چکیده
تغییرات مداوم محیط کسبوکار شرکتها را وادار میکند تا به فکر توسعه محصول جدید
باشند .برای ارضا نیازهای مشتری ،تعامل فعال با مشتری و بصورت خاصتر؛ مشارکت
مشتریان در فرایند توسعه محصول ضروری میباشد .هدف تحقیق حاضر شناسایی
عوامل موثر بر مشارکت مشتریان در فرایند توسعه محصول جدید در صنایع غذایی
استان مازندران می باشد .شش متغیر اثرگذار شامل؛ استراتژی سازمان ،ویژگی های
محصول جدید ،محیط برون سازمانی ،ویژگیهای سازمان ،ویژگیهای مشتری و عوامل
رابطهای میباشند .جامعه آماری پژوهش مدیران بخشهای مختلف شرکتهای صنایع

عوامل موثر بر مشارکت مشتری در

غذایی استا ن مازندران اعم از تولید ،محصول ،بازاریابی ،برند میباشند .ابزار گردآوری

فرایند توسعه محصول جدید

دادهها ،پرسشنامه محقق ساخته بوده که برای تحلیل دادهها و بررسی فرضیه از روش
مدلسازی معادالت ساختاری ( )SEMاستفاده شده است .نتایج نشان داد که متغیرهای
استراتژی سازمان ،ویژگیهای سازمان ،ویژگیهای مشتری و عوامل رابطه ای بر

(مورد مطالعه صنایع غذایی استان
مازندران)

مشارکت مشتری در فرایند توسعه محصول جدید تاثیر گذارند .در حالیکه دو متغیر
ویژگی محصول و محیط اثر معناداری بر مشارکت مشتری ندارند .بنابراین با توجه به
نتایج به دست آمده شرکت های صنایع غذایی می بایست جهت جلب مشارکت بیشتر
مشتریان در توسعه محصوالت جدید ،به تقویت این عوامل توجه ویژهای داشته باشند .
کلید واژه:

مشارکت مشتری ،فرایند توسعه محصوالت جدید ،صنایع غذایی
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مقدمه
محیط کسب وکار امروز بهطور مداوم در حال تغییر است .تغییرات سریع در انتظارات
و ترجیحات مشتریان ،سرعت انتشار فنآوریهای جدید ،کوتاهتر شدن چرخه عمر
محصول و افزایش تنوع محصول همه در نتیجه افزایش عدم اطمینان است و بر عملکرد
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سازمانها موثر میباشد .بنابراین تغییر محیط کسبوکار مهمترین عامل برای سازمان-

محمد محمودی میمند

هایی است که در حال توسعه و معرفی محصوالت جدید و نوآورانه به منظور توسعه،

دانشیار دانشگاه پیام نور

نگهداری و حفظ مزیت رقابتی میباشند]1[ .

drmahmoudim@pnu.ac.ir

از سویی نوآوریهای مبتکرانه که شرکتها در مواجهه با محیط خود پدید میآورند؛ اگر

میرزا حسن حسینی

با نیازهای مشتریان متناسب نباشند محکوم به شکست است .گریفین( )1997بیان میکند

استاد دانشگاه پیام نور

که از هر  10ایده برای محصول جدید بهطور میانگین  4ایده تایید و وارد مرحله توسعه
میشوند و از هر  4محصول توسعه یافته ،بهطور میانگین  1.7محصول به بازار معرفی
میگردد که تنها یکی از آن ها موفقیت آمیز خواهد بود .آمار یاد شده ،این موضوع را
روشن می کند که توسعه موفقیت آمیز محصوالت جدید دشوار است .شرکتها برای
اطمینان از اینکه نیازهای مشتری را مورد توجه قرار داده و متعاقب آن از شکست در
بازار اجتناب کنند؛ به دنبال روشهای بازارگرا از جمله جلب همکاری مشتریان در فرایند
توسعه محصوالت 1و خدمات جدید میباشند]2[.
مشتریان به عنوان استفادهکنندگان نهایی از محصوالت و خدمات ،جزء با ارزشترین
منبع اطالعات و ایدههای جدید برای محصوالت و خدمات کسبوکارها میباشند .مشارکت
مشتریان در طیفی از ارائه پیشنهادات جزئی در خصوص طراحی محصول تا مسئولیت

mh.hosseini@pnu.ir
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کل فرایند توسعه عملی میشود ]3[.فعالیتهای مربوط به مشارکت و همکاری مشتریان در فرایند توسعه محصوالت منجر به ارائه بازخورد
در مورد این محصوالت ،شناخت شکافهای بازار ،نشان دادن واکنشها ،ابراز ترجیحات و مفاهیم خرید میشود و بهبود نهایی برای نقاط
شکست و تغییرات طراحی را پیشنهاد دهد]4[.
صنایع غذایی2یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی هر کشور در تولید درآمد ملی و تامین کننده نیازهای غذایی و همچنین اشتغال است.
با پیشرفت فناوری و ایجاد نیازهای جدید هر لحظه رقابت بین شرکتها و کارخانجات تولید مواد غذایی شدیدتر میشود .بهدلیل افزایش
رقابت و مشتریمداری در محیط امروزی ،شرکتهای تولی د کننده مواد غذایی ناگزیرند با رویکردی رقابتی به کار خود ادامه دهند تا
بتوانند سهم خود را نه تنها در بازارهای داخلی بلکه حتی برای بازارهای فراملی نیز افزایش دهند که این امر نیازمند ایجاد مزیت رقابتی
پایدار از طریق نوآوری و تولید محصوالت موفق میباشد .از سو یی صنایع غذایی به علت تنوعی که در محصوالت تولیدی خود دارند و
همینطور تفاوتهایی که در سالیق و نیازمندی های مشتریان و نیز مالحظات مربوط به حفظ سالمت جامعه وجود دارد ،این صنعت را به
نیازمندترین صنعت در زمینه دریافت جدیدترین ایدهها به منظور تولید محصوالتی مطابق با نیازهای مشتریان و رعایت مقررات بهداشتی
و سالمتی مبدل کرده است .مشارکت مشتری در این حوزه به شرکتهای مواد غذایی کمک میکند تا بتوانند تغییرات در نیازهای مشتری
را پیش بینی کنند و با بهره گیری از این دانش بتوانند ضمن برخورداری از پیامدهای بازاری مثبت نظیر عملکرد فروش و برتری رقابتی
نقش مثبتی را در توسعه اقتصادی کشور ایفا کنند .لذا با توجه به اهمیت این صنعت در پیشرفت کشورها ،این پژوهش به بررسی عوامل
موثر بر مشارکت مشتری در صنایع غذایی استان مازندران پرداخته تا راهکارهایی برای موفقیت بیشتر این صنعت ارائه دهد.

ادبیات تحقیق
مفهوم مشارکت مشتری در فرایند توسعه محصول جدید
مشارکت مشتری به عنوان مقدار ارتباط ،تعامل ،مشارکت و همکاری بین مشتری ،کاربران یا اعضای کانال و یک شرکت در طول یک
فعالیت خاص تعریف شده است ] 5[.بنابراین مشارکت در فرایند نوآوری به معنای میزان تعامل ارائه دهنده محصول و یا خدمت با نمایندگان
مشتریان فعلی(بالقوه) در مراحل مختلف فرایند توسعه میباشد ]6[.در نهایت می توان گفت که مشارکت مشتری بر ارتباط نزدیک بین
سازمان و مشتریان تاکید دارد تا هر دو طرف بتوانند از یکدیگر بیاموزند و فهم مشترکی را ایجاد کنند .از سویی توسعه محصول جدید
یکی از مهمترین فعالیت های کسب وکارهای تولیدی پیشرو و یک عامل ضروری برای بقای بلندمدت سازمانها محسوب میگردد .توسعه
محصول جدید عبارت است از مجموعه اقداماتی که با درک یک فرصت بازار آغاز و به تولید ،فروش و تحویل یک محصول ختم میشود.
[ ]7با وجود تالش شرکتها ،بسیاری از پروژههای توسعه محصول جدید با شکست مواجه میشود و انتظارات مشتریان را برآورده
نمیکنند .مشتریان به عنوان استفادهکنندگان نهایی از محصوالت و خدمات ،جزء با ارزشترین منبع اطالعات و ایدههای جدید برای
محصوالت کسب وکارها می باشند .بهره مندی از دانش مشتریان مستلزم تعامل فعال با آنهاست تا شرکت بتواند تمایالت و خواستههای
آنها را در فرایند توسعه محصول وارد کند.
عوامل موثر بر مشارکت مشتری در فرایند توسعه محصول جدید

 .1عامل استراتژیهای سازمانی
 .1-1استراتژی تمایز محصول  :توسعه و دستیابی به استراتژی تمایز مستلزم دستیابی به اطالعات و دانشی است که از طریق تعامل با
مشتری و تحقیق بازار حاصل می شود .بنابراین درحالت کلی انتظار بر این است که شرکتهایی که استراتژی تمایز را دنبال میکنند ،به
میزان بیشتری مشتریان را در فرایند توسعه مشارکت میدهند تا سایر شرکتهایی که محصوالت استاندارد تولید می کنند .زیرا اطالعات
و دانش حاصله از مشتری ورودی مهمی برای شرکت ها به منظور تولید محصوالتی است که به نیازهای مشتریان به روشی متفاوت از
سایر رقبا پاسخ میدهد ]8[.عالوه بر محققان خارجی نظیر سوندسن و همکاران( )2011و مورگان( ،)2015در تحقیقات داخلی عبدالملکی و
احمدیان( )2016تمایز محصول را بر مشارکت مشتریان در فرایند توسعه محصوالت شرکتهای تولیدی مبلمان در شهر تهران مهم دانسته
اند.
 .1-2استراتژی تاکید بر اهمیت برند :3تاکید زیاد بر مشخصات برند به این معناست که تولید کننده در جستجوی ایجاد دارایی برند
بوده و بر حاشیه سود ایجاد شده ناشی از برند تمرکز دارد ]8[.شرکت هایی با برند معتبر بسته به نوع استراتژی که دارند از مشتریان
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جهت دریافت ایده و نظرات استفاده مینمایند .اگر شرکتی با برند معتبر و معروف استراتژی مشتری مداری را به کار گیرد با مشتریان
تعامل داشته باشند ،از ایده و نظرات آنها در جهت توسعه محصول خود استفاده میکنند؛ انعطاف شرکتها و نوع ارتباطی که با مشتری
دارند نوعی انگیزه در مشتریان ایجاد می کند که منجر به مشارکت آنها در طراحی محصوالت شده و ترسی از بابت برند معروف شرکت
نداشته و به راحتی نظرات و ایده های خود را با شرکت در میان بگذارند.
 .1-3استراتژی بازارگرایی :ابن استراتژی تاکید دارد که شرکت می بایست مشتریان فعلی و بالقوه خود و نیز رقبا را کامال درک
نماید تا منابع خود را برای ایجاد ارزشب رتر برای مشتریانش بکار گیرد ]9[.بنابراین شرکتهای بازارگرا مقدار زیادی از منابع خود را
برای یادگیری از مشتریان و ایجاد دانش عمیق از آنها صرف میکنند که منبع کلیدی برای توسعه محصول جدید محصول میشود .تحقیق
مورگان( )2015نشان میدهد که شرکتهای بازارگرا فرایندها و سیستم هایی را برای انسجام و استفاده از دانش خارجی و مشارکت
مشتریان ایجاد میکنند .همچنین فلسفه بازارگرایی به شرکتها قابلیتهای ارتباط فعال و متقابل با مشتری را میدهد که در تقویت نوآوری
و تالشهای استراتژیک آنها کمک کننده است.
 .1-4استراتژی گرایش به کارآفرینی :شرکت هایی با استراتژی گرایش کارآفرینی منابع خود را برای نظارت و پایش محیط خارجی
بکار می گیرند تا فرصت های جدیدی را برای بهبود موقعیت رقابتی و ایجاد بازارهای محصول جدید شناسایی کنند ]10[.یک جنبه از
تالش های پایش محیط ،جستجو برای اطالعات جدیدی است که د ر ایجاد ارزش برتر برای مشتریان فعلی و نیز ایجاد بازارهای آتی کمک
کننده است و این اطالعات تنها از طریق تعامل با مشتریان و بازارها فراهم میشود .کوولیو و ژوزف( )2012پیشنهاد میکنند که شرکتهای
کارآفرینی که به تولید مشترک محصول و خدمات با مشتریانشان میپردازند ،محصوالت موفق و نوآورتری را تولید میکنند .همچنین،
با توجه به تمرکز اصلی شرکت هایی با گرایش کارآفرینی بر نوآوری؛ وارد نمودن مشتریان در فرایند توسعه محصول جدید میتوانند
ریسک های مربوط به توسعه محصوالت نوآور را کاهش دهد .مورگان( )2015گرایش به کارآفرینی را از جمله عوامل موثر بر مشارکت
مشتریان در فرایند توسعه محصوالت جدید میداند.

 .2عامل محیطی
 .2-1عدم اطمینان فنی :4عدم اطمینان یا تالطم فنی به عنوان یک بعد از محیط به سرعت و میزان تغییرات تکنولوژیکی صنعت و غیر
قابل پیش بینی بودن آن اشاره دارد ]11[.هنگامی که تکنولوژی تغییرات سریعی دارد ،ضروری است که شرکتها با مشتریان تعامل داشته
باشند؛ زیرا نیازها و ترجیحات مشتریان میتواند جهت های جدیدی را برای بازارهای در حال تغییر محصوالت ایجاد کند .لین و
جرماین( ) 2004به ارتباط مثبت عدم اطمینان فنی و مشارکت مشتری اذعان داشتند .براین اساس شرکتهایی که در محیطهای متالطم و
نامطمئن فنی فعالیت می کنند ،بیشتر نیاز دارند تا بر خواستهها و نیازمندیهای بازارشان تمرکز کنند تا شرکتهاییکه در محیط نسبتاً
پایدار حضور دارند.
 .2-2عدم اطمینان بازار .:5دومین بعد عامل محیط عدم اطمینان بازاری است .هنگامیکه عدم اطمینان بازار پایین است ،شرکت میتواند
با استفاده از دانش و منابع موجود خود فعالیت کند .اما هنگامیکه سطح عدم اطمینان بازار افزایش می یابد ،میبایست در استراتژیهای
عملیاتی خود تغییراتی را اعمال کند .زیرا در این شرایط شرکتها نیاز دارند تا فعالیتهای تهاجمیتری نظیر جستجوی روشهایی برای
کسب منابع و اطالعات مورد نیاز برای توسعه محصول داشته باشند .از دیدگاه فنگ و همکاران( )2016با افزایش عدم اطمینان بازار نیاز
به جمع آوری و تحلیل اطالعات مشتریان و مشارکت مشتریان افزایش مییابد .زیرا مشارکت مشتری میتواند نیاز شرکت به منابع بازار
اضافی را از طریق ارائه بینش بازار دست اول در خصوص نیازها و ترجیحات مشتریان برآورده سازد.

 . 3عامل مربوط به ویژگیهای محصول
 .3-1تکنولوژی تولید محصول تکنولوژی تولید انبوه و یکنواخت می بایست نیاز به مشارکت مشتری در توسعه محصول جدید را به
دلیل رفتارهای مکانیکی و تکراری فرایند تولید ،کاهش دهد .زیرا در این حالت تمامی فرایندهای تولید از قبل مشخص و برنامهریزی شده
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است و انعطاف کمتری نسبت به نظرات و پیشنهادات مشتریان دارد .در مقابل ،تولید سفارشی احتماالّ بیشتر با مشتریگرایی مرتبط است
زیرا شرکتهایی که محصوالت سفارشی تولید می کنند با مشتریانی روبرواند که به طور دائم به کیفیت محصول و خدمات توجه دارند.
برای نمونه شرکتهای صنایع غذایی احتماالً نسبت به شرکت های تولید فوالد و فلزات ،بیشتر مشتریگرا هستند زیرا تقاضا محصوالت
غذایی بسیار متنوع می باشد ،بنابراین انتظار می رود با بکارگیری تکنولوژی تولید سفارشی مشارکت مشتری در این شرکتها افزایش
یابد]12[.
 .3-2هزینههای تولید محصول  :از نگاه وندل و فیلیبسون( )2009هزینههای تولید محصول جدید نقش مهمی در انتخاب گزینه مشارکت
مشتریان در فرایند توسعه محصول جدید دارد؛ بدین ترتیب که هر قدر هزینههای تولید محصولی باالتر رود بهدلیل اجتناب از ریسک
شکست محصول در بازار ،اهمیت استفاده از اطالعات و دانش مشتری برای شرکت بیشتر میشود و لذا به دنبال مکانیسمهایی جهت
افزایش مشارکت مشتریان وکسب دانش آنها میرود.
 . 3-3نوآوری محصول جدید :نوآور بودن باید تمایل شرکت جهت خالقیت و تازگی در فعالیتهای توسعه محصول جدید و همچنین
ارائه بیوقفه محصوالت جدید نوآورانه نسبت به رقبا را در برگیرد ]13[ .از دیدگاه وون هیپل ( )2005مشتریان و تولیدکنندگان منبع اصلی
ایدههای نوآورانه برای تولید محصوالت جدید میباشند .بنابراین زمانیکه محصول جدیدی تولید میشود؛ تسهیم اطالعات با مشتری هم
در مرحله ایجاد ایده و هم در سایرمراحل توسعه بسیار مهم میباشد .الئو( ) 2011نیز ارتباط بین نوآوری محصول جدید و مشارکت
مشتری را مثبت می داند زیرا برای یک محصول نوآور نیاز به دانش فنی و تولیدی جدیدی میباشد که به دلیل فقدان تجربه تولیدکننده
اطالعات الزم را در این حوزه ندارد.

 .4عوامل سازمانی
 .4-1ساختار سازمانی رسمی و متمرکز :در ساختار مکانیک ارتباطات بین افراد و واحدها مشخص و غیرقابل انعطاف میباشد همچنین
کانالهای ارتباطی رسمی و سیستم تصمیمگیری متمرکز است .درحالی که ساختار ارگانیک با مشخصه همکاری و مشارکت زیاد ،وظایف
منعطف ،کانالهای ارتباطی غیر رسمی و سیستم تصمیم گیری غیر متمرکز شناخته میشود]14[.
برخالف تولید دانش مشتری که مشابه نوآوری است و نیاز به ساختارهای ارگانیک است ،استفاده از دانش مستلزم تالش سیستماتیک
و متمرکز میان بخش های سازمانی است؛ بنابراین رسمی سازی و تمرکز کاراتر است ]15[.در زمینه استفاده از دانش مشتری ،انتظار
می رود که رسمی سازی و تمرکز مشارکت مشتری را در توسعه محصول جدید تسهیل کند .به عبارت دیگر ،برای جمع آوری اطالعات
مشتری بکارگیری ساختار سازمانی غیر رسمی و نامتمرکز کاراتر است .اما بکارگیری اطالعات مشتری در توسعه محصول مستلزم
ساختار سازمانی رسمی و متمرکز می باشد ،زیرا اتحاد و یکدست بودن و کنترل عملیات را ممکن می سازد.
 .4-2استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی :6ابزارهای اجتماعی نظیر شبکههای مجازی به دلیل ویژگی خاص خود نظیر تسهیل تعامل
وتسهیم اطالعات و شکلگیری نگرش مثبت نسبت به برند مشارکت مشتریان در توسعه نوآوری را تسهیل میکنند ]16[.محبوبیت فزاینده
شبکههای اجتماعی خارجی تصدیق میکند که تعامل و گفتمان مشتریان ،آنها را قادر میسازد تا زمینه و شرایط کاربرد محصوالت را
درک و اطالعات مربوط به آن تسهیم نموده که به نوبه خود احساسات و عواطفی را تحریک میکند که به مشتریان برای ایجاد ایدههای
غنیتر درخصوص محصوالت جدید کمک میکند ]17[.بنابراین هر قدر شرکتها بسترهای الزم برای استفاده از شبکههای اجتماعی را
برای خود و مشتریانشان فراهم کنند ،مشارکت مشتریان در فرایند توسعه محصول بواسطه بهبود امکان تعامل و تسهیم اطالعات بیشتر
میشود.

 . 5عامل مربوط به ویژگی مشتری
 .5-1تخصص مشتری.:

چویی و وه ( )2016معتقدند که دانش مشتریان می تواند از طریق انتقال و جذب توسط تیمهای پروژه در

طراحی محصوالت جدید بکارگرفته شود .شیخ و ایوان( )2013فقدان تخصص ودانش را یکی از مهمترین بازدارندههای مشارکت مشتری
در مطالعه خود یافته اند .همچنین کاترین ( )2015توانایی مشتری برای ایفای نقش مشارکت را در تجربه همآفرینی مهم میداند .تخصص
مبین دانش مشتری درباره اینکه چگونه یک محصول میبایست عمل کند و درک کلی از میانگین عملکرد برندهای مشابه همان محصول
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میباشد .از منظر اوه و همکاران ( )2007تخصص می تواند مشارکت مشتری در تولید مشترک را افزایش میدهد .چن و همکاران ()2011
با استفاده از معیار تخصص به دنبال شناسایی مشتریان حرفه ای می باشند که دانش و اطالعات مورد نیاز را برای مشارکت در تولید
مشترک دارند ،از نگاه آنها تخصص مشتری برتولید مشترک و همکاری مشتری با شرکت اثر مثبت دارد.

 .5-2انگیزش مشتری:

اتگار( ) 2008منافع مورد اننتظار مشتری از هم آفرینی را در سه دسته کلی منافع اقتصادی ،اجتماعی و

روانشناختی تفکیک میکند .هایر و همکاران( )2010دسته بندی مشابهی از برانگیزانندههای مشتریان برای مشارکت و همکاری در تولید
ارائه میدهند .آنها عوامل محرک های انگیزشی مشارکت مشتری را شامل عوامل مالی ،اجتماعی ،فنی و روانشناختی میدانند .فرناندس و
ریمل()2016نیز بر 4انگیزاننده؛ درونی ،دانشی ،اجتماعی و مالی را بر تمایل افراد برای مشارکت در فعالیتهای نوآوری جمعی موثر دانسته
اند .برانگیزاننده های درونی شامل دالیل روانشناختی نظیر لذت از مشارکت ،نوع دوستی ،رابطه متقابل ،خود اظهاری میباشد .انگیزانندههای
اجتماعی نیز عبارتند از شهرت ،تایید تخصص ،تقویت احساس تعلق می باشد .همچنین مشارکت مشتریان تحت تاثیر نیاز به کسب اطالعات
و تقویت دانش است .در نهایت هم آفرینی مشتری تحت تاثیر پاداش های مالی است.

 .6عوامل رابطه ای موثر برمشارکت مشتری
 .6-1تعهد احساسی :ازدیدگاه آلن و مایر( )1990تعهد احساسی به عنوان وابستگی عاطفی فرد اعم از مشتری یا کارمند به تعیین هویت
با و درگیر شدن در فعالیت های سازمان با داشتن احساسات مثبت است .اکثر مطالعات تعهد را به عنوان یک جز نگرشی میدانند که به
معنای قصد پایدار طرفین مبنی توسعه و حفظ روابط بلند مدت میباشد .توسعه همیارانه محصول جدید مستلزم سرمایهگذاریهای بدون
بازگشت از طرفین از قبیل دانش ،تجهیزات و آموزش است .مشارکت مشتری در توسعه محصول جدید مخصوصاَ در مورد طراحی
مشارکتی مستلزم همکاری نزدیک بین طرفین در طی چندین ماه است .تعهد طرفین را تشویق می کند تا در برابر جایگزینهای جذاب کوتاه
مدت انت خاب طرف جدید به نفع منافع بلندمدت مورد انتظار حاصل از حفظ روابط مقاومت کنند[]18
در تحقیقات اوه و همکاران ( ) 2007تعهد عاطفی مشتریان به سازمان بر مشارکت آنان در زمینه توسعه خدمات جدید موثر میباشد.
همچنین چن و همکاران( )2011معتقدند که از آنجا که تعهد از تمایل برای حفظ ارتباطات ارزشمند سرچشمه میگیرد؛ پیوندهای رابطهای
را تقویت می کند .بنابراین تعهد احساسی مشتری نسبت به شرکت احتماالً منجر به افزایش مشارکت وی در تولید مشترک میشود.

 .6-2اعتماد:

از آنجا که مشارکت با تعهد طوالنی مدت و اعتماد متقابل بین طرفین شناخته میشود ،هنگامیکه مشتری باور کند که

سازمان قابل اتکا است ،اقدام به همکاری با وی میکند ]19[.اعتماد به معنای اطمینان مشتری به اینکه میتوان به شرکت اتکا نمود تا به
روشی رفتار کند که منافع بلند مدت مشتر ی را برآورده سازد ]20[.اگر اعتماد وجود داشته باشد ،گفتمان سازنده و حل همیارانه مساله
سبب می شود تا مشکالت مرتفع شوند .اعتماد ترس از سو استفاده و آسیب پذیری را کاهش میدهد ،اعتماد زیادتر سبب مبادله اطالعات
بیشتر و وضوح بهتر اهداف می شود .بنابراین اعتماد مشتری منجر به اطمینان خاطر وی و نیز متعاقباً سبب تقویت مشارکت وی در فرایند
توسعه محصول جدید می شود]21[.

 .6-3عدالت تعاملی:

عدالت تعاملی جنبه هایی از فرایند ارتباطات از قبیل ادب ،صداقت و احترام بین سازمان و مشتریانش را در بر

میگیرد ]22[.براساس نظریه مبادله اجتماعی ،میزانی که مشتری تعامالت را منصفانه درک میکند بر میزانی که آنها حاضرند با رفتارهای
همکارانه به آن پاسخ متقابل دهند؛ اثر می گذارد .اوه و همکاران( ) 2007معتقدند از آنجا که ادراک عدالت تعاملی بر نگرشها و رفتارهای
فرد اثرمیگذارد و منجر به ارضای نیاز به عدالت میشود؛ در نتیجه سبب همکاری بیشتر مشتریان می شود .این امر در تحقیقات آنها در
خصوص مشتریان خدمات مالی به اثبات رسیده است .همچنین حسینی و حسینی( )2013نیز با اجرای مدل اوه و همکاران ( )2007در میان
مشتریان بانک سامان دریافته اند که عدالت تعاملی سطح تولید مشترک را درمیان مشتریان این بانک افزایش میدهد.
د رنهایت با بررسی الگوهای مشابه از عوامل موثر بر مشارکت مشتری در فرایند تولید و نیز نتایج تحقیقات مرتبط داخلی وخارجی،
الگوی مفهومی تحقیق حاضر مطابق شکل 1تدوین شده است .بر این اساس به بررسی تاثیر شش عامل ؛ استراتژی ،ویژگیهای محصول،
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محیط ،سازمان ،مشتری و در نهایت عوامل رابطه ای بر مشارکت مشتری در فرایند توسعه محصول جدید در قالب فرضیههای تحقیق
پرداخته میشود.

.4روششناسی پژوهش

شکل -1مدل مفهومی پژوهش

روش شناسی پژوهش کمی و روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و براساس نحوه گردآوری اطالعات توصیفی و از گروه همبستگی
می باشد .اطالعات در خصوص متغیرهای پژوهش از طریق دادههای آرشیوی ،مرور ادبیات و تحقیقات پیشین و مصاحبه گردآوری شده
و سپس با استفاده از تعاریف متغیرهای موجود ،پرسشنامه تدوین گردیده است .این پرسشنامه دارای 116گویه بوده است .گزینه های
تعبیه شده برای پاسخگویی به گویهها از نوع مقیاس ترتیبی لیکرت پنجگانه ( خیلی زیاد تا خیلی کم) است .جامعه آماری صنعت مواد غذایی
مازندران میباشند .روش نمونه گیری در ا ین تحقیق نمونه گیری تصادفی بوده است و پرسشنامه بین مدیران بخشهای بازاریابی ،برند،
محصول ،فروش ،برنامه ریزی ،طراحی ،تولید و مدیریت شرکت های تولید مواد غذایی استان با مراجعه حضوری محقق به شرکتهای
مذکور توزیع گردید .با در نظرگرفتن جامعه محدود و مراجعه به جدول مورگان نمونه ای معادل  306نفر برای تحقیق حاضر تعیین
گردیده است که از میان  350پرسشنامه توزیع شده ،قابل استفاده بوده اند .روش پژوهش از نظر رابطه بین متغیرها از نوع علی میباشد
که برای تحلیل دادهها ،از آزمون تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادالت ساختاری 7با بکارگیری نرم افزار لیزرل استفاده شد.
برای ارزیابی پایایی گویههای پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و شاخص پایایی ترکیبی 9استفاده شده است .میزان ضریب اعتماد
با روش آلفای کرونباخ برای هر یک از شش متغیر اصلی و متغیر وابسته مشارکت مشتری جداگانه محاسبه گردید .ضریب آلفای کرونباخ
برای عامل استراتژی  ،0.813برای محیط ،0.701برای ویژگیهای محصول  ،0.740برای سازمان  ،0.705برای ویژگیهای مشتری ،0.713
برای عامل رابطه  0.701و در نهایت برای مشارکت مشتری  0.754می باشد .پایایی شاخص با سنجش بارهای عاملی از طریق مقدار
همبستگی شاخص یک سازه با آن سازه محاسبه می شود که اگر این مقدار برابر یا بیشتر از مقدار  0.4باشد ،موید این است که پایایی در
مورد آن مدل اندازه گیری قابل قبول است .در تحقیق حاضر نتایج مربوط به پایایی شاخص نشان داده که سواالت دارای بار عاملی باالی
 0.4هستند .برای سنجش روایی صوری  30عدد پرسشنامه بین جامعه هدف توزیع گردید و هیچ ابهامی در رابطه با سواالت از طرف
پاسخدهندگان بهوجود نیامد .در راستای سنجش روایی محتوا 10نیز ،سوالهای آزمون در اختیار 15نفر از متخصصان و اساتید دانشگاه
گذاشته شد .تمامی سواالت آزمون دارای مقدار  CVRقابل قبول( )0.49بر اساس تعداد متخصصینی که آنها را مورد ارزیابی قرار دادهاند،
بودند.
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.5یافتههای پژوهش
پیش از آزمون فرضیات پژوهش ،آزمون نرمال بودن داده ها با بکارگیری آزمون کلموگروف اسمیرنوف 11اجرا شد ،نتایج این آزمون
نشاندهنده نرمال بودن داده های تحقیق بود .در تحقیق حاضر جهت تعیین رابطه علت و معلولی بین متغیرها از روش مدلسازی معادالت
ساختاری استفاده شده است .خروجی لیزرل اثباتکننده فرضیههای پژوهش است که در جدول 1وشکل  2نشان داده شده است .با توجه
به مقدار خطای  5درصد ،مقادیر آماره بزرگتر و مساوی  ، 1.96بیانگر اثر معنادار متغیر مستقل بر وابسته میباشد .براساس آزمون تی
انجام شده  4رابطه از  6رابطه مفروض معنادار و دارای تاثیر مثبت میباشند.

جدول -1نتایج آزمون فرضیه
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برطبق نتایج بدست آمده از ضریب مسیر و آماره  ،tمتغیر استراتژی در سطح اطمینان  ٪95بر متغیر مشارکت مشتری تاثیر دارد( آماره
tخارج از بازه منفی 1.96تا مثبت 1.96قرار گرفته است) .با توجه به ضریب مثبت این مسیر میتوان گف ت این رابطه مستقیم است و بنابراین
انتخاب و تقویت استراتژی های سازمانی (استراتژی تمایز ،تاکید بر مشحصات برند ،گرایش به کارآفرینی و بازارگرایی) منجر به مشارکت
بیشتر مشتریان در فرایند توسعه محصول جدید میشود ،بنابراین فرض تحقیق پذیرفته میشود .اما دو متغیر عوامل محیطی و ویژگیهای
محصول در سطح اطمینان ٪95اثرمعناداری بر مشارکت مشتری ندارند زیرا آماره  tبرای هر دو متغیر درفاصله بین منفی1.96تا مثبت
 1.96قرار دارد .بنابراین دو فرضیه؛ دوم و سوم تایید نمیشوند .در خصوص عامل سازمانی ضریب مسیر و آماره  tحاکی از وجود اثر
مستقیم عامل ویژگیهای سازمانی بر مشارکت مشتری در سطح اطمینان ٪95میباشد .زیرا مقدار ضریب مسیر 4.58می باشد که خارج
از محدوده منفی 1.96تا مثبت 1.96می باشد  .بنابراین بهبود ویژگی های سازمانی(ساختارمکانیکی ،استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی)
مشارکت مشتریان در فرایند توسعه محصول جدید را افزایش میدهد .در نتیجه فرض تحقیق پذیرفته میشود.
بر طبق نتایج بدست آمده از ضریب مسیر و آماره  ،tاثرمستقیم عامل مربوط به ویژگیهای مشتری بر مشارکت مشتری در سطح
اطمینان  ٪95تایید میشود .به عبارت دیگر با بهبود شاخصههای مربوط به ویژگی های مشتری میتوان انتظار داشت که مشارکت مشتریان
در فرایند تولید نیز افزایش مییابد .همچنین متغیر عوامل رابطهای نیز در سطح اطمینان  95درصد بر متغیر مشارکت مشتری در فرایند
توسعه اثر مستقیم دارد(آماره  tخارج از بازه منفی  1.96تا مثبت  1.96قرار گرفته است) .ضریب مثبت این مسیر نیز نشان میدهد که
این رابطه مستقیم است .بنابراین فرضیه ششم تایید میشود.
جدول 2بیانگر مهمترین شاخص ها برای سنجش برازش مدل می باشد و نشان می دهد که الگو در جهت تبیین و برازش از وضعیت
مناسبی برخوردار میباشد .تمامی این شاخصها ،حاکی از تناسب مدل با دادههای مشاهده شده میباشد .شاخصهای تناسب مدل ،بیانگر
مناسب بودن مدل اندازهگیری می باشد .زیرا نسبت کای دو بر در درجه آزادی کمتر از  ،0.3شاخص  RMSEAکمتر از  0.09و مابقی
شاخصها نیز قابل قبول هستند .به بیان دیگر ،مدل و چارچوب کلی قابل پذیرش است.
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جدول -2شاخصهای برازش مدل
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شکل-2مدل ساختاری تحقیق با مقادیر آزمون t

نتیجهگیری و پیشنهادات
کسب اطالعات مربوط به مشتریان در فرایند توسعه محصول جدید عامل موثری در بهبود عملکرد کسب و کارهاست .داشتن اطالعات
مشتری میتواند یک ارزیابی دقیق و کامل تر از نیاز مشتریان فراهم کند و در توسعه محصوالت متفاوت و برتر کمک کند ]23[.با توجه به
اهمیت مباحث مطرح شده و نقش مشارکت مشتری بر موفقیت محصوالت جدید همچنین میزان اهمیت و تاثیر صنعت مواد غذایی در اقتصاد
کشور ،تحقیق در این زمینه ضروری است تا بتوان عوامل اثرگذار بر مشارکت مشتری در این صنعت را شناسایی نمود و متعاقب آن از
پتانسیل های همکاری مشتریان جهت کسب مزیت رقابتی در بازار صنایع غذایی کشور بهره گرفت.
نتایج حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق با استفاده از ضرایب معناداری نشان داد که  2فرضیه دوم و سوم تحقیق از مجموع  6فرضیه
تایید نشده اند.در فرضیه اول عنوان شد که عامل استراتژی بر مشارکت مشتری در فرایند توسعه محصول جدید اثرگذار است .این فرضیه
بنابر نتایج حاصله تایید می شود ،تایید این فرضیه با یافتههای سوندسن و همکاران ( ،)2011مورگان( ،)2015عبدالملکی و احمدیان ()2016
همسو میباشد .بنابراین میتوان انتظار داشت شرکتهای صنایع غذایی که از استراتژیهای تمایز ،تاکید بر مشخصات برند ،بازارگرایی
و گرایش به کارآفرینی را بهکار می بندند؛ شاهد مشارکت بیشتر مشتریان در فرایند توسعه محصوالت خود میباشند  .این امر به این دلیل
است که این  4استراتژی ماهیتی برون گرا نسبت به محیط بازار دارند و اتخاذ این استراتژیها به نوبه خود  ،کسب و بکارگیری از دانش
مشتریان را برای سازمان الزامی می سازند در نتیجه سبب تحریک مشارکت مشتریان در فرایند توسعه محصول جدید میشوند .در فرضیه
دوم عنوان شد که عامل ویژگی های محصول بر مشارکت مشتری تاثیر دارد که بر طبق نتایج این فرضیه رد شد .نتایج این فرضیه با
کارهای لین و جرماین( )2004و میرفخرالدینی و شعبانی( ) 1394همخوانی دارد .بدین ترتیب سه متغیر نوآوری ،تکنولوژی تولید سفارشی
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و هزینه تولید محصول بر مشارکت مشتری در صنایع غذایی اثرگذار نمیباشد .عدم تاثیر متغیر ویژگیهای محصول بر مشارکت مشتری
به دلیل شدت و سرعت رقابت در بازار محصوالت غذایی است که هر نوآوری به سرعت توسط رقبا تقلید می شود لذا چرخه عمر
محصوالت جدید نسبتاً کوتاه میباشد .و این موضوع با این نکته که مشارکت مشتریان در فرایند توسعه امری زمانبر می باشد ،تضاد
دارد .همچنین مشارکت مشتریان مستلزم صرف هزینه هایی از سوی شرکت است که بر بهای باالی تمام شده محصول جدید میافزاید و
این برای بازار شدیداً رقابتی محصوالت صنایع غذایی چالشی بزرگ است .در نهایت باید گفت به دلیل نوآوری واقعی کم در محصوالت
جدید صنعت غذایی ،از مکانیسم تکنولوژی تولید انبوه بیشتر استفاده میشود که با مشارکت مشتری ارتباط چندانی ندارد.
در فرضیه سوم اثر عامل محیط بر مشارکت مشتری در فرایند توسعه محصول جدید مطرح شد .این فرضیه بنابر نتایج حاصله رد شد.
نتیجه این فرضیه با کارهای لین و جرماین ( ، )2004اسالت( )2013و میرفخرالدینی و شعبانی( )1394منطبق است .بنابراین نمیتوان عدم
اطمینان فنی و بازار را از عوامل موثر بر مشارکت مشتریان دانست .دلیل این عدم تاثیر را می توان ثبات نسبی فناوری های این صنعت و
اش باع شدن بازار با محصوالت تقلیدی و کپی برداری شده دانست که مدیران را متقاعد میسازد از هر آنچه مشتریان میدانند و میخواهند،
مطلع اند و لزومی به کسب دانش بیشتر آنان نمیباشد.
در فرضیه چهارم عنوان شد که عوامل سازمانی بر مشارکت مشتری در فرایند توسعه محصول جدید موثر است که براساس یافته های
تحقیق ،تایید می شود .تایید این فرضیه با نتایج کار لین وجرماین( )2004در خصوص تاثیر ساختار سازمانی و نیز با کار سیگاال()2011
و وانگ وهمکاران(  ) 2013در خصوص نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر مشارکت مشتریان همسو است .علت این اثر آن است که
شرکت های محصوالت غذایی به شدت به نظرات تک تک افراد جامعه به عنوان مصرف کننده نهایی محصوالت نیازمندند .لذا با ایجاد
مکانیسمهای تعامل اجتماعی مجازی بهتر می توانند از نظرات عامه مشتریان بهره مند گردند .از سویی بکارگیری این نظرات در فرایند
توسعه محصول جدید مستلزم ساختار سازمانی قاعده مند میباشد.
در فرضیه پنجم اثر ویژگی های مشتری بر مشارکت آنها در فرایند توسعه محصول مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاکی از تایید وجود
ارتباط مثبت میان این دو متغیر است .تایید این رابطه با یافتههای اوه و همکاران( ، )2007چن و همکاران( )2011و هایر و همکاران()2010
منطبق است .از آنجا که محصوالت صنعت غذایی به شدت وابسته به سالئق و خواستههای مشتریان می باشند تا صرفاً به رفع نیاز آنان
توجه داشته باشند ،مشتریان آگاه و با انگیزه میتوانند ایدههای کلیدی و بکری را در زمینه محصوالت جدید خلق کنند و مشارکت موثری
در فرایند توسعه داشته باشند.
در فرضیه ششم بیان شد که عوامل رابطه ای بر مشارکت مشتری اثر دارد که براساس یافتههای تحقیق این فرضیه تایید شد .تایید این
فرضیه با کار ریتر و والتر( ،)2003اوه و همکاران( ،)2007لی و همکاران( )2015همسو است .با توجه به اینکه مصرف کننده محصوالت
صنعت مواد غذایی افراد معمولی اجتماع میباشند لذا انجام فعالیت هایی برای تحکیم روابط با مشتریان در سطح جامعه و ایجاد حس اعتماد
و تعهد و عدالت در آنان سبب تحریک افراد برای از خود گذشتگی و ایثار در مقابل مشکالت همکاری در فرایند توسعه محصوالت شرکت
میشود.
مهمترین پیشنهادات کاربردی ماحصل این پژوهش را می توان بدین صورت بیان نمود؛ از آنجا که مشارکت دادن مشتری در فرایند تولید
و طراحی میتواند از بروز برخی مشکالت فنی جلوگیری کند و محصول سریعتر وارد بازار شود.
در وهله نخست؛مدیران سازمانها می بایست به ضرورت استفاده از مکانیسمهای مشارکت مشتری در قالب اهمیت و نقش آن در موفقیت
محصوالت جدید در بخش های مختلف اعم از صنعت و خدمات توجه نمایند و سپس با توجه به عوامل تاثیرگذار بر مشارکت مشتری
امکان تقویت هر چه بیشتر آن را در امر توسعه محصوالت جدید پدید آورند .در این راستا توصیه میشود شرکتهای مواد غذایی مشتریان
را در طول مراحل طراحی مشارکت دهند تا امکان نقص و برگشت محصول بعد از تولید کاهش یابد و این مزیتی است که سبب کاهش
هزینههای تولید و تقویت موقعیت رقابتی شرکت در بازار میشود.
همچنین با توجه به نتایج تحقیق ،پیشنهاد میگردد که شرکت های صنایع غذایی با توجه نوع فعالیت خود و بازار به شدت رقابتیشان،
خود و کارکنانشان را با فرهنگ مشتری مداری و مشارکت مشتری مجهز نموده تا با توجه به فضای رقابتی موجود در بازار بتواند به
سرعت از داده ها وا طالعات مشتریان استفاده کرده و تصمیمات هوشمندانه اخذ نمایند ،استخراج دانش مشتریان و بهرهمندی از آن در
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فرایند توسعه محصوالت جدید ضامن موفقیت این محصوالت در بازارهاست .نکته قابل تأمل؛ ضرورت بسترسازی برای وجود تکنولوژی-
های نوین اطالعاتی و سیستمهای ی است که بتوانند امکان تعامل مستمر و پایدار مشتری و شرکت را جهت پیادهسازی مشارکت و همکاری
فعال مشتریان فراهم نماید .همچنین تدوین استراتژیهای سازمان براساس فرهنگ مشتری مداری و نیز استفاده از ساختارهای سازمانی
تسهیل کننده مشارکت مشتری و از سویی؛ تقویت حس ا عتماد ،تعهد و عدالت مراوده ای در میان مشتریان و توجه به عوامل انگیزشی و
ارتقای دانش مشتریان میتواند از جمله راهکارهای بهبود مشارکت در فرایند توسعه محصوالت جدید سازمانها باشد.
براساس مشاهدات انجام شده در طول انجام پژوهش میتوان اقدامات زیر را برای پژوهشهای آتی پیشنهاد کرد:
استفاده از دیگر روشهای مدلسازی همچون نقشه شناختی فازی و سیستمهای پویا بهمنظور بررسی دینامیک و سیستماتیک موضوع
تحقیق بررسی و ارائه شیوههای نوین جهت حمایت شرکت های مواد غذایی از محققات جوان و دانشگاهی جهت ارائه ایده به منظور تولید
محصوالت و همچنین شرکتهای جدید و نوپا) 3پژوهش در زمینه شناسایی عوامل احتمالی موثر برمشارکت مشتری در فرایند توسعه
صنایع خدماتی نظیر بانکداری و مالی  ) 4بررسی عوامل اثرگذار بر مشارکت مشتری در توسعه محصوالت دیگر صنایع تولیدی اعم از
پوشاک ،صنایع ساختمانی و لوازم خانگی .هر پژوهشی به نوبهی خود با محدودیتهایی روبرو است .محدودیتهایی این پژوهش عبارتند
از :مقوله مشارکت مشتری از جمله مباحث تحقیقی است که پژوهش های کاربردی کمتری در مورد آن در داخل و خارج از کشور وجود
دارد به ویژه در صنایع مختلف .به عبارت دیگر ت حقیقات صورت گرفته عمدتاً بصورت کلی صنایع تولیدی یا خدماتی را بررسی نمودهاند
و به ندرت بر صنعتی ویژه تاکید داشتند .به همین دلیل کمتر امکان مقایسه نتایج این تحقیق با پژوهشهای دیگر وجود دارد .همچنین با
توجه به اینکه نوع بسیار فعال مشارکت مشتری یعنی مشتری به عنوان نوآور تولید که مسئولیت کل فرایند توسعه را برعهده دارد در
کشور ما و به خصوص در صنعت غذایی به لحاظ مالحظات سالمتی و بهداشتی وجود ندارد لذا این موضوع از جامعیت بررسی موضوع
مشارکت مشتری و عوامل موثر بر آن می کاهد.
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