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چکیده
پژوهشهای پیشین در زمینه توسعه محصول جدید ،به نقش مشارکت ذینفعان اشاره کردهاند؛ اما
تالشهای اندکی برای ارائه یک مدل تجربی که تأثیر جداگانه ابعاد مختلف مشارکت ذینفعان و
تأثیرآنها بر عملکرد را بررسی کرده باشد ،صورت گرفته است .هدف این پژوهش ،بررسی تأثیر مشارکت
مشتریان ،تأمینکنندگان و گروههای میانوظیفهای در توسعه محصول جدید بر عملکرد سازمان و تشریح
نقش میانجی عملکرد توسعه محصول جدید است .این مطالعه بر اساس روش پژوهش توصیفی و با
بررسی شرکتهای تولیدکننده سختافزار در صنعت فناوری اطالعات انجام شده است .دادهها با استفاده
از پرسشنامه گردآوری و با استفاده از مدل معادالت ساختاری آزمون شدهاند .نتایج نشاندهندهی تأثیر
مثبت مشارکت گروههای میانوظیفهای و تأمینکنندگان در توسعه محصول جدید بر عملکرد سازمانی
است؛ همچنین مطالعه حاضر نمایانگر تأیید نقش میانجی عملکرد توسعه محصول جدید در رابطه
مشارکت ذینفعان و عملکرد کلی شرکت است.
کلیدواژهها:توسعهمحصولجديد؛مشارکتذينفعان؛ عملکردسازماني؛ تولیدکنندگان
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.1مقدمه

در بسیاری از صنایع ،توسعه و تجاریسازی موفق محصوالت جدید ،یکی از ابزارهای اصـلی
کسب مزیـتهـای راـابتی پایـدار محسـو مـیشـود [ .]9محصـوالت جدیـد بـهطورمتوسـ،،
33درصدفروش شرکتها را تشکیل میدهند [ .]12همچنین چرخه عمر محصوالت در نـیماـرن
اخیر به یکچهارم کاهش یافته است [ ]4و تقریباً یک دهـم محصـوالتی کـه طراحـی مفهـومی
شدهاند ،از لحاظ تجاری موفق می شوند .عملکرد موفق توسعه محصول جدید با توجه به سـاختار
بازار بهطور میانگین ،بین  30تا  70درصد از سودآوری شرکتها را رام میزند [ .]22پـژوهش در
زمینه توسعه محصول جدید ،در شرکتهای سختافزاری در ایران ،از اهمیت بیشـتری برخـوردار
است؛ زیرا این صنعت در ایران نسبت به کشورهای پیشرفته ،نوپا است و راابـت نـابرابری میـان
تولیدکنندگان داخلی با تولیدکنندگان خارجی و واردکنندگان در جریان است؛ عـالوه بـر ایـن ،در
اغلب این شرکتها ،هنوز از راهبرد تولید محصول بر اساس تجربـههـا ،منـابع و دانـش شـرکت
استفاده میشود و بازاریابی بهصورت یک راهبرد رانشی صورت میگیرد .این نکته لزوم همکـاری
با مشتریان را بهخوبی نشان میدهد .با توجه به اینکه در شرکتهای تولیدی بهطور معمـول50 ،
درصد ایمت کاال به خرید مواد اولیه و خدمات اختصاص می یابد ،همکـاری بـا تـأمینکننـدگان،
اثرات اابلتوجهی بر ایمت و دیگر جنبههای موفقیت محصول جدید به همـراه دارد .بـا بررسـی
مبانی نظری این حوزه ،مشخص میشود که مشارکت گـروههـای میـانوظیفـهای نیـز اهمیـت
ویژهای در هنگام توسعه محصول جدید دارد.
مطالعات مختلف نیز از اهمیت توسعه محصول جدید و تـأثیر آن بـر عملکـرد کلـی سـازمان
پشتیبانی میکند []30؛ با این وجود ،فرآیند توسعه محصول جدیـد ،درهـمتنیـدگی زیـادی دارد و
هنوز هم بسیاری از جنبههای آن نیازمند بررسی بیشتری است [ .]31یکی از این جنبههـا کـه در
سال های اخیر موردتوجه ارار گرفته اسـت ،تـأثیر مشـارکت ذینفعـان در بهبـود فراینـد توسـعه
محصول جدید است .بر اساس دیدگاه مشـارکتی ،همراهـی مشـتریان ،تـأمینکننـدگان و سـایر
واحدهای سازمان ،امکان دستیابی به دادههای عینیتر و وااعیتری برای درک فرصتهای بـازار
فراهم میکند و احتمال شکست توسعه محصوالت جدید را کـاهش مـیدهـد [.]9 ،16 ،28 ،40
علیرغم توجه ویژه به مفهوم مشارکت در توسعه محصول جدید ،بیشتر مدلهای ارائهشـده تنهـا
یک یا دو بُعد از مشارکت را موردتوجـه اـرار داده انـد .در مطالعـات معـدودی ماننـد النگـرک و
هولتینک ( )2005و میشرا و شاه ( )2009که نگاه چندبعدی به مشارکت در توسعه محصول جدید
داشته اند ،اثر ابعاد مختلف مشارکت را یا بر عملکرد توسعه محصـول و یـا بـر عملکـرد سـازمان
بررسی کرده اند و تأثیر مشارکت را بر عملکرد سازمان با محوریت عملکرد توسعه محصول جدیـد
نسنجیدهاند .برای مثال ،النگرک و هولتینک ( ،)2005اثر مشارکت در توسعه محصـول جدیـد را
تنها بر سرعت توسعه محصول جدید و سودآوری آن بررسی کـردهانـد؛ همچنـین میشـرا و شـاه
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( ،)2009اثر مشارکت را بر عملکرد توسعه محصول جدید از لحاظ بازاری و فنی بررسی کردهانـد،
اما اثر این مشارکت را بر عملکرد سازمان مورد مطالعه ارار ندادهاند .
با توجه به این شکاف نظری ،هدف پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر مشارکت ذینفعـان ،شـامل
تامینکنندگان ،مشتریان و گروههای میان وظیفه ای بر عملکرد کلی سازمان با درنظرگرفتن نقش

میانجی عملکرد توسعه محصول جدید است .این پژوهش از دو بعد دارای نوآوری است :نخسـت
اینکه از دو معیار عملکردی توسعه محصول جدید و توسعه سازمان و تعامالت میان آنهـا بهـره
میگیرد؛ دوم اینکه ،عملکرد توسعه محصول را بهصورت جداگانه بر اساس دو معیار عملکرد مالی
و غیرمالی بررسی میکند؛ زیرا هر یک از این دو معیار میتواند نتایج متفاوتی بـه همـراه داشـته
باشد [ .]23در ادامه این مقاله ،ابتدا مبانی نظری و پیشینه پژوهش مـرور شـده و بـر اسـاس آن،
مدل مفهومی و فرضیههای پژوهش ارائه میشود؛ سـس بـا تحلیـل دادههـا بـر مبنـای بخـش
روششناسی ،در مورد نتایج و یافتههای پژوهش بحث خواهد شد.
.2مبانينظریوپیشینهتحقیق 
تأمینکنندگان بر عملکرد توسعه محصول جديد و عملکرد سازمان.

تأثیر مشارکت 

مشارکت تأمینکنندگان در فرایند توسعه محصول جدید ،بهصورت تجربی ،نخستین بار در دهه
 1940و در صنعت خودروسازی ژاپن روی داد [ .]13در این مشارکت ،گروهی از مهندسان
شرکتهای «تویوتا» و «نیسوندنزو» ،پروژه مشترکی را برای بهبود فرایندهای طراحی تعریف
کردند که نتایج موفقی را به همراه داشت .نتایج پژوهشهای مختلف نیز از تأثیر مشارکت
تأمینکنندگان پشتیبانی میکند .ایمای و همکاران ( ،)1985برای نخستین بار ،مشارکت
تأمینکنندگان در مراحل اولیه توسعه محصول و اثرات مثبت آن را بررسی کردند .نتایج این
پژوهش در مطالعه کالرک و فوجیموتو ( )1991که بر اساس دادههای کمّی صورت گرفت ،تأیید
شد .بهصورت میانگین ،نیمی از بهای تمامشده کاال به خرید مواد اولیه اختصاص دارد؛ بنابراین
انتظار میرود مشارکت تأمینکنندگان از جنبههای مختلف بر فرآیند توسعه محصول جدید مؤثر
باشد .تأمینکنندگان احتماالً اابلیت بیشتری برای تشخیص مشکالت بالقوهای مانند ویژگیهای
متنااض و طراحیهای غیروااعی در مراحل آغازین توسعه محصول دارند []7؛ همچنین مشارکت
تأمینکنندگان در توسعه محصول جدید ،امکان بهرهمندی از امکانات برجستهای را که در خارج
از شرکت وجود دارد ،فراهم میکند .بهاینترتیب ،پیچیدگیهای داخلی فرآیندها کاهش مییابد و
نظرهای افراد بیشتری برای بهبود مسیر پروژههای توسعه محصول جدید ،اخذ میشود .کاهش
هزینهها ،دردسترسبودن نمونههای اولیه ،افزایش استاندارد اطعات ،کاهش زمان فرآیند توسعه
محصول ،اطالعات مرتب ،و تجربه ایدههای جدید و فناوریهای موجود در خارج از شرکت و
ارائه راهحلهای جایگزین ،بخشی از کمکی است که همکاری تأمینکنندگان به عملکرد شرکت
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میکند [ .]38میشرا و شاه ( ،)2009برای مشارکت تأمینکنندگان در فرایند توسعه محصول ،سه
دستاورد عملکردی اائل شدهاند که شامل کاهش هزینههای توسعه ،بهبود طراحی با اابلیت تولید
کارخانهای و بهبود کیفیت محصول است .لی و همکاران ( ،)2010عوامل اثرگذار بر مشارکت
(همکاری) تأمینکنندگان در فرآیند زنجیره تأمین را به دو دسته پیشبرنده و توانمندساز تقسیم
کردهاند .عوامل پیشبرنده ،مجموعه متغیرهای مؤثر بر گرایش به مشارکت تأمینکنندگان هستند
و عوامل توانمندساز نمایانگر خروجیهای عملکردی ناشی از مشارکت تأمینکنندگان است .در
این پژوهش بر اساس مصاحبههای اکتشافی با مدیران شرکتهای چینی 12 ،عامل پیشبرنده و
 12عامل توانمندساز شناسایی شد .پ از یک مطالعه تجربی در نمونهای بزرگ ،نقش  6عامل
پیشبرنده کلیدی ،شامل فشار راابت خارجی ،خ،مشی نوآوری ملّی ،پیچیدگی محصول،
یکسارچهسازی فناوری ،وابستگی به پژوهش و توسعه و وابستگی به تأمینکننده ،تأیید شد؛
همچنین عوامل توانمندساز در االب چهار بُعد مدیریت سازمانی ،کیفیت نیروی انسانی ،رواب،
همکاری و جاذبه متقابل ،تقسیمبندی شدند.


تأثیرمشارکتمشتريانبرعملکردتوسعهمحصولجديدوعملکرردسرازمان.توسـعه
محصول جدید به مجموعه فعالیتها و راهکارهایی اطالق میشود که به تغییر و اصالحات جزئی
یا کلی کاال در بازار فعلی منجر میشوند [ .]1برای موفقیت ایـن فراینـد ،در االـب سـازوکارهایی
مانند «صدای مشتری» و «بازار گرایی» ،تأکید زیادی بر مشـارکت مشـتریان شـده اسـت [.]20
باوجود اینکه مشارکت مشتریان زمانبر است ،اما احتمال دوبارهکاری و زمـان توسـعه را کـاهش
میدهد [ .]2مشارکت مشتریان در فرایند توسعه محصول به تعریف و طبقهبنـدی نیازهـای بـازار
منجر میشود و به شرکتها کمک میکند مسائل را طی فرآیند توسعه شناسایی کنند و تغییـرات
موردنیاز را ابل از راهاندازی محصول انجام دهند [ .]38درگیرکردن مشـتریان در مراحـل توسـعه
محصول ،گروه طراحی را نسبت به تغییرات ذائقهها و نیازهای مشتریان آگاه و بهروز نگه میدارد
و بر درجه عدماطمینان در زمان ارائه محصول به بازار تأثیر میگذارد [.]29 ،35
در مبانی نظری مدیریت ،مشارکت مشتری به طور وسیعی ،ابزار تحکیم حلقه بازخورد مصرف
و تولید دانسته شده است .مشتریان ،منبع اطالعات و دانش هستند و مشارکت مشتریان میتوانـد
اثربخشی مفهوم محصول را افزایش دهد .در مقابل ،ارزیابی نااص و ناکارآمد نیازهای مشـتریان،
هزینه های بسیار زیادی در مرحله طراحی به شرکت تحمیل میکند .در این راسـتا ،پژوهشـگران
پـنج نقـش بـرای مشـتریان در فراینــد توسـعه محصـول اائـل شــدهانـد کـه شـامل «منــابع»،
«تولیدکننده»« ،خریداران»« ،مصرفکنندگان» و «محصوالت» است [.]20
بسیاری از تولیدکنندگان ،محصوالت را بر اساس نقـا اـوت ،تجربـه و منـابع خـود توسـعه
میدهند و سس با راهبردهای رانشی ،سعی در فـروش محصـوالت دارنـد .ایـن تولیدکننـدگان،
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گاهی مشارکت تأمین کنندگان و خریداران را در زنجیره نادیـده مـیگیرنـد و درنتیجـه ،موفقیـت
محصول جدید را به مخاطره می اندازند .این در حالی است که برای بیشتر بازارها بهویژه در زمان
وجود راابت ،راهبرد کششی مناسب تر است و مشـارکت مشـتریان و تـأمینکننـدگان در فرآینـد
توسعه محصول ،نهتنها بهرهوری را افزایش میدهد ،بلکه به ایجاد رابطه اوی بین زنجیره عرضه
و تقاضا کمک میکند [.]38

وظیفهای بر عملکرد توسعه محصول جديد و عملکرد

گروههای  
میان
تأثیر مشارکت  

سازمان.گروههای چندوظیفهای ،مجموعهای متشکل از کارکنان سطوح سلسلهمراتبی یکسان،
اما از نواحی کاری مختلف است که برای تصمیمگیری یا انجام کاری ،گرد هم میآیند [.]37
گروههای چندوظیفهای یک ابزار مؤثر برای تبادل اطالعات ،توسعه ایدههای جدید و حل مسائل
پیچیده در بخشهای مختلف سازمان یا حتی بین سازمانها است [ .]32این نوع گروهها معموالً
برای مدت زمان محدودی با هم کار میکنند و معموالً گزارشهای خود را به مدیران میانی یا
رهبران پروژه ارائه میدهند .گروههای چندوظیفهای ایدهآل ،تفاوتهای افراد را مدیریت میکنند
تا همدیگر را تکمیل و همافزایی ایجاد کنند []5؛ البته مشارکت گروههای میانوظیفهای چندان
بدون چالش نیست و میتواند سبب تعارض اهداف سازمانی ،راابت بر سر منابع ،مسئولیتهای
مشترک ،تعارض اهداف شخصی ،جهتگیری یا اولویتهای ناواضح و عدمهمکاری شود [.]15
در مورد مشارکت گروههای میانوظیفهای در فرایند توسعه محصول ،نسبت به دو بُعد دیگر
مشارکت ،پژوهشهای کمتری صورت گرفته است؛ اما همین مطالعات نیز از تأثیر مشارکت این
گروهها بر عملکرد توسعه محصول جدید و عملکرد سازمان پشتیبانی میکنند .با توجه به فشار
فزایندهای که بر مدیران پروژهها و کارکنان بخش پژوهش و توسعه ،برای عرضه سریعتر و بهتر
محصوالت جدید ،وجود دارد ،نیاز به همکاری مؤثر و همزمان با همه اجزای اصلی سازمان در
فرآیند توسعه محصول اهمیت بسیاری یافته است [ .]34لوکا و آتوهن-گیما ( ،)2007عملکرد
توسعه محصول را بهشدت به همکاری تمامی واحدهای سازمانی با واحد پژوهش و توسعه مرتب،
دانستهاند؛ البته از نظر این پژوهش گران ،مشارکت واحد بازاریابی به علت تماس بیواسطه با بازار
و مشتریان ،بیش از سایر بخشهای سازمان اهمیت دارد .همکاری کارکنان بازاریابی با گروه
توسعه محصول جدید ،سبب شناسایی هوشمندانهتر فرصتها و تهدیدهای محیطی میشود و
درک عمیقتری از راهبرد تجاریسازی محصول جدید فراهم میکند .در عین حال ،واحد
بازاریابی میتواند بازخوردهایی از تغییرات محیطی و فناورانه برای مدیریت اثربخشتر فرایند
توسعه محصول جدید ارائه کند .تسای و هسو ( ،)2014مهمترین مزیت مشارکت گروههای
چندوظیفهای را افزایش کیفیت تصمیمات اخذشده در فرایند توسعه محصول دانستهاند که امکان
ارزیابی ابعاد مختلف فرایند را از دیدگاههای مختلف ،مانند مالی ،فنی و بازاریابی فراهم میکند؛
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همچنین مزیت این گروهها نسبت به مشتریان و تأمینکنندگان تعهد آنها نسبت به سازمان
است؛ درحالیکه مشتریان و تأمینکنندگان ممکن است منافع متعارضی نسبت به سازمان داشته
باشند.
جمعبندیپیشینهپژوهش.در جدول  ،1خالصهای از مطالعـات مربـو بـه نقـش مشـارکت
ذینفعان در توسعه محصوالت جدید آمده است .طبق این جدول ،مرتب،ترین مطالعه به پژوهش
حاضــر ،توســ ،میشــرا و شــاه ( )2009صــورت گرفتــه اســت کــه نقــش مشــارکت مشــتریان،
تأمینکنندگان و گروههای چندوظیفه ای را در عملکرد توسعه محصول جدید مطالعه کردهانـد .در
این مقاله ،نقش ابعاد مشارکت بر عملکرد کلی سازمان که موضوع اصلی پـژوهش حاضـر اسـت،
بررسی نشده است .در مطالعات دیگر نیز ،از یک سو تمام ابعاد مشارکت مطالعه نشـده اسـت و از
سوی دیگر تنها یکی از دو متغیر عملکرد توسعه محصول یا عملکرد کلـی سـازمان موردبررسـی
ارار گرفته است .برای تشریح عمیقتر تأثیر مشارکت بر عملکرد توسعه محصـول جدیـد ،هـر دو
بُعد مالی و غیرمالی این عملکرد مدنظر ارار میگیرد؛ درحالیکه در پـژوهشهـای پیشـین ،تنهـا
یکی از این ابعاد سنجیده شده بود [.]16 ،38
جدول  .1خالصهای از متغیرهای موردبررسی و یافتههای کلیدی در پژوهشهای مرتب،

مشتريان 

تأمینکنندگان 


میشرا و شاه
()2009

×

×

فنگ و
همکاران
()2010

×

×

گروههای 


×

وظیفهای

میان

النگرک و
همکاران
()2007

×





×

عملکردسازمان 

اسسالدینگ و
وودز ()2006

×





×

محصولجديد 

صاحبنظران 


عملکردتوسعه

مشارکت 

يافتههایکلیدی 


مشارکت مشتریان و تأمینکنندگان ،تأثیرزیـادی
×  بر زمان توسعه ندارد؛ اما برونسـساری بـر زمـان
توسعه محصول جدید تأثیر زیادی دارد .
ایــن پــژوهش درک بهتــری از اینکــه فرهنــگ
بازارگرا چگونه از طریق عملکرد توسعه محصول
×
جدید به عملکرد سازمانی برتر منجـر مـیشـود،
ارائه میکند.
مشارکت مشتریان ،تأمین کنندگان و گـروههـای
× میان وظیفه ای ،اثـر مثبتـی بـر عملکـرد توسـعه
محصول جدید دارد.
مشــارکت مشــتریان بــر کیفیــت کــاال ،اابلیــت
اعتماد ،انعطافپذیری فرآیند و خـدمات مشـتری
تــأثیر مثبــت دارد و مشــارکت تــأمینکننــده بــه
رهبری هزینه منجر میشود.

ینفعان در فرآيند توسعه ...
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هویر و
همکاران
()2010

33

×

×

نجفی توانا و
همکاران
()2013



تسای و هسو
()2014



روکا و همکاران
()2016

×

×

×

×

×



×



مشــارکت مشــتریان در مراحــل اولیــه توســعه
محصول جدید باعث افزایش اثربخشی و کارایی
می شـود؛ همچنـین محصـوالت جدیـد بـا نیـاز
مشتریان مطابقت بیشتری پیدا میکننـد؛ امـا در
عین حال ،پیچیدگی سازمان نیز افزایش مییابد.
عملکرد شرکت هـا در توسـعه محصـول جدیـد،
ارتبـا مثبتـی بــا مشـارکت تـأمینکننــدگان در
فرآیند توسعه محصول جدید دارد.
شدت راابت ،تأثیر مثبـت مشـارکت گـروههـای
میان وظیفه ای را بـر عملکـرد توسـعه محصـول
جدید کاهش میدهد.
در مشارکت مشتریان در توسعه محصول جدیـد،
نقش واحد فروش اهمیت زیـادی دارد .دروااـع،
ایــن واحــد فــروش اســت کــه بایــد مشــارکت
مشتریان را در فرایند توسعه محصول جهت دهد
و بــهعنــوان یــک واحــد درونســازمانی ،منــافع
شرکت را در توسعه موفـق محصـوالت در نظـر
بگیرد.



مدلمفهوميوفرضیههایپژوهش .با توجه به شواهد پژوهشی و شکاف نظری پژوهش،

مدل مفهومی پژوهش در االب شکل  ،1ارائه میشود .بر اساس این مدل ،مشارکت ذینفعان با
سه بُعد مشارکت تأمینکنندگان ،مشارکت مشتریان و مشارکت گروههای میانوظیفهای،
بهصورت غیرمستقیم از طریق عملکرد توسعه محصول جدید و همچنین بهصورت مستقیم ،بر
عملکرد سازمان تأثیر دارد.
مشارکت
تأمینکنندگان



عملکرد سازمان

عملکرد مالی
توسعه محصول
جدید


عملکرد غیرمالی
توسعه محصول
جدید

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

مشارکت
مشتریان

مشارکت گروههای
میانوظیفهای
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بر اساس مدل مفهومی پژوهش و برای بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم مشارکت
ذینفعان در توسعه محصول جدید بر عملکرد توسعه محصول جدید و عملکرد کلی سازمان،
یازده فرضیه پژوهش ،بهصورت زیر ارائه میشود:
فرضیه  :1مشارکت تأمینکنندگان در توسعه محصول جدید بر عملکرد مالی توسعه محصول
جدید تأثیر مثبت دارد.
فرضیه  :2مشارکت تأمینکنندگان در توسعه محصول جدید بر عملکرد غیرمالی توسعه محصول
جدید تأثیر مثبت دارد.
فرضیه  :3مشارکت تأمینکنندگان در توسعه محصول جدید بر عملکرد سازمان تأثیر مثبت دارد.
فرضیه  :4مشارکت مشتریان در توسعه محصول جدید بر عملکرد مالی توسعه محصول جدید
تأثیر مثبت دارد.
فرضیه  :5مشارکت مشتریان در توسعه محصول جدید بر عملکرد غیرمالی توسعه محصول جدید
تأثیر مثبت دارد.
فرضیه  :6مشارکت مشتریان در توسعه محصول جدید بر عملکرد سازمان تأثیر مثبت دارد.
فرضیه  :7مشارکت گروههای میانوظیفهای در توسعه محصول جدید بر عملکرد مالی توسعه
محصول جدید تأثیر مثبت دارد.
فرضیه  :8مشارکت گروههای میانوظیفهای در توسعه محصول جدید بر عملکرد غیرمالی توسعه
محصول جدید تأثیر مثبت دارد.
فرضیه  :9مشارکت گروههای میانوظیفهای در توسعه محصول جدید بر عملکرد سازمان تأثیر
مثبت دارد.
فرضیه  :10عملکرد مالی توسعه محصول جدید بر عملکرد سازمان تأثیر مثبت دارد.
فرضیه :11عملکرد غیرمالی توسعه محصول جدید بر عملکرد سازمان تأثیر مثبت دارد.
.روششناسيپژوهش 

3

این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری دادهها ،از نوع پژوهشهای
توصیفی-همبستگی محسو میشود .جامعه آماری ،آن دسته از کسبوکارهای فعال در صنعت
فناوری اطالعات هستند که به تولید و عرضه محصوالت سختافزاری میپردازند و حداال 20
کارمند و سه سال سابقه فعالیت دارند .با استناد به پایگاه اطالعرسانی صنعت فناوری اطالعات و
ارتباطات ،1تعداد  295شرکت در زمان گردآوری دادهها ،بهعنوان تعداد جامعه آماری ،شناسایی
شد .بر اساس فرمول کوکران برای حجم جامعه محدود ،حداال تعداد نمونههای پژوهش به
میزان  167شرکت تعیین و برای اطمینان از دستیابی به تعداد کافی نمونهها 200 ،پرسشنامه
1. www.ictkey.ir

ینفعان در فرآيند توسعه ...
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توزیع شد؛ در نهایت 173 ،پرسشنامه بازگردانده شد و برای تحلیل مورداستفاده ارار گرفت.
بر اساس تحلیل جمعیتشناختی شرکتها که نتایج آن در جدول  ،2مشاهده میشود ،نزدیک
به 77درصد از شرکتها ،کمتر از  8سال سابقه فعالیت دارند؛ همچنین بیش از  78درصد از
شرکتها دارای کمتر از  200کارمند هستند.
جدول  .2مشخصههای جمعیتشناختی شرکتهای موردبررسی
متغیرهایجمعیتشناختي 

سابقه شرکت

تعداد کارکنان

تعداد 

درصد 

 3تا  5سال
 6تا  8سال
 9تا  11سال
 12تا  14سال
 15سال و بیشتر
 20تا  100نفر

66
67
23
11
6
96

38/15
38/73
13/29
6/36
3/47
55/49

 101تا  200نفر
 201تا  300نفر

39
14

22/54
8/10

 300تا  400نفر

16

9/25

بیش از  400نفر

8

4/62



الگوی مفهومی پژوهش بر مبنای روش مطالعه کتابخانهای تدوین شده و برای گردآوری
دادهها از پرسشنامه استفاده شده است .در جدول  ،3منابع تدوین سؤالها و ضرایب آلفای
کرونباخ به تفکیک متغیرهای پژوهش آمده است .در مجموع 30 ،سؤال برای سنجش متغیرهای
پژوهشمورداستفاده ارار گرفت .پایایی پرسشنامه ،با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی
ترکیبی سنجیده شد .پایایی ترکیبی ،همبستگی سازهها را نه بهصورت مطلق ،بلکه با توجه به
همبستگی سازههایشان با یکدیگر محاسبه میکند [ .]6درصورتیکه مقدار پایایی برای هر سازه
باالی  0/7باشد ،نشان از پایداری درونی مناسب برای مدلهای اندازهگیری دارد و مقدار کمتر از
 0/6نبود پایایی را نشان میدهد [ .]33طبق جدول  ،3تمامی متغیرهای پژوهش از نظر دو معیار
پایایی ،مقادیری باالتر از  0/7را کسب کردهاند که نشاندهنده پایایی اابلابول ابزار گردآوری
پژوهش حاضر است.
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جدول  .3منابع تدوین سؤالها و ضرایب آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش
متغیرها 

منبعتدوينسؤالها 

مشارکت تأمینکنندگان
مشارکت مشتریان
مشارکت گروههای
میانوظیفهای
عملکرد مالی توسعه محصول
جدید
عملکرد غیرمالی توسعه
محصول جدید
عملکرد سازمان

میشرا و شاه ()2009

نجفی توانا و همکاران
()2013
النگرک و همکاران ()2007

تعداد

ضرايب 

سؤالها  آلفایکرونباخ 

پايايي
ترکیبي 

2

0/92

0/94

4

0/90

0/93

4

0/93

0/95

6

0/91

0/93

4

0/84

0/89

6

0/95

0/97


هاويافتههایپژوهش 


.تحلیلداده
4

روايي همگرا .روایی همگرا نشاندهنده همبستگی بین بارهای عاملی است و هر چه این
همبستگی باالتر باشد ،اطمینان از اینکه پرسشنامه آنچه را باید بسنجد ،بهدرستی سنجیده است،
بیشتر میشود .برای روایی همگرا در این پژوهش از شاخص میانگین واریان استخراجشده
( 1)AVEاستفاده شده است که میزان اابلابول آن 0/5 ،است [ .]10مقادیر واریان
استخراجشده برای متغیرهای پژوهش که در جدول  4گزارش شده ،بین  0/58تا  0/68بهدست
آمده است که نشاندهندهی اعتبار اابلابول آنها است.

جدول  .4روایی همگرای متغیرهای تحقیق
متغیرها 

مقدار AVE

مشارکت تأمینکنندگان
مشارکت مشتریان
مشارکت گروههای میانوظیفهای
عملکرد مالی توسعه محصول جدید
عملکرد غیرمالی توسعه محصول جدید
عملکرد سازمان

0/75
0/71
0/83
0/71
0/67
0/82

رواييواگرا .روایی واگرا با روش بارهای عاملی متقابل سنجیده میشود .در این روش ،میزان
همبستگی بین شاخصهای یک سازه با آن سازه و میزان همبستگی بین شاخصهای یک سازه
با سازههای دیگر مقایسه میشود [ .]14برای بررسی روایی واگرا از روش فورنل و الرکر
1. Average Variance Extracted

ینفعان در فرآيند توسعه ...
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( ،)1981استفاده شده است .بر اساس این روش ،جذر مقادیر  AVEبا همبستگی سازهها مقایسه
میشود .همانگونه که جدول  ،5نشان میدهد ،جذر  AVEبرای هر سازه ،از همبستگی آن سازه
با سایر سازهها بیشتر است که این امر نشاندهنده مناسببودن روایی واگرای سازهها است.
جدول  .5مقایسه جذر  AVEبا همبستگی سازهها (روایی واگرا)
تأمینکنندگان 


مشارکت

مشتريان 

مشارکت

وظیفهای 


میان

مشارکت

گروههای


جديد 

عملکردمالي

توسعهمحصول

جديد 

توسعهمحصول

عملکردغیرمالي

مشارکت
تأمینکنندگان

 0/866

مشارکت مشتریان

0/377

0/843

0/708

0/676

0/911

0/536

0/838

0/819

0/843

0/560

0/792

0/629

0/724

0/819

0/452

0/905

0/660

0/785

 0/836

مشارکت گروههای
میانوظیفهای
عملکرد مالی توسعه
محصول جدید
عملکرد غیرمالی
توسعه محصول جدید
عملکرد سازمان

عملکردسازمان 



0/906

مدل اندازهگیری .مدلهای مبتنی بر معادالت ساختاری از دو بخش مدلهای اندازهگیری
(بیرونی) و مدلهای ساختاری (درونی) تشکیل شدهاند که مدلهای اندازهگیری نشاندهنده نحوه
تبیین متغیرهای پنهان توس ،متغیرهای آشکار و مدل ساختاری نمایانگر ارتبا میان متغیرهای
پنهان هستند .باالتربودن بار عاملی از مقدار  0/4و باالتربودن آماره  tبر اساس آزمون
بوتاستراپینگ 1از مقدار  ،1/96نشاندهنده معناداری همبستگی متغیرهای اابلمشاهده با
متغیرهای پنهان مربو به خود است [ .]6نتایج مدل اندازهگیری پژوهش که معادل تأیید عاملی
تأییدی است ،در شکلهای  2و  ،3گزارش شده است که بر اساس آن ،بار عاملی همه متغیرهای
آشکار بیشتر از  0/4و مطلو است؛ همچنین آماره  tبرای تمامی متغیرها از مقدار بحرانی 1/96
بزرگتر است که نشاندهنده تأیید اعتبار بیرونی مدل و حذفنشدن هیچیک از متغیرهای
پژوهش است.


1. Bootstrapping

38

چشمانداز مديريت صنعتي  -شماره  - 27پايیز 1396

مدلساختاری .شکل  ،3مدل ساختاری پژوهش را در حالت معناداری و جدول  ،6نتایج آزمون
فرضیات پژوهش را به همراه تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای پژوهش نشان میدهد.
اساس پذیرش یا رد فرضیهها بر مقدار ارزش  tارار داده شده است .چنانچه این مقدار برای یک
مسیر معین ،کمتر از  1/96یا بیشتر از  -1/96باشد ،فرضیه مربوطه رد شده و در غیر این صورت
پذیرفته خواهد شد .بر اساس یافتهها ،دو فرضیه اول و دوم پژوهش مبنی بر تأثیر مشارکت
تأمینکنندگان بر عملکرد مالی و غیرمالی توسعه محصول جدید تأیید نشده است؛ زیرا ارزش t
این دو فرضیه ،در بازه  1/96و  -1/96ارار میگیرد؛ همچنین تأثیر مشارکت مشتریان در فرایند
توسعه محصول جدید بر عملکرد سازمان که در فرضیه ششم مطرح شده بود ،معنادار ،اما این
تأثیر منفی بوده است .نتایج پژوهش ،تأثیر اابلتوجه مشارکت گروههای میانوظیفهای بر
عملکرد توسعه محصول جدید و عملکرد کلی سازمان را نشان میدهد؛ بهنحویکه اثر کلی
مشارکت گروههای میانوظیفهای بر عملکرد کلی سازمان ،بیش از 0/87است.
بــرازش مــدل ســاختاری کــه نشــاندهنــده تــأثیر متغیرهــای بــرونزا بــر متغیرهــای
درونزای مــدل اســت ،بــر اســاس ضــریب تعیــین  R2تعیــین مــیشــود کــه ســه مقــدار ،0/19
 0/67 ،0/33بــه عنــوان مــالک ضــعیف ،متوســ ،و اــوی بــودن بــرازش مــدل در نظــر گرفتــه
میشود [ .]42ضـرایب  R2بـ رای متغیرهـای عملکـرد مـالی توسـعه محصـول جدیـد ،عملکـرد
غیرمــالی توســعه محصــول جدیــد و عملکــرد ســازمان بــهترتیــب مقــادیر  0/820و  0/787و
 0/881بهدست آمده است که نشاندهنده اابلیت اطمینان باالی مدل هستند.
برای سنجش برازش بخش کلی مدل معادالت ساختاری ،شاخص GOFکه توس ،تننهاوس
و همکاران ( )2004ارائهشده ،بهکار رفته است .این شاخص با فرمول زیر محاسبه میشود:
GOF= √𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 × R2= 0/613 ×0/829

وتزل و همکاران ( ،)2009سه مقدار  0/25 ،0/01و  0/36را بهعنوان مقادیر ضعیف،
متوس ،و اوی برای اعتبار کلی مدل معرفی کردهاند .با توجه به اینکه شاخص  GOFبرای مدل
پژوهش حاضر ،مقدار  0/713محاسبه شده است ،نشان از مناسببودن برازش بخش کلی دارد.
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شکل  .2مدل ساختاری پژوهش در حالت ضرایب تأثیر

شکل  .3مدل ساختاری پژوهش در حالت معناداری


نتیجهگیری 

.5بحثو

در پژوهش حاضر ،تأثیر مشارکت ذینفعان در توسـعه محصـول جدیـد بـر عملکـرد توسـعه
محصول جدید و عملکرد کلی سازمان بررسی شد .بر اساس یافتهها ،بیشتر فرضیههای پـژوهش
تأیید شد که نشاندهندهی تأثیر ابعاد مختلف مشارکت بر عملکرد اسـت؛ البتـه در میـان تمـامی
ابعاد ،مشارکت گروههای میانوظیفهای در توسعه محصول جدید بـاالترین اابلیـت تبیـینکننـده
عملکرد را داشته است و این تأثیر ،نه تنها بر عملکرد مالی و غیرمالی توسعه محصول جدید ،بلکه
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بر عملکرد کلی شرکت ،مانند رشد فروش ،سـهم بـازار و بازگشـت سـرمایه اسـت .تـأثیر مثبـت
مشارکت گروههای میانوظیفه ای بر توسعه محصول جدید با نتایج چندین مطالعـه ماننـد کـیم و
کانگ ( ،)2008جمسر و لیندرز ( )2011و اولیویرا و همکاران ( ،)2016همخوانی دارد؛ البته بـرای
موفقیت گروههای چندوظیفه ای در توسعه محصول باید عوامل زیادی همچـون میـزان دانـش و
بلوغ فکری کارکنان ،میزان انگیزه کارکنان برای اشتراک اطالعات [ ]5و ویژگـیهـای رهبـر در
گروههای میانوظیفهای [ ،]36در نظر گرفته شود.
تأثیر مشارکت تأمین کنندگان در توسعه محصول جدید بر عملکرد کلی سازمان تأیید شد؛ اما
این مشارکت بر ابعاد مالی و غیرمالی توسعه محصول جدید تأثیری نداشته است .تـأثیر مشـارکت
1
تأمینکنندگان در توسعه محصول بر عملکرد کلی سازمان با رویکرد شراکت مبتنی بر همکـاری
در فعالیتهای زنجیره تأمین تطابق دارد که موفقیت یک شرکت را جدا از موفقیت تأمینکنندگان
و مشتریان آن نمیداند .بر مبنای این رویکرد ،سازمانها منابع خـود را بـرای دسـتیابی بـه یـک
هدف مشترک تسهیم میکنند [ .]41در شرکتهـای سـختافـزاری ،ماننـد سـایر شـرکتهـای
تولیدی ،بخش اابلتوجهی از بهای تمامشده به مواد اولیه اختصاص دارد و درنظرگرفتن ایدهها و
نظرهای تأمینکنندگان ،به بهبود مزیتهای شرکت کمک مـیکنـد؛ همچنـین تـأمینکننـدگان
معموالً اطالعات گستردهای هم از ویژگی های فنی و هـم از عوامـل محیطـی مـؤثر بـر بـازار و
نیازهای مشتریان دارند و ترکیب نظرهای آن ها با کارشناسان شرکت و مشتریان ،امکان ارزیـابی
محصوالت از جنبه ها و معیارهای متنوع را فراهم مـیکنـد .بـاوجـودایـن ،عـدمتـأثیر مشـارکت
تأمینکنندگان بر عملکرد مالی و غیرمالی توسعه محصول جدید ،با نتـایج مطالعـه نجفـیتوانـا و
همکاران ( ،)2013سازگار نیست؛ زیرا در این مطالعه ،مشارکت تأمینکننـدگان هـم بـر عملکـرد
مالی و هم غیرمالی توسعه محصول جدید تأثیر داشته است .این نتیجه شاید اینگونه اابلتفسـیر
باشد که تأمینکنندگان در مشارکت با واحد پژوهش و توسعه شرکت ،اولویت را بـه منـافع خـود
می دهند تا منافع شرکت؛ بنابراین بهتر است در موضوع مشارکت تأمینکنندگان در فرایند توسعه
محصول جدید با احتیا برخورد کـرد و احتمـال منفعـتهـای تـأمینکننـدگان از پیشـنهادهـا و
نظرهایی که درخصوص توسعه محصول ارائه میکنند ،در نظر گرفته شود.
در بخش سوم نتایج پژوهش ،تأثیر مشارکت مشتریان در توسعه محصول بر عملکرد مـالی و
غیرمالی توسعه محصول تأیید شد؛ اما این مشارکت بر عملکرد کلی سازمان تأثیری منفی داشـته
است .تأیید تأثیر مشارکت مشتریان بر عملکرد توسعه محصول با نتـایج مطالعـهی اسـسالدینگ و
وودز ( ،)2006مطابقت دارد که تأثیر مشارکت مشتریان در توسعه محصول را بـیش از مشـارکت
تأمینکنندگان دانستهاند .این یافته نشان میدهد که برای بهبود فرایندهای توسعه محصول بایـد
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مشتریان در تمام مراحل توسعه محصـول جدیـد و بـهویـژه طراحـی محصـول مشـارکت کننـد.
همانگونه که ایتنـر و الرکـر ( )1997بیـان مـیکننـد ،هـر چـه مشـارکت مشـتریان در مرحلـه
ابتدایی تری صورت گیرد ،احتمال ناکامی در توسـعه محصـول جدیـد کمتـر مـیشـود و شـرکت
میتواند از هزینههای باالی عدماستقبال از محصوالت تازهمعرفیشـده بـه بـازار بکاهـد .بیشـتر
شرکتها از مجموعه منتخبی از مشتریان برای آزمایش محصول پیش از عرضه به بازار اسـتفاده
میکنند؛ درحالیکه پیشنهاد پژوهش حاضر ،استفاده از دیدگاه مشتریان ،در مرحله طراحی و حتی
پیش از آن ،در پایش و ارزیابی فرصتها و ایـدههـا اسـت .رویکـرد مشـتریمـداری در طراحـی
محصول ،امکان استفاده از رویکرد کششی بازاریابی را که نتایج مطمئنتری بـه همـراه دارد ،بـه
شرکت می دهد .بر این اساس ،مشتری در تمام مراحل توسعه محصول جدیـد بـا شـرکت همـراه
است و شرکت با اطمینان بیشتری محصول را به بازار عرضه میکند؛ زیرا استقبال احتمالی بـازار
در مراحل مختلف پاالیش شده است.
با توجه به آزمون فرضیهها و نتایج پژوهش ،چنـد پیشـنهاد بـرای بهبـود عملکـرد از طریـق
مشارکت ذینفعان در توسعه محصول جدید ارائه میشود:
 .1مشارکت مشتریان در مراحل ابتدایی توسعه محصول و حتی پـیش از طراحـی محصـول ،بـه
بهبود عملکرد توسعه محصوالت جدید کمک میکند .هدف نهایی تمام زنجیره تأمین ،اتصال بـه
مشتری است؛ بنابراین ابتدا باید مطمئن شوند که نقطه اتصال آنها ،اابلاتکا است .ایـن اابلیـت
اتکا ،درک وااعیتری از احتمال شکست یا موفقیت توسعه محصوالت جدید فراهم میکند؛
 .2مشارکت تأمینکنندگان در فرایند توسعه محصول به کسب مزیتهای ایمتی و کیفیتی منجـر
میشود؛ بنابراین پیشنهاد میشود تأمینکنندگان بهعنوان بخش جداییناپذیری از ایـن فراینـد در
نظر گرفته شوند و سازوکارهایی برای دریافـت مسـتمر اطالعـات از تـأمینکننـدگان در مراحـل
ابتدایی توسعه محصول پیشبینی شود.
 .3تأمینکننده و شرکت ممکن است منافع متفـاوتی در زنجیـره تـأمین داشـته باشـند؛ بنـابراین
همکاری شرکت با تأمینکنندگان باید به صورتی شکل گیرد که یک درک مشترک از منافع ناشی
از توسعه محصول جدید ایجاد شود.
 .4گروههای میانوظیفهای علیرغم برخورداری از مزیتهای ذاتی در مشارکت با واحد پـژوهش
و توسعه ،مستعد بروز تعارضات سازمانی و ایجـاد آشـفتگی و تـأخیر در فراینـد توسـعه محصـول
هستند که نقش رهبری این گروهها را بسیار برجسته میکند؛ ازاینرو پیشنهاد مـیشـود رهبـری
گروههای میانوظیفهای از ادرت مشروعیت و مرجعیت اابلابولی برخوردار باشد تا بتواند جریـان
نوآوری را بهصورت اثربخشی هدایت کند.
 .5همانند تفکیکی که در این پژوهش صورت گرفته است ،بهتر است شرکتها به دو بُعد مـالی و
غیرمالی محصوالت جدید بهصورت جداگانه توجه کنند؛ زیرا تفکیـککـردن ایـن دو بُعـد باعـث
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میشود سازمان بهتر نتایج بهکارگیری رویکردهای مختلف را موردتحلیل ارار دهد .بـرای مثـال،
کاربرد یک تکنیک خاص شاید نتواند بُعد مالی را تحتتأثیر ارار دهد؛ اما امکان دارد تأثیر مثبتـی
بر بعد غیرمالی داشته باشد .همان طوری که در این مطالعه نیز مشارکت تأمینکنندگان تأثیری بر
بُعد مالی نداشته ،اما بر بّعد غیرمالی تأثیر مثبت گذاشته است.
پژوهش حاضر دارای دو محدودیت پژوهشی اصلی است :مهمترین محدودیت ،عدمدسترسی
به دادههای عینی ،بهخصوص در مورد عملکرد سازمانی ،است که پژوهشگران را وادار ساخت
تنها از پرسشنامه برای تحلیل دیدگاه افراد نسبت به عملکرد استفاده کنند؛ محدودیت دیگر این
است که پاسخگویی به پرسشنامههای متغیرهای پژوهش ،توس ،یک فرد واحد در سازمان
صورت گرفته است که مسئلهای به نام «خطای روش مشترک »1ایجاد میکند .برای مثال،
بخش مشارکت تأمینکنندگان میتوانست توس ،خود تأمینکنندگان پاسخ داده شود؛ البته با
توجه به پیچیدگی زیاد این کار ،چنین امکانی برای پژوهش حاضر فراهم نبوده است.
در امتداد مسیر پژوهشی مقاله حاضر پیشنهاد می شـود کـه عوامـل متعـدد مـؤثر بـر رابطـه
مشارکت گروههای میانوظیفهای و عملکرد سازمان ،مانند میزان دانش و بلوغ فکری کارکنـان و
میزان انگیزه کارکنان برای تسهیم اطالعات ،به عنوان عوامل تعدیل گر موردبررسی اـرار گیرنـد؛
همچنین در این پژوهش به بررسی مشارکت ذینفعان در فرآینـد کلـی توسـعه محصـول جدیـد
پرداخته شد .پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی ،فرآیند توسـعه محصـول بـه مراحـل مختلـف
تقسیم شده و به بررسی تأثیر مشارکت در هر یک از مراحل پرداخته شود .درنهایت اینکه عملکرد
توسعه محصول جدید دارای تقسیمبندیهای مختلفی است که در این پژوهش ،از دو بُعد مـالی و
غیرمالی به عملکرد پرداختـه شـد؛ بنـابراین پیشـنهاد مـیشـود در پـژوهشهـای آتـی ،ابعـاد و
تقسیمبندیهای دیگری نیز در نظر گرفته شود.
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