پروژه های بزرگ نیز به کار گرفته  -مالي و معنوی -رد تمجیدفعالیت نموده و درگیر فرآیند یادگیری مي شوند، باید مو

  شوند و از اولویت مشارکت در پروژه ها برخوردار شوند.

 نقش مدیریت عمومی

مهندسان به نظر نمي رسد بدون دخالت و مشارکت مستقیم و روزانه مدیریت عمومي شرکت، بتوان از عوامل انگیزشي جهت بهبود عملکرد 

مرحله اول، کل تیم مدیریت شرکت باید بر فعالیت های صورت گرفته به بازار  5طراح و در واقع، طراحي محصوالتي بهتر استفاده کرد. در 

. مقامات ارشد اجرایي سازمان و مدیران واحدها باید بر تالش کساني که  ، مشتری است ، زیرا منبع اصلي یادگیری نظارت و مدیریت کند

، انتخاب  ام به یادگیری مي کنند نظارت مستقیم داشته باشند و بر کلیه تصمیمات حیاتي درحوزه های مختلف که به عملکرد محصولاقد

، مشاهده  در بسیاری از مواقع های بازاریابي مربوط مي شوند نظارت داشته باشند.  ، کانال های توزیع و فروش و طراحي راهبرد بازار هدف

ات اجرایي سازمان نقشي در طراحي راهبرد فروش ایفا نمي کنند تا اینکه یک شکاف درآمدی ایجاد شده و جریان نقد با مي شود که مقام

. اما در مراحل اولیه منحني یادگیری است که مدیریت ارشد مي تواند بیشترین تاثیر را بر فعالیت های سازمان داشته و  مشکل مواجه شود

بیافزاید. مسئولین اجرایي شرکت در شکل دهي به منحني یادگیری فروش نقش اصلي را ایفا مي کنند و باید  در نتیجه بر سودآوری سازمان

بر بهره گیری حداکثر از فرصت های یادگیری در درون و بیرون سازمان تاکید و توجه کنند. بدین ترتیب، شکل منحني یادگیری بر  برنامه 

تخدام نیروی فروش در کل سازمان تاثیر گذار خواهد بود. هر اندازه که مرحله آغاز ریزی کسب درآمد، صرف هزینه و راهبرد اس

(Initiationطوالني تر باشد، دوره یادگی ) و بنابراین باید انتظارات درآمدی را در سطح نازل تری تعیین ری وسرمایه گذاری طوالني تر شده

انتظارات از سرمایه گذاران، هیات مدیره و کارکنان را در سطح واقع بینانه ای مهمترین نقش مسئول ارشد اجرایي شرکت اینست که  کرد.

هایي که در حوزه فن آوری های پیشرفته فعالیت مي کنند، سیاست های قیمت گذاری  تعیین کند. طبق الگوی منحني یادگیری، شرکت

اولیه محصوالت جدید خود را در سطحي پایین تعیین مي کنند خود را نیز با توجه به منحني یادگیری تعیین مي کنند به گونه ای که قیمت 

تا بدین ترتیب، حجم فروش اولیه و تجربه آنان در تولید محصول افزایش یابد و بدین ترتیب با کاهش هزینه های ناشي از یادگیری ، 
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یری فروش نیز امکان مشاهده مجموعه ای از همانند منحني یادگیری تولید یا منحني تجربه، منحني یادگ سودآوری شرکت نیز افزایش یابد.

مي توان به مراحل مختلف فرآیند ورود به بازار اشاره کرد(، که در نتیجه ، مي توان نسبت به  را  فراهم مي آورد )در این مورد فعالیت ها

جهت پیش بیني و برنامه ریزی، این  برنامه ریزی موثر این فعالیت ها اقدام کرد. بکارگیری منحني یادگیری به عنوان یک ابزار راهبردی

های کسب و کار بدست آورند. درعین حال، مدیریت موثر  مشترکي از فرآیند ن و صاحبان سرمایه فراهم مي آورد تا درکامکان را برای مدیرا

آنرا کاهش دهند،  منحني یادگیری فروش موجب مي شود تا شرکت ها بتوانند زمان رسیدن به سودآوری را به درستي پیش بیني کرده و

 هزینه ها را در سطحي معقول تعیین کنند و در کلیه فعالیت های تجاری جدید و توسعه رده های جدید محصول موفقیت کسب کنند.

 

 نتیجه گیری

سازمان چه ، اینکه هر اکنون مزیت رقابتي محسوب مي شود های تولیدی / خدماتي فرآیند توسعه محصول جدید برای انواع مختلف سازمان 

. همواره پیشي ه و توسعه محصوالت برای ط مي شوددرصدی از فعالیت های سازماني خود را صرف فعالیت های از جنس تحقیق و توسع

گرفتن از رقبا مي کند موضوعي است که به جایگاه کنوني و استراتژیک سازمان در بازار تقاضا مربو خواسته و نیازمندی های مشتری است که 

ها در فرآیند توسعه محصول جدید خواهد شد و آنان را مجبور خواهد کرد که در جهت  غیب کننده برای نوآوری و خالقیت سازمانعامل تر

. داشتن الگوی مناسب های توسعه ای خود کند های بیشتری را صرف فرآیند حفظ مشتریان موجود و ترغیب مشتریان بالقوه سرمایه گذاری

سعه هایي شرط اساسي و آنچه که پیش برنده به شمار مي آید و سرعت و انعطاف پذیری را در فرآیند تو فرآیندی برای چنین سازمان

 . اما هر سازمان باید بیش از هر موضوع دیگری نسبت به آن توجه داشته باشد یکپارچه سازی میان فرآیندمحصول جدید افزایش خواهد داد

های جاری  های توسعه محصول جدید و دیگر فرآیند باط مناسب بین مجموعه فرآیندهای توسعه محصول جدید از یکسو و برقراری ارت

، روند پیشرفت و توسعه رقبای موجود و بالقوه از در بازار ها ، انواع روندکافي نسبت به تحلیل محیط رقابتي . همچنین توجهسازماني است

 .ای افزایش مي دهد و به پیشرو بودن سازمان کمک خواهد کرد جمله مسائلي است که هوشمندی سازمان را نسبت به فرصت های توسعه
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