تاثیر نمونهسازی بر موفقیت محصول جدید با نقش تعدیلگر دخالت
مشتری و سرعت انتشار اطالعات (مورد مطالعه :شرکتهای مستقر در
پارک علم و فناوری خراسان رضوی)
*مرتضی رجوعی *سیدمرتضی غیور باغبانی **احسان سبحانی
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چکیده
موفقیت محصول جدید به عنوان برترین عامل برای موفقیت شرکتها و حتی بقای آنها محسوب میشود .هدف از این پژوهش
بررسی تأثیر نمونهسازی و دخالت مشتری بر موفقیت محصول جدید در شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارک علم و فناوری
استان خراسان رضوی است .این پژوهش از نوع هدف کاربردی بوده و روش پژوهش ،توصیفی -همبستگی است که در آن جامعه
آماری  051نفر از مدیران شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری خراسان رضوی در نظر گرفته شده و طبق فرمول مورگان
نمونه پژوهش  051نفر است .به منظور جمعآوریدادهها از یک پرسشنامه محقق ساز  33سوالی استفاده شده است .روایی
پرسشنامه به روش روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ>  1/7سنجیده شد .آزمون
فرضیههای تحقیق با روش رگرسیون خطی و نرمافزار لیزرل انجام شد .نتایج بدست آمده نشان داد که نمونهسازی تاثیر مثبت و
معناداری بر موفقیت محصول جدید دارد و همچنین نقش تعدیلگر دخالت مشتری در رابطه نمونهسازی بر موفقیت محصول جدید
مورد تأیید قرار گرفته است.
واژههای کلیدی :توسعه محصول جدید ،موفقیت محصول جدید ،نمونهسازی ،دخالت مشتری ،سرعت انتشار اطالعات.
نوع مقاله :پژوهشی
-1مقدمه
مهمترین ویژگی جهان امروز ،تغییرات گسترده ،افزایش
پیچیدگیها و رقابتهاست .یکی از عوامل اثرگذار بر موفقیت
محصول جدید ،مفهوم نمونهسازی و دخالت مشتری است
که طی سالهای اخیر وارد ادبیات بازاریابی شده است .در
حال حاضر توانمندی در موفقیت محصول جدید در زمره
قابلیتهای مزیت آفرین و نقطه کانونی رقابتپذیری اکثر
شرکتهای دانشبنیان است و در حقیقت محصولهای
جدیدتر ادامه رشد و سودآوری در بازارهای رقابتی امروز را
میسر ساختـه است و مزیـت رقابتی برای شرکتها را فراهم

آورده است .بنابراین ،توجه به نوآوری و طراحی سیستمی که
بتواند محصوالت و خدمات بهتری را برای عرضه به جهانیان
تولید کند ،از مهمترین دغدغههای مدیران به حساب میآید.
نمونهسازی سریع ،ارائههای سهبعدی را در طول
آزمایشهای مفهوم امکانپذیر مینماید؛ روشی که درحال
حاضر از کاربرد گستردهای در توسعه محصول جدید
برخوردار است .همچنین نمونهسازی یک روش مقرون به
صرفهتر و سریعتر بوده و درعین حال خطای انسانی را به

نویسندة عهدهدار مکاتبات :احسان سبحانیehsan_s88@yahoo.com
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حداقل میرساند (گودرت و همکاران  .)0115 ،0این رویکرد
به اطمینان از این امر کمک میکند که محصوالت جدید،
نیازهای مصرفکنندگان را بهتر برآورده کرده و اجازه
سفارشیسازی انبوه را به جای تولید انبوه سنّتی میدهند.
همچنین نمونهسازی به اقدام طراحی مهمی در صنایع
خدماتی و محصول تبدیل شده و پروژههای توسعه محصول
0
جدید را به سوی موفقیت سوق داده است (یانگ و اپشتاین
 ،0115ژانگ و همکاران  .)0111 3یکی از مزایای کلیدی
نمونهسازی سریع و قابل انعطاف این است که با ادغام
بازخورد مشتری در توسعه محصول جدید ،اجازه دخالت
مشتری را در سطوح گوناگونی میدهد .دخالت مشتری در
توسعه محصول جدید شامل دخالت بلندمدت و تأمین
بازخورد و اطالعات کوتاه مدتی است که به نوبه خود
ورودیهای باارزشی را برای توسعه محصول جدید فراهم
میکند .به منظور افزایش دخالت مصرفکننده در توسعه
محصول جدید ،الزم است بازاریابان درک کنند که چه
عواملی ،مشتریان را به درگیرشدن در فرایند توسعه محصول
جدید جذب میکند (لین و همکاران  .)0100 ،دخالت
مشتری در توسعه محصول جدید به این دلیل ارزشمند است
که مشتریان به عنوان منابع اطالعات عمل میکنند .لذا این
موضوع در شرکتهای دانشبنیان و فناور برتر مستقر در
پارک علم و فناوری خراسان رضوی از اهمیت دوچندان
برخوردار است چرا که در این شرایط تامین نمونهای برای
سنجش عالقه مشتری پیش از عرضه یک محصول جدید به
عاملی کلیدی برای موفقیت محصول جدید در بازار تبدیل
شده است و درصورتی که تیمهای توسعه محصول جدید
سریعآموز بتوانند محصوالت جدید را سریعتر توسعه دهند
(یعنی در زمینه عرضه محصوالت ،ماهرتر باشند) ،احتماالً
نرخ موفقیت محصول جدیدشان افزایش خواهد یافت .با این
وجود تاکنون توجه بسیار کمی به بررسی وساطت نقش
دخالت مشتری در موفقیت محصول جدید معطوف شده
است (لین و همکاران  .)0100 ،انتشار اطالعات در داخل
تیمهای توسعه محصول جدید نیز میتواند دخالت مشتری

را در فرایندهای توسعه محصول جدید ترغیب کند.
همچنین مشخص شده است که اطالع کامل فعالیتهای
رقبا و انطباق با استراتژیهای مربوطه ،تاثیر مثبتی بر
دخالت مشتری در توسعه محصول دارد (اسوندسن،5
.)0100
تکنولوژی نمونهسازی مجازی از مزیت کاهش هزینه
برخوردار است .برای مثال ،هزینه یک دستگاه نمونه اولیه
سریع میتواند  511111دالر باشد ،اما هزینه پرینتر سه
بعدی رایج با عنوان رپلیکاتورکه تکنولوژی نمونهسازی
مجازی تازهای است تنها  0011دالر است .بنابراین به ندرت
جای شگفتی است که مورد دوم درحال تبدیلشدن به
گزینه ارجحی برای سازندگان برای ساختن نمونههای اولیه و
قطعات است .بررسی ادبیات پژوهشی پیرامون نوآوری و
موفقیت محصولهای جدید نشان میدهد که بسیاری از
محصوالت معرفی شده به بازار نه تنها به میزان مورد انتظار
موفق نبوده بلکه در مواردی ،کامال با شکست مواجه شده
اند .براساس مطالعات انجمن توسعه و مدیریت محصول در
سال  ،0113میزان موفقیت محصولهای جدید در بازار 58
درصد گزارش شده است .اتلی و السنباخ 0117 0نیز نرخ
موفقیت یکسانی معادل  01درصد را تایید نمودهاند.
شرکتهای موفقی که توسعه موفقیتآمیز محصول جدید را
در کارنامه خود دارند ،درک نمودهاند که بهترین روش
موفقیتآمیز توسعه محصول جدید شناخت نیازها و ارتباط
مستقیم با مشتریان است .به همین دلیل ،اکثر پروژههای
موفقیت آمیز  NPDمشتریان خود را در طی مراحل مختلف
توسعه محصول درگیر کرده اند (تاشاکو .)010 ، 7این
میزان موفقیت ،در واقع مربوط به محصولهایی است که به
بازار ارائه شده و شامل ایدهها و محصولهایی که به دالیل
فنی ،رقابت ،منابع شرکت ،اولویتها ،تغییر در شرایط بازار و
غیره شکست خوردهاند ،نیست .همچنین از هر ده ایده برای
محصول جدید به طور میانگین چهار ایده تأیید و وارد
مرحله توسعه میشود و از هر چهار محصول توسعه یافته ،به
طور میانگین  0/7محصول به بازار معرفی میگردد که تنها

1 - Goedert et al
2- Yang, M.C. and Epstein
3 - Zhang et al
4 . Lynn et al

5 - Svendsen
6- Ettlie and Elsenbach
7- Tashakov
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یکی از آ نها موفقیتآمیز خواهد بود .آمارهای یاد شده ،این
موضوع را روشن میکنند که توسعه موفقیتآمیز
محصولهای جدید دشوار است .در بررسی دالیل نرخ پایین
موفقیت ،پژوهشهای پیشین بیان نمودهاند که سازمانهای
نوآور شکست خورده ،به طور کامل نیازهای مشتریان را
درک نکرده و نتوانستهاند محصولهای طراحی شده را به
طور تکرارپذیر تولید کنند .آنها همچنین در ارائه محصولها،
واقعیتهای مصرفکنندگان را نادیده گرفتهاند .لذا موفقیت
توسعه محصول جدید در هر سازمان میتواند ناشی از عوامل
مختلفی باشد (دهقانی پوده .)0310 ،
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر مستقیم نمونهسازی و اثر
واسطه دخالت مشتری بر موفقیت محصول جدید و نیز تأثیر
سرعت انتشار اطالعات بر دخالت مشتری با نگاه به اکتشاف
اطالعات جدیدی در مورد روابط و تعامل بین این متغیرها
بطور خاص جهت شرکتهای دانشبنیان و فناور برتر مستقر
در پارک علم و فناوری خراسان رضوی انجام شده است و
سعی در پاسخگویی به این سواالت دارد که :اوالً آیا
نمونهسازی باعث افزایش موفقیت محصول جدید میشود؟
ثانیاً اثربخشی نمونهسازی برای موفقیت محصول جدید با
دخالت مشتری ،متفاوت است ؟
ثالثاً آیا سرعت انتشار اطالعات ،دخالت مشتری در موفقیت
محصول جدید را ترغیب میکند ؟
در ادامه مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش و همچنین
روش شناسی پژوهش و در انتها به بررسی فرضیهها و تحلیل
نتایج آنها پرداخته میشود.
 -2مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
در یک تعریف کلی ،توسعه محصول جدید  NPDبه عنوان
فرآیندی برای ابداع محصولی جدید و متمایز از محصوالت
فعلی و قبلی شناخته میشود و از این رو  NPDیکی از انواع
نوآوری (نوآوری محصول) است که در آن محصوالتی جدید
و متمایز از محصولهای موجود و قبلی شرح داده میشود و
واژه نوآوری محصول ،مصداق تازگی و نو ظهوری را میدهد
(اردکانی ،طالعی فر ،حاتمی نسب .)0310 ،بطور کلی
پروژههای توسعه محصول دارای  0مشخصه حائز اهمیت اند،
اول اینکه تجهیزات ،مهارتها ،منابع و پرسنل مورد نیاز آنها
از مناطق کارکردی مختلف شرکت برای دستیابی به اهداف

پروژه استخراج میگردد .دوم اینکه آنها با انواع عدم اطمینان
از جمله عدم اطمینان از تکنولوژی مواجهاند (لین و
همکاران .)0100،توسعه محصول جدید یک فرآیند
نامشخص است که نیاز به بازاریابی ،مهارتهای فنی و منابع
مالی دارد .اما به طور گستردهای به عنوان یک عامل مهم
فعالیت تجاری در ایجاد و حفظ رقابت سازمانی شناخته شده
است (وینایاک و کودالی .)010 ،8اما در شرکتهای
تولیدی ،توسعه محصول جدید در موفقیت اقتصادی امری
حیاتی است و میتوان آن را از طریق رقابت در بازار و رفع
نیازهای موجود در آن ،این موفقیت را تضمین نمود (رحیم و
بخش .)0113 ،1کان ،0100 01موفقیت محصول جدید را
بعنوان نرخ موفقیت نسبی ،سودآوری و درآمد تولید شده از
محصولهای جدید شرکتها تعریف کرده است .توسعه
محصول جدید در مورد بمباران بازار با محصوالت جدید
تصادفی نیست ،بلکه موفقیت توسعه محصول جدید مربوط
به نیازهای مشتریان است و اغلب محصوالت موجود را برای
برآوردن انتظارات یک بازار هدف خاص ،سفارشی می کند.
فلذا با توجه به کمبود دانش بازار شرکتها ،مدیران و
تیمهای تحقیق و توسعه ،تنها بخشهای کوچکی از
پروژهای توسعه محصول جدید به موفقیت میرسند.
استوکلی )0113( 00ده عامل کلیدی موفقیت محصول جدید
را عواملی چون -0 :تعهد ارتباطات مدیران عامل با کارمندان
و مشتریان  -0ایجاد اهداف ویژه  -3در ایجاد منابع پیش
قدم باشید  -به نیازها و خواستههای مشتریان بطور مداوم
گوش فرا دهید  -5فراتر از اهداف ایجاده شده و نیازهای
مشتریان فکر کنید  -0بر عملکرد و ارزش نهایی تمرکز کنید
 -7در تولید مفاهیم محصول ،نمونهسازی ،معرفی محصول
به بازار و گرفتن بازخورد از مشتری سرعت عمل داشته
باشید  -8از نمونهسازی محصول جدید و متعاقباً عرضه آن
به بازار لذت ببرید  -1از ناقص نبودن موفقیت محصول
جدید مطمئن باشید  -01برای افرادی که درگیر فرایند
توسعه محصول جدید میباشند (کارمندان ،مشتریان،

8- Vinayak and Kodali
9- Rahim and Baksh
10- Kahn
11- stokely
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کانالهای توزیع و  ،)...جایزهای در نظر بگیرید ،در نظر
گرفته است.
 -3نمونهسازی
نمونهسازی ،بعنوان بخش جامعی از فرایند کامل توسعه
محصول است که به واقعبینانه و قابل آزمایش نمودن
طراحی ،نمایان و تسهیل نمودن حذف خطاهای طراحی در
اوایل چرخه محصول و ترجیحاً قبل از اختصاص اکثر منابع
مورد نیاز برای تولید مربوط میشود (الریچ و اپینگر.)0110 ،
از آن جا که نوآوریهای امروزی از پیچیدگی روزافزونی
برخوردار میشوند ،نمونهسازی به عنوان روش توسعه
محصولی با قابلیت رسیدگی به مسائلی چون یادگیری،
برقراری ارتباط و یکپارچهسازی مورد توجه روزافزونی قرار
گرفته است .برای آن که محصول جدیدی در یک بازار
رقابتی به موفقیت برسد ،باید در معیارهای کیفیت ،هزینه،
عملکرد و تکنولوژیکی دقیق و نیز عوامل خارجی مانند
رقابتپذیری و عدم اطمینان بازاری و تکنولوژیکی صدق کند
(استیلر و گراس .)0113 ، 00امروزه این موقعیت به شکل روز
افزونی به دلیل تغییر سریع تقاضاهای مشتری ،چالش
برانگیز شده و این امر ارضای نیازهای مشتری را دشوار
نموده است .در این شرایط ،تأمین نمونهای برای سنجش
عالقه مشتری پیش از عرضه یک محصول جدید به عاملی
کلیدی برای موفقیت محصول جدید در بازار تبدیل شده
است (چوی و چان  .)011 ،0توسعه سریع نمونههای اولیه
میتواند هزینههای توسعه و چرخه توسعه محصول را به
شدت کاهش دهد .به عالوه ،میتوان از آنها قبل از ورود
محصول به مرحله تولید و تجاریسازی نهایی در بازارهای
آزمایشی استفاده نمود .از آنجا که این امر مبتنی بر
تغییرات یا پیشرفتهای تکنولوژیکی است ،توسعه چنین
نمونهای متّکی بر تکنولوژی است .در سالهای اخیر،
تکنولوژی نمونهسازی سریع در زمینه توسعه محصول اجرا
شده است که قابلیت تولید سریع قطعهای به شکل ملموس
یا به شکل ناملموس و در عین حال قابل تحلیلی را فراهم
میکند (رافو و همکاران 0117 ،05؛ الریچ و اپینگر .)0110 ،
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بطوریکه نقش بحرانی قابلیتهای تکنولوژی و پرسنل
متخصص برای نمونهسازی موفقیتآمیز ،آشکار بوده و به
خوبی مستند شده است (لیائو .)0101 ،00از طرفی دیگر
نمونه اولیه اشتباهات طراحی محصول جدید را که ممکن
است دیر یا زود در فرآیند توسعه محصول رخ دهند را
کاهش خواهد داد .همچنین نمونههای اولیه میتوانند به
سرعت و ارزان ایجاد شده و بعنوان مدلی مؤثر جهت کمک
رساندن به مشکالت تیمهای توسعه محصول و یادگیری
شکستهای قبلی میگردد (دنینگر و همکاران .)0107 ،07از
این رو بسیاری از طرفداران نمونهسازی پیشنهاد میکنند که
نمونه اولیه باید زودتر ایجاد شده و در سراسر فرایند طراحی
محصول استفاده میشود (یاک و همکاران .)0105 ،08مهم
تر از آن این است که نمونهسازی محصول به شرکتها اجازه
میدهد تا بازخورد مشتری را جمعآوری و عملی بودن
طراحی را بررسی نمایند .در یک مطالعه مرتبط مشخص
شده است که آزمایش محصوالت نو و انجام بازاریابی
آزمایشی (مشابه نمونهسازی) تاثیر مثبتی بر موفقیت
محصول جدید میگذارد و همچنین نمونهسازی میتواند
چرخه توسعه محصول را تسریع کند (کاندمیر و همکاران،01
.)0110
-4دخالت مشتری
دخالت مشتری در موفقیت تامینکنندگان نقش مهمی دارد.
دخالت مشتری به شرکتها کمک میکند تا هزینههای
توسعه محصول جدید خود را تسریع دهند (گانگ لی،
 .)0101همچنین تحقیقات نشان میدهد که دخالت
مشتری در فرایند توسعه محصول جدید هزینههای مربوط
به آن را تا میزان قابل توجهی کاهش می دهد(فنگ و
همکاران.)0101 ،در پژوهشی دخالت مشتری به عنوان
میزان ارتباط ،تعامل ،دخالت و همکاری بین مشتریان،
کاربران یا اعضای کانال و شرکت در طول یک فعالیت خاص
(در این مطالعه ،در دوره توسعه محصول) برای تحقق
بخشیدن به یک محصول تجاری تعریف می شود (دادفر و
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همکاران 0103؛ اسوندسون 01و همکاران .)0100 ،مشارکت
دادن مشتریان درتوسعه محصول جدید نیازمند تعهد هم
مشتری و هم عرضه کننده نسبت به رابطه است .بطوریکه
دخالت مشتری در توسعه محصول جدید می تواند بازه
وسیعی از فعالیت ها را هم برای مشتری و هم شرکت
پوشش دهد .سطح پایینی از دخالت مشتری می تواند
محصول و سازنده را مستعد انتقاد کند ،بطوریکه تحقیقات
تجربی نشان می دهد که سطح پایین دخالت مشتری بر
زمان عرضه محصوالت جدید به بازار تاثیر نامعنادار یا حتی
منفی داشته است (فنگ) 0100 ،00؛ اما سطح باالی دخالت
مشتری میتواند شامل انتقال چنان اطالعات پیچیده و
هوشی باکیفیتی از سوی مشتریان باشد که محصول در حال
توسعه "توسط مشتریان" طراحی شود (اسوندسن و
همکاران )0100 ،و حتی زمان عرضه محصوالت جدید به
بازار را کاهش داده و به حداقل میرساند (فنگ.)0100 ،
مقاالت موجود از اهمیت دخالت مشتری در توسعه محصول
جدید برای رسیدگی به مسائلی مانند رفع یا عدم رفع
الزامات مشتری درباره زمان ،هزینه و مشخصات پشتیبانی
میکنند (لو و همکاران .)0100 ،03همچنین شواهد پژوهشی
وجود دارد که ارزش درگیر نمودن مشتریان در توسعه
محصول جدید را تأیید میکند .الگروسن ( )0115توضیح
داده است که دخالت مشتری میتواند در فازهای مختلفی از
توسعه محصول جدید ،حین مراحل اولیه یا نهایی و یا حتی
در سرتاسر کلّ فرایند توسعه محصول جدید اتفاق بیفتد.
دخالت مشتری نه تنها عموماً در طول توسعه محصول جدید
اهمیت دارد ،بلکه میتواند زمان الزم برای معرفی محصوالت
جدید به بازار را نیز کوتاه کند .چرا که دخالت مشتری بعد
مهم دیگری از جهتگیری مشتریان است .این دخالت از
ارائهی پیشنهادات جزیی در زمینه طراحی تا مسئولیت
توسعه ،طراحی و مهندسی کامل بخش خاصی از مونتاژ یا
محصول متغیر است .عالوه بر این دخالت مشتریان رایج
ترین و پرکاربردترین روش برای کاهش چرخه توسعه
محصول جدید محسوب میشود و از طرفی این دخالت زمان

عرضه محصول به بازار را کاهش میدهد (فنگ و همکاران ،
 .)0100از آنجایی که مشتریان نه تنها در تولید ایده برای
محصوالت جدید بلکه در آزمودن و تست محصول نهایی و
کامل شده نیز می توانند دخالت داشته باشند ،گرونر و
هامبرگ  )0111( 0با ارائهی خدمات پشتیبانی از محصول و
ارتقای مستمر آن نشان میدهند که مشتریان چگونه
میتوانند در مراحل مختلف فرایند توسعهی محصول سهیم
بوده و کمک کنند .مطالعات نشان دادهاند که میتوان از
روش های مختلفی برای دخالت مشتری در مراحل گوناگون
توسعه محصول بهره گرفت ( الگروسن .)0115 ،برای مثال،
کائولیو ( )0118چارچوبی را برای روش های مختلف دخالت
مشتری در فرایندهای توسعه محصول جدید فراهم نموده
است .همچنین در مطالعات مشخص شده است که شرکتها
تنها استفاده محدودی از روشهای رسمی برای دخالت
مشتری نمودهاند (الگروسن  .)0115 ،فرایند توسعه محصول
جدید هم شامل تکنولوژیها (ابداع قابلیتها) و هم توسعه
کاربرد (فرایند تعریف الزامات ،اصالح تکنولوژی و تکنولوژی
بستهبندی مناسب) است (کالرک و ویل رایت. )0113 ، 05
کاهن و پینگار  )0111(00با استفاده از توسعه کاربرد و
تکنولوژی در طول توسعه محصول جدید نشان دادهاند که
سطوح گوناگونی از دخالت مشتری از بازخورد مقدماتی تا
نظرسنجیهای بازار یا گفتگوهای گروه تمرکز گرفته تا
سطوح باالتر دخالت مانند تشکیل شراکت و مربیگری وجود
دارد .الگروسن ( )0115عنوان نموده است که توسعه
محصول جدید موفقیت آمیز مستلزم درک عمیقی از نیازها
و خواستههای مشتری است که میتوان از طریق تعامل فعال
با مشتریان به آن دست یافت .او نتیجه گرفته است که
مطالعه شدت و تاثیر دخالت مشتری در فرایند توسعه
محصول جدید حائز اهمیت است .مشتریان و شرکتهای
تولیدی میتوانند واکنش متفاوتی نسبت به معنا و
درخواست محصول به دلیل ادراکات متفاوت تمایل ذهنی و
ارزش عملی نشان دهند .شرکتها برای رقابتی ماندن باید به
جای رها کردن مشتریان به انتخاب انواع مختلفی از
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محصوالت موجود در بازار با تأمین محصوالتی که واقعاً مورد
نیاز و خواست مصرفکنندگان است ،مشتری محورتر شوند
(استنویک و همکاران .)0100 ،07بنابراین درگیر نمودن
مشتری در تأمین بازخورد و تبدیل ورودی مربوطه به
مراجعی برای توسعه نمونه اولیه ،امری اساسی است (لین و
همکاران  .)0100 ،مدیریت هزینهها و دخالت مشتری در
مرحله توسعه محصول اقدام مهمی در جهت افزایش
سودآوری محصوالت آتی تلقی میشود (نونز 08و براگا،
 .)0118بسیاری از پژوهشگران (به عنوان مثال کابدجیک و
همکاران 0111 ، 01؛ لین و هوآنگ  0103 ،؛ اسوندسن و
همکاران  0100 ،؛ وانگ و تانگ )0103 ، 31با این امر اتفاق
نظر داشتهاند که دخالت مشتری ،مشارکت مشتری یا
جهتگیری مشتری میتواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم،
تاثیر مثبتی بر نمونهسازی ،توسعه محصول جدید و موفقیت
محصول جدید بگذارد .بازهم در مطالعهای از سوی "کاهن"
( )0110پیشنهاد شده است که شکلهای پیچیده تر دخالت
مشتری ،تاثیر مثبتی بر عملکرد توسعه محصول میگذارد.
 -5سرعت انتشار اطالعات
در این پژوهش ،فرض شده است که سرعت انتشار اطالعات
باعث ارتقای دخالت مشتری به عنوان بخشی از پاسخگویی
به آنان و انتشار سریع اطالعات درون یک تیم توسعه
محصول جدید میتواند دخالت مشتری را با گنجاندن نیازها
و خواستههای مشتری در مفهوم محصول اولیه یا نمونه اولیه
و بعداً از طریق دعوت از مشتریان بالقوه برای مشارکت در
آزمایش مفهوم محصول یا بازاریابی آزمایشی آن ترغیب کند.
هرچه اطالعات بهتری (مانند اطالعات رقابتی و مربوط به
مشتری) در تیم توسعه محصول جدید منتشر شود،
راه حلهایی که می توان به مشتریان بالقوه ارائه نمود ،بهتر
خواهد بود که این امر به نوبه خود به مشتریان انگیزه
میبخشد تا در فرایندهای توسعه محصول جدید مشارکت
نمایند .بنابراین گنجاندن سیستم جامعی از روشهای
گوناگون برای جمعآوری اطالعات مشتری حیاتی است تا
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بتوان دخالت مشتری را در طول توسعه محصول جدید
افزایش داد (لین و همکاران .)0100 ،
از آن جا که توقعات و تقاضاهای مشتریان دینامیک هستند،
الزم است شرکتها توجه دقیقی را برای ردیابی تقاضاهای
مشتریان در محصوالت و خدمات معطوف کرده و قابلیتهای
خود را در رفع سریع این تقاضاها توسعه دهند .برای مثال،
سازمان میتواند با رسیدگی به شکایات مشتریان و علل
نارضایتی آنان ،فعاالنه برنامهای را برای تصحیح علل
نارضایتی مشتری تدوین کند .به عالوه ،شرکت با اکتساب و
ارزیابی الزامات مشتریان به طور جامع و تجزیه و تحلیل این
اطالعات در داخل سازمان به کاهش مشکالت تعاملی کمک
میکند (بهات و امداد .)0101،بر مبنای مرور گسترده
مقاالت ،مشتری محوری به دو بُعد تقسیم میشود که
عبارتند از :پاسخگویی به مشتری و نوآوری محصول یا
خدمات .فلذا از آن جا که پاسخگویی مشتری و نوآوریهای
محصول یا خدمات منجر به مزایای تجاری میشود ،این
مسئله برای تجارت مهم میشود که به دقت به مدیریت
نگرانیهای مشتریان خود در زمان معقول پرداخته و قادر به
تولید محصوالت و خدمات جدیدی برای رفع تقاضاهای
مشتریان خود باشد .به دلیل وجود کامپیوترها و
تکنولوژیهای ارتباطی پرقدرت ،مدیریت در چندین شرکت
اطمینان حاصل میکند که شرکت میتواند به سرعت به رفع
و پاسخگویی به مشتریان بپردازد .محیط فوق رقابتی،
"سرعت" توسعه محصوالت و خدمات نو ،پاسخگویی سریع
به مشتریان را به یک قابلیت مهم در سطح شرکت تبدیل
مینماید (بهات و امداد. )0101 ، 30
بنابراین اگر تیم  NPDبه اطالعات روزآمدی در ارتباط با
احتیاج ها و خواستههای مشتریان جدید و نیز محصوالت
رقیب نو در بازار مجهز باشد ،میتواند مشتریان را برای
بازخورد و گنجاندن آن اطالعات در توسعه محصول جدید از
طریق نمونهسازی دعوت کند (باهات و امداد 0101،؛ ژانگ و
همکاران .)0110 ،30جمعآوری و مرور اطالعات در میان
تیمهای پروژه میتواند کاربرد باالتر اطالعات را ترغیب کند
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(آکگان و همکاران .)0110 ،33مطالعات مربوط به رابطه بین
تیمها و مشتریان ،اهمیت مرور و اشتراک اطالعات مشتری
در داخل تیم ها را مورد تأیید قرار داده است (دیتر اشملز و
رامسی  .)0113به عنوان بسط این امر ،انتشار اطالعات در
تیم های  NPDمیتواند دخالت مشتری در فرایندهای NPD
را نیز ترغیب کند .برای مثال ،شرکتهایی که کامالً از
فعالیتهای رقبای خود آگاهند ،میتوانند استراتژیهای
مربوط ه را مطابق با آن بپذیرند که این امر تاثیر مثبتی بر
دخالت مشتری در توسعه محصول میگذارد (اسوندسن و
همکاران  .)0100 ،چراکه توسعه محصول جدید یک
استراتژی خلق ارزش است که عامالن را به سرمایهگذاری در
دارائیهای خاصی که به رابطه اختصاص داده شدهاند ملزم
میکند ،نتیجتاً یک رابطه نزدیک متعهدانه و با چشماندازی
بلندمدت شکل میگیرد .بنابراین ،استراتژی بازاریابی
شرکتها و میزان سرمایهگذاریهای خاص را می توان به
عنوان دو عامل مهم موثر بر اینکه آیا مشارکت مشتریان
اتفاق خواهد افتاد یا خیر و در نتیجه آیا استراتژی بازاریابی
شرکتها بر میزان سرمایهگذاریهای خاص تاثیرگذار است
یا خیر در نظر گرفت (اسوندسن و همکاران .)0100 ،
 -6پیشینه تحقیق
در مورد مطالعاتی که در داخل کشور انجام شده است
میتوان به مواردی از این دست اشاره کرد .الله و معینی
(  )031تحقیقی با عنوان « شناسایی و رتبهبندی عوامل
موثر بر موفقیت توسعه محصول جدید درصنعت تولید لوازم
خانگی بارویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی  »3انجام دادند.
نتایج پژوهش نشان میدهد که هر یک از عوامل بازاریابی،
فناوری ،سازمانی و مدیریتی بر موفقیت توسعه محصول
جدید تأثیر مثبت و معناداری دارد .دهقانی پوده و همکاران
( )0310تحقیقی با عنوان «افزایش موفقیت توسعه محصول
جدید مبتنی بر رویکرد نوآوری باز در یک سازمان
پژوهشی» انجام دادهاند .یافتههای تحقیق نشان دادند که
عوامل نوآوری باز تأثیر مثبت معنیداری بر موفقیت محصول
جدید دارند .ممقانی و همکاران ( )0311تحقیقی تحت
عنوان «شناسایی و رتبهبندی عوامل کلیدی مؤثردر توسعه
33 . Akgune et al.
34 . Fuzzy AHP

محصول جدید در گروه خودروسازی سایپا با رویکرد فرایند
تحلیل سلسله مراتبی »35انجام دادهاند .نتایج پژوهش نشان
میدهد که عوامل سازمانی ،بازاریابی ،تجاریسازی و فناوری
بعنوان تاثیرگذارترین عوامل موفقیت در توسعه محصول
جدید در گروه خودروسازی سایپا میباشند.
ژانگ و همکاران ( )0103تحقیقی تحت عنوان «منبع باز
تجهیزات نوری با قابلیت چاپ سه بعدی» انجام دادهاند .ابزار
گردآوری اطالعات پرسشنامه بوده است .نتایج نشان داد که
کتابخانه نوری سهبعدی ،هزینه نمونهسازی و توسعه
تجهیزات نوری را به شدت کاهش میدهد .دادفر و همکاران
( )0103تحقیقی با عنوان «دخالت مشتری در تولید ،تحویل
و کیفیت خدمات :بررسی فرصتها و چالشها» انجام داده-
اند .نتای ج حاصل از تحقیق در بررسی چهار مورد از شرکتها
( چهارمورد شرکتهای ارائه دهنده خدمات و یک شرکت
پتروشیمی) نشان میدهد که مشارکت مشتریان تأثیر مثبت
و معناداری بر تولید خدمات و تأثیرات احتمالی آن بر
کیفیت و بازده ارائه خدمات دارد.
استنلی کام و همکاران ( )0100تحقیقی با عنوان « تأثیر
جهت گیری بازار بر موفقیت محصول جدید» انجام داده اند.
نتایج مطالعه ،حاکی از آن می باشد که موفقیت محصول
جدید بوسیله تیم های تحقیق و توسعه بازاریابی و
جهتگیری مشتریان و رقبا حاصل خواهد شد .هانگ و
همکاران ( )0101تحقیقی با عنوان «اثرات عوامل سازمانی
بر موفقیت محصول جدید سبز» انجام دادند .نتایج نشان داد
که عملکرد نوآوری محصول سبز تأثیر مثبتی بر عملکرد
مالی شرکت می گذارد .مدل مفهومی تحقیق در شکل()0
نشان داده شده است .فرضیه اصلی :0نمونه سازی بر
موفقیت محصول جدید تأثیر مثبت و معناداری دارد .فرضیه
اصلی  :0هرچه دخالت مشتری بیشتر باشد ،نمونه سازی
تأثیر بیشتری بر موفقیت محصول جدید دارد .فرضیه
اصلی :3سرعت انتشار اطالعات مربوط به مشتریان و رقبا،
تأثیر مثبت و معنادار بر دخالت مشتری میگذارد.

35. Analytical Hierarchy process
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08
نمونه سازی

موفقیت
محصول

جدول .2خالصهای از پیشینه پژوهشهای خارجی
نویسندگان

جدید

عنوان

سال
انتشار

اطالعات
مشتری

دادفر و همکاران

0103

دخالت مشتری در
تولید ،تحویل و کیفیت
خدمات :بررسی فرصت
ها و چالش ها

نتابج نشان می دهد
مشارکت
که
مشتریان تاثیر مثبت
و معناداری بر تولید
خدمات و تاثیرات
احتمالی آن بر
کیفیت و بازده ارائه
خدمات دارد.

جهت گیری مشتری
عاملی برای کاهش زمان
ورود محصوالت جدید
به بازار :پیاده سازی
فناوری اطالعات به
عنوان یک دارایی
تکمیلی

نتایج حاصل از
تحقیق تمرکز بر
دخالت
مشتری،
مشتری و ارتباط با
مشتریان بطور قابل
توجهی زمان ورود
محصول جدید به
بازار را کاهش داده و
پیاده سازی ساختار
فناوری اطاعات در
شرکت ها نقش
مهمی در دخالت
مشتریان در موفقیت
محصول
توسعه
جدید و ارتباط موثر
با آنان ایفا می کند.

انعطاف پذیری :عرضه و
انتشار زنجیره اطالعات
در استراتژی های توسعه
محصول و رضایت
مشتری

نمونه های اولیه با
انعطاف پذیری باال
باعث ارتقای سرعت
و منجر به رضایت
باالتر مشتری شده و
ترتیب
بدین
چالشهای رقابتی را
رفع می کنند.

دخالت مشتری
اطالعات
محصول
رقیب
سرعت انتشار
اطالعات

شکل .1مدل مفهومی پژوهش(منبع :لین و ریلی و ونگ و
تی)2116 ،
جدول .1خالصهای از پیشینه پژوهشهای داخلی
فنگ و همکاران
نویسندگان

سال

عنوان

نتایج

شناسایی و رتبه بندی عوامل
موثر بر موفقیت توسعه محصول
جدید درصنعت تولید لوازم
خانگی بارویکرد FAHP

بازاریابی،
عوامل
فناوری ،سازمانی و
مدیریتی بر موفقیت
محصول
توسعه
جدید تاثیر مثبت و
معناداری دارد

0310

افزایش موفقیت توسعه محصول
جدید مبتنی بر رویکرد نوآوری
باز در یک سازمان پژوهشی

عوامل نوآوری باز
(اکتشافات درونی و
بیرونی ،بهره برداری
درونی و بیرونی)
تأثیر مثبت معنی
داری بر موفقیت
محصول جدید دارد

0311

شناسایی و رتبه بندی عوامل
کلیدی موثردر توسعه محصول
جدید در گروه خودروسازی
سایپا با رویکرد AHP

سازمانی،
عوامل
تجاری
بازاریابی،
سازی و فناوری
بعنوان تاثیرگذارترین
عوامل موفقیت در
محصول
توسعه
جدید در گروه
خودروسازی سایپا
می باشند

0100

انتشار
امیر الله و رقیه
معینی
031

دهقانی پوده و
همکاران

ممقانی
همکاران

و

نتایج

ژانگ و همکاران

0111

 -7روش شناسی پژوهش
این پژوهش از نظر نوع تحقیق ،از آنجایی که قصد دارد تأثیر
نمونهسازی بر موفقیت محصول جدید با نقش تعدیلگر
دخالت مشتری در شرکتهای مستقر در پارک علم و
فناوری خراسان رضوی را بررسی نماید ،از نوع تحقیقات
کاربردی است .تحقیق حاضر براساس روشهای توصیفی و
همبستگی صورت میگیرد .جامعه مورد مطالعه در این
پژوهش شامل مدیران ارشد  051شرکت مستقر در پارک

تاثیر نمونهسازی بر موفقیت محصول جدید با نقش تعدیلگر دخالت مشتری و سرعت انتشاز اطالعات (مورد مطالعه :شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری خراسان رضوی) 01

علم و فناوری خراسان رضوی است .از روش سرشماری برای
گردآوری دادهها استفاده شد .با توجه به اینکه  051شرکت
در پارک علم و فناوری خراسان رضوی مستقر هستند،
پرسشنامه به صورت حضوری برای همه شرکتها ارسال
شده تا یکی از مدیران ارشد آنها به پرسشنامه پژوهش پاسخ
دهد .از این تعداد  055پرسشنامه عودت داده شد و تجزیه و
تحلیلهای آماری روی این تعداد پرسشنامه صورت گرفت.
در این پژوهش برای جمع آوری اطالعات از روش میدانی و
برای تدوین مبانی نظری پژوهش ،از روشهای کتابخانهای
نظیر کتب ،رسالهها و مقاالت پژوهشی استفاده شده است.
ابزارها و روشهای متعددی برای گردآوری دادهها وجود دارد
که در این پژوهش برای گردآوری اطالعات ازپرسشنامهی
 33سوالی استفاده گردید .این پرسشنامه شامل دو بخش
میباشد بخش اول شامل سواالت مربوط به اطالعات فردی
پاسخدهندگان و بخش دوم شامل سواالت مربوط به بررسی
تأثیر نمونهسازی بر موفقیت محصول جدید با نقش تعدیلگر
دخالت مشتری در شرکتهای مستقر در پارک علم و
فناوری خراسان رضوی میباشد که نمرهدهی در این
پرسشنامه بر اساس مقیاس  5درجه ای لیکرت (خیلی کم=
 0تا خیلی زیاد =  )5صورت گرفت .درتحقیق حاضر ،به
منظور تعیین پایایی پرسشنامهها ،تعداد  05عدد پرسشنامه
بین جامعه آماری توزیع شد و مقدار آلفای کرونباخ با
استفاده از نرمافزار اسپیاساس بررسی شده است .نتایج
نشان میدهد آلفای کرونباخ باالتر از  1/7است در نتیجه
پرسشنامه از پایایی خوبی برخوردار است .به منظور تعیین
روایی محتوایی پرسشنامه از نظرات اساتید و برای رواییسازه
از روش تحلیل عاملی تاییدی از نرمافزار لیزرل استفاده شده
است .نتایج نشان داد که پرسشنامه از رواییسازه خوبی
برخوردار است .در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل
اطالعات از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده
شد .در روش آمار توصیفی به منظور توصیف دادههای
مذکور از شاخصهای میانگین ،انحراف معیار ،کمینه،
بیشینه ،فراوانی و درصد استفاده میشود و در سطح
استنباطی به منظور بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون
کولموگروف  -اسمیرنوف و جهت آزمون فرضیهها از روش
رگرسیون به کمک نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد.

 -8یافتههای پژوهش
نتایج حاصل از آمار توصیفی نشان میدهد که از میان پاسخدهندگان
به پرسشنامه حاضر  70درصد مرد و  07درصد زن بودهاند همچنین
اکثریت پاسخدهندگان سنینی بین  01تا  31سال داشتهاند .مقطع
تحصیلی اکثریت آنها لیسانس و پست سازمانی بیشتر پاسخدهندگان
مدیر عامل و سابقه آنها بین 0تا  01سال بوده است .جدول زیر
نشاندهنده بررسی توصیفی متغیرها میباشد.
جدول .3شاخص های توصیف داده برای متغیرها
انحراف

متغیرها

کمینه

بیشینه

میانگین

نمونه سازی

0

5

/15

1/ 8

0/50

/07

3/01

1/ 1

دخالت
مشتری

معیار

سرعت
انتشار

5

0/51

1/50

3/00

اطالعات
موفقیت

0

محصول

1/ 0

3/31

بررسی فرضیه اول:
نتایج بررسی همخطی متغیرهای مستقل در این پژوهش نشان داد
که میزان تلرانس برای متغیر نمونهسازی برابر 0و همچنین شاخص
 VIFبرای این متغیر برابر با  0است که بدلیل تک متغیر بودن
متغیر پیشبین در این فرضیه این ضرایب طبیعتا یک هستند
جدول خالصه مفروضات را در فرضیه اصلی نشان میدهد.
جدول .4بررسی مفروضات تحلیل رگرسیون گام به گام
موفقیت محصول بر حسب نمونهسازی
ردیف

مفروضات

آزمون مورد

رگرسیون

سنجش

مقدار

محدوده تایید

0

نرمال بودن
توزیع خطاها

کلموگروف-
اسمیرنوف

=1/00 Z
=1/10P

>1/15P

0

استقالل
خطاها

دوربین واتسون

=/05DW
0

کمتر از 0/5

3

عدم همخطی
متغیرهای
پیش بین

VIFو تلرانس

=0VIF
=0TOR

<01VIF
=TORنزدیک 0
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پس از تحقق مفروضات رگرسیون ،به تحلیل رگرسیون
پرداخته میشود .خالصه مدل رگرسیون متغیر موفقیت
محصول بر حسب متغیر نمونه سازی در جدول  5آمده
است.
جدول .5خالصه مدل رگرسیون موفقیت محصول بر حسب
نمونهسازی(آنوا)
متغیر
مدل

پیش

R2

R

00

F

شده

بین
نمونه
سازی

R
تعدیل

1/38

1/0 8

1/0 0

/508
00

سطح
معناداری
1/111

کند .در نتیجه فرضیهی اصلی اول پژوهش مورد تأیید قرار
میگیرد.
بررسی فرضیه اصلی دوم:
در بررسی فرضیه اول متغیرها به این صورت بررسی
میشوند.
( =X1نمونه سازی) متغیر پیشبین یا مستقل
( =X2نمونه سازی* دخالت مشتری) متغیر پیشبین یا
مستقل
( =Yموفقیت محصول) متغیر مالک یا وابسته
جدول .7بررسی مفروضات تحلیل رگرسیون گام به گام
موفقیت محصول بر حسب متغیرهای پیشبین (نمونه

شاخص های تحلیل واریانس در جدول فوق ،معنیدار بودن
رگرسیون و رابطه خطی بین متغیرها را نشان میدهد و
همانطور که مالحظه میشود سطح معناداری کمتر از
 ،)P=0/000(1/110آن را تأیید میکند .در واقع آزمون F
نشان میدهد که مدل رگرسیون با متغیر پیشبین
نمونهسازی و متغیر مالک موفقیت محصول از برازش خوبی
برخوردار هستند و تغییرات تبیین شده توسط مدل ،واقعی
بوده و ناشی از شانس و تصادف نیست .همچنین نشان
میدهد که متغیر پیش بین نمونه سازی توانسته است
تغییرات موفقیت محصول را پیشبینی کند .با احتمال بیش
از  11درصد این متغیر در پیشبینی و تغییرات متغیر مالک
سهیم است .مقدار ضریب رگرسیون در جدول  ،0ارائه شده
است.
جدول .6مقدار ضریب رگرسیون موفقیت محصول بر
حسب نمونه سازی
مدل

0

متغیر
پیش-

ضرائب غیر
استاندارد

بین

B

خطای
استاندارد

نمونه
سازی

1/301

1/10

Beta

1/38

t

5/05

سطح
معناداری

1/111

همانطور که در جدول  ،7مالحظه میشود متغیر پیش بین
(نمونه سازی) با مقدار )T=5/05( P<1/15میتواند متغیر
مالک (موفقیت محصول) را با ضریب بتای  1/38پیشبینی

سازی* دخالت مشتری)
شماره

مفروضات
رگرسیون

آزمون
مورد

محدوده تایید

مقدار

سنجش

1

نرمال بودن
توزیع
خطاها

کلموگروف-
اسمیرنوف

Z=1/110
P=1/173

P>1/15

2

استقالل
خطاها

دوربین
واتسون

DW=0/71

کمتر از 0/5

3

عدم
همخطی
متغیرهای
پیش بین

VIFو
تلرانس

VIF<01
نزدیک TOR=0

VIF=0
TOR=0

پس از تحقق مفروضات رگرسیون ،به تحلیل رگرسیون
پرداخته میشود .خالصه مدل رگرسیون متغیر موفقیت
محصول بر حسب متغیرهای نمونهسازی و (نمونهسازی*
دخالت مشتری) در جدول  ،8آمده است.
جدول .8خالصه مدل رگرسیون گام بهگام موفقیتمحصول
برحسب نمونهسازی ( نمونهسازی* دخالت مشتری)(آنوا)
متغیر
مدل

پیش

R

R2

0

نمونه
سازی

F

شده

بین
نمونه
سازی*
دخالت
مشتری

R
تعدیل

1/50

1/071

1/000

08/3 8

سطح
معناداری

1/111
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شاخصهای تحلیل واریانس در جدول فوق ،معنیدار بودن
رگرسیون و رابطه خطی بین متغیرها را نشان میدهد.
همانطور که مالحظه میشود سطح معناداری کمتر از
 ،)P=1/111(1/110آن را تأیید میکند .در واقع آزمون F
نشانمیدهد که مدل رگرسیون با متغیرهای پیشبین
(نمونهسازی *دخالت مشتری) و نمونهسازی برمتغیر مالک
موفقیت سازمانی از برازش خوبی برخوردار هستند و
تغییرات تبیین شده توسط مدل ،واقعی بوده و ناشی از
شانس و تصادف نیست .همچنین نشان میدهد که
متغیرهای پیشبین (نمونه سازی *دخالت مشتری) و نمونه
سازی توانسته است تغییرات موفقیت محصول را پیشبینی
کند .با احتمال بیش از  11درصد این متغیر در پیشبینی و
تغییرات متغیر مالک سهیم است .مقدار ضرایب رگرسیون
در جدول  1ارائه شده است.

رابطه میشود .در نتیجه فرضیهی اصلی دوم پژوهش مورد
تأیید قرار میگیرد.
بررسی فرضیه اصلی سوم:
در بررسی فرضیه سوم ( =Xسرعت انتشار اطالعات) متغیر
پیش بین یا مستقل ( =Yدخالت مشتری) متغیر مالک یا
وابسته می باشد.
جدول .11بررسی مفروضات تحلیل رگرسیون گام به گام
موفقیت محصول بر حسب نمونه سازی
شماره

مدل

0

متغیر

استاندارد

پیشبین

B

نمونه
سازی*
دخالت
مشتری

1/10

نمونه
سازی

خطای
استاندارد

1/08

Beta

T

معناداری

1/0

5/18

1/111

مقدار

سنجش

0

نرمال بودن
توزیع خطاها

کلموگروف-
اسمیرنوف

Z=1/115
P=1/150

0

استقالل
خطاها

دوربین
واتسون

DW=0/1

کمتر از 0/5

عدم همخطی
متغیرهای
پیش بین

VIFو
تلرانس

VIF=0
TOR=0

VIF<01
نزدیک =TOR
0

3

ضرائب غیر
سطح

رگرسیون

مورد

محدوده تایید

P>1/15

جدول .9مقدار ضرایب رگرسیون موفقیت محصول بر
حسب نمونه سازی و ( نمونه سازی و دخالت مشتری)

مفروضات

آزمون

پس از تحقق مفروضات رگرسیون ،به تحلیل رگرسیون
پرداخته میشود .خالصه مدل رگرسیون متغیر دخالت
مشتری بر حسب متغیر سرعت انتشار اطالعات در جدول
 00آمده است.
جدول .11خالصه مدل رگرسیون گام به گام دخالت مشتری
برحسب سرعت انتشار اطالعات

1/30

1/011

1/51

0/11

1/100

همانطور که در جدول  1مالحظه میشود متغیر پیش بین
(نمونه سازی* دخالت مشتری) با مقدارT= 5/18( P=1/15
 )P=1/111میتواند متغیر مالک (موفقیت محصول) را با
ضریب بتای  1/0پیشبینی کند و چون ضریب رگرسیون
استاندارد متغیرپیشبین (نمونهسازی* دخالت مشتری)،
معنیدار میشود در نتیجه تعدیلگر بودن دخالت مشتری
اثبات میشود و به دلیل بیشتر بودن ضریب بتای متغیر
تعاملی(نمونه سازی* دخالت مشتری) میتوان نتیجه گرفت
که متغیر تعدیل گر دخالت مشتری بر ارتباط نمونهسازی بر
موفقیت محصول تأثیر مثبت میگذارد و باعث افزایش این

متغیر
مدل

0

پیش

R

R2

R
تعدیل

بین

شده

سرعت
انتشار
اطالعات

1/ 30

1/003

1/ 1

F

001/170

سطح
معناداری

1/111

شاخصهای تحلیل واریانس در جدول فوق ،معنیدار بودن
رگرسیون و رابطه خطی بین متغیرها را نشان میدهد.
همانطور که مالحظه میشود معناداری کمتر از
 ،)P=1/111(1/1115آن را تأیید میکند .در واقع آزمون F
نشان میدهد که مدل رگرسیون با متغیر پیشبین سرعت
انتشار اطالعات و متغیر مالک دخالت مشتری از برازش
خوبی برخوردار هستند و تغییرات تبیین شده توسط مدل،
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واقعی بوده و ناشی از شانس و تصادف نیست .همچنین
نشان میدهد که متغیر پیشبین سرعت انتشار اطالعات
توانسته است تغییرات دخالت مشتری را پیشبینی کند .با
احتمال بیش از  11درصد این متغیر در پیشبینی و
تغییرات متغیر مالک سهیم است .مقدار ضرایب رگرسیون
در جدول  00ارائه شده است.
جدول .12مقدار ضریب رگرسیون دخالت مشتری بر حسب
سرعت انتشار اطالعات
متغیر
مدل

1

ضرائب غیر
استاندارد

پیش-
بین

B

سرعت
انتشار
اطالعات

1/530

Beta

T

خطای
استاندارد
1/1 8

1/003

01/15

سطح
معناداری

1/111

همانطور که در جدول  ،01مالحظه میشود متغیر
پیشبین سرعت انتشار اطالعات با مقدار P<1/15
( )T=01/15P=1/111میتواند متغیر مالک دخالت مشتری
را با ضریب بتای 1/00پیشبینی کند در نتیجه فرضیهی
اصلی سوم پژوهش مورد تأیید قرار میگیرد.

شکل .2تحلیل مسیر

 -9بحث و نتیجه گیری
با توجه به تأیید تاثیر نمونهسازی بر موفقیت محصول جدید
(فرضیه اصلی اول) نتایج تحقیق با پژوهشهای مرتبط از
جمله لین ریلی ،ونگ و تی در سال  0100همخوان است که
آنان نیز در پژوهش خود وجود تأثیر نمونهسازی بر موفقیت
محصول جدید را تأیید نمودند .بنابراین پارکهای علم و
فناوری و همچنین شرکتهای دانشبنیان میتوانند با ایجاد

نمونههای اولیه از محصول اثر بخشی مثبت را بر روی تولید
محصوالت با کیفیت و مطابق با نیازهای مشتری داشته
باشند .درخصوص موفقیت محصول جدید پیشنهاد میشود
که شرکتهای دانشبنیان و محصول محور در طراحی
محصول جدید بر نمونهسازی محصول تمرکز داشته و بر
مفاهیمی که برای مشتریان ارزش محسوب می شود ،تأکید
کنند.
در بررسی نتایج فرضیات میتوان گفت ،نمونهسازی با نقش
تعدیلگر دخالت مشتری بر موفقیت محصول جدید تأثیر
مثبت و معناداری دارد .بنابراین فرضیه اصلی دوم پژوهش
تأیید میگردد .با توجه به تأیید تأثیر نمونهسازی با نقش
تعدیلگر دخالت مشتری و نمونهسازی بر موفقیت محصول
جدید ،نتایج تحقیق با پژوهشهای انجام شده توسط
الگروسن )0115( 30همخوان است که او تأثیر دخالت
مشتری و نمونهسازی را بر موفقیت محصول جدید تأیید
نمود ،بنابراین شرکتهای مستقر در پارکهای علم و
فناوری با بهرهگیری از دخالت مشتریان در فرآیند نمونه-
سازی ،موفقیت محصول جدید شرکت را تضمین مینمایند.
 -11پیشنهادها و محدودیتهای پژوهش
پیشنهاد می شود شرکتهای مستفر در پارکهای علم و
فناوری با تهیه نمونهای از محصول دانشمحور و جدید خود
و متعاقباً دعوت از مشتریان ،در گرفتن بازخورد و شناسایی
نقاط قوت و ضعف خود بهره گرفته و درنهایت اقدام به
توسعه محصول نمایند.
در بررسی فرضیه اصلی سوم تأیید شد سرعت انتشار
اطالعات بر دخالت مشتری تاثیر مثبت و معنا داری دارد
بنابراین فرضیه اصلی سوم پذیرفته شد .با توجه به تأیید
تأثیر سرعت انتشار اطالعات بر دخالت مشتری ،نتایج
37
تحقیق با پژوهش های انجام شده توسط ژانگ و همکاران
( )0110همخوان است که تأثیر سرعت انتشار اطالعات را بر
دخالت مشتری تایید نموده است .به نظر میرسد سرعت
انتشار اطالعات به واسطه آگاهی مستمر شرکتها از نیازها و
خواستههای مشتریان و اطالعات شرکتهای رقیب ،توانسته
نقش بسزایی در دخالت مشتری داشته باشد از طرفی با
36- Lagrosen
37- Zhang et al.
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توجه به تأیید دو فرضیه قبلی میتوان گفت که در نهایت
میتواند بر روی موفقیت محصول ما تأثیرگذار باشد .در این
راستا شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری خراسان
رضوی با ایجاد بستری جهت اخذ اطالعات مشتری و
اطالعات محصول رقیب و متعاقباً انتشار آن در درون
تیمهای تحقیق و توسعه و نمونهسازی محصول ،دخالت
مشتری در این فرایند را تشدید می نمایند .پیشنهاد
می گردد که مدیران شرکتهای مستقر در پارک علم و
فناوری از هرگونه اقدامات حمایتی جهت تعامالت سازنده
تیمهای تحقیق و توسعه محصول با مشتریان به نحوی که
منتج به اخذ اطالعات سازنده جهت توسعه محصول جدید
شود ،بهرهگیری نمایند.

یکی از این محـدودیتهـا ایـن اسـت کـه در ایـن پـژوهش،
مراحل توسعهای کـه در آن نمونـههـای اولیـه بـرای کسـب
بازخورد به مشتریان عرضه شدهاند ،بررسی نشده اسـت .اگـر
مشتریان در مراحل اولیه دخیل شده و ملزم به رویـارویی بـا
دادههای طراحی خام مانند محاسبات عددی ،تصـاویر تولیـد
شده با کامپیوتر و نتایج آزمون جدولی میشدند (که غالباً به
شکل مدارک کامالً فنی ارائه میشوند که درک آنها دشـوار
است) ،مطالعه حاضر میتوانسته نتایج مختلفی را تولید کنـد
همچنین این پژوهش مرتبط بـا یـک نمونـه از یـک جامعـه
خاص انجام شده است به این معنی است که یافتهها ممکـن
است در سایر صنایع و یا حتی سایر کشـورها بـا اقتصـادهای

مختلف مناسب نباشد.
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