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چکیده
هــدف از انجــام ایــن پژوهــش بررســی پیامدهــای مشــاركت مشــتری بهمنظــور خلــق
محصــوالت جدیــد در صنعــت گردشــگری اســت .بــا توجــه بــه پیشــینۀ تحقیــق و مطالعــات
پژوهشــگران ،مــدل مفهومــی پژوهــش تدویــن و فرضیههــا تعییــن شــدهاند .در ایــن
مطالعــه كــه از نــوع پیمایشی ـ همبســتگی و تكمقطعــی اســت ،نمونهگیــری بهصــورت
غیرتصادفــی در دســترس از بیــن مشــتریان آژانــس خدمــات مســافرتی شوانگشــت در
کردســتان انجــام شــده اســت .ابــزار گــردآوری دادههــا پرســشنامه بــوده و بــرای تجزیــه
و تحلیــل دادههــا و بررســی فرضیههــا از روش مدلســازی معــادالت ســاختار اســتفاده
شــده كــه بــه ایــن منظــور نرمافـزار آمــاری اســمارت پــی ال اس بـهكار گرفتــه شــده اســت.
یافتههــای پژوهــشتأثیــر مشــاركت مشــتری بهمنظــور خلــق محصــول جدیــد را بــر
رضایــت ،وفــاداری ،هزینــۀ مشــتریان و ســرعت نــوآوری مشــخص کــرده اســت .طبــق نتایج
بهدس ـتآمده ،مشــارکت مشــتری از بیــن متغیرهــای انتخابشــده بیشــترینتأثیــر مثبــت را
در رضایــت گردشــگران از ســفر خواهــد داشــت و پــس از آن بــه ترتیــب بیشــترینتأثیــر را در
وفــاداری ،هزینههــای مشــتریان و ســرعت نــوآوری داشــته اســت .در ایــن پژوهــش ،ب ـرای
نخســتینبار در ای ـران ،پیامدهــای مشــارکت مشــتری در خلــق محصــول و خدمــات جدیــد
در صنعــت گردشــگری بررســی شــده اســت.

مقدمه
هر کشــوری بـرای توســعۀ اقتصــادی نیازمنــد ســرمایهگذاری
در بخشهــای گوناگــون اســت و بــدون ســرمایهگذاری در
طرحهــای زیربنایــی و روبنایــی ،نمیتــوان انتظــار گســترش
اشــتغال ،تولیــد و رفــاه اقتصــادی را داشــت .از طرفــی ،گردشــگری
امــروزه ،بهمنزلــۀ گســتردهترین صنعــت خدماتــی جهــان،
در عرصههــای اقتصــادی ،فرهنگــی ،اجتماعــی و سیاســی در
جایــگاه ویــژهای ق ـرار گرفتــه اســت .برخــاف گذشــته کــه فقــط
افــراد معــدودی میتوانســتند در فراینــد آن مشــارکت داشــته
باشــند ،افزایــش تعــداد گردشــگران گویــای تبلوریافتــن گردشــگری
بهعنــوان یــک نیــاز اســت .همیــن امــر ضریــبتأثیرگــذاری
گردشــگری را افزایــش داده اســت .بنابرایــن ایــن صنعــت امــروزه
ایــن قابلیــت را دارد کــه در حیــات اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی
و سیاســی جوامــعتأثیــری دوچنــدان بگــذارد (موحــد و که ـزادی،
 .)1389ازای ـنرو ،امــروزه بیشــتر کشــورها درصــدد بهرهبــرداری از
ایــن موقعیــت برآمدهانــد.

بــا توجــه بــه وابســـتگی شـــدید ایــران بـــه درآمـــدهای
نفت��ی ،پایانپذیرــ بـ��ودن ای��ن منبـ��ع و نوسـ��انهای قیمتــی شــدید
آن در چنــد ســال گذشــته ،لــزوم تغییــر در برنامــــه در جهــــت
بــهكــ�اـرگیری منــ��ابع جایگزی��ن ،بهمنظـ�ور رهایــی از اقتصـــاد
تـكمحصـ�ـولی ،بیشازبـ��یش در كشـوــر احسـ��اس مـیشـــود .بــا
توجـ�ه ب��ه تبدیلشـــدن صـــنعت گردشـــگری بـــه یكــی از صنایــع
برتـ�ر جهـ�ان و توانای��ی بالق��وۀ ایــران در ای��ن زمین��ه ،از لحــاظ
جاذبههــای تاریخ�یـ در جایــگاه ده��م و از لح��اظ جاذبههــای
فرهنگـ�ی و طبیعــ�ی در بــــن پنج كشـ��ور برتـــر جهان قــرار گرفتـــه
اســ�ت .همچنیـ�ن ،از نظــر تن�وـع صنایــع دســتی ،ای ـران جـ�زو سـ�ه
كش��ور برتـ�ر جـ�ان بهش��مار میآی��د (نعمتــی .)1384 ،بــر ایــن
اساس ،مـیتـ��وان گردشـگــری را یكــ��ی از بهتــ��رین گزینــههــای
ممكــ��ن بــ��رای جایگزینیــ درآمدهـ�ای نفت��ی ،كاهــش وابســتگی
ش�دـید بهــ اقتص�اـد تكمحصـ��ولی و حركـــت بـــه سـ�مـت توسـ�عۀ
مطل��وب دانس��ت .نكت��های ك�هـ بای��د همیشــه مدنظ��ر ق��رار داد،
شــناخت دقیــق و علمـــی قابلیــت و تنگناهــای هــر منطقه از كشـــور
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اسـ��ت ت��ا بـ��ا برنامـ��هریزی منســـجم و مدیریــت كارآمد بــه هدف
موردنظـ�ر نائـ�ل شـ�د.
كردســـان ،ب��ه علــت داشــتن شــرایط مســاعد اقلیمـــی
و زیسـ�تمحیطی ،از دوران پی�شـ از تــ�اریخ ،بـهعنـــوان یكــی
از استقرارگاههــ�ای بشــــی مـــورد توجـ��ه بـوــده اســت؛ نتایــج
كاوشه��ای علم��ی باسـتانشناسـ��ی در مكانهــای باســـتانی
حــ�اكی از ای�نـ مطلـ��ب اســـت .در كردس��تان ح��دود یکه ـزار و
 234اثـــر باسـ��تانی شناسـ��ایی شـده كــ�ه پانصـد اثـ��ر از آنهـا در
فهرستــ آثــار ملـ�ی بــه ثب�تـ رس��یده اس��ت .كردستــان ،عالوهبــر
داشـ�تن جاذبههــای تاریخــی ،بــه لحــاظ گردشـــگری خریــد و
طبیعتگـ�ردی و ویژگـیهـ�اـی فرهنگـیــ قابلی��ت منحصربهفــردی
دارد .متأسـ�فـانه ،بـــه علـ�ل مختل��ف ،هنوــز از ایـ�ن منابــع
بهرهبــرداری مناســ�ب نشـ�ده اس��ت .همچنــ�ین ،بــ�ه علـ�ت وجـ�ود
بی��كاری زی��اد در اس��تان و تواناییــ گردش��گری در اش��تغالزایی،
در ایــن پژوهــش پیامدهــای مشــارکت مشــتری بهمنظــور خلــق
محصــول و خدمــات جدیــد در صنعــت گردشــگری بررســی
شــده اســت .امیــد اســت نتایــج بهدس ـتآمده در بهبــود صنعــت
گردشــگری در ایــن اســتانمؤثــر واقــع شــود.
شــباهتهای موجــود در ســبک زندگــی و باورهــای
ســاکنان محلــی بــا گردشــگران زمینــۀ تعامــل و همــکاری میــان
ارائهدهنــدگان خدمــات و مشــتریان (گردشــگران) و خلــق
تجرب ـهای مشــترک میــان ایــن دو طیــف را ایجــاد کــرده اســت .بــا
توجــه بــه نتایــج تحقیقــات انجامشــده ،مهمتریــن علــت ناکامــی
محصــوالت جدیــد عرضهشــده در بــازار نبــود تناســب میــان نیــاز
مشــتریان و تولیــد و عرضــۀ آنهاســت .مشــتریان معتقدنــد کــه
هــدف شــرکتها از تولیــد ایــن محصــوالت رفــع نیــاز و کســب
رضایــت مشــتریان نیســت و محصــول جدیــد نیــاز آنها را بــرآورده
نمیکنــد .در واقــع مشــارکتدادن مشــتریان 1بــه ایــن معناســت
کــه ســازمان جســارت پذیــرش نظــر مشــتریان را در خــود افزایــش
دهــد و از توانایــی الزم بــرای انطبــاق محصــوالت و خدمــات
و فرایندهــای ســازمانی بــا نظرهــا و خواســتههای مشــتریان
برخــوردار شــود .مشــتریان بــا ارائــۀ اطالعــات حیاتــی در افزایــش
میــزان موفقیــت محصــول جدیــد نقــش مهمــی ایفــا میکننــد
( )Katz & Allen, 1985و بــه شــرکتها کمــک میکننــد تــا
اطالعــات الزم را بهدســت آوردنــد و بــا همراهــی مدیریــت منابــع
و روابــط ،تضمینــی بــرای موفقیــت ســازمان در بلندمدتانــد
( .)Magnusson, 2003همچنیــن جمـعآوری اطالعــات و دانش
مشــتریان موجــب تســریع در رونــد توســعۀ محصــول در شــرکت
میشــود ( .)Sanden, 2007شــرکتها بــا بررســی اطالعــات
بهدســتآمده از مشــتریان میتواننــد مشــکالت را بشناســد و
برطــرف کننــد و از ایــن طریــق میتواننــد مزیــت رقابتــی بهدســت
آورنــد ( .)Nguyen, 2014اگــر مشــتریان در تولیــد محصــوالت
و خدمــات مشــارکت داده شــوند ،احتمــال خلــق و بــروز ایدههــای
1. Customer Involvement

جدیــد در کس ـبوکار بســیار افزایــش خواهــد یافــت .بــه عبــارت
دیگــر ،همــکاری بیــن مشــتریان و تولیدکنندههــا را میتــوان یــک
راه بــرای کســب دانــش مولــد درنظــر گرفــت (Schmitz et al.,
 .)2011در ایــن مشــارکت مشــتری نیازهــای خــود را بــه شــرکت
انتقــال میدهــد و ســازمان از ایــن اطالعــات در جهــت ســاخت
محصــول اســتفاده میکنــد .ایــن فرایندهــا ارائــۀ بازخــورد دربــارۀ
محصــوالت و خدمــات ،شــناخت شــکافهای بــازار ،نشــاندادن
واکنشهــا ،ابــراز ترجیحــات و مفاهیــم خریــد اســت و بهبــود
نهایــی بــرای نقــاط شکســت و تغییــرات طراحــی را پیشــنهاد
میدهــد ( .)Khalid & Helander, 2003تعامــل بــا مشــتریان
باعــث میشــود نیازهــای آشــکار و پنهــان شناســایی شــوند و
مشــکالت فراینــد توســعه بــه حداقــل برســد .همچنیــن ،داشــتن
روابــط نزدیــک بــا مشــتری بــه تولیــد محصوالتــی باکیفیــت
مطابــق بــا ســلیقۀ مشــتریان میانجامــد (Carbonell et al.,
 .)2009بــا بررســیهای انجامشــده از ســوی پژوهشــگران،
بــه علــت اهمیــت فــراوان ایــن مبحــث و تأثیــر آن بــر موفقیــت
شــركتها ،پژوهــش در ایــن زمینــه ضــروری بهنظــر میرســد.
ایــن كــه مشــتریان تــا چــه انــدازه میتواننــد در فراینــد توســعۀ
محصــول جدیــد مشــاركت كننــد و شــركتها تمایــات و
خواســتههای مشــتریان را در فراینــد توســعۀ محصــول وارد كننــد،
مســتلزم ارتبــاط متقابــل فعــال بــا مشــتری اســت .مفهــوم خلــق
مشــترک در اصــل از منطــق غالــب خدمــات سرچشــمه میگیــرد
کــه وارگــو و الش بیــان کردهانــد (.)Vargo & Lusch, 2008
تحــت منطــق غالــب خدمــات ،طرفیــن بــا بهاشــتراکگذاری
دانــش و منابــع بــه فراینــد خلــق مشــترک کمــک میکننــد؛ از
طریــق ایــن تعامــل ســرویس جدیــدی بهوجــود میآیــد کــه
ارزش افــزوده ایجــاد میکنــد ( .)Vargo & Lusch, 2008ایــن
ً
منطــق داللــت بــر ایــن دارد کــه ارزش بهجــای اینکــه منحص ـرا
در ارائــۀ خدمــات باشــد ،در فراینــد تعامــل رخ دهــد (Etgar,
 .)2008; Grönroos, 1997در واقــع هنگامیکــه مشــتریان در
فراینــد توســعۀ خدمــات شــرکت میکننــد ،درک آنهــا از تعلــق
بــه شــرکت منعکسکننــدۀ رضایــت و وفــاداری آنهــا از شــرکت
خدماتــی اســت .امــروزه مشــتریان منابــع خلــق ارزش و مزیــت
رقابتــی درنظــر گرفتــه میشــوند و نقــش مهمــی در نــوآوری
محصــوالت ایفــا میکننــد ( .)Alves et al., 2016ازایــنرو
شــرکتها هــر روز بیشــتر آنهــا را در فعالیتهــای مربــوط
بــه توســعۀ محصــوالت جدیــد مشــارکت میدهنــد و از ایــن
طریــق بــه خالقیــت محصــول ،کاهــش هزینــۀ توســعه ،افزایــش
ســرعت توســعه و نــوآوری و موفقیــت در بــازار دســت مییابنــد
( .)Tseng & Chiang, 2016گردشــگر در محیــط گردشــگری،
درحالیکــه در خلــق تجربــه شــرکت میکنــد ،انــواع منابــع
شــخصی ماننــد زمــان ،تــاش ،پــول و دانــش را بــرای ســازمان
بــه ارمغــان مــیآورد .گردشــگر هرچــه بیشــتر از طریــق زمــان و

پیامدهایمشارکتمشتریبهمنظورخلقمحصوالتجدید
در صنعت گردشگری

رضایت
رضایــت مشــتری یکــی از مهمتریــن مفاهیــم در مطالعــات
بازاریابــی اســت ( .)Jamal, 2004الیــور ( )1981توضیــح
میدهــد کــه احســاس رضایــت زمانــی بــروز میکنــد کــه
مشــتریان درک خــود از عملکــرد محصــول یــا خدمــات واقعــی را
بــا انتظــارات خــود مقایســه کننــد ،و ایــن محصــول یــا خدمــات
1. Pansari & Kumar

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

مروری بر ادبیات موضوع
مشارکت مشتری
اگرچــه محققــان رشــتههای گوناگــون ازجملــه بازاریابــی
دربـ�ارۀ مفهـ�وم مشـ�ارکت بهطـ�ور گسـ�ترده بحـ�ث کردهانـ�د ،در
ادبیــات موجــود درخصــوص مفهومســازی و تعریــف مشــارکت
مشــتریان توافقــی مشــاهده نمیشــود (.)Katz & Allen, 1985
کاتــز و آلــن در ایــن زمینــه ســه دیــدگاه اصلــی فراینــد روانشــناختی
( ،)Bowden, 2009دیــدگاه رفتــاری (Van Doorn et al.,
 ،)2010و دیدگاه روانشناســی انگیزشــی ()Brodie et al., 2011
را شناســایی کردنــد .بــاودن ( )2009نخســتین تعریــف مشــخص را
دربــارۀ مشــارکت مشــتری ارائــه داده و آن را فراینــدی روانشــناختی
توصیــف کــرده اســت کــه دربرگیرنــدۀ فرایندهایــی اســت کــه
طــی آن یــک مشــتری جدیــد وفــادار میشــود و تکــرار خریــد
صــورت میگیــرد .وان دورن و همــکاران ( )2010نیــز مشــارکت
مشــتری را جلوههایــی از رفتــار مشــتری نســبتبه برنــد یــا شــرکت

طراحی محصول جدید
پویایــی قوانیــن رقابتــی دنیــای کس ـبوکار ،لــزوم توجــه بــه
طراحــی و خلــق محصــوالت جدیــد را چنــد برابــر کــرده اســت.
ً
ســازمانها امــروزه دریافتهانــد کــه صرفــا تکیــه بــر اهرمهــای
ســنتی مثــل تمایــز و رهبــری هزینــه ،بــرای ارائــۀ محصــوالت در
محیــط رقابتــی کافــی نیســت و آنهــا بایــد بهطــور مــداوم بــه دنبــال
خلــق و توســعۀ محصــوالت جدیــد باشــند تــا بتواننــد در دنیــای
کســبوکار حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــند .توســعۀ محصــول
جدیــد بهمنزلــۀ رویکــردی نویــن بــرای پاســخگویی بــه تغییــرات
محیطــی ب ـهکار م ـیرود ،لــذا اهمیــت ایــن فراینــد در محصوالتــی
کــه بــه ســامانهای و پیچیدگــی معروفانــد دوچنــدان میشــود.
شــرکتها بــرای اینکــه بهدرســتی جوابگــوی تغییــرات
محیطــی باشــند ،تولیــد و عرضــۀ برخــی محصــوالت را متوقــف
میکننــد یــا اصالحاتــی را در آنهــا اعمــال میکننــد .همچنیــن،
بــا توجــه بــه شناســایی نیازهــا و خواســتههای مصرفکننــدگان
در بازارهــای مختلــف و بهمنظــور برآوردهســاختن ایــن نیازهــا و
تداومبخشــیدن بــه تجــارت بلندمــدت و افزایــش رونــق اقتصــادی،
بــه خلــق و توســعۀ محصــوالت جدیــد اقــدام میکننــد (kunz et
.)al., 2017
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تــاش درگیــر فراینــد خلــق مشــترک شــود ،احتمــال بیشــتری وجــود
دارد کــه تجربــهای مثبــت بهدســت آورد (Prebensen et al.,
 .)2014در واقــع دریافتکننــدۀ کاال یــا خدمــات (گردشــگر) هــم
خالــق ارزش اســت و هــم دریافتکننــدۀ آن؛ خــود دریافتکننــده
اســت کــه میــزان ارزش را تعییــن میکنــد ،بنابرایــن ،همانطــور
کــه امــروزه مشــتریان بهطــور فزاینــدهای قــدرت و کنتــرل خــود را
بهدســت میآورنــد ،تأمینکننــدگان خدمــات نیــز بایــد فعاالنــه
بــا آنهــا تعامــل داشــته باشــند ( .)Mathis et al., 2016برخــی
از مطالعــات نشــان میدهنــد کــه درک رضایــت گردشــگر بــرای
بازاریابــی مقصــد موفــق ضــروری اســت ،زی ـرا نهتنهــا بــر مصــرف
کاالهــا و خدمــاتتأثیــر میگــذارد ،انتخــاب آینــدۀ یــک مقصــد
و قصــد بازدیــد مجــدد گردشــگران را نیــز تحتتأثیــر قــرار
میدهــد (Williams & Soutar, 2009; Yoon & Uysal,
 .)2005; Baloglu et al., 2004در حقیقــت همــکاری متقابــل
کارآمــد ،هزینههــا و نقصهــای محصــول را کاهــش میدهــد و
ایــن بــه ایــن معنــی اســت کــه محصــوالت را میتــوان بــا قیمــت
کمتــر و کیفیــت بیشــتر پیشــنهاد کــرد (;Valle & Avella, 2003
 .)Schilling & Hill, 1998مشــتریان میتواننــد فعاالنــه بــا ارائــۀ
ایدههــای نوآورانــه ،فراهمکــردن ورودی بــرای طراحــی محصــول
جدیــد و ارتقــا ،یــا شــرکت در آزمایــش محصــول و پشــتیبانی از
شــرکتها بــرای ارضاکــردن نیازهــای موجــود کــه هنــوز توســط
بــازار تأمیــن نشــدهاند بــه توســعۀ موفقیتآمیــز محصــوالت جدیــد
کمــک کننــد (;Nambisan, 2002; Ogawa & Piller, 2006
 .)Hoyer et al., 2010بــا توجــه بــه تمــام ایــن محدودیتهــا
و مزایــا ،هــدف از پژوهــش حاضــر بررســی پیامدهــای مشــارکت
مشــتری بهمنظــور خلــق محصــول و خدمــات جدیــد در صنعــت
گردشــگری اســت.

توصیــف کردهانــد کــه فراتــر از خریــد اســت و در اثــر محرکهــای
انگیزشــی ایجــاد میشــود .آنهــا بــر ایــن نظرنــد کــه اگــر اهــداف
مشــتری بــا اهــداف شــرکت ســازگار باشــد ،بایــد مشــارکت مشــتری
در شــرکتتأثیــر مثبــت داشــته باشــد .بااینحــال ،اگــر اهــداف
مشــتری و شــرکت ناســازگار باشــند ،مشــارکت مشــتری ممکــن
اســت پیامدهــای منفــی بیشــتری بــرای شــرکت داشــته باشــد.
بــرودی و همــکاران ( )2011نیــز مشــارکت مشــتری را وضعیتــی
روانــی میداننــد کــه بهموجــب تجربــۀ تعاملــی و همآفرینــی
مشــتری نســبتبه یــک شــیء (ماننــد برنــد) بهوجــود میآیــد
( .)Vivek et al., 2012تعلقخاطــر مشــتری را در قالــب میــزان
شــدت مشــارکت مشــتری و برق ـراری ارتبــاط وی بــا پیشــنهادهای
شـ�رکت یـ�ا فعالیتهـ�ای سـ�ازمانی آن شـ�رکت توصیـ�ف کردهانـ�د.
پانســاری و کومــار )2018( 1در تعریفــی جامــع ،مشــارکت مشــتری
را فراینــدی تعریــف میکننــد کــه از طریــق آن مشــتری مســتقیم و
غیرمســتقیم در ایجــاد ارزش بــرای شــرکت همــکاری میکنــد.
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حداقــل انتظــارات مشــتریان را بــرآورده کــرده باشــد؛ در ایــن
صــورت اســت کــه رضایــت بهدســت میآیــد .همچنیــن،
رضایــت را میتــوان بازخــورد و ارزیابــی پــس از خریــد کیفیــت
محصــول و خدمــات در مقایســه بــا انتظــارات قبلــی تعریــف کــرد
( .)Kotler & Keller, 2011در مقابــل ،پژوهشهــای دیگــری
نشــان دادهانــد کــه عوامــلتأثیرگــذار در مراحــل خریــد و مصــرف
محصــول و خدمــات تأثیــرات مهمــی در قضــاوت مشــتریان
دربــارۀ رضایــت دارنــد .بنابرایــن ،رضایــت مشــتری از رضایــت یــا
نارضایتــی مشــتری بعــد از مقایســۀ عملکــرد محصــول و خدمــات
استفادهشــده بــا انتظاراتــش بهدســت میآیــد (& Keller
.)Lehmann, 2006
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وفاداری
در تعریفــی کلــی ،وفــاداری بــه تعهــدی قــوی بـرای خریــد
مجــدد یــک محصــول یــا یــک خدمــت برتــر در آینــده اطــاق
میشــود ،بهگونـهای کــه همــان برنــد یــا محصــول ،بــا وجــود آثــار
و تالشهــای بازاریابــی بالقــوۀ رقبــا ،خریــداری شــود وفــاداری
نوعــی نگــرش مثبــت بــه یــک پدیــده (برنــد ،خدمــت ،مغــازه یــا
فروشــنده) و رفتــار حمایتگرانــه از آن کاال یــا خدمــت اســت .امــا
در تعریــف کاملتــری کــه از وفــاداری وجــود دارد ،وفــاداری
تعهــدی قــوی بــرای خریــد مجــدد یــک محصــول یــا خدمــت
برتــر در آینــده اســت ،بهطــوری کــه همــان مــارك یــا محصــول
بــا وجــودتأثیـرات و تالشهــای بازاریابــی بالقــوۀ رقبــا خریــداری
شــود ( .)Oliver, 1981الیــور ،در ســال  ،1981در چارچوبــی
مفهومــی ،طیــف کامــل وفــاداری و نشــان تجــاری را بــر اســاس
مــدل سلســلهمراتبتأثیــرات ارائــه کــرده اســت کــه از چهــار
مرحلــۀ شــناخت،تأثیرپذیــری ،تصمیــم بــه خریــد و اقــدام بــه
خریــد تشــکیل میشــود .تعریفــی کــه تمامــی مراحــل ایــن مــدل
را دربــر دارد و مفهومــی واحــد را از آنهــا ارائــه میدهــد.

مشــارکت مشــتری و بازخــورد مســتمر مشــتری در طــی فراینــد
توســعۀ محصــول ،فراینــد نــوآوری و توســعۀ محصــول جدیــد
را ســرعت میبخشــد (.)Vandenbosch & Clift, 2002
همچنیــن ،در تحقیقــات مشــابهی ،دیویــس کوپــر و همکارانــش
تأثیـرات مثبــت تحقیــق و توســعه و مشــارکت بیشــتر مشــتریان را بر
کاهــش زمــان فراینــد توســعه و نــوآوری اثبــات کردنــد (Cooper,
 .)2001در نتیجــه بــه اثبــات رســیده اســت کــه اگــر ســازمان
بتوانــد از مشــارکت مشــتریان خــود در فراینــد توســعۀ نــوآوری بهــره
گیــرد ،فراینــد نــوآوری بــا ســرعت بیشــتری پیــش مـیرود و چرخــۀ
توســعه و نــوآوری کوتاهتــر میشــود .ایــن امــر منافــع قابلقبولــی
را بـرای ســازمان خواهــد داشــت تــا بتوانــد زمــان رســیدن بــه بــازار
محصــوالت جدیــد و نوآورانــۀ خــود را کاهــش دهــد و در بــازار
رقابتــی امــروز در برابــر رقبــا حرفــی ب ـرای گفتــن داشــته باشــد.
هزینههای مشتریان
هزینههــای مشــتری بــه مقــدار پولــی داللــت دارد کــه
مشــتری بــرای دریافــت کاال و خدمــات پرداخــت میکنــد
( .) Grissemann & Stokburger-Sauer, 2012
مشــتریان ایــن هزینههــا را بــا ســطح عملکــرد محصــوالت و
خدماتــی دریافتــی مقایســه میکننــد .بنابرایــن اگــر محصــول یــا
خدمتــی کــه مشــتریان از ســازمان دریافــت میکننــد حداقــل
انتظــارات آنهــا را بــرآورده کــرده باشــد ،مشــتریان بابــت پرداخــت
هزینــۀ معقــول احســاس نارضایتـی نخواهنــد داشــت ،چــه بســا در
ازای دریافــت محصــول و خدمتــی کــه باالتــر از ســطح انتظارشــان
باشــد و بهنوعــی موجــب خوشــنودی آنــان شــود ـ کــه یــک درجــه
باالتــر از رضایــت اســت ـ حاضرنــد مبلغــی بیشــتر از مبلــغ واقعــی
بپردازنــد .ایــن درحالــی اســت کــه اگــر محصــول و خدمــت
دریافتــی حداقــل انتظــارات را بــرآورده نســازد ،مشــتریان از
پرداخـ�ت هزینهه��ا احس��اس رضای��ت نخواهندــ داشــت .بـ�ه بیـ�ان
بهتـ�ر ،تمای��ل ب��ه پرداخ��ت مقادیرــی از درآم�دـ پولــی اسـ�ت کــه
مصرفکنن�دـه حاضـ�ر اس��ت ب ـرای بهبــود وضعیــت رفاهــی خــود
ی��ا جلوگیــری از کاهشــ رف�اـه خ��ود بپ��ردازد (.)Batman, 2002

سرعت نوآوری
تعامــل نزدیــک بــا مشــتریان در طــی فراینــد توســعه نیــز
زمــان چرخــۀ توســعه را کاهــش میدهــد .ادبیــات در زمینــۀ
مطالعات پیشین  
جهتگیــری بــازار نشــاندهندۀتأثیــر مثبــت بالقــوۀ دخالــت
ُ
در ســال  ،2012گریســمن و اســتکبرگر پژوهشــی را
مشتــری ب�رـ س��رعت ن��وآوری اس��ت .بـرای مثــال ،اســاتر و نــارور
ادعــا میکننــد کــه توانایــی جم ـعآوری اطالعــات از مشــتریان بــه دربــارۀ مشــارکت گردشــگر در خدمــات مســافرتی انجــام دادنــد.
شــرکتها مزیتــی را در ســرعت و اثربخشــی واکنــش آنهــا بــه بــر اســاس یافتههــای پژوهــش آنــان ،حمایــت شــرکت از
فرصتهــا و تهدیدهــا میدهــد ( .)Slater & Narver, 1995مشــتری تــا حــد قابلمالحظ ـهای بــر می ـزان همــکاری مشــتریان
در تاریخچــۀ توســعۀ محصــول جدیــد ،کوپــر تأکیــد میکنــد تأثیــر مثبــت دارد .همچنیــن ،ایــن نتیجــه بــه دســت آمــد کــه
کــه بازخــورد مســتمر مشــتری در فراینــد توســعه ،اعتبــار طراحــی خلــق مشــترک بهطــور چشــمگیری بــر رضایــت ،وفــاداری و
محصــول را تأییــد میکنــد و در نتیجــه تغیی ـرات لحظــۀ آخــری را هزینههایــی کــه مشــتریان در ســفر انجــام میدهنــدتأثیــر مثبــت
بــه حداقــل میرســاند ( .)Cooper, 2001واندربــوش و کلیــف دارد ( .)Grissemann & Stokburger-Sauer, 2012در
نیــز در پژوهشــی عمیــق بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه افزایــش ســال  ،2017پژوهشــی انجــام شــد بــا هــدف پاسـخدادن بــه ایــن
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ســؤال کــه اگــر گردشــگران پیــش از دســتیافتن بــه تجربــه ،در
فراینــد خلــق مشــترک بــا ارائهدهنــدگان خدمــات مشــارکت کننــد،
چقــدر راضــی خواهنــد بــود؟ تحلیــل توصیفــی نشــان میدهــد
کــه گردشــگران دیگــر تمایلــی بــه انتخــاب ســنتی ندارنــد ،بلکــه
ترجیــح میدهنــد تجــارب ســفرهای شــخصی را بــر اســاس
نیازهــا و انتظــارات خودشــان بهدســت آورنــد؛ چــون میداننــد کــه
تجــارب گردشــگری منحصربهفــرد اســت و بهتــر اســت از طریــق
مشــارکت فعــال خــود در ایجــاد خدمــات آن را بهدســت آورنــد .در
واقــع ،ب ـرای انجــام ایــن کار ،مایــل بــه ســرمایهگذاری و همــکاری
بــا تولیدکننــدگان گردشــگریاند .یافتههــای اصلــی پژوهــش
مذکــور آن اســت کــه گردشــگران تمایــل دارنــد بــا کس ـبوکارهای
گردشــگری ارزش ایجــاد کننــد و ایــن مشــارکت و همــکاری باعــث
رضایــت آنهــا خواهــد شــد .در حقیقــت گردشــگران مســتقل و
مســئول انتخابهــای خویشانــد .در نهایــت ،کنتــرل بــر ســفر و
خلــق مشــترک نوعــی هیجــان را ب ـرای گردشــگران ایجــاد میکنــد
کــه باعــث رضایــت آنهــا از ســفر و خلــق مشــترک میشــود
( .)Berrada, 2017کاربانــل و همــکاران در ســال  2009از
تحقیقــات خــود نتایجــی بهدســت آوردنــد کــه نشــان میدهــد
مشــارکت مشــتری بــر کیفیــت فنــی و ســرعت نــوآوریتأثیــر مثبــت
و معنـاداری دارد ،امــا نتوانســتندتأثیــر مشــارکت مشــتری بــر برتــری
رقابتــی و عملکــرد فــروش را بهصــورت مســتقیم نشــان دهنــد،
بلکــه ایــنتأثیــر را از طریــق متغیرهــای کیفیــت فنــی و ســرعت
نــوآوری بــه اثبــات رســاندند؛ اینگونــه کــه کیفیــت فنــی و ســرعت
نــوآوری هــر دوتأثیــر مشــارکت مشــتری بــر برتــری رقابتــی را تعدیل
کــرد ،امــا فقــط کیفیــت فنــی توانســتتأثیــر مشــارکت مشــتری بــر
عملکــرد فــروش را تعدیــل کنــد و متغیــر ســرعت در نــوآوری نقــش
تعدیلگــر نداشــت .نتیجــۀ دیگــری کــه از ایــن یافتههــا بهدســت
آمــد ایــن بــود کــه نــوآوری و پیچیدگــی ّفنــاوری هــر دوتأثیــر

مثبــت و معنــاداری بــر مشــارکت مشــتری در توســعۀ خدمــات
ن شــاه و همکارانــش
داشــتند ( .)Carbonell et al., 2009حســی 
در ســال  2018رابطــۀ بیــن رضایــت مشــتری و مشــارکت مشــتری
در بخــش بانکــداری پاکســتان را بررســی کردنــد .نتایــج پژوهــش
آنــان نشــان داد کــه بیــن اعتبــار ،کیفیــت خدمــات ،نــوآوری و
مشــارکت مشــتری رابطــهای مثبــت وجــود دارد (Hussain Shah
 .)et al., 2018میرفخرالدینــی و شــعبانی نیــز در ســال 1395
پژوهشــی را دربــارۀ مشــارکت مشــتری در توســعۀ محصــول بــه
انجــام رســاندند .نتایــج بررســی فرضیههــای تدوینشــده رابطــۀ
بیــن مشــاركت مشــتری و خلــق محصــول جدیــد را مثبــت و معنــادار
نشــان میدهــد .همچنیــن ،تنیجــۀ دیگــر فرضیــه كــه ایــن رابطــه را
از طریــق متغیــر میانجــی عملكــرد محصــول جدیــد بررســی کــرده
اســت ،اثرگــذاری مشــاركت مشــتری بــر توســعۀ محصــول جدیــد
را مثبــت و معنــادار بیــان میكنــد (میرفخرالدینــی و شــعبانی،
.)1395
بــا توجــه بــه مبانــی نظــری و پیشــینههای بیانشــده
فرضیههــای پژوهــش بــه شــرح زیــر اســت:
فرضیــۀ  :1مشاــرکت مشتــری در خلــق محصــوالت جدیــد
بــر رضایــت مشــتری از شــرکتتأثیــر مثبــت دارد.
فرضیــۀ  :2مشاــرکت مشتــری در خلــق محصــوالت جدیــد
بــر وفــاداری مشــتری بــه شــرکتتأثیــر مثبــت دارد.
فرضیــۀ  :3مشاــرکت مشتــری در خلــق محصــوالت جدیــد
بــر هزینههــای مشــتریانتأثیــر مثبــت دارد.
فرضیــۀ  :4مشاــرکت مشتــری در خلــق محصــوالت جدیــد
بــر ســرعت نــوآوری محصــوالت جدیــدتأثیــر مثبــت دارد.
فرضیــۀ  :5رضایــت مشــتری از شــرکت بــر وفــاداری مشــتری
تأثیــر مثبــت دارد.
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روششناسی پژوهش
ایــن پژوهــش از لحــاظ هــدف کاربــردی و از حیــث رویکرد
از نــوع مطالعــات توصیفی ـ همبســتگی اســت .جامعــۀ آمــاری
پژوهــش را مســافران آژانــس مســافرتی شــوان گشــت از ســال
 1397بــه بعــد تشــکیل دادهانــد .شــرکت خدماتی ـ مســافرتی
شــوان گشــت یکــی از آژانسهــای موفــق مســافرتی اســت کــه
سالهاســت در کردســتان فعالیــت دارد و دارای ســابقۀ فعالیــت
درخشــانی اســت.نمونۀ آمــاری بــا روش نمونهگیــری دردســترس
و بــه تعــداد  384نفــر انتخــاب شــد .ســعی بــر آن بــود تــا بــا
نمون ـهای فراگیــر (تمامــی گروههــای ســنی ،جنســی و طیفهــای
موردمطالعــه) جامعیــت پژوهــش حفــظ شــود .در ایــن پژوهــش،
ابتــدا از روش کتابخانــهای و در ادامــه از روش میدانــی اســتفاده
شــده اســت کــه ابــزار اصلــی روش میدانــی بــرای جمــعآوری
دادههــا پرســشنامۀ اســتاندارد بــوده اســت.
انتخــاب روشهــای آمــاری مناســب یکــی از ارکان اصلــی
هــر تحقیــق عملــی اســت .تجزیــه و تحلیــل و اســتنتاج صحیــح
منــوط بــه بهرهگیــری از روشآمــاری مناســب و متناســب بــا
موضــوع اســت .در ایــن تحقیــق ،ب ـرای تجزیــه و تحلیــل دادههــا،
نرمافزارهــای اسپــیاساس و پــیالاس بــهکار رفتــه اســت.
دادههــای بهدســتآمده بــا اســتفاده از آمــار توصیفــی تجزیــه
و تحلیــل شــده اســت .در ســطوح توصیفــی از شــاخصهایی
همچــون فراوانــی و درصــد فراوانــی بـرای خالصهکــردن دادههــای
جمعیتشــناختی متغیرهــا اســتفاده شــده اســت .در بخــش آمــار
اســتنباطی ،فرضیههــای پژوهــش بــا اســتفاده از مــدل معــادالت
ســاختاری بــر اســاس پ ـیالاس بررســی شــده اســت.
در ای��ن بخـ�ش ،تحلی��ل عاملــی تأییـ�دی ساــزههای پژوهــش
ارائـ�ه شــده و س��پس روای�یـ و پایای��ی اب��زار مورداس�تـفاده ب��ا کاربـ�رد

الگوهـ�ای س��اختاری ،ازروش حداق��ل مربعـ�ات جزئ��ی و نسـ�خۀ
دوم نرمافزــار پ��یالاس اس��تفاده ش��ده اسـ�ت .ایـ�ن روش بهتریـ�ن
ابزــار برــای تحلیـ�ل تحقیقاتـ�ی اسـ�ت کـ�ه روابـ�ط بیـ�ن متغیرهـ�ا
پیچیــده ،حج��م نمون��ه انـ�دک و توزی��ع دادهه��ا غیرنرمـ�ال باش��د.
تحلیــل عامل��ی تأیی��دی راه��ی ب�رـای س��اختن پرس��شنامهها
ب ـرای سنــجش و اندازهگیــری مفاهیــم (متغیرهــای پنهــان) اســت.
در واقـ�ع در تحلی��ل عامل��ی تأیی��دی عوامــل پنهــان در مــاورای
متغیره��ا بررســی خواهن��د شـ�د .بــا ایــن توضیــح کــه در تحلیــل
عامـ�ل تأیی��دی ،اگ��ر شــاخصهای برازندگــی مقــدار مطلــوب
را نشـ�ان دادنـ�د ،س��اختار تأیی��د میش��ود و اگــر ش��اخصهای
برازندگــی مقــدار مطلــوب را نشــان ندادنــد ،خطــای واریانــس-
کواریانســ در میــان سؤــاالت بررس��ی میشوــد .پ��س از بــار
عاملـ�ی استانداردشـ�ده ،نش��انگرها بررسـ�ی خواهن��د ش��د.
قـ�درت رابط��ۀ بی��ن عامـ�ل (متغی��ر پنه�اـن) و متغیرــ قابلمشــاهده
بهوســیلۀ ب��ار عاملــی استانداردش��ده نشــان داده میشــود .بــار
عاملیــ مق�دـاری بیـ�ن صف�رـ و ی�کـ اس��ت .بهطــور کلــی هرچــه
باره�اـی عاملــی بیشتــر باشــد بهتـ�ر اس��ت و باره�اـی عاملــی کمتـ�ر
از  30درصــد تفسیــر نمیشوــند .قاعـ�دۀ عمومــی ،ایـ�ن اسـ�ت کـ�ه
باره��ای عامل��ی بیشـ�تر از  71درص��د عالـ�ی 55 ،تــا  70درصــد
بسـ�یار خـ�وب 30 ،تــا  55درص��د خــوب و کمت��ر از  30درصـ�د
ضعیفانــد .در شــکل  4معناــداری گزارههـ�ای تببینشــده بــرای
هرک��دام از مؤلفههــای پژوهشــ ارائ��ه شــده اس��ت .همانطــور
ک��ه مش��اهده میشـ�ود ،آمـ�ارۀ معن��اداری گزارههــای مؤلفههــای
پژوهــش همگ��ی بزرگتـ�ر از مقـ�دار بحرانـ�ی  1/96هســتند و
بدی��ن ترتی��ب گزارهه��ای تبیینش��ده برــای مؤلفههــای ذکرشــده
معنادارندــ .ش��کلهای  3و  4نی��ز نشـ�ان میده��د ک��ه گزارههــای
تبیینشــده همبســتگی زیــادی بــا عاملهاــی خــود دارنــد.

شکل  :2تحلیل عاملی تأییدی مؤلفههای مشارکت ،وفاداری ،رضایت،
هزینه و سرعت نوآوری در حالت تخمین استاندارد
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هزینه و سرعت نوآوری در حالت عدد معناداری

در ادام��ه ،برــای بررسیــ ب��رازش الگــوی اندازهگیــری از دو
معی��ار پایای��ی و روایــی همگرــا استــفاده میشــود .ب ـرای ســنجش
پایای��ی الگ��و ،از آلف�اـی کرونباــخ اس��تفاده شــده اســت .روایــی
پرس��شنامه نیـ�ز توســط معی�اـر رواییــ همگـ�را بررس��ی میشــود
ک��ه مختـ�ص الگوس��ازی مع��ادالت ساــختاری اس��ت .معیــار AVE
ک��ه ارائهدهنـ�دۀ میانگی�نـ واریان��س ب��ه اش�تـراک گذاشتهشــده بیــن
هـ�ر ســازه بــا شاــخصهای خــود اســت محاســبه شــده اســت .بــه
بی��ان سـ�ادهتر شــاخص  AVEمی�زـان همبستــگی یــک ســازه بــا
شـ�اخصهای خ�وـد را نشاــن میدهدــ ک�هـ هرچ��ه ای��ن همبسـ�تگی

بیشــتر باشـ�د برــازش نی��ز بیش�تـر اس��ت .همانطــور کــه در جــدول
 1مش��خص اس��ت ،هم��ۀ مؤلفههــا از پایایــی خوبــی برخودارنــد.
ضری��ب آلف��ای کرونبــاخ و پایای��ی ترکیب��ی در موــرد مؤلفههــای
پژوه��ش باالت��ر از  0/70محاســبه شــده اســت .در نتیجــه ایــن
معیارهــا ب��رازش مناس��ب الگ��و را تأیی��د میکننـ�د .همچنیـ�ن ،بـ�ر
اســاس نتایــج جــدول  ،1در ســتون مربــوط بــه  AVEهم��ۀ س��ازهها
باالتـ�ر از  0/50ارائــه شــده اســت .در نتیجــه روایــی همگرایـ�ی
الگــو و منـ�اس بــودن بــرازش الگوهــای اندازهگیـ�ری نیــز تأییـ�د
میشــود.

جدول  :1آلفای کرونباخ و روایی همگرای سازههای پژوهش

مؤلفه

ضریب آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

AVE

مشارکت

0/816

0/858

0/567

رضایت

0/810

0/875

0/636

وفاداری

0/829

0/879

0/594

سرعت نوآوری

0/748

0/856

0/665

هزینه

0/787

0/875

0/701

کل پرسشنامه

0/920

----

----
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جدول  :2آمار توصیفی متغیرهای جمعیتشناختی پژوهش

متغیر

وضعیت تأهل
جنسیت

سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

سن

میزان تحصیالت

شغل

درآمد

ابعاد

درصد فراوانی

مجرد

50/8

متأهل

49/2

مرد

41/9

زن

58/1

کمتر از 20

6/0

 20تا 35

56/6

 35تا 50

33/9

بیشتر از 50

3/6

دیپلم و پایینتر

6/8

کاردانی

17/8

کارشناسی

45/4

کارشناسی ارشد

25/6

دکتری و باالتر

4/4

بدون شغل

11/2

دانشجو

1/1

مشاغل آزاد

33/4

کارمند بخش دولتی

35/8

کارمند بخش خصوصی

8/6

کمتر از 2میلیون

29/6

 2تا 5میلیون

52/4

 5تا 10میلیون

16/8

بیشتر از 10میلیون

1/2
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آخرین سفر با این
آژانس

این آژانس

شش ماه تا یک سال گذشته

44/5

یک تا دو سال گذشته

30/9

دو تا سه سال گذشته

7/6

بیشتر از سه سال گذشته

3/9

یک مرتبه

39/8

دو مرتبه

45/3

سه مرتبه

12/0

چهار مرتبه و بیشتر

2/9

در جــدول  3شــاخصهای مرکــزی و پراکندگــی دادههــای
پژوهــش بررســی شــده اســت .شــاخصهای مرکــزی بــه مقــدار
یــا عــددی اشــاره میکننــد کــه بــه بهتریــن شــکل ویژگــی گــروه
را بهمنزلــۀ یــک کل نشــان میدهنــد .شــاخصهای مرکــزی
یــا گرایــش بــه مرکــز شــاخصهایی هســتند کــه بــا اســتفاده از
آنهــا مجموعــهای از دادههــا در مقــدار یــا عــددی کــه نماینــدۀ

آن مجموعــه اســت خالصــه میشــود ،ماننــد میانگیــن .ایــن
درحالــی اســت کــه شــاخصهای پراکندگــی میــزان پراکندگــی
یــا تفســیر نمرههــا را در مجموع ـهای از نم ـرات نشــان میدهنــد،
ماننــد واریانــس و انحـراف معیــار .در جــدول  3نتایــج مربــوط بــه
شــاخصهای مرکــزی و پراکندگــی بهخوبــی نشــان داده شــده
اســت.

متغیرها

میانگین

انحراف معیار

واریانس

حداقل

حداکثر

مشارکت مشتری در خلق محصوالت
جدید

3/434

4/474

20/016

7

35

رضایت

3/366

2/613

6/827

5

20

وفاداری

3/555

3/234

10/458

7

25

سرعت نوآوری

3/507

1/989

3/956

4

15

هزینههای مشتریان

3/444

2/187

4/782

3

15

جدول  :3شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیرهای پژوهش
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تعداد دفعات سفر با

شش ماه اخیر

13/1
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متغیر

ابعاد

درصد فراوانی

238

احمدیزاد و همکاران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

ـ بررس��ی فـ�رض نرمالبــودن دادههــا بــا اســتفاده از
آزم��ون کولموگرف ـ اســمیرنوف ()K- S
نرمالبــودن دادههــا بــا آزمــون کولموگرف-اســمیرنوف آزمــوده

شـ�د .نتایـ�ج نشـ�ان داد کـ�ه دادههـ�ا نرمـ�ال نیسـ�تند ،بنابرایـ�ن از روش
حداقــل مربعــات جزئــی و نرماف ـزار پ ـیالاس اســتفاده شــد.

جدول  :4بررسی نرمالبودن مؤلفههای پژوهش

متغیرها

آماره

معنیداری

نتیجهگیری

مشارکت

2/219

0/001

نرمال نیست

رضایت

2/260

0/001

نرمال نیست

وفاداری

2/016

0/001

نرمال نیست

سرعت نوآوری

2/518

0/001

نرمال نیست

هزینه

2/404

0/001

نرمال نیست

سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

همانطــور کــه پیشتــر بیــان شــد ،زمانیکــه دادههــا از
توزی��ع نرم��ال برخ��وردار نباش��ند از روش حداقــل مربعــات جزئـ�ی
و نرمافـ�زار پ��یالاس استــفاده میشـ�ود .بــا تأییــد بــرازش مــدل،
بررسیــ برــازش در ی��ک مدــل کامــل میش�وـد .بــرای بررســی
کیفی��ت ب��رازش م�دـل فقــط از معیــار کلــی GOF1اســتفاده
میشوــد .ملـاک کل�یـ ب��رازش را میتـ�وان ب��ا محاســبۀ میانگیــن
هندســی میانگیــن اشــتراک و  Rبهدستــ آورد .ایــن معیــار از
طریــق رابطـ�ۀ زیــر بهدس�تـ میآیــد:

در ایــن رابطــه ،عبــارت اول بیانگــر میانگیــن مقادیــر
اشــتراکی هــر ســازه و عبــارت دوم بیانگــر میانگیــن مقادیــر
سـ�ازههای درونزای مـ�دل اسـ�ت .سـ�ه مقـ�دار  0/25 ،0/01و
 0/36بیانگــر مقادیــر ضعیــف ،متوســط و قــوی بــرای GOF
اســت .از ای��ن ش��اخص میتــوان ب ـرای بررســی اعتبــار و کیفیــت
م��دل بهصـ�ورت کل��ی اس��تفاده کــرد .مقــدار آن بایــد بیــن صفــر
و یــک باشــد و مقادیــر نزدیــک بــه یــک بیانگــر کیفیــت مناســب
م��دل استــ .ایــن شــاخص ت��وان پیشبینــی کلــی مــدل را بررســی
میکنـ�د و نش��ان میدهدک��ه م��دل آزمودهش��ده در پیشبینــی
متغیرهاــی مکن��ون درونزا موفــق بــوده اســت یــا خیــر.

جدول  :5آزمون فرضیههای پژوهش
آزمـــــــون

وابسته
مستقل

رضایت

وفاداری

سرعت
نوآوری

هزینۀ مشتریان

نیکویی برازش

مشارکت مشتری

0/451

0/345

0/267

0/342

شدتتأثیر

مشارکت مشتری

0/609

0/475

0/390

0/447
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مشارکت مشتری

10/745

5/966

4/101

6/700

همــان طــور کــه مشــاهده میشــود ،شــاخص نیکویــی
بـرازش بـرای همــۀ متغیرهــا بیــن صفــر و یــک قـرار دارد کــه بیانگر
کیفیــت مناســب مــدل اســت .همچنیــن ،هیچکــدام از گزارههــای
تبیینشــده بــرای مؤلفههــا در بــازۀ  1/96و  -1/96قــرار ندارنــد،
بنابرایــن هیچکــدام از گزارههــا غیرمعنــادار نیســتند.
1. Goodness of Fit

ـ آزمون فرضیهها
در جــدول  6یافتههــای اســتنباطی مبتنــی بــر فرضیههــای
پژوهــش مشــاهده میشــود و در ادامــه نتایــج فرضیههــای
پژوهــش تشــریح خواهــد شــد.
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جدول  :6نتایج آزمون فرضیهها
مؤلفهها
مشارکت مشتری ≥ رضایت مشتری

0/609

10/745

اثر معنادار دارد

مشارکت مشتری ≥ وفاداری مشتری

0/475

5/966

اثر معنادار دارد

مشارکت مشتری ≥ هزینه مشتری

0/447

6/70

اثر معنادار دارد

مشارکت مشتری ≥ سرعت نوآوری

0/39

4/101

اثر معنادار دارد

رضایت مشتری ≥ وفاداری مشتری

0/694

13/911

اثر معنادار دارد

اولویتبندی تأثیر متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته
بــا توجــه بــه نتایــج بهدسـتآمده از ضرایــب مســیر ،میتــوان
شــدت اثــر متغیــر مســتقل را بــر تکتــک متغیرهای وابســته بررســی
کــرد و آنهــا را بــر اســاس ایــن شــدت اثــر اولویتبنــدی کــرد.

شکل  :4ضریب مسیر متغیرها
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ب��ر اس��اس نتای��ج مرب��وط بــه فرضی��ۀ اول ،شــاخص
نیکویــی بــرازش مــدل برابــر 0/451بهدس��ت میآیــد کــه نشــان
از مناس��ببودن و کیفی��ت مطل�وـب ب��رازش م��دل دارد ،ازای��نرو
در ســطح اطمینــان  95درص��د میتــوان ادع��ا ک��رد ک��ه مشــارکت
مشــتری در خلــق خدمــات جدیــد بــر رضایتمنــدی مشــتریان اثــر
معناــدار و مثب��ت دارد .شــدت اثــر برابــر  0/609بــا آمــاره 10/745
بــرآورد شــده اســت کــه نشــان از معناداربــودنتأثیــر مشــارکت
مشـ�تری ب��ر رضایـ�ت مش��تریان از آژانـ�س دارد .نتایــج مربــوط بــه
فرضی��ۀ دوم نش�اـن میدهــد کــه شــاخص نیکویــی بــرازش مــدل
 0/345بهدس��ت آمـ�ده اس��ت ک��ه نش��ان از مناس��ببودن و
کیفی��ت قابلقبــول ب�رـازش م��دل دارد؛ بنابرای��ن در ســطح اطمینــان
 95درصـ�د میت��وان ادع��ا کرــد کــه مشــارکت مشــتری در خلــق
خدم��ات جدی��د ب��ر وف��اداری مش��تریان اث��ر معن��ادار و مثب��ت دار.
شــدت اثــر برابــر  0/475بــا آمــاره  5/966بــرآورد شــده اســت
کــه نشــان از معناداربــودنتأثیــر مشــارکت مشــتری بــر وفــاداری
مش��تریان بهــ آژانـ�س دارد .همچنی��ن ،طب��ق نتای��ج مرب�وـط ب��ه فرضیۀ
ســوم ،شــاخص نیکویــی بــرازش مــدل  0/342بهدس��ت آمــده
اس��ت ک��ه نش�اـن از مناس��ببودن و کیفیتــ قابلقبــول بــرازش
م��دل دارد؛ بنابرایــن در ســطح اطمینــان  95درصـ�د میتــوان ادعــا
کرــد کــه مش��ارکت مش��تری در خلقــ خدم�اـت جدیـ�د ب�رـ هزینـ�ۀ
مش��تریان اث��ر معناــدار و مثب��ت دارد .شــدت اثــر برابــر  0/447بــا
آمــاره  6/70بــرآورد شــده اســت کــه نشــان از معناداربــودنتأثیــر

مشــارکت مش��تری ب�رـ هزینهه��ای مش��تریان آژان��س دارد .بنابــر
نتایجــ فرضی��ۀ چهــارم ،شــاخص نیکویــی بــرازش مــدل 0/267
بهدسـ�ت آم��ده اس��ت ک��ه نشــان میدهــد مــدل از کیفیــت متوســط
و قابلقبول��ی برخ�وـردار اس��ت؛ بنابرای��ن در ســطح اطمینــان
 95درصـ�د میت��وان ادع��ا کرــد کــه مشــارکت مشــتری در خلــق
خدم��ات جدی��د ب��ر س��رعت ن��وآوری اث��ر معن��ادار و مثب��ت دارد.
شــدت اثــر برابــر  0/39بــا آمــاره  4/101بــرآورد شــده اســت کــه
نشــان از معناداربــودنتأثیــر مشــارکت مشــتری بــر ســرعت نــوآوری
آژان��س دارد .در نهای��ت نتای��ج مرب��وط بهــ فرضی��ۀ پنجــم خاطرنشــان
میکنــد کــه شــاخص نیکویــی بــرازش مــدل  0/543اســت کــه
نشـ�ان از مناسـ�ببودن و کیفیـ�ت مطلـ�وب بـ�رازش مـ�دل دارد .بـ�ر
اســاس نتایــج ،در ســطح اطمینــان  95درص��د میتـ�وان ادعـ�ا کـ�رد
کـ�ه رضایتمن��دی مش�تـریان بــر وف��اداری آنهــا اثــر معنــادار و مثبــت
دارد .شــدت اثــر برابــر  0/694بــا آمــاره  13/911بــرآورد شــده
اســت کــه نشــان از معناداربــودنتأثیــر رضایــت مشــتریان از آژانــس
بــر وفــاداری مشــتریان بــه آژانــس دارد.

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

برآورد اثر

آمارۀ معناداری

نتیجه
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بــا توجــه بــه شــکل  4میتــوان نتیجــه گرفــت کــه
مشــارکت مشــتری در خلــق محصــول و خدمــات جدیــد بــا
شــدت اثــر  0/609بــر رضایــت مشــتریان ،بــا شــدت اثــر 0/475
بــر وفــاداری مشــتریان بــه شــرکت ،بــا شــدت اثــر  0/390بــر
ســرعت نــوآوری شــرکت و درنهایــت بــا شــدت اثــر  0/447بــر
هزینههــای مشــتریانتأثیــر میگــذارد .در نتیجــه میتــوان گفــت
کــه مشــارکت مشــتریان در خلــق محصــوالت جدیــد بیشــترین
تأثیــر را در رضایــت مشــتریان خواهــد گذاشــت .پــس از آن بــه
ترتیــب ،وفــاداری مشــتریان بــه شــرکت و هزینههــای مشــتریان
تأثیــر میپذیرنــد و در نهایــت ســرعت نــوآوری در مقایســه بــا
ســایر متغیرهــای وابســته کمتریــنتأثیــر را از مشــارکت مشــتریان
میپذی��رد .همچنی��ن میتــوان دریافــت کــه رضایــت مشــتریان
از شــرکت بــا شــدت بســیار زیــادی کــه برابــر بــا  0/694اســت
وفــاداری مشــتریان بــه شــرکت را تحــتتأثیــر مثبــت قــرار
میدهــد.
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نتیجهگیری و پیشنهاد
طبــق نتایــج بهدســتآمده ،امــروزه گردشــگران ترجیــح
میدهنــد کــه تجــارب ســفرهای شــخصی را بــر اســاس نیازهــا
و انتظــارات خودشــان کســب کننــد ،چــون میداننــد کــه تجــارب
گردشــگری منحصربهفــرد اســت و بهتــر اســت از طریــق مشــارکت
فعــال خــود در ایجــاد خدمــات آن را بهدســت آورنــد .در واقــع،
بــرای انجــام ایــن کار ،مایــل بــه ســرمایهگذاری و همــکاری بــا
تولیدکننــدگان محصــوالت گردشــگریاند و از ایــن همــکاری
نتایــج رضایتبخشــی را ب ـرای هــر دو طــرف بــه بــار آورنــد.
بنابــر نتایــج فرضیــۀ اول پژوهــش ،مشــارکت مشــتریان در
خلــق محصــوالت جدیــدتأثیــری مثبــت و معنــادار بــر رضایــت
مشــتریان خواهــد گذاشــت .نتایــج ایــن فرضیــه بــا نتایــج
پژوهشهــای گریســمن و ُ
اســتکبرگر ( )2012و بــرادا ()2017
همســو اســت .بــا توجــه رابطــۀ معنــادار بیــن مشــارکت مشــتریان
در خلــق محصــوالت جدیــد در آژانــس مســافرتی شوانگشــت
و رضایــت مشــتریان وتأثیــر مثبــت مشــارکت مشــتریان بــر
رضایــت آنهــا ،بــا توجــه بــه ضرایــب مســیر میتــوان دریافــت
کــه مشــارکت مشــتریان در خلــق محصــوالت جدیــد ایــن آژانــس
از بیــن چهــار متغیــر وابســتۀ انتخابشــده در ایــن پژوهــش ،بــا
ضریــب مســیر  0/609بیشــترینتأثیــر را بــر رضایــت مشــتریان
از شــرکت و بــا ضریــب مســیر  0/390کمتریــنتأثیــر را بــر
ســرعت نــوآوری محصــوالت شــرکت دارد .بنابرایــن ،بــا توجــه بــه
ارزش و اهمیتــی کــه رضایــت در ایــن مشــارکت خواهــد داشــت،
مدیـران ایــن آژانــس و حتــی ســایر آژانسهــا الزامــأ بایــد اقدامــات
الزم را بــرای جلــب حداکثــر رضایــت مشــتریان در نتیجــۀ ایــن
مشــارکت انجــام دهنــد .بــا توجــه بــه کوچکبــودن ایــن آژانــس
طبیعــی اســت قــدرت تصمیمگیــری غیرمتمرکــز و ســاختار

ســازمان غیررســمی باشــد ،بنابرایــن مدیــران ایــن آژانــس بهتــر
اســت بــا تفویــض اختیــار بــه کارکنانــی کــه ارتباطــات بیشــتر و
صمیمانهتــری بــا مشــتریان دارنــد و ارائــۀ آموزشهــای الزم در
زمینــۀ ارتبــاط بــا مشــتریان و مشــتریمداری ،نحــوۀ رفتــار ،نحــوۀ
پوشــش ،نحــوۀ ارائــۀ خدمــات مطابــق بــا نیازهــا و خواســتههای
مشــتریان ،پاس ـخگویی مناســب بــه مشــتریان در طــی ســفر و در
مراحــل دریافــت مشــارکت مشــتریان ،حداکثــر رضایــت مشــتریان
را بهدس��ت آورن��د .از طرفـ�ی ،ارائۀ خدمــات مناســب بــرای
مســافران و ایجاــد زمین��ه بـرـای احس�اـس تجربۀ مطلـــوب از ســـوی
مش��تریان دارای اهمی�تـ زیاــدی خواه��د بوــد ك��ه در ایــن تحقیــق
ب��ا عنــوان شـــاخص وفـــاداری گردشــگران به آن توجه شــده اســت.
بنابرای��ن تلـاش ب��رای ارائـ�ۀ خدمــات مطلــوب از تبلیــغ از طریــق
تلویزیوــن ،رادی��و ،مـ�اـهواره و اینترنـــت اهمی��ت بیش��تری دارد.
چـ��ه بسـ��ا ارائ��ـۀ خـــدمات مطلوب خــود نقــش تبلیغــی مؤثری در
ج��ذب گردش��گران داشـ�ته باشـ�د .عوامــل محیطــی ماننـ�د مناظــر
طبیعیــ ،تن��وع مکانهــای گردش�گـری ،وضعیــت آبوهــوای
منطق��ه ،نح��وۀ برخـ�ورد اهال�یـ مناط��ق و مهماننــوازی اهالــی و
همچنی��ن عوامــل س��ازمانی همچـ�ون خدمــات بهداشــتی منطقــه،
امنی��ت اجتماع��ی ،هزینهه��ای ســفر و وضعیــت قیمــت در مقایســه
ب�اـ مب��دأتأثی��ر بسـزایی بــر رضایــت گردشــگران خواهــد داشــت که
مدی��ران آژانسهاــ بای��د ب�هـ آنهــا توج��ه ویــژهای نماینــد.
مقــدار ضریــب مســیر ( )0/475و آمــارۀ معنــاداری ضریــب
مســیر ( )5/966بهدســتآمده بــرای فرضیــۀ دوم نشــان میدهــد
کــه بیــن مشــارکت مشــتری در خلــق محصــوالت جدیــد و وفاداری
مشــتریان بــه شــرکت ارتبــاط مســتقیم وجــود دارد .بنابرایــن
مشــارکت مشــتری در خلــق محصــوالت جدیــد ،بهمنزلــۀ متغیــر
مســتقل ،در ســطح اطمینــان  95درصــد بــر وفــاداری مشــتریان بــه
شــرکتتأثیــر مثبــت دارد .در بیشــتر مطالعــات پیشــین ،وفــاداری
مشــتریان بــرای شــرکت حیاتــی تلقــی میشــود ،زیــرا مشــتری
وفــادار نهتنهــا خــود در آینــده بــرای ســازمان ســودآور خواهــد
بــود ،بلکــه بــاتأثیرگــذاری مثبــت بــر اطرافیــان خــود کــه نتیجــۀ
تجربـهای رضایتبخــش اســت میتوانــد آنــان را مشــتری شــرکت
ســازد و بــر ســودآوری شــرکت بیفزایــد .ایــن فرضیــه مطابــق بــا
یافتههــای اورســا و نیکــوال ( ،)2012گریســمن و اســتکبرگر
( )2012و متیــس و همــکاران ( )2016اســت کــه نشــان دادنــد
مشــارکت مشــتریان بــر وفــاداری آنهــا بــه شــرکتتأثیــر مثبــت و
معنــاداری خواهــد داشــت .بعــد از رضایــت مشــتریان ،مشــارکت
مشــتری بــا ضریــب مســیر  0/475بیشــترینتأثیــر را بــر وفــاداری
مشــتریان بــه شــرکت دارد .از طرفــی ،بــا توجــه بــه رابطــۀ مثبــت و
معنــادار بیــن رضایــت مشــتریان از شــرکت و وفــاداری آنهــا بــه
شــرکت ،وتأثیــر مثبــت رضایــت بــا ضریــب مســیر  0/694بــر
وفــاداری مشــتریان میتــوان نتیجــه گرفــت کــه تمامــی اقداماتــی
کــه در جهــت کســب حداکثــر رضایــت کارکنــان انجــام میگیــرد،
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بــر وفــاداری کارکنــانتأثیــر مثبــت مســتقیم و غیرمســتقیم خواهــد
گذاشــت .بــرای موفقیــت شــرکت نمیتــوان گفــت کــه رضایــت
بهتنهایــی کفایــت خواهــد کــرد ،زیــرا یــک مشــتری راضــی در
صــورت نداشــتن وفــاداری در آینــده بــرای شــرکت ســودآوری
نخواهــد داشــت و در ســفرهای بعــدی خــود بهراحتــی رقبــا را
انتخــاب خواهــد کــرد .بنابرایــن ،توجــه بــه وفــاداری مشــتریان و
انجــام اقدامــات الزم بـرای وفادارکــردن آنهــا بــه شــرکت نیــز بایــد
در فهرســت برنامههــای همیشــگی و بااهمیــت شــرکت قـرار گیــرد.
بــرای ایــن کار میتــوان از سیاســتهایی همچــون تخفیــف بــه
مشــتریان وفــاداری کــه بــرای بــار دوم و ســوم از آژانــس اســتفاده
میکننــد ،یــا ارائــۀ تخفیــف بــه مشــتری وفــادار در ازای جــذب
هــر یــک مشــتری ب ـرای شــرکت اســتفاده کــرد .بهعــاوه ،تــاش
متولیــان گردشــگری در جهــت بهبــود رضایتمنــدی گردشــگران
از ســفر بــه مقصــد موردمطالعــه ،مزایــای بلندمدتــی را از لحــاظ
وفادارکــردن مشــتریان بــه مقصــد موردنظــر فراهــم خواهــد کــرد .در
ایــن صــورت ،همانطــور کــه تحقیقــات پیشــین نشــان میدهنــد
و نتایــج تحقیــق حاضــر نیــز ایــن موضــوع را تأییــد کــرده اســت،
احتمــال بازدیــد مجــدد از مقصــد موردنظــر و پیشــنهاد آن بــه
دیگ ـران افزایــش خواهــد یافــت و ایــن موضــوع ،ضمــن گســترش
تبلیغــات دهانبهدهــان و موقعیــت رقابتــی مقصــد،تأثیــر بس ـزایی
در کاهــش هزینههــای بازاریابــی مقصــد خواهــد داشــت .شناســایی
عوامــل اثرگــذار بــر ارتبــاط گردشــگر ـ مقصد (رضایــت) و نتایــج
حاصــل از ایــن ارتبــاط (وفــاداری) بــه متصدیــان مدیریــت و
بازاریابــی مقصــد کمــک خواهــد کــرد کــه مقصــد را بهتــر متمایــز
نماینــد و فراینــد برندســازی مقصــد را در جهتــی هدایــت کننــد کــه
ارتبــاط عاطفــی قــوی و پایــداری بیــن مقصــد و گردشــگر برق ـرار
ســازد .پیشــنهاد بازدیــد از مقصــد بــه دوســتان و آشــنایان از ثمـرات
مهــم وفــاداری بــه مقصــد اســت .بــه ایــن منظــور الزم اســت
تقویــت رابطــۀ گردشــگر و مقصــد نیــز مدنظــر ق ـرار گیــرد .رابطــۀ
گردشــگر ـ مقصد بــر مبنــای رضایتمنــدی گردشــگر از مقصــد
شــکل خواهــد گرفــت .چنانچــه گردشــگر از ســفر بــه مقصــد
راضــی باشــد ،احتمــال تکـرار ســفر و پیشــنهاد مقصــد بــه دیگـران
(وفــاداری) بهطــور معنــاداری افزایــش خواهــد یافــت و مزایــای
رقابتــی و اقتصــادی بســیاری نصیــب مقصــد خواهــد شــد.
مقــدار ضریــب مســیر ( )0/447و آمــارۀ معنــاداری
ضریــب مســیر ( )6/70بهدســتآمده بــرای فرضیــۀ ســوم نشــان
میدهــد کــه بیــن مشــارکت مشــتری در خلــق محصــوالت جدیــد
و هزینههــای مشــتریان ارتبــاط مســتقیم وجــود دارد .بنابرایــن
مشــارکت مشــتری در خلــق محصــوالت جدیــد ،بهمنزلــۀ متغیــر
مســتقل ،در ســطح اطمینــان  95درصــد بــر هزینههــای مشــتریان
تأثیــر مثبــت میگــذارد .در مبــادالت میــان ســازمان و مشــتریانش،
بـرای هرکــدام از طرفیــن معاملــه ســود و زیــان خاصــی وجــود دارد.
بنابرایــن ،هــم ســازمان بایــد در کنــار عایــدات خــود هزینههایــی

را بپــردازد و هــم مشــتریان بایــد در ازای دریافــت محصــوالت یــا
خدمــات هزینههایــی را بپردازنــد .اگــر محصــول یــا خدمتــی کــه
مشــتریان از ســازمان دریافــت میکننــد حداقــل انتظــارات آنهــا
را بــرآورده کــرده باشــد ،مشــتریان بابــت پرداخــت هزینــۀ معقــول
احســاس نارضایتــی ندارنــد؛ چــه بســا ممکــن اســت مشــتریان
در ازای دریافــت محصــول و خدمتــی کــه بیــش از انتظــار آنهــا
باشــد و بهنوعــی موجــب خوشــنودی آنــان شــود ،کــه یــک درجــه
باالتــر از رضایــت اســت ،حاضرنــد مبلــغ بیشــتری از مبلــغ
واقعــی بپردازنــد .درحالیکــه اگــر محصــول و خدمــت دریافتــی
نتوانــد حداقــل انتظــارات را بــرآورده ســازد ،مشــتریان از پرداخــت
هزینههــا احســاس رضایــت نخواهنــد داشــت .ایــن نارضایتــی
بــر وفــاداری مشــتریانتأثیــر مســتقیم و غیرمســتقیم خواهــد
گذاشــت؛ در نتیجــه مشــتری تصمیــم میگیــرد کــه ســازمان
ارائهدهنــدۀ محصــوالت و خدمــات مورداســتفادۀ خــود را تغییــر
دهــد .ایــن امــر در بــازار رقابتــی امــروز تهدیــد بهشــمار م ـیرود،
زیــرا همیــن مشــتری ناراضــی بهصــورت دهانبهدهــان باعــث
میشــود مشــتریان فعلــی از ســازمان دلســرد شــوند و حتــی تصمیــم
ب�هـ تغیی��ر س�اـزمان بگیرنـ�د .همچنینــ میتوانن��د از ورود مش��تریان
جدیــد بــه ســازمان جلوگیــری کنــد .بــا وجــود ایــن ،اگــر مشــتری
احســاس رضایــت کنــد و هزینههــا را معقــول بدانــد ،بــه ســازمان
وفــادار خواهــد مانــد .ایــن وفــاداری ســبب میشــود کــه مشــتری
در مقابــل دریافــت محصــوالت و خدمــات هزینــۀ بیشــتری را
بپــردازد ،زی ـرا مشــتریان وفــادار بــه هیــچ قیمتــی حاضــر نیســتند
ه ســازمان ارائهدهنــدۀ محصــوالت و خدمــات دریافتــی خــود را
تغییــر دهنــد .ایــن فرضیــه نیــز بــا نتایــج پژوهشهــای گریســمن و
اســتوکبرگر ( )2012مطابقــت دارد .بنابــر نتیجــۀ ایــن پژوهشهــا،
مشــارکت مشــتریان تمایــل بــه پرداخــت آنهــا را افزایــش میدهــد
و ســبب میشــود مشــتریان مبلــغ بیشــتری را در ازای دریافــت
محصــوالت بپردازنــد .بــا توجــه بــه رابطــۀ معنــادار بیــن مشــارکت
مشــتریان در خلــق محصــول بــا آژانــس و هزینههایــی کــه
مشــتریان حاضرنــد در ازای دریافــت ایــن محصــوالت بپردازنــد،
وتأثیــر مثبــت مشــارکت مشــتریان بــا ضریــب مســیر  0/447بــر
هزینههــای مشــتریان ،اهمیــت پرداختــن بــه خلــق مشــترک تجربــه
و محصــوالت در شــرکت بهروشــنی قابــل فهــم اســت .گریســمن
و اســتوکبرگر پژوهشــی دربــارۀ مشــارکت گردشــگر در خدمــات
مســافرتی انجــام دادنــد .بــر اســاس یافتههــای پژوهــش آنــان،
خلــق مشــترک و مشــارکت مشــتریان در خلــق محصــوالت جدیــد،
عالوهبــر رضایــت مشــتریان از شــرکت و وفــاداری آنــان بــه شــرکت،
بــر هزینههایــی کــه حاضرنــد ب ـرای دریافــت محصــوالت شــرکت
بپردازنــدتأثیــر مثبــت چشــمگیری خواهــد گذاشــت؛ بــه ایــن
ً
معنــی کــه مشــتری راضــی و وفــادار غالبــا حاضــر اســت در ازای
دریافــت محصــوالت شــرکت هزینــۀ بیشــتری را بپــردازد تــا اینکــه
محصــوالت مشــابه را از رقبــا بــا هزینــۀ کمتــر خریــداری کنــد.
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پــس اگــر شــرکت مشــتریان را در خلــق محصوالتــش مشــارکت
دهــد و بتوانــد رضایــت آنهــا را جلــب کنــد و در نهایــت مشــتریان
را بــه خــود وفــادار کنــد ،ایــن امــکان را بـرای خــود فراهــم خواهــد
آورد کــه قیمــت محصــوالت خــود را تــا انــدازۀ معقولــی افزایــش
دهــد ،بــدون اینکــه نگــران ازدســتدادن مشــتریان وفــادار و
راضــی خــود باشــد .یکــی از عوامــلمؤثــر بــر تمایــل بــه پرداخــت
بیشــتر از ســوی مشــتریان میـزان درآمــد آنــان اســت .گردشــگرانی
کــه درآمــد بیشــتری دارنــد توانایــی بیشــتری بــرای پرداخــت
خواهنــد داشــت و بــه دنبــال آن دارای تمایــل بــه پرداخــت بیشــتری
خواهنــد بــود .ازآنجاكــه بــا افزایــش درآمــد سـرانه ،نقدینگــی بـرای
فعالیتهــای تفریحــی و گردشــگری افزایــشمییابــد ،طبیعــی
اســت می ـزان تمایــل بــه پرداخــت گردشــگران نیــز افزایــش یابــد.
ازایــنرو بــا تقویــت و حمایــت درآمــدی گردشــگران ،احتمــال
تمایــل بــه پرداخــت نیــز افزایــش خواهــد یافــت .از طرفــی ،بــر
طبــق مطالعــات انجامشــده ،بــا افزایــش ســطح تحصیــات
مشــتریان دیــدگاه آنهــا دربــارۀ منافــع طبیعــت و گردشــگری
مثب ـت میشــود و تمایــل آنهــا بــه پرداخــت بیشــتر خواهــد شــد.
بنابرایــن افزایــش میــزان دانــش و آگاهــی افــراد از طریــق رســانه
یكــی از سیاس ـتها و برنامههایــی اســت كــه ســهمی در افزایــش
تمایــل بــه پرداخــت مشــتریان خواهــد داشــت.
مقــدار ضریــب مســیر ( )0/390و آمــارۀ معنــاداری ضریــب
مســیر ( )4/101بهدســتآمده بــرای فرضیــۀ چهــارم نشــان
میدهــد کــه بیــن مشــارکت مشــتری و ســرعت نــوآوری در خلــق
محصــوالت جدیــد ارتبــاط مســتقیم وجــود دارد .بنابراین مشــارکت
مشــتری در خلــق محصــوالت جدیــد ،بهمنزلــۀ متغیــر مســتقل،
در ســطح اطمینــان  95درصــد در ســرعت نــوآوری شــرکت
تأثیــر مثبــت میگــذارد .تعامــل نزدیــک بــا مشــتریان در طــی
فراینــد توســعه نیــز زمــان چرخــۀ توســعه را کاهــش خواهــد داد.
ادبیــات مربــوط بــه جهتگیــری بــازار نشــاندهندۀتأثیــر مثبــت
بالقـ�وۀ دخالــت مشتــری در سرــعت نــوآوری اس��ت .ب ـرای مثــال،
اســاتر و نــارور ادعــا دارنــد کــه توانایــی جمـعآوری اطالعــات از
مشــتریان بــه شــرکتها مزیتــی در ســرعت و اثربخشــی واکنــش
آنهــا بــه فرصتهــا و تهدیدهــا میدهــد (Slater & Narver,
 .)1995در تاریخچــۀ توســعۀ محصــول جدیــد ،کوپــر تأکیــد
میکنــد کــه بازخــورد مســتمر مشــتری در طــی توســعه ،اعتبــار
طراحــی محصــول را تأییــد میکنــد و در نتیجــه تغییــرات لحظــۀ
آخــر را بــه حداقــل میرســاند ( .)Cooper, 2001واندربــوش
و کلیــف در پژوهشــی عمیــق دریافتنــد کــه افزایــش مشــارکت
مشــتری و بازخــورد مســتمر مشــتری در طــی فراینــد توســعۀ
محصــول ،فراینــد نــوآوری و توســعۀ محصــول جدیــد را ســرعت
میبخشــد ( .)Vandenbosch & Clift, 2002همچنیــن ،در
پژوهشهــای مشــابهی ،دیویــس کوپــر و همکارانــش توانســتند
تأثی ـرات مثبــت پژوهــش و توســعه و مشــارکت بیشــتر مشــتریان را

در کاهــش زمــان فرایند توســعه و نــوآوری اثبــات کننــد (Cooper,
 .)2001در نتیجــه ،بــه اثبــات رســیده اســت کــه اگــر ســازمان
بتوانــد از مشــارکت مشــتریان خــود در فراینــد توســعۀ نــوآوری
بهــره بگیــرد ،فراینــد نــوآوری بــا ســرعت بیشــتری پیــش مـیرود و
چرخــۀ توســعه و نــوآوری کوتاهتــر خواهــد شــد .ایــن امــر منافــع
قابلقبولــی را بـرای ســازمان دربــر خواهــد داشــت تــا بتوانــد زمــان
رســیدن بــه بــازار محصــوالت جدیــد و نوآورانــۀ خــود را کاهــش
دهــد و در بــازار رقابتــی امــروز در برابــر رقبــا حرفــی ب ـرای گفتــن
داشــته باشــد .همچنیــن ،نتایــج ایــن فرضیــه بــا پژوهشهــای
کاربانــل و همــکاران ( )2009و حسینشــاه و همــکاران
( )2018همســو اســت کــه در پژوهشهــای خــودتأثیــر مثبــت
مشــارکت مشــتریان را بــر ســرعت نــوآوری نتیجــه گرفتهانــد .از
نتایــج پژوهــش دریافــت میشــود کــه بیــن مشــارکت مشــتریان
در خلــق محصــوالت جدیــد و ســرعت نــوآوری محصــوالت در
شــرکت ارائهدهنــدۀ محصــوالت رابطــۀ معنــاداری وجــود دارد.
مشــارکت مشــتری بــا ضریــب مســیر  0/390در ســرعت نــوآوری
تأثیــر مثبــت و مســتقیم میگــذارد .از بیــن چهــار متغیــر وابســتۀ
تعیینشــده بــرای ایــن پژوهــش میتــوان گفــت کــه ســرعت
نــوآوری ،بــه نســبت متغیرهــای رضایــت و وفــاداری و هزینههــای
مشــتریان،تأثیرپذیــری کمتــری از مشــارکت مشــتریان در خلــق
محصــول خواهــد داشــت .امــا ایــن مســئله باعــث نمیشــود کــه
اهمیــتتأثیــر مشــارکت در ســرعت نــوآوری محصــوالت شــرکت
کماهمیــت تلقــی شــود .امــروزه هــر ســازمانی بـرای ماندگارشــدن
و موفقیــت مــداوم نیازمنــد پویایــی و تحــوالت ســریع و بهموقــع
ً
اســت ،زیـرا نیازهــا و خواســتههای مشــتریان مکــررا تغییــر خواهــد
یافــت و شــرکتی کــه نتوانــد محصــوالت متناســب بــا ایــن نیازهــا
ً
را بـرای مشــتریان فراهــم کنــد ،قطعــا بــا شکســت مواجــه خواهــد
شــد .بنابرایــن ،مدی ـران ایــن شــرکت بایــد طرحهــا و برنامههــای
توســعۀ محصــوالت و خلــق محصــوالت جدیــد را همیشــه در
جریــان کار خــود قــرار دهنــد و ســعی کننــد کــه مشــتریان را در
مراحــل ایدهیابــی و تولیــد محصــول و مصــرف مشــارکت دهنــد
تــا بتواننــد محصــوالت خــود را بــا ســرعت بیشــتری توســعه دهنــد
و چــه بســا محصــوالت جدیــدی را بــا ســرعت بیشــتر خلــق کننــد.
نــوآوری مؤلفــۀ ضــروری رقابــت بهشــمار مـیرود کــه در ســاختار
ســازمانی ،محصــوالت ،فرایندهــا و خدمــات ســازمانها بــهکار
مــیرود .ســرمایهگذاری در ســرمایۀ انســانی یکــی از عوامــل
مؤثــر بــر نــوآوری اســت کــه تأثی ـرات جانبــی مثبتــی دارد و بایــد
مــورد توجــه قـرار گیــرد .روشــن اســت کــه در منطقـهای بــا نیــروی
کار کممهــارت ،بــه علــت عــدم جــذب ظرفیتهــای موجــود،
مشــکالت بیشــتری در پیادهســازی ّفناوریهــای مؤثــر بــرای
انجــام نــوآوری وجــود دارد .ازایــنرو ،بــا توجــه بــه اهمیــت
ســرمایۀ انســانی وتأثیــر آن بــر ســرعت نــوآوری ،افزایــش و بهبــود
عوامــل مرتبــط بــا ســرمایۀ انســانی ماننــد افزایــش ســطح ســواد،
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مهــارت و بهداشــت ،عالوهبــر اینکــه منافــع اقتصــادی جانبــی
ماننــد افزایــش بهــرهوری کارکنــان و تولیــد را بــه همــراه خواهــد
ً
داشــت ،اصــوال اهــداف مدنظــر از نظــر بهبــود نــوآوری را نیــز
محقــق خواهــد ســاخت .بنابرایــن ،درنظرداشــتن سیاســتهای
خــاص بهمنظــور پــرورش نیــروی انســانی متخصــص در زمینــۀ
خالقیــت و نــوآوری و همچنیــن برنامهریــزی بــرای حفــظ و
نگــهداری نیروهــای تربیتشــده در ایــن حــوزه از وظایــف
اصلــی مدیــران آژانسهــا بهشــمار میآیــد .ازایــنرو یکــی از
شــاخصهایی کــه ســطح نــوآوری در هــر ســازمانی را تحــت
تأثیــر قــرار میدهــد ،آمــوزش در ســطح عالــی و متوســطه اســت
کــه هــر دو از ورودیهــای نوآوریانــد .از طرفــی ،بــا توجــه بــه
مخاطرهآمیــز بــودن پروژههــای توســعه و نــوآوری ،ســرمایهگذاری
در ایــن بخــش اغلــب بــه وجــوه مالــی ســازمان وابســته اســت.
آژانسهــا میتواننــد از دو طریــق وجــوه قــرض گرفتهشــده و
اســتفاده از پسانــداز شــرکت بــه تأمیــن مالــی مبــادرت کننــد.
طبیعــی اســت در بنگاههایــی کــه پسانــداز بیشــتری دارنــد ،بــه
علــت اینکــه بـرای تأمیــن مخــارج توســعه و نــوآوری بــا مشــکالت
کمتــری روبهروینــد ،خالقیــت و نــوآوری بیشــتری دیــده میشــود.
مقــدار ضریــب مســیر ( )0/694و آمــارۀ معنــاداری ضریــب
مســیر ( )13/911بهدســتآمده بــرای فرضیــۀ پنجــم نشــان
میدهــد کــه بیــن رضایــت مشــتریان از شــرکت و وفــاداری آنهــا بــه
شــرکت ارتبــاط مســتقیم برقـرار اســت .بنابرایــن ،رضایــت مشــتری
از شــرکت در ســطح اطمینــان  95درصــد بــر وفــاداری مشــتریان
بــه شــرکتتأثیــر مثبــت میگــذارد .در پژوهشــی کــه متیــس و
همکارانــش در ســال  2016بــه ســرانجام رســاندند،تأثیــر خلــق
مشــترک بــر متغیرهــای خروجــی بررســی شــد .نتایــج پژوهــش
آنــان نشــان میدهــد کــه رضایــت از خلــق یــک تجربــۀ مشــترک
بــر وفــاداری مشــتریان بــه ارائهدهنــدگان خدمــاتتأثیــر مثبــت
ً
میگــذارد ( .)Mathis et al., 2016طبیعتــا مشــتریانی کــه در
اثــر مشــارکت در خلــق محصــوالت شــرکت محصولــی را دریافــت
کننــد کــه بــا نیازهــا و نظرهایــی کــه خــود ارائــه دادهانــد متناســب
باشــد ،نهتنهــا از شــرکت راضــی و بــه آن وفــادار خواهنــد بــود،
حاضرنــد بــرای دریافــت محصوالتــی کــه خــود در خلــق آنهــا
مشــارکت داشــتهاند هزینههــای بیشــتری را بپردازنــد.
در نهایــت ،در زمینــۀ مشــارکتدادن مشــتریان در خلــق
محصــوالت جدیــد در ایــن صنعــت ،میتــوان بــه مدیــران ایــن
آژانسهــا پیشــنهاد داد:
ـ بــا توجــه بــه تأثیــرات مثبــت و معنــادار مشــارکت
مشــتریان بــر موفقیــت محصــول جدیــد ،در فراینــد خلــق و توســعۀ
محصــوالت خــود مشــتریان را مشــارکت دهنــد.
ـ ازآنجاکــه مش��اركت مش��تری باع�ثـ میشــود کــه
تولیدكنن��دگان تغیی��رات نیازهـ�ای مش��تری در آین��ده را پیشبینــی
کنن��د ،تولیدكنن��دگان میتوانن��د بـ�رای توس��عۀ محصــوالت

سفارشـ�ی بـ�ا مشـ�تریان خـ�ود هماهنـ�گ شـ�وند.
ـ عرضــۀ محصولـ�ی متف�اـوت ب��ا محصوــالت رقبــا بــه
مشــتریان و توســعه نیازمنــد دسترســی بــه اطالعــات و دانش اســت.
ای��ن اطالع��ات و دان��ش را میتوــان از طری��ق مناب��ع گوناگـ�ون
ازجمل�هـ تحقیق��ات بــازار و تعام��ل ب��ا مشــتریان بهدس��ت آورد.
ـ در نهای��ت بهتـ�ر استــ آژانسهــای گردشــگری مشــتریان
خــود را در فراینــد تولیــد و طراحــی محصــوالت جدیــد مشــاركت
دهن��د و از ای��ده و نیازه��ای آنهــا آگاه شــوند و محصوالتــی وارد
بـ�ازار کنن��د كـ�ه تقاض��ای بیش��تری داش��ته باش��د و بــازار خــود را
توسـ�عه دهنـ�د.
هــر پژوهشــی بــا محدودیتهایــی روبــهرو اســت و ایــن
پژوهــش از ایــن اصــل مســتثنا نبــوده اســت .اگرچــه ایــن مطالعــه
بینــش شــایانتوجهی را در زمینــۀ خلــق مشــترک در صنعــت
گردشــگری ارائــه میدهــد ،چندیــن محدودیــت نیــز دارد کــه بایــد
ً
پذیرفتــه شــود .نخســتین مســئلهای کــه قابلتامــل خواهــد بــود ایــن
اســت کــه یافتههــای ایــن پژوهــش مربــوط بــه زمــان و مــکان
محــدودی اســت .بایــد توجــه کــرد کــه ایــن پژوهــش در اســتان
کردســتان انجــام شــده اســت و پاســخگویان از نظــر فرهنگــی بــا
اســتانهای دیگــر تفاوتهــای زیــادی دارنــد ،بنابرایــن نمیتــوان
نتایــج ایــن پژوهــش را بــه کل کشــور تعمیــم داد و الزم اســت
پژوهشهــای مشــابهی در دیگــر شــرکتها و اســتانها انجــام
شــود .مســئلۀ دیگــری کــه ایــن پژوهــش بــا آن روب ـهرو بــود ایــن
اســت کــه امــکان بررســی برخــی متغیرهــای خــارج از کنتــرل
پژوهشــگر وجــود نداشــت.
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