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چكیده
هدف از پژوهش حاضر چگونگی تأثیر بكارگیری دانش مشتری در نوآوری و کارآیی محصول جدید میباشد .روش پژوهش بر
حسب هدف کاربردی و بر اساس نحوه جمعآوری دادهها ،توصیفی -پیمایشی است .جامعه آماری ،کارکنان شرکتهای عضو
هلدینگ سماسامانه بوده که تعداد  01نفر از آنان بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند .در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد
استفاده شده که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است .نتایج نشان دادند مدل ارائه شده میتواند در حد قوی و با ضریب
 %81متغیر کارآیی محصول جدید را پیشبینی کند .ماهیت دانش مشتری بر نوع درگیری مشتری در فرایند توسعه محصول
جدید تأثیر دارد .در این مدل سه نوع درگیری مشتری (مشتری به عنوان منبع اطالعات ،مشتری به عنوان همكار نوآور و مشتری
به عنوان نوآور) از هم تفكیک شد و نتایج نشان دادند که نوع درگیری مشتری بر کارایی توسعه محصول جدید تأثیر دارد.
واژگان کلیدی :مدیریت دانش مشتری ،استراتژی مدیریت دانش ،درگیری مشتری ،مشارکت مشتری ،توسعه محصول جدید،
کارآیی محصول جدید.
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مقدمه

نرمافزاری سما سامانه میباشد از مشتریان به عنوان راهنمای
توسعهی محصوالت جدید استفاده میشود .بسیاری از
خدمات در حضور سایر مشتریان انجام میگیرد ،تأثیر رفتار
مشتریان دیگر بر رضایت /عدم رضایت از خدمات تجربه شده،
امری اجتنابناپذیر است( .مارتین)0005 ،
اهمیت تعامالت مشتری با مشتری ،تا اندازهای است که در
برخی از خدمات ،به صورت برنامهریزی شده بوده و بخش
مكمل تجربه خدمت است .مسألهای که در این پژوهش مورد
توجه قرار گرفته است این است که کدام یک از روشهای
سه گانهی درگیری مشتریان شامل -0 :مشتریان به عنوان
منبع اطالعات -3 ،مشتریان به عنوان همكار در نوآوری و -2
مشتریان به عنوان نوآور اصلی ،مناسب شرایط شرکت است؟
انواع درگیری مشتری بر کارایی محصول جدید چه تأثیری
دارد؟ نوع درگیری مشتری از چه عواملی تأثیر میپذیرد؟
قابلیتهای تكنولوژیک شرکتها چه تأثیری بر روشهای
مشارکت مشتری و کارآیی محصول جدید دارد؟

خلق محصوالت نوآورانه و نوآوری در محصوالت موجود ،قلب
بهبود مستمر در کیفیت محصول است و لذا نوآوری منجر به
بهبود عملكرد سازمان و مقدمهای برای کسب مزیت رقابتی
پایدار میشود (استوفر و هیژدن.)3110 ،
محققین زیادی بر اهمیت نقش مشتری در فرایند نوآوری
توجه کردهاند (دسوزا و همكاران ،3118 ،لوش و همكاران،
 )3112و در توسعه محصوالت جدید به اهمیت تعامل
سازمان با مشتریان و درک نیازهای مشتریان تأکید شده
است( .مینور و همكاران)3113 ،
امروزه نگاه به مشتریان تنها به عنوان خریدار یا مصرفکننده
نیست و شرکتها تمایل دارند مشتریان در فرآیند خلق ارزش
مشارکت کنند .تا جایی که برخی شرکتها شرایطی را فراهم
کردهاند که مشتریان خودشان محصول را طراحی و تولید
کنند( .هایر و همكاران ،3101 ،وان هیپل و کاتز.)3113 ،
نوآوریهای موفق حاصل ترکیب موفق دانش مشتری و دانش
تكنولوژیک شرکت هستند .تعامل بین بازار و موضوعات
تكنولوژیک از مهمترین مسایل در فرآیند توسعه محصول
جدید است( .روبرا و همكاران)3103 ،
اگر مشتریان در تولید محصوالت و خدمات مشارکت داده
شوند ،احتمال خلق و بروز ایدههای جدید در کسبوکار ،بسیار
افزایش خواهد یافت .به عبارت دیگر همكاری بین مشتریان و
تولیدکنندگان را میتوان یک راه برای کسب دانش مولد در
نظر گرفت( .زو و همكاران ،3100 ،هیالندر)3112 ،
شرکتها زمانی که میخواهند مشتریان را در فرایند نوآوری
دخیل کنند انتخابهای گوناگونی دارند .آنها میتوانند از
مشتری به عنوان  -0منبع اطالعاتی -3 ،)CIS( 0مشتری به
عنوان همكار در توسعه محصول -2 ،)CIC( 3مشتری به
عنوان نوآور اصلی )CIN( 2استفاده کنند .انتخاب بین یكی
از این سه مدل همكاری ،یكی از دغدغههای اصلی مدیران
است .در واقع اگر مدیران در انتخاب نوع همكاری مشتریان
در فرآیند توسعه محصول دچار اشتباه شوند ،ممكن است
کل فرایند به مخاطره بیافتد و تبعات درون سازمانی و برون
سازمانی متعددی داشته باشد.
در جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش که شرکت

شرکتها مراحل مختلفی را طی میکنند در این روند ،ایده
برای یک محصول جدید مطرح میشود و سپس از تعدادی
دروازه و مراحل برای پذیرش یا رد ایده میگذرد و نهایتاً به
مرحله تجاریسازی میرسد .توسعه محصول جدید عبارت
است از "مجموعه اقداماتی که با درک یک فرصت بازار آغاز
و به تولید ،فروش و تحویل یک محصول ختم میشود".
توسعه موفقیت آمیز محصولهای جدید دشوار است .برخی
از عواملی که باعث مخاطرهآمیز بودن توسعه محصولهای
جدید میشود عبارتند از :افزایش هزینه پژوهش و توسعه،
رشد سریع و بنیادی فناوری ،چرخههای کوتاه عمر محصول،
رقابت شدید و نرخ باالی شكست محصولهای جدید.
(کاالنتون)3101 ،
(لیتلر و همكاران )0006 ،عوامل کلیدی موفقیت پروژههای
توسعه محصول جدید مشترک با شرکای بیرونی (از قبیل
تأمینکنندگان ،مشتریان و رقبا) را بررسی نمودند و متوجه
شدند که ارتباطهای گسترده بین سازمانها و اعتماد بین
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آنها و گروهها ی سوم درگیر در فرآیند نوآوری با احتمال
موفقیت رابطه دارند .همكاری ،هماهنگی و ارتباطهای عمیق
بین سازمانها و شرکای متحد آنها ،تأثیر مثبتی بر
پیامدهای عملكردی دارد .ادغام با مشتریان و
تأمینکنندگان ،منجر به عملكرد بهتر در طراحی محصول
جدید ،زمان تحویل پروژههای توسعه محصول جدید و
عملكرد کلی سازمان میشود( .پترسون)3116 ،
(لی و همكاران )3100 ،در پژوهشی نوآوری محصول را از
دیدگاه تأمینکنندگان و مشتریان ارزیابی کردند و نشان
دادند که مشارکت مشتریان میتواند هزینه توسعه محصول
جدید را کاهش دهد.

نوآوری باز پارادایمی است که فرض میکند شرکت میتواند
و باید ،ایدههای خارجی را همانند ایدههای داخلی استفاده
نماید( .فردبرگ ،المكویست و اولیال)3118 ،
هنگامی که نیاز به استفاده از منابع بیرونی نظیر دانش افراد،
ایدههای مشتریان و فناوری وجود داشته باشد ،نوآوری باز
نقش تعیینکنندهای در عملكرد توسعه محصول جدید
خواهد داشت .عالوه بر این ،تالشهای صورت گرفته در
مدلهای نوآوری تأیید نمودهاند که بازبودن ،سبب افزایش
تنوع محصول و انطباق بهتر محصول با نیاز مشتری شود.
(هولی )3113 ،نشان داد که شرکتهای موفق در توسعه
محصول جدید ،از مشورت بیرونی به ویژه مشاوران متخصص
در فرآیند توسعه محصول جدید استفاده نمودهاند.

محصوالتی که برای سازمان ،جدید هستند .از دیدگاه (دیک،
 ،)0000نوآوری فرایندی پنج مرحلهای است که از شناسایی
مسأله شروع میشود با بسط و انتشار و گسترش نوآوری در
بین همه همكاران به پایان میرسد.
(وارکینگ )0000 ،نوآوری را هر چیز تجدید نظر شده
میداند که طراحی و به حقیقت درآمده باشد و موقعیت
سازمان را در مقابل رقبا مستحكم کند و نیز برتری رقابتی
بلندمدت را میسر سازد .نوآوریها را میتوان بر اساس درجه
نوآوری آنها تقسیمبندی کرد .برخی از نوآوریها در حوزه
خودشان ،آن چنان چشمگیر هستند که موجب تغییرات
اساسی در بازار میشوند .به این دسته از نوآوریها،
نوآوریهای جهشی 0گفته میشود .اگر یک محصول ،خدمت
یا فرآیند صرفاً توسعه و اصالحاتی به وجود آید اصطالحا به
آن نوآوری تدریجی 3گویند( .کومار وفروماتد.)3116 ،
نوآوری باز بر اهمیت تكنولوژی و منابع خارجی تأکید دارد
که آنرا از پارادایم سنتی نوآوری بسته ،متفاوت ساخته است.
(وو و چن)3101 ،
هدف از نوآوری باز ،گشودن مرزهای مستحكم شرکت ،به
منظور به جریان انداختن دانش گرانبها از خارج شرکت ،در
جهت ایجاد فرصت برای همكاری باشرکا ،مشتریان و
تولیدکنندگان در راستای فرایندهای نوآوری است که شامل
بهرهبرداری از ایدهها و حقوق مالكیت معنوی به منظور ورود
سریعتر از رقبا به بازار است( .گاسمن و انكل)3110 ،

مدیریت دانش مشتری( :گوپتا و شرما )3110 ،هفت سطح
دانش را برای سازمان در نظر گرفتهاند :دانش مشتری ،روابط
ذینفعان ،بینشهای محیط کسبوکار ،حافظهی سازمانی ،دانش
در فرایندها ،دانش در تولیدات و خدمات و دانش در افراد.
از نظر (چن )3103 ،دو بعد در مدیریت دانش بازار باید مد
نظر باشند -0 :قابلیت جذب دانش -3 ،تنوع دانش.
قابلیت جذب دانش :به قابلیت شرکت در کسب ،کشف ،انتقال
و انتشار دانش از منابع خارجی برای اهداف تجاری اشاره دارد.
شرکتهایی که از قابلیت جذب دانش باالیی برخوردار هستند،
در مقایسه با دیگر شرکتها در تولید محصوالت فنی و
تكنولوژیک موفقتر هستند( .آدام و مارسیت.)3100 ،
تنوع دانش :یک شرکت ،بازتاب کننده دامنهای از نواحی
تكنولوژیک و کاربردی است که شرکت در آن ناحیه خبره است
برای یک شرکت یا سازمان ضروری است که از نظر فنی یا
صالحیتی ویژه ،خاص شناخته شود و از این طریق در تولید
محصوالت خاصی ،منحصر به فرد باشد .وقتی یک شرکت بر
توسعه فناوری خاصی تمرکز دارد ،قطعاً سعی میکند تا دانش
و مهارتهای خود را در زمینه فناوری خاص شرکت توسعه
دهد (چن )3103 ،تمرکز بر یک فناوری خاص و کسب دانش
مختص آن فناوری ،شرکت را در تولید محصوالت منحصر به
فرد و جدید قادر میسازد( .آدام و مارسیت)3100 ،
مدیریت دانش مشتری عبارت است از اکتساب ،به
اشتراکگذاری و ترویج دانش موجود در ذهن مشتریان به
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نفع شرکت و به نفع مشتری( .گیبرت و همكاران)3113 ،
مدیریت دانش مشتری شامل کسب و مدیریت دانش برای،
از و درباره مشتری است( .داووس و همكاران)3116 ،
این مفهوم میتواند در قالب مفهوم تولیدکننده مصرفکننده،
نوآوری متقابل ،کمک به یادگیری در قالب راهكارهای
گروهی ،جوامع اهل عمل و مدیریت مالكیت فكری مشترک،
نمود پیدا کند( .گیبرت و همكاران)3113 ،
برای مدیریت دانش مشتری سه بعد مورد توجه قرار
گرفته است:

اکتشاف را دنبال میکنند ،ریسک بیشتری را نسبت به سایر
شرکتها تحمل میکنند (کیم و جیما)3101 ،
بر اساس مطالب مطرح شده فرضیه این پژوهش به صورت
زیر مطرح گردیده است:
فرضیه  :3استراتژی مدیریت دانش بر نوع درگیری مشتری
در فرآیند توسعهی محصول جدید تأثیر دارد.
فرضیه  :0-3استراتژی "بهرهبرداری از بازار" بر نوع درگیری
مشتری در فرآیند توسعهی محصول جدید تأثیر دارد.
فرضیه  :3-3استراتژی "اکتشاف بازار" بر نوع درگیری
مشتری در فرآیند توسعهی محصول جدید تأثیر دارد.

بر راهبردهایی که شرکتها

 -3پیادهسازی مدیریت دانش :بكارگیری شیوههای

برای نوع مشارکت مشتریان اتخاذ میکنند ،تأثیر دارد( .بوگرز
و همكاران)3101 ،
این بعد دو حالت میتواند داشته باشد :الف) عدم تجانس نیاز
مشتری که به نیازهای متفاوت انبوه مشتریان با یكدیگر ،در
استفاده از محصول اشاره دارد .به عبارتی هر مشتری
انتظارات مخصوص به خود را از محصول دارد .ب) نیازهای
ضمنی مشتریان 3بدین گونه که بیان خواستههای مشتریان
دشوار است و به سختی میتوان آنها را مكتوب و مستند
کرد .بر اساس مطالب مطرح شده فرضیه این پژوهش به
صورت زیر مطرح گردیده است:
فرضیه  :0ماهیت دانش مشتری بر نوع درگیری مشتری در
فرآیند توسعه محصول جدید تأثیر دارد.
فرضیه  :0-0عدم تجانس نیازهای مشتری ،بر نوع درگیری
مشتری در فرآیند توسعهی محصول جدید تأثیر دارد.
فرضیه  :3-0ضمنی بودن نیازهای مشتری ،بر نوع درگیری
مشتری در فرآیند توسعهی محصول جدید تأثیر دارد.

مختلف درگیری مشتری نیازمند شیوههای مختلف مدیریت
دانش مشتری است و بنابراین سطوح مختلفی از پشتیبانی
سازمانی را طلب میکند .در این مطالعه دو گونه کمکهای
سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است :الف) هماهنگیهای
بین بخشی :0هماهنگیهای بین بخشی به درجهای از
ارتباطات و همكاری بین بخشهای متفاوت سازمان اشاره
دارد( .نارور و اسالتر)0001 ،
این یكی از مهمترین مكانیسمهای سازمانی برای روانسازی
اشتراک دانش است( .گرانت.)0005 ،
ب) انعطافپذیری استراتژیک :6به توانایی شرکت در
پیكربندی و تخصیص مجدد منابع سازمانی برای دنبال کردن
استراتژیهای جایگزین اشاره دارد( .سانچز.)0006 ،
بر اساس مطالب مطرح شده فرضیه این پژوهش به صورت
زیر مطرح گردیده است:
فرضیه  :2پیادهسازی مدیریت دانش بر نوع درگیری مشتری
در فرآیند توسعهی محصول جدید تأثیر دارد.
فرضیه  :0-2هماهنگی بین بخشی بر نوع درگیری مشتری
در فرآیند توسعهی محصول جدید تأثیر دارد.
فرضیه  :3-2انعطافپذیری استراتژیک بر نوع درگیری
مشتری در فرآیند توسعهی محصول جدید تأثیر دارد.

 -1ماهیت دانش

مشتری:1

 -2استراتژی مدیریت دانش :3دومین بعدی که بر
مشارکت مشتریان تأثیر دارد ،به استراتژی شرکت در مدیریت
دانش مشتری اشاره دارد .بطور خاص ،نوعی از استراتژی بر
"بهرهبرداری از بازار" تأکید دارد و نوع دیگر بر "اکتشاف بازار".
استراتژی اول بر استفاده از دانش مشتری برای بازارهای
موجود متمرکز است .اما استراتژی دوم بر کشف نیازهای جدید
یا بازارهای جدید تمرکز دارد .شرکتهایی که استراتژی

را به عنوان فرایندی تعریف میکند که در آن شرکت به
تعامل و مذاکره با مشتریان برای توسعه مسائل مرتبط با
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ارزشها اقدام میکند .به عبارتی ،همكاری مشتری ،قسمتی
از کمک در ایجاد ارزش در موقعیت مكانی است ،که شرکت
در آن حضور دارد و در واقع در جایی انجام میشود که
مشتری به صورت فعال به عنوان یک کمککننده در فرایند
تولید ،سهیم میشود( .استوری و الربیگ)3102 ،
فرآیندهای دریافت اطالعات خارجی ،جذب دانش مشتری ،و
تبدیل مفاهیم ذهنی مشتریان را به عنوان یک سرویس
خدماتی جدید مطرح میکند و بر نقش درگیری مشتری در
موفقیت محصول جدید و انعطافپذیری شرکت برای توسعه
خدمات جدید تأکید میکند .بكارگیری شیوههای مختلف
درگیری مشتری نیازمند شیوههای مختلف مدیریت دانش
مشتری است و بنابراین سطوح مختلفی از پشتیبانی سازمانی
را طلب میکند .اعطای نقشهای فعاالنهی بیشتر به مشتریان
در نوآوری نیازمند تغییرات سازمانی است( .پاینی و همكاران،
3118؛ پرکز و همكاران)3103 ،
در دو نوع مشارکت مشتری به عنوان همكار در توسعه محصول
جدید و مشتری به عنوان نوآور ،ساختارهای سازمانی تغییر
میکنند و شرکت باید آمادگی انطباق خود با تغییرات ناشی
از پذیرش مشتری در فرآیند تولید را داشته باشد .در این
مطالعه دو گونه کمکهای سازمانی مورد بررسی قرار میگیرد:
الف) هماهنگیهای بین بخشی :هنگامی که مشتریان در
فرآیند تولید محصول جدید درگیر میشوند ،توانایی همكاری
بین بخشهای مختلف سازمان،کمک میکند تا دانش
مشتریان بهتر پیادهسازی و بكارگیری شود و نیز کارکنان
بتوانند بهتر از مشارکت مشتریان در فرآیند تولید محصول
استفاده و بهرهبردای کنند.
ب) انعطافپذیری استراتژیک :در مبحث نوآوری ،شرکتی
که توانایی انعطافپذیری استراتژیک دارد ،توانایی دارد از
منابع خود در جهت توسعه ،تولید و بازاریابی طیفی از
محصوالت بهرهبردای کند (ژاو و وو )3101 ،و میتوانند بین
راههای جایگزین استفاده سریع از منابع و هزینه کمتر ،تغییر
موضع بدهند( .سانچز)0006 ،
بر اساس مطالب مطرح شده فرضیه این پژوهش به صورت
زیر مطرح گردیده است:
فرضیه  :0انواع درگیری مشتری بر کارایی محصول جدید
تأثیر دارد.
فرضیه  :0-0درگیری مشتری به عنوان منبع اطالعات بر

30

کارایی محصول جدید تأثیر دارد.
فرضیه  :3-0درگیری مشتری به عنوان همكار توسعه ،بر
کارایی محصول جدید تأثیر دارد.
فرضیه  :2-0درگیری مشتری به عنوان نوآور بر کارایی
محصول جدید تأثیر دارد.
قابلیت تكنولوژیک :توانمندی تكنولوژیک توانایی شرکت در
راهاندازی و استفاده از تكنولوژیهای مختلف است( .ژاو و وو)3101 ،
پژوهشهای بسیاری نشان دادند که قابلیت تكنولوژیک شرکت،
توانمندی شرکت را در پیادهسازی اطالعات مشتریان افزایش
میدهد( .دوتا و همكاران0000 ،؛ سونگ و همكاران)3116 ،
توانمندی تكنولوژیک نقش تداخلی دارد بدین صورت که در
شرکتهایی که قابلیت تكنولوژیک در سطح باال است،
کارکنان شرکت به دانش تكنولوژیک باالیی مجهز هستند،
چنانکه ممكن است از اینكه آنها مسایل را از دید مشتریان
ببینند جلوگیری کند و به سمت این بروند که ایدههای
مشتریان را ساده و مبهم تلقی کنند( .اولسون و باکی)3110 ،
(چویی و وو )3106 ،مطالعهای در مورد نقش درگیری
مشتریان در نوآوری و ارتباط آن با کارآیی محصول جدید در
شرکتهای آمریكای شمالی انجام دادند .ایشان سه نوع مدل
درگیری مشتریان را در فرآیند توسعه محصول جدید تفكیک
کردند .مشتری به عنوان منبع اطالعات ،مشتری به عنوان
همكار در توسعه و مشتری به عنوان نوآور .آنها استدالل
کردند که هر سه نوع درگیری تأثیر متفاوتی بر عمكلرد
محصول جدید دارد .آنها همچنین نقش قابلیت تكنولوژیک
را در رابطه بین درگیری مشتری و کارآیی محصول جدید
بررسی کردند .در مطالعه آنها نقش سه عامل ماهیت نیاز
مشتری ،استراتژی مدیریت دانش شرکت و پشتیبانی
سازمانی برای پیادهسازی مدیریت دانش در انتخاب نوع
درگیری مشتریان مورد توجه قرار گرفت .و نتایج نشان دادند
که ابعاد مختلف مدیریت دانش بر انتخاب نوع درگیری
مشتریان تأثیر گذارند .بر اساس مطالب مطرح شده فرضیه
این پژوهش به صورت زیر مطرح گردیده است:
فرضیه  :6قابلیت تكنولوژیک نقش تعدیلگر در تأثیر نوع
درگیری مشتری ،بر کارآیی محصول جدید دارد.
پیشینه پژوهش
(نائم )3130 ،در تحقیقی تحت عنوان مشارکت مشتری در
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توسعه محصول جدید :دیدگاه صنعت چهارم نشان داد که
استفاده از فنآوریهای مدرن انقالب صنعتی چهارم،
پتانسیل قابل توجهی برای سفارشیسازی محصول دارد.
استفاده از این فناوریها بر مشارکت مشتری در فرآیند
توسعه محصول جدید تأثیر میگذارد و امكان مشارکت بیشتر
مشتری در طراحی محصول و فرآیند تولید خود را فراهم
میکنند .این تأثیر مثبت در طراحی محصول بیشتر از فرآیند
تولید است .شناخت اهمیت و اجازه دادن به مشارکت
مشتری در فرایند توسعه محصول جدید ،شرکتها را قادر
میسازد تا خواستههای سفارشی شده را برآورده کنند.
(سویی و وو )3108 ،در تحقیقی تحت عنوان مشارکت
مشتری در نوآوری :مروری بر ادبیات و جهتگیریهای
تحقیقاتی آینده ،نوآوری و استراتژی ،به بررسی تحقیقات
تجربی در مورد مشارکت مشتری در نوآوری و شناسایی
جهتهای تحقیقاتی آینده پرداخته است .با مروری بر مقاالت
تجربی منتشر شده در هشت مجله معتبر بازاریابی و نوآوری
بین سالهای  3110و  3102نشان میدهد که ادبیات مربوط
به مشارکت مشتری در نوآوری بسیار متنوع است ،تعداد
زیادی از مطالعات از دیدگاه مشتری برای بررسی انگیزه آنها
برای مشارکت و توانایی آنها استفاده کردهاند .در این تحقیق
پیامدهای مشارکت مشتری برای استراتژی نوآوری بلندمدت
و عملكرد شرکت مثبت ارزیابی شده است.
(مورگان و همكاران )3108 ،در مطالعهای تحت عنوان
مشارکت مشتری و عملكرد محصول جدید :به سوی درک
مكانیسمها و موارد احتمالی کلیدی  302شرکت با اندازههای
مختلف در  00صنعت مختلف را به منظور بررسی تأثیر
مشارکت مشتری بر عملكرد توسعه محصول جدید بررسی
نمودند .نتابج تحقیق آنها نشان داد که مشارکت مشتری به
طور مثبت با عملكرد توسعه محصول جدید مرتبط است و این
تأثیر با واسطه نوآوری است .شرکتهایی با ظرفیت جذب باال
نسبت به شرکتهایی با ظرفیت جذب پایین ،بهویژه در مراحل
بعدی توسعه محصول جدید ،سود بیشتری از درگیر کردن
مشتریان خود در توسعه محصول جدید خواهند داشت.
(سویی و وو )3102 ،در تحقیقی تحت عنوان تأثیر مشارکت
مشتری بر توسعه محصول جدید :اثرات احتمالی و جایگزین،
اثرات دو شكل مشارکت مشتری را بر توسعه محصول جدید
بررسی میکند :شكل سنتی مشارکت مشتری به عنوان منبع

مجله مدیریت بازاریابی  /شماره  / 65پاییز 0010

اطالعاتی ( )CISو شكل فعالتر مشارکت مشتری بهعنوان
توسعهدهنده مشترک ( .)CICهر یک از دو شكل مشارکت
مشتری دارای مزایای منحصر به فرد خود است و برای شرایط
مختلف مناسب است .تمایل شرکتها به مشارکت مشتری در
توسعه محصول جدید سه دلیل دارد -0 :اینترنت کانالهای
جدید تعامل مشتری -شرکت را آسان کرده است -3 .ارتباط و
دسترسی به مشتریان افزایش یافته است -2 .فناوریهای مدرن
مانند پرینت سه بعدی و وب  3.1به دلیل انعطافپذیری و
همكاری ،توانایی تعامل شرکتها و مشتریان را افزایش دادهاند.
(دونگ )3102 ،در تحقیقی تحت عنوان مشارکت مشتری
در خدمات :دامنه ،دامنه و مرزها ،در تحقیقی مروری بر
جنبههای مختلف مشارکت مشتری پرداخته است و آنها را
در سه طبقه دستهبندی کرده است :اجباری ،قابل تعویض و
داوطلبانه .یافتهها نشان دادند که استفاده از مفهوم
"مشارکت مشتری" به عنوان جایگزینی برای اصطالحات
دیگر مانند تولید مشترک و ایجاد مشترک بكارگرفته
میشود .مشارکت مشتری ،تعامل با مشتری و نوآوری
مشتری را به عنوان مفاهیم مرتبط اما متمایز مطرح میکند.
دونگ مشارکت مشتری را به عنوان "عمل درگیر کردن
مشتریان در طراحی و تولید محصوالت و خدمات" بیان
میکند.
(بروکمن و مرگان )3112 ،معتقدند مدیریت دانش مشتری
میتواند عملكرد و نوآوری را در محصوالت جدید ارتقا بخشد.
(پراجوگو و همكاران )3110 ،تصدیق کردند که مدیریت
دانش مشتری تأثیر قابل توجه مثبتی بر نوآوری محصول و
نوآوری فرآیند دارد.
(یانگ )3116 ،به این نتیجه رسید که یكپارچهسازی دانش و
نوآوری دانش ،عملكرد را در مورد محصوالت جدید افزایش میدهد.
(پاکوتی )3115 ،در پژوهشی بیان کرد که تسهیل تسهیم
دانش بین افراد و گروههای داخلی سازمان امری ضروری
است ،اما هنگامی که این دانش در مالكیت افراد سازمان
نیست و از بیرون سازمان به داخل راه مییابد کمی مشكلتر
میشود .لذا ایجاد ساختارهای اجتماعی ،فرآیندهای تجاری
و فناوری میتواند به عنوان راه حلی برای تسهیل جریان
دانش مشتری تأثیر چشمگیری بر بهبود عملكرد سازمانی
داشته باشد و با فعال ساختن مشتریان در ایجاد جریان
دوسویه دانش ،منبع جدیدی از دانش را به کار گیرد.
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(سو و همكاران )3115 ،برای توجه به اهمیت دانش مشتری
در توسعه محصول نوآورانه ،مدلی برای ایجاد پیوند بین
توسعه محصول نوآورانه با دانش مشتری با رویكرد داده کاوی
ارائه کردهاند .مدل آنها امكان داده کاوی و استخراج دانش
مشتری از بخشهای مختلف بازار را فراهم میکند.
(دباغ و همكاران )3112 ،پژوهشی انجام دادند و مدلی ارائه
دادند که موجب شد تا فرآیندهای تجاری سازمان ،دانش
مشتری را شناسایی و بهرهبرداری کنند و از این طریق مشتریان
را از حالت منفعل به حالت فعال و شرکای دانشی توانمند مبدل
کنند .یكی از پیامهای این پژوهش این است که دانش مشتری
میتواند از طریق تعامل اطالعاتی بین مشتریان و نهادهای دیگر
از قبیل :سازمان ،دیگر مشتریان و رقبا منتقل شود.
(کاماساک و بولوتلر )3101 ،به بررسی اثر تسهیم دانش بر
نوآوری پرداختند .آنها نشان دادند که مدیریت دانش اثر
مثبت بر نوآوری دارد .آنها در پژوهش خود تأکید میکنند
که فرآیند خلق دانش جدید ،جهت ایجاد محصوالت و
فرآیندهای جدید مفید است.
(واعظی و همكاران )3101 ،در پژوهشی به این نتیجه
رسیدند که مدیریت دانش ،شرایط و زمینههای خالقیت و
نوآوری را به صورت مداوم در سازمانها فراهم میکند و با
یادگیری سازمانی ،سرمایههای انسانی دانش را درون سازمان
به مشارکت میگذارند و سرمایه فكری و شاخصهای آن نیز
در ایجاد ،توسعه و بهرهبرداری ایدهها به تواناسازی و موفقیت
سازمانها کمک میکند .ساختار ،فرهنگ و جو سازمانی پویا،
باز و حمایتی ،خالقیت و نوآوری در سازمان را تسهیل و
تشویق میکند ،سبب ایجاد و پرورش ایدههای جدید در
سازمان میشود و نوآوری را افزایش میدهد.
(ماسیوت )3103 ،درگیری مشتری با برند در شبكه اجتماعی
آنالین را در کشور دانمارک مورد بررسی قرارداده است.
نتیجه این پژوهش نشان داد رابطه مشتریان با برند و محیط
اجتماعی آنان بر سطح درگیری مشتریان اثرگذار است و در
نهایت موجب تأثیرگذاری بر روی سطح وفاداری رفتاری و
گسترش تبلیغات شفاهی خواهد شد.
(ساکرانی و همكاران )3102 ،به بررسی توسعه محصول جدید
و مدیریت دانش مشتری در شرکتهای پاکستانی پرداختند
نتیجه این پژوهش نشان داد مدیریت دانش مشتری با عملكرد
توسعه محصول جدید ارتباط معناداری دارد.
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(هنارد و کاپون )3111 ،در پژوهشی تحت عنوان تأثیر مدیریت
دانش بر نوآوری ،دو جنبه یكپارچگی میان وظیفهای و ارتباطات
میان وظیفهای در حوزه مدیریت دانش را به عنوان عوامل
اثرگذار بر نوآوری بیان کرد .نتیجه پژوهش نشان داد که توزیع
بهتر دانش ،احتمال ظهور نوآوری را افزایش خواهد داد.
(گیبرت و همكاران )3113 ،مدلی ارائه دادند که در آن پنج
رویكرد مدیریت دانش مشتری را بیان کردند .آنها پروسامریسم
را بررسی میکند که مشتری میتواند در نقش تولیدکننده و
مصرفکننده باشد .یادگیری گروهی ،نوآوری دوجانبه،
مجمعهای ابتكار و سرمایههای فكری ،چهار عنصر دیگر هستند
که به عنوان رویكردهای مدیریت دانش مشتری بیان شدند.
(هونگ و چو )3102 ،در پژوهش خود 025 ،شرکت با
فناوری پیشرفته کشور تایوان را مطالعه کردند و تأثیر دو بعد
از نوآوری باز ،یعنی اکتساب و بهرهبرداری بر عملكرد آنها را
مورد ارزیابی قرار دادند .این پژوهش نشان میدهد که
اکتساب دانش خارجی به طور مثبتی بر عملكرد شرکتها
تأثیرگذار است ،در حالی که بهرهبرداری از دانش و فناوری
خارجی این تأثیر را ندارد ،اما در شرایط ناپایدار محیطی و با
سرمایهگذاری قابل توجه در بخش پژوهش و توسعه داخلی
که جزء متغیرهای تعدیلگر به حساب میآیند ،تأثیر هر دو
بعد نوآوری باز بر عملكرد مثبت خواهد بود.
(سوک و همكارانش )3102 ،به بررسی تأثیر قابلیتهای
بازاریابی ،نوآوری و یادگیری بر عملكرد شرکتهای کوچک
و متوسط کشور استرالیا پرداختهاند .آنها به این نتیجه دست
یافتند که میان قابلیتهای بازاریابی ،نوآوری و یادگیری با
عملكرد رابطه مثبت وجود دارد.
(وو وسیوالوگاتاسان )3102 ،به بررسی تأثیر سرمایههای
فكری بر قابلیت نوآوری و قابلیت نوآوری بر عملكرد سازمانی
صنعت پوشاک در سریالنكا ،پرداختهاند .نتایج مطالعات آنها
حاکی از آن است که سرمایههای فكری تأثیر مثبتی بر
قابلیت نوآوری دارد و رابطه مثبت و معناداری میان قابلیت
نوآوری و عملكرد سازمانی وجود دارد.
(الگری و یدال و چیوا گومز )3102 ،به بررسی تأثیر
جهتگیری کارآفرینانه ،قابلیت یادگیری سازمانی و عملكرد
نوآوری بر عملكرد سازمان در اسپانیا پرداختهاند .نتایج
مطالعات آنها حاکی از آن است که قابلیت یادگیری سازمانی
بر عملكرد نوآوری اثرگذار بوده و به صورت مستقیم و
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غیرمستقیم بر عملكرد شرکت تأثیر میگذارد.
(آنینگ دارسون و همكاران )3108 ،در پژوهشی تحت عنوان
افزایش عملكرد شرکتهای خدماتی از طریق ظرفیت
درگیری مشتری و نوآوری ،نشان دادند که ظرفیت درگیری
مشتریان در شرکتهای خدماتی به آنها کمک میکند تا از
داراییهای ارتباطی خود بهره ببرند و مشارکت مشتریان را
مدیریت کنند .همچنین مشخص شد که توانایی درگیری
شرکتها آنها را قادر میسازد تا بر توانایی مشتریان
سرمایهگذاری کنند که به نوبه خود بازدهی فعالیتهای
نوآورانه را افزایش میدهد .در نتیجه عملكردهای مالی و غیر
مالی شرکتها را بهبود میبخشد.
(ناظمی و همكاران )0201 ،در پژوهشی با عنوان جایگاه
مشارکت در ارتقای کیفیت خدمات ،نشان دادند که ارباب
رجوع با ارائه منابع سه گانه و تعامل مثبت با یكدیگر ،در
ارتقای کیفیت خدمات نقش دارند.
(رمضانیان و همكارانش )0200 ،به بررسی تأثیر فرآیند تسهیم
دانش و توانایی جذب دانش بر قابلیت نوآوری پرداختهاند .آنها
به این نتیجه دست یافتند که توانایی جذب دانش ،عاملی
مداخلهگر در میان تسهیم دانش و قابلیت نوآوری است.
(شعبانی و همكاران )0206 ،به بررسی تأثیر مشارکت
مشتری بر توسعه محصول جدید :نقش میانجی پیامدهای

بازار در صنایع کاشی و سرامیک یزد پرداختند .یافتههای
پژوهش نشان داد که متغیرهای تمایز محصول ،جهتگیری
رقیب ،اهمیت مشخصات برند تأثیر مثبت بر مشارکت
مشتری دارد و رابطه مشارکت مشتری و توسعه محصول
جدید مثبت میباشد .همچنین متغیر پیامدهای بازار به
عنوان متغیر میانجی رابطه بین مشارکت مشتری و توسعه
محصول جدید را تحت تأثیر قرار میدهد.
(شایسته و همكاران )0205 ،به بررسی تأثیر مدیریت دانش
مشتری بر عوامل کلیدی موفقیت و عملكرد توسعه محصول
جدید در حوزه فناوری صنعتی پرداختند .نتایج این مطالعه
نشان داد که ،مدیریت دانش مشتری (شامل سه بعد دانش
«از»« ،درباره» و «برای» مشتری) با عملكرد توسعه
محصول جدید ،و عوامل کلیدی موفقیت محصول جدید با
عملكرد آن رابطه مثبت دارد.
همه مطالعات مطرح شده تأثیر مثبت مشارکت مشتری بر
عملكرد توسعه محصول جدید را نشان میدهند اما اینكه چه
نوع مشارکتی از مشتریان و بر اساس چه پیشایندهایی بر
کارایی محصول جدید تأثیرگذار هستند با استفاده از
مطالعات نظری و در مدل مفهومی زیر برای این تحقیق مورد
توجه قرار گرفته است.

شكل شماره  :1مدل مفهومی پژوهش (سویی و وو)2112-2112 ،1
-Cui & Wu
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روششناسی پژوهش
روش این پژوهش بر مبنای هدف کاربردی است و بر اساس
جمعآوری دادهها از نوع توصیفی ،پیمایشی است .جامعه
آماری شامل مدیران و کارکنان شرکتهای عضو هلدینگ
سماسامانه هستند که تعداد آنها  021نفر میباشد .طبق
جدول تعیین حجم نمونه مورگان ،تعداد نمونه  01نفر با
روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند.
روایی و پایایی پرسشنامه
پرسشنامه این پژوهش استاندارد و از مطالعات پیشین سویی
و وو استخراج شده است .روایی محتوای پرسشنامه با نظر
متخصصین و استاد راهنما مورد تأیید قرار گرفت .و آزمون
روایی مدل براساس روایی همگرا و واگرا مورد سنجش قرار
گرفته است .روایی همگرا با آزمون میانگین واریانس
استخراجی ( )AVEو روایی واگرا با آزمون فورنل و الرکر
محاسبه گردیده است.
میانگین واریانس استخراجی یا ضریب پایایی اشتراکی بیشتر
از  1/6بود .بنابراین روایی همگرایی مدل اندازهگیری مورد
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تأیید قرار گرفت و این نشان میدهد که سؤاالت هر بعد با
یكدیگر همگرایی الزم را دارند ،به عبارتی ،سؤاالت
اندازهگیری کننده هر متغیر با یكدیگر همبستگی دارند.
روایی واگرا آزمون فورنل و الرکر به بررسی عدم هم خطی
بحرانی سؤاالت هر متغیر میپردازد .در جدول شماره دو
پیوست روایی واگرا مربوط به آزمون فورنل و الرکر آورده
شده است .مقادیر روی قطر اصلی که همان جذر میانگین
واریانس استخراجی هستند ،بیشتر از اعداد هر ردیف بوده و
بنابراین بین متغیرها روایی واگرا وجود دارد و به عبارتی
میتوان گفت که بین سؤاالت هر متغیر نسبت به سؤاالت
متغیر دیگر واگرایی و یا عدم هم خطی وجود دارد.
پایایی بر اساس آزمون آلفای کرونباخ 0و آزمون پایایی
ترکیبی 3مورد سنجش قرار گرفته است .در جدول شماره ،0
ضرایب آلفای کرونباخ برای تمامی متغیرهای پژوهش بیشتر
از  1/2بوده و بنابراین پایایی سؤالهای پرسشنامه مورد تأیید
قرار میگیرند .پایایی ترکیبی برای تمام متغیرها بیشتر از
 1/2است ،لذا بین سؤاالت هر متغیر در داخل مدل اندازه
گیری پژوهش نیز همبستگی وجود دارد.

جدول شماره  :1بررسی پایایی مدل اندازه گیری پژوهش
متغیر

ضریب آلفای کرونباخ

ضریب پایایی ترکیبی

استراتژی مدیریت دانش

1/020

1/082

انعطافپذیری استراتژیک

1/060

1/020

اکتشاف بازار

1/050

1/020

بهرهبرداری از بازار

1/050

1/08

درگیری مشتری

1/088

1/080

ضمنی بودن نیازهای مشتری

1/062

1/050

عدم تجانس نیازهای مشتری

1/020

1/050

قابلیت تكنولوژیک

1/088

1/000

ماهیت دانش مشتری

1/052

1/022

منبع اطالعات

1/020

1/086

نوآور

1/062

1/050

هماهنگی بین بخشی

1/020

1/022

همكار توسعه

1/020

1/080

پیادهسازی مدیریت دانش

1/080

1/080
0

. Cronbach's Alpha
). Composite Reliability (CR
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کارایی محصول جدید

1/022

ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخدهندگان
از بین  01پاسخگو ،بیش از نیمی از ایشان ( 52.2درصد) را
مردان و  25/2درصد را زنان تشكیل میدهند .از نظر ویژگی
سنی 06 ،نفر ( 05.2درصد) کمتر از  21سال سن06.5 ،
درصد بین  21تا  01سال ،حدود یک سوم پاسخگویان (23/3
درصد) بین  01تا  61ساله و  6.5درصد نیز بیشتر از  61سال
سن داشتهاند .از نظر مدرک تحصیلی ،حدود دو سوم
پاسخگویان ( 55.2درصد) مدرک تحصیلی لیسانس 02 ،نفر
( 00.0درصد) فوق دیپلم و  02نفر ( 08.0درصد) دارای

1/082

مدرک فوق لیسانس و باالتر بودهاند .از نظر مدت همكاری با
شرکت حدود نیمی از پاسخگویان بین  2تا  2سال با شرکت
همكاری داشته 30.0 ،درصد نیز کمتر از  2سال و  30نفر
( 23.3درصد) بیشتر از  2سال است که با شرکت همكاری
داشتهاند.
آزمون فرضیهها
جهت بررسی فرضیههای پژوهش از تحلیل معادالت
ساختاری تحت نرمافزار  PLSاستفاده گردیده است.
فرضیه اول پژوهش :ماهیت دانش مشتری بر درگیری
مشتری در فرایند توسعه محصول جدید تأثیر دارد.

جدول شماره  :2بررسی فرضیه اول پژوهش
روابط

ضریب مسیر (بتا)

آماره t-value

سطح معنیداری

نتیجه

ماهیت دانش مشتری  درگیری مشتری

1/308

3/202

1/132

تأیید فرضیه

بر اساس جدول شماره  3میتوان نتیجه گرفت که مقدار t-
 valueبرای رابطه فوق خارج از بازه  0/05و  -0/05میباشد
و لذا این رابطه با سطح اطمینان  % 06معنادار است .بنابراین
میتوان گفت که ماهیت دانش مشتری بر درگیری مشتری
در فرایند توسعه محصول جدید تأثیر دارد .به طوری که
هرچه ماهیت دانش در نزد مشتری افزایش یابد ،سطح

درگیری مشتری نیز بیشتر خواهد شد.
فرضیه  :0-0عدم تجانس نیازهای مشتری ،بر نوع درگیری
مشتری در فرآیند توسعه محصول جدید تأثیر دارد.
فرضیه  :3-0ضمنی بودن نیازهای مشتری ،بر نوع درگیری
مشتری در فرآیند توسعه محصول جدید تأثیر دارد.

جدول شماره  :3بررسی فرضیات فرعی فرضیه اول پژوهش
شماره فرضیه

0-0

3-0

روابط

ضریب مسیر (بتا)

آماره t-value

سطح معنیداری

نتیجه

عدم تجانس نیازهای مشتری  درگیری
مشتری به عنوان منبع اطالعات

1/00

02/8

1/110

تأیید

عدم تجانس نیازهای مشتری  درگیری
مشتری به عنوان همكار توسعه

1/035

63/32

1/110

تأیید

عدم تجانس نیازهای مشتری  درگیری
مشتری به عنوان نوآور

1/000

02/50

1/110

تأیید

ضمنی بودن نیازهای مشتری  درگیری
مشتری به عنوان منبع اطالعات

1/223

03/100

1/110

تأیید

ضمنی بودن نیازهای مشتری  درگیری
مشتری به عنوان همكار توسعه

1/283

03/005

1/110

تأیید

ضمنی بودن نیازهای مشتری  درگیری
مشتری به عنوان نوآور

1/28

00/068

1/110

تأیید
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براساس جدول شماره  2میتوان نتیجه گرفت که مقادیر t-
 valueبرای تمامی روابط خارج از بازه  3/68و -3/68
میباشد و لذا این روابط با سطح اطمینان  % 00معنادار
هستند .بنابراین میتوان گفت که عدم تجانس نیازهای
مشتری و ضمنی بودن نیازهای مشتری بر انواع درگیری
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مشتری در فرایند توسعه محصول جدید تأثیر دارد.
فرضیه دوم پژوهش :استراتژی مدیریت دانش بر درگیری
مشتری در فرایند توسعه محصول جدید تأثیر دارد.

جدول شماره  :4بررسی فرضیه دوم پژوهش
روابط

ضریب مسیر (بتا)

آماره t-value

سطح معنیداری

نتیجه

استراتژی مدیریت دانش  درگیری مشتری

1/026

1/820

1/285

عدم تأیید فرضیه

براساس جدول شماره  0میتوان نتیجه گرفت که مقدار t-
 valueبرای رابطه فوق داخل بازه  0/05و  -0/05میباشد و
لذا این رابطه با سطح اطمینان  % 06معنادار نیست .بنابراین
میتوان گفت که استراتژی مدیریت دانش بر درگیری
مشتری در فرایند توسعه محصول جدید تأثیر ندارد.

فرضیه  :0-3استراتژی "بهرهبرداری از بازار" بر نوع درگیری
مشتری در فرآیند توسعه محصول جدید تأثیر دارد.
فرضیه  :3-3استراتژی "اکتشاف بازار" بر نوع درگیری
مشتری در فرآیند توسعه محصول جدید تأثیر دارد.

جدول شماره  :5بررسی فرضیات فرعی فرضیه دوم پژوهش
شماره فرضیه

0-3

3-3

روابط

ضریب مسیر (بتا)

آماره t-value

سطح معنیداری

نتیجه

استراتژی بهرهبرداری از بازار  درگیری
مشتری به عنوان منبع اطالعات

1/86

30/225

1/110

تأیید

استراتژی بهرهبرداری از بازار  درگیری
مشتری به عنوان همكار توسعه

1/850

30/535

1/110

تأیید

استراتژی بهرهبرداری از بازار  درگیری
مشتری به عنوان نوآور

1/886

30/22

1/110

تأیید

استراتژی اکتشاف بازار  درگیری مشتری به
عنوان منبع اطالعات

1/820

30/102

1/110

تأیید

استراتژی اکتشاف بازار  درگیری مشتری به
عنوان همكار توسعه

1/003

06/306

1/110

تأیید

استراتژی اکتشاف بازار  درگیری مشتری به
عنوان نوآور

1/03

06/020

1/110

تأیید

براساس جدول شماره  6میتوان نتیجه گرفت که مقادیر t-value
برای روابط فوق خارج از بازه  3/68و  -3/68میباشد و لذا این روابط
با سطح اطمینان  % 00معنادار هستند .بنابراین میتوان گفت که
استراتژیهای بهرهبرداری از بازار و اکتشاف بازار بر انواع درگیری

مشتری در فرایند توسعه محصول جدید تأثیر دارند.
فرضیه سوم پژوهش :پیادهسازی مدیریت دانش بر
درگیری مشتری در فرایند توسعه محصول جدید تأثیر دارد.

جدول شماره  :2بررسی فرضیه سوم پژوهش
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روابط

ضریب مسیر (بتا)

آماره t-value

سطح معنیداری

نتیجه

پیادهسازی مدیریت دانش  درگیری مشتری

1/526

2/620

1/110

تأیید

براساس جدول شماره  5میتوان نتیجه گرفت که مقدار t-
 valueبرای رابطه فوق خارج از بازه  3/68و  -3/68میباشد
و لذا این رابطه با سطح اطمینان  % 00معنادار است .بنابراین
میتوان گفت که پیادهسازی مدیریت دانش بر درگیری
مشتری در فرایند توسعه محصول جدید تأثیر دارد .به طوری

که هرچه مدیریت دانش به درستی پیادهسازی شود ،سطح
درگیری مشتری نیز بیشتر خواهد شد.
فرضیه  :0-2هماهنگی بین بخشی بر نوع درگیری مشتری
در فرآیند توسعه محصول جدید تأثیر دارد.
فرضیه  :3-2انعطافپذیری استراتژیک بر نوع درگیری
مشتری در فرآیند توسعه محصول جدید تأثیر دارد.

جدول شماره  :7بررسی فرضیات فرعی فرضیه سوم پژوهش
روابط

ضریب مسیر (بتا)

آماره t-value

سطح معنیداری

نتیجه

هماهنگی بین بخشی  درگیری مشتری به
عنوان منبع اطالعات

1/806

38/202

1/110

تأیید

هماهنگی بین بخشی  درگیری مشتری به
عنوان همكار توسعه

1/008

02/080

1/110

تأیید

هماهنگی بین بخشی  درگیری مشتری به
عنوان نوآور

1/030

61/260

1/110

تأیید

انعطافپذیری استراتژیک  درگیری مشتری به
عنوان منبع اطالعات

1/03

06/02

1/110

تأیید

انعطافپذیری استراتژیک  درگیری مشتری به
عنوان همكار توسعه

1/020

61/820

1/110

تأیید

انعطافپذیری استراتژیک  درگیری مشتری به
عنوان نوآور

1/03

00/212

1/110

تأیید

شماره فرضیه

0-2

3-2

براساس جدول شماره  2میتوان نتیجه گرفت که مقادیر t-
 valueبرای روابط فوق خارج از بازه  3/68و  -3/68میباشد
و لذا این روابط با سطح اطمینان  % 00معنادار هستند.
بنابراین می توان گفت که هماهنگی بین بخشی و
انعطافپذیری استراتژیک بر انواع درگیری مشتری در فرایند

توسعه محصول جدید تأثیر دارند.
فرضیه چهارم پژوهش :درگیری مشتری بر کارایی توسعه
محصول جدید تأثیر دارد.

جدول شماره  :2بررسی فرضیه چهارم پژوهش
روابط

ضریب مسیر (بتا)

آماره t-value

سطح معنیداری

نتیجه

درگیری مشتری  کارایی توسعه محصول جدید

1/253

3/002

1/122

تأیید

براساس جدول شماره  8میتوان نتیجه گرفت که مقدار t-
 valueبرای رابطه فوق خارج از بازه  0/05و  -0/05میباشد

و لذا این رابطه با سطح اطمینان  % 06معنادار است .بنابراین
میتوان گفت که درگیری مشتری بر کارایی توسعه محصول

تأثیر بكارگیری دانش مشتری در نوآوری و کارآیی محصول جدید (مورد مطالعه :شرکت نرمافزاری سماسامانه)

جدید تأثیر دارد .به طوری که هرچه سطح درگیری مشتری
بیشتر شود ،میزان کارایی محصول جدید افزایش مییابد.
فرضیه  :0-0درگیری مشتری به عنوان منبع اطالعات بر
کارایی محصول جدید تأثیر دارد.
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فرضیه  :3-0درگیری مشتری به عنوان همكار توسعه بر
کارایی محصول جدید تأثیر دارد.
فرضیه  :2-0درگیری مشتری به عنوان نوآور بر کارایی
محصول جدید تأثیر دارد.

جدول شماره  :9بررسی فرضیات فرعی فرضیه چهارم پژوهش
شماره فرضیه

روابط

ضریب مسیر (بتا)

آماره t-value

سطح معنیداری

نتیجه

0-0

درگیری مشتری به عنوان منبع اطالعات 
کارایی محصول جدید

1/182

1/223

1/200

عدم تأیید

3-0

درگیری مشتری به عنوان همكار توسعه 
کارایی محصول جدید

1/260

0/238

1/088

عدم تأیید

2-0

درگیری مشتری به عنوان نوآور  کارایی
محصول جدید

1/062

3/012

1/128

تأیید

براساس جدول شماره  0میتوان نتیجه گرفت که مقدار t-
 valueبرای رابطه درگیری مشتری به عنوان نوآور با کارایی
محصول جدید خارج از بازه  0/05و  -0/05میباشد و لذا این
رابطه با سطح اطمینان  %06معنادار است .در حالی که
مقادیر  t-valueبرای روابط درگیری مشتری به عنوان منبع
اطالعات و همكار توسعه با کارایی محصول جدید داخل بازه
 0/05و  -0/05میباشد و لذا این روابط با سطح اطمینان
 %06معنادار نیستند .بنابراین میتوان گفت که درگیری

مشتری به عنوان نوآور بر کارایی توسعه محصول جدید تأثیر
دارد ،در حالی که درگیری مشتری به عنوان منبع اطالعات
و نیز درگیری مشتری به عنوان همكار توسعه بر کارایی
محصول جدید تأثیر ندارند.
فرضیه پنجم پژوهش :قابلیت تكنولوژیک نقش تعدیل گر
در تأثیر درگیری مشتری بر کارایی محصول جدید دارد.

جدول شماره  :11بررسی فرضیه پنجم پژوهش
روابط

ضریب مسیر (بتا)

آماره t-value

سطح معنیداری

نتیجه

قابلیت تكنولوژیک* درگیری مشتری به عنوان منبع اطالعات
 کارایی توسعه محصول جدید

-1/15

1/026

1/550

عدم تأیید

قابلیت تكنولوژیک* درگیری مشتری به عنوان همكار توسعه
 کارایی توسعه محصول جدید

1/108

1/085

1/862

عدم تأیید

قابلیت تكنولوژیک* درگیری مشتری به عنوان نوآور 
کارایی توسعه محصول جدید

-1/002

0/208

1/000

عدم تأیید

بر اساس جدول شماره  01میتوان نتیجه گرفت که مقادیر t-
 valueبرای روابط فوق داخل بازه  0/05و  -0/05میباشند و
لذا این روابط با سطح اطمینان  %06معنادار نیستند .بنابراین
میتوان گفت که قابلیت تكنولوژیک نقش تعدیلگر در تأثیر
انواع درگیری مشتری بر کارایی محصول جدید ندارد.

بحث و نتیجهگیری
با فناوریهای جدید ،مشتریان به بخشی جدایی ناپذیر از
فرآیند نوآوری تبدیل شدهاند و میتوانند با استفاده از دانش،
مهارتهای فیزیكی و ذهنی و فناوری ،خود را در فرآیند
توسعه محصول درگیر کنند .شرکتها از مشارکت مشتری
به عنوان منبع مزیت رقابتی استفاده میکنند .فرضیههای
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اول ،دوم و سوم بر تأثیر جنبههای ساختاری شرکتها بر
مشارکت مشتریان تمرکز داشته است .این عوامل شامل
ماهیت دانش مشتری ،استراتژی مدیریت دانش و پیادهسازی
مدیریت دانش میباشند که بر نوع درگیری مشتری در
فرآیند توسعه محصول جدید تأثیر دارند .نتایج بدست آمده
با نتایج مطالعات (وان دورن و همكاران( ،)3101 ،فوس و
همكاران )3100 ،و (سویی و وو )3108 ،همراستا میباشد.
(پراجوگو و همكاران )3110 ،تصدیق کردند که مدیریت
دانش تأثیر قابل توجه مثبتی بر نوآوری محصول و نوآوری
فرآیند دارد .که با نتیجه مطالعه حاضر همسو میباشد.
نتایج پژوهش (ژاو و وو )3101 ،نیز نشان داد شرکتی که
توانایی انعطافپذیری استراتژیک دارد ،توانایی دارد که از
منابع خود در جهت توسعه ،تولید و بازاریابی طیفی از
محصوالت بهرهبرداری کند.
فرضیه چهارم تأثیر انواع درگیری مشتری بر کارایی محصول
جدید را نشان داد .نتایج بدست آمده با نتایج بسیاری از
مطالعات پیشین همخوانی داشته است از جمله (نائم،
( ،)3130مورگان( ،)3108 ،دونگ )3102 ،بر تأثیر مشارکت
مشتری بر عمكلرد محصول جدید تأکید داشتهاند.
(وان هیپل )3116 ،نشان داد که استفاده از مصرفکنندگان
به عنوان نوآور در عملكرد و فروش محصول تأثیرگذار است.
نتایج بررسی (کاربونل و همكاران )3110 ،نیز نشان میدهد
مشارکت مشتریان در نوآوری بر عملكرد محول جدید تأثیر
مثبت میگذارد .همچنین (گرونر و هامبورگ )3111 ،نشان
دادند که درگیر کردن مشتری میتواند موفقیت توسعه
محصول جدید را افزایش دهد.
(جوشی و همكاران )3110 ،نشان دادند که یكی از عوامل
مهم در عملكرد و موفقیت محصول جدید ،مشارکت مشتریان
در فرآیند تولید آن است.
در مطالعه (سویی و وو )3102 ،3105 ،نیز بین مشارکت
مشتریان به عنوان منبع اطالعات و مشارکت مشتریان به
عنوان همكار در توسعه با عملكرد محصول جدید رابطه مثبت
و معنیداری مشاهده شده است .که با نتایج پژوهش حاضر
همراستا میباشد .اما در مطالعه (سویی و وو )3102 ،بر
خالف نتایج پژوهش حاضر بین مشارکت مشتریان به عنوان
نوآور و کارایی محصول جدید رابطه معنیداری مشاهده
نگردید .نتایج یافتههای این پژوهش در مورد اثرگذاری
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متغیرهای برون سازمانی بر عملكرد محصول جدید با نتایج
مطالعه (رضوانی و رشیدایی )0203 ،یكسان بوده است .در
مطالعه (شایسته و همكاران )0205 ،رابطه دانش «از» و
دانش «درباره» مشتری با عوامل کلیدی موفقیت محصول
جدید رابطه معنیداری مشاهده شده که منطبق با نتایج
پژوهش حاضر است .همچنین نتایج پژوهش حاضر با نتایج
بدست آمده در مطالعه (دهقانی پوده و همكارانش)0203 ،
همراستا میباشد .آنها نیز به این نتیجه رسیده بودند که
رویكرد مبتنی بر نوآوری باز میتواند در افزایش موفقیت
توسعه محصول جدید تأثیر مثبت داشته باشد.
پیشنهادات پژوهش
با توجه به نتیجه فرضیه اول پژوهش که عدم تجانس نیازهای
مشتری ،بر نوع درگیری مشتری در فرآیند توسعه محصول
جدید تأثیر دارد .پیشنهاد میشود از مشتریان به عنوان منبع
اصلی اطالعات استفاده شود ،از این اطالعات برای شناسایی
ترجیحات و نیازهای مشتریان استفاده شود .هر گاه شرکتها
با وضعیتی مواجه بودند که کثرت نیازهای مشتریان و
انتظارات آنها از محصول جدید متعدد و متفاوت است ،از
روشی بهره بگیرند که در آن مشتریان بتوانند به عنوان همكار
در توسعه محصول مشارکت داشته باشند .مشتریان به عنوان
جزئی از تیم توسعه و همراه آنان سازماندهی شوند تا بتوان
بهترین بهرهبرداری را از دانش آنها انجام داد .همواره
بازخوردی از نتایج همكاری مشتریان با تیم طراحی و توسعه
گرفته شود که عملكرد توسعه محصول بهینهتر شود.
نتیجه فرضیه  :3-0ضمنی بودن نیازهای مشتری ،بر نوع
درگیری مشتری در فرآیند توسعه محصول جدید تأثیر دارد.
از این رو در شرایطی که نیازهای مشتریان از محصول جدید
حالت ضمنی دارد یعنی به سختی بتوان نیازهای آنان را
ادراک کرد و یا به صورت مكتوب تهیه و در اختیار تیم توسعه
قرار داد ،ترجیح آن است که از مشتریان در خواست کرد که
خود محصول جدید را برنامهریزی و تعریف کنند .در این
حالت تیم توسعه درون سازمان تنها نقش تسهیلگر را ایفا
میکند .در این وضعیت انتظار میرود که باالترین سطح
مشارکت را مشاهده کنیم .استفاده از فنون فرافكن برای
شناسایی نیازهای پنهان مشتریان مانند تكنیک نردبانی
توصیه میشود .ایدههای جدید مشتریان لزوماً با محصوالت
کنونی شرکت مرتبط نیستند و میتواند برای مشتریان

تأثیر بكارگیری دانش مشتری در نوآوری و کارآیی محصول جدید (مورد مطالعه :شرکت نرمافزاری سماسامانه)

احتمالی آینده شناسایی شوند ،بنابراین شرکتها ریسک
باالیی برای این ایدهها تحمل میکنند.
نتیجه فرضیه  0-3و  :3-3استراتژی بهرهبرداری از بازار ،بر نوع
درگیری مشتری در فرآیند توسعه محصول جدید تأثیر دارد.
پیشنهاد میشود که زمانی که استراتژی شرکت بر بهرهبرداری
از بازار و محصوالت موجود استوار است به مشتریان فرصت
بیشتری برای همكاری نزدیکتر با شرکت داده شود .شرکت
بر کشف بازارهای جدید متمرکز شود .افزایش بازگشت
سرمایه ،میزان فروش و سهم بازار با استفاده از بهرهبرداری
اطالعات بازار و تجربههای بازار امكانپذیر میباشد.
نتیجه فرضیه  :0-2هماهنگی بین بخشی  ،بر نوع درگیری
مشتری در فرآیند توسعه محصول جدید تأثیر دارد .توصیه
میشود که زمانی که شرکت تصمیم به همكاری با مشتریان
به عنوان نوآور میگیرد هماهنگی بین بخش خود را در سطح
باالیی انسجام بخشد .هر چند انتخاب بین دو روش مشارکت
دیگر نیز نیاز به هماهنگی بین بخشی در درون سازمان دارد.
اشتراک تجربهها ی موفق و ناموفق مشتریان و یادگیری از
این تجربهها توصیه میشود.
نتیجه فرضیه  :3-2انعطافپذیری استراتژیک ،بر نوع
درگیری مشتری در فرآیند توسعه محصول جدید تأثیر دارد
پیشنهاد میشود شرکت با تسلط بر فناوریهای پیشرفته و
استفاده از آنها همچنین شناسایی فرصتهای جدید
فناورانه ،انعطافپذیری بیشتری در مواجه با تغییرات محیطی
و تغییرات سالیق مشتریان از خود نشان دهد .زمانی که
انعطافپذیری شرکت در حد باالیی قرار دارد استفاده از روش
برای درگیری مشتریان در فرآیند توسعه محصول جدید
بیشتر در دستور کار قرار گیرد.
نتایج فرضیه  :0نشان داد که درگیری مشتری به عنوان نوآور
بر کارایی توسعه محصول جدید تأثیر دارد ،در حالیكه
درگیری مشتری به عنوان منبع اطالعات و نیز درگیری
مشتری به عنوان همكار توسعه بر کارایی محصول جدید
تأثیر ندارند .پیشنهاد میشود که برای افزایش کارآیی
محصول جدید در سازمانهای نوآور ،مشارکت مشتریان
ترجیحاً به صورت نوآور در محصول صورت گیرد .با ایجاد
فرصتهای ویژه برای مشتریان از آنها در طراحی محصول
استفاده شود و به آنها در ارائه ایدههای نوآورانه کمک شود.
استفاده از گروههای کانون و تكنیکهای خالقیت در این

زمینه توصیه میشود.
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The Effect of Applying Customer Knowledge on Innovation and New Product
Efficiency (Case Study: Samasamaneh Software Company)
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Abstract
In this paper, we have studied the impact of utilizing the customer knowledge on the innovation
and new products’ performance in Sama Samaneh Software Co. Theoretical foundations and
similar researches’ literature was reviewed to design a research model. Three types of customer
engagement are identified (customer as the information source, customer as the innovative
colleague, and customer as innovative) and their correlation with other variables are proposed
as the main hypotheses. Ninety Sama Samaneh holding employees and managers were
randomly chosen for the descriptive survey method. A questionnaire consisting of seven-level
Likert scale closed questions was designed to measure the main variables. Validity and
reliability of the questionnaire was measured as very good, and the data was analyzed using
SPSS and PLS software. The results show that the proposed model can predict the performance
of new products in 80% of the cases. They also show that the nature of customer’s knowledge
impacts their type of engagement in developing new products, and the performance of new
product development relies on customer’s engagement type.
Key Words: Customer knowledge management, knowledge management strategy, customer
engagement, customer participation, new product development, new product efficiency.
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