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 چکیده

ماکسیم  پوشاک یهافروشگاهعوامل کلیدی مؤثر بر توسعه محصوالت جدید در  تأثیردر تحقیق حاضر 

 مورد برسی قرار گرفته است. بدین منظور با توجه به ادبیات و پیشینه پژوهش، عوامل تکنولوژی، بازاریابی،

نوآوری، تیم توسعه محصول استخراج گردید. روش آماری مورد استفاده روش معادالت ساختاری و ابزار 

 هافرضیه دتأییسنجش، پرسشنامه بوده که از پرسنل مجموعه ماکسیم صورت گرفته است. نتایج تحقیق و 

ران البرز و ته هایناستاحاکی از این است که تمامی عوامل بر توسعه محصول جدید در پوشاک ماکسیم در 

رین میزان عامل تکنولوژی باالترین رتبه و بیشت تأثیرگذاریمثبت و باالیی دارند. از لحاظ میزان و رتبه  تأثیر

 بعدی و نوآوری در آخرین رتبه قرار دارد. هایرتبهرا دارد. تیم توسعه محصول، بازاریابی در  تأثیر

 ، بازاریابی، نوآوریتوسعه محصول جدید، تیم توسعهکلمات کلیدی: 



Abstract 

In the present study, the impact of key factors affecting the development of new products 

in Maxim apparel stores has been investigated. For this purpose, according to literature and 

research background, factors of technology, marketing, innovation, product development team 

were extracted. The statistical method used is the Structural Equation Method and the 

measurement tool was a questionnaire which was carried out by Maxim's staff. The results of 

the research and confirmation of the hypotheses indicate that all factors have a positive and 

high impact on new product development in Maxim apparel in Alborz and Tehran provinces. 

In terms of the amount and rank of technology impact factor has the highest and most impact. 

The product development team, marketing is next and innovation is last. 
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