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نشریه علمی ـ پژوهشی بهبود مدیریت
سال هفتم ،شماره  ،4پیاپی  ،99زمستان 6979

صفحات 696 :ـ 09

ابرالگوی خلق مشترک در صنایع پیچیده دارای فنّاوری پیشرفته:
فرصتی برای همآفرینی ارزش (با تاکید بر صنایع دفاعی)
(تاریخ دریافت ،6979/89/99 :تاریخ پذیرش)6979/66/68 :

سید رامین هاشمی  6ـ غالمرضا توکلی

9

چکیده
بازاریابی از دیدگاه کاال محور که در آن نتایج مشهود و تراکنشهای مجزا در مرکز قرار دارد به دیدگاه خدمت محور که در آن
نامشهودات ،فرایندهای مبادله و ارتباطات در مرکز قرار دارد ،حرکت کرده است .مشتریان و برخی سازمانهای پیشروی بینالمللی
در حال گسترش فعالیتهای خود را به سمت یكدیگر بوده و مطابق با ادبیات خلق و استخراج ارزش برای دو طرف به صورت
مشترک و همزمان انجام میپذیرد .خلق مشترک ارزش به معنای مشارکت فعال مشتری در فعالیتهای ارزش ساز سازمان یكی از
محوریترین اصول این دیدگاه نوظهور میباشد .پرسش اساسی اینجاست که این مشارکت فعال در چه صنایعی و در کدام مراحل
از زنجیره ارزش آنها مفید است .در این مقاله پتانسیل مشارکت مشتری در مراحل گوناگون فرایند خلق ارزش صنایع پیچیده دارای
فنّاوری پیشرفته و میزان کنونی این مشارکت مورد بررسی قرار گرفته است .این بررسی از طریق پیمایش در صنعت و از طریق
پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفته است .روایی محتوایی این پرسشنامه از طریق نظر خبرگان و پایایی آن با آلفای کرونباخ
 86071تایید شده است .جامعه آماری این پژوهش خبرگان صنایع دفاعی آشنا با کل زنجیره ارزش سازمانهای دارای فنّاوری
پیشرفته فعال در این صنعت بوده است .با استفاده از روشهای آماری استنباطی و آزمونهای مقایسه میانگین و مقایسه زوجی نشان
داده شده است که این پتانسیل تقریباً در تمامی مراحل اصلی زنجیره ارزش باال بوده و تنها در مرحله تولید پایین بوده است .با
استفاده از آزمون فریدمن نشان داده شده که پتانسیل مشارکت در مرحله درک نیاز مشتری بیشترین بوده است و بعد از آن مرحله
بهره برداری و نگهداری ،مرحله مدیریت پایان عمر بیشترین پتانسیل را داشتهاند .میزان کنونی مشارکت مشتری در تمامی مراحل
پایین ارزیابی شده و اختالف پتانسیل و میزان مشارکت در تمامی مراحل معنیدار بوده است.
واژگان کلیدی:
دیدگاه خدمتمحور بازاریابی-زنجیره ارزش-خلق مشترک ارزش -مشارکت مشتری

 -6دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسؤول):
 -9استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
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مقدمه

امروزه مصرف کنندگان با اینكه بیشتر از هر زمان دیگری انتخابهای گوناگونی از محصوالت و خدمات دارند،
اما هنوز هم ناراضی به نظر میایند .رشد و خلق ارزش تبدیل به موضوع اساسی مدیران شده و شرکتها برای
متمایز ساختن پیشنهادهایشان به مشتریان دچار مشكل شدهاند .امروزه مشتریانی که با توجه به شفافیت باالی
محیط کسب و کار مجهز به دانش هستند ،بیشتر از گذشته مایل به مذاکره با شرکتها درباره تمامی موارد
مبادله هستند .ارزش در جهان امروزه ،نتیجه مذاکره ضمنی میان هر مصرف کننده و شرکت میباشد .معنی
ارزش و فرایند خلق ارزش از محصول محوری و شرکت محوری به تجربه شخصیشده مصرف کننده تیییر
کرده است [.]67
پیامدهای عدم تشخیص این تیییر در ترجیحات مصرف کنندگان و شیوه جدید بهره برداری از ارزش میتواند
بسیار بزرگ باشد .تا زمانی که یک شرکت باور داشته باشد که بازار میتواند جدا از فرایندهای خلق ارزش
باشد ،در جستجوی منابع ارزش ،انتخاب دیگری جز فشار آوردن به هزینه های فعالیتهای زنجیره ارزش خود
نخواهد داشت [ .]67جهت یافتن یک راه حل ،شرکتها باید از نگاه قدیمی شرکت محور عبور کرده و به
دنبال خلق مشترک ارزش با مشتریان باشند .با توجه به دیدگاه خدمت محور ،یک پیشنهاد به بازار هنگامی
جذاب است که ارزش استفاده را داشته باشد .ارزش واقعی یک پیشنهاد هنگامی ارزشمند است که از دیدگاه
مشتری به آن نگریسته شده باشد .تمرکز نباید بر پیشنهادی که به بازار ارائه میشود باشد بلكه باید بر فرایند
خلق ارزش مشتری که در آن ارزش مورد نظر مشتری ظهور میکند ،باشد [ .]91میبایست نقشهای سنتی
و متمایز مشتری و شرکت به چالش کشیده شود و اثر همگرایی نقشهای تولید و مصرف و یا شرکت و مصرف
کننده آزمون شود [.]67
فرایند خلق مشترک ارزش ( )co-creation of valueشامل خلق یک ارزش پیشنهادی ممتاز از طریق
مشخص کردن ارزش توسط مشتری در تمام مراحل استفاده از خدمت و کاال میباشد .این ارزش پیشنهادی
ممتاز مرتبط با مشتری هدف ،موجب موقعیتهای بهتر خلق مشترک و همین طور افزایش منافع دریافتی
تأمین کننده میشود .با مدیریت موفق خلق مشترک ارزش شرکتها میتوانند به دنبال بیشینه کردن ارزش
طول عمر بخش مشتری مطلوب باشند [ .]61همچنین درگیر کردن مشتری با توجه به محیط پر ریسک و پر
هزینه به سالحی قدرتمند برای کاهش هزینه های تحقیق و توسعه و باال بردن احتمال موفقیت تبدیل شده
است .از مزایای درگیر شدن مشتری ارائه خدمات متمایز ،کاهش زمان توسعه ،تسهیل یادگیری مشتری،
افزایش پذیرش بازار و ایجاد یک رابطه بلند مدت با مشتری میباشد [.]66
با مرور ادبیات این حوزه دریافته میشود که موضوع مورد بحث بسیار جدید و نو میباشد .بحث مشارکت
مشتری در زنجیره ارزش و دیدگاه خدمت محور به بازاریابی پدیدههایی نوظهور در دهه اخیر هستند و
پژوهشهای انجام شده اغلب به صورت مطالعه موردی و به صورت اکتشافی بوده است .مثالً آالم با استفاده
از  69مطالعه موردی یک الگو توسعه  68مرحله ای ارائه میکند؛ و در هرکدام از آنها نقشهایی را که تأمین
کننده و مصرف کننده میتوانند عهده دار شوند ،بیان مینماید [ .]6مطالعات این حوزه از دیدگاههای گوناگونی
به این امر پرداختهاند .دیدگاههای بازاریابی ،راهبرد ،نوآوری ،فنّاوری در این موضوع به کار رفتهاند اما هرکدام
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از این پژوهشها صرفاً از یک دیدگاه به مسئله پرداختهاند .مثالً استفان الگرسن از دیدگاه بازاریابی روابط 6به
مسئله پرداخته است و نشان داده است که استفاده از روشهای رسمی مشارکت مصرف کنندگان علی رغم
ارزش باالی آنها در شرکتها محدود است ،]7[ .کریستنسن و همكاران با ارائه  7راهبرد کلیدی مورد نیاز
برای درگیر کردن مصرف کنده در توسعه محصول جدید از نظر راهبرد به این مسئله پرداخته [ ،]0ویتل و
همكاران با مقایسه نتایج به کار گیری روش خلق مشترک و فنهای تحقیقات بازار از دیدگاه بازاریابی به
مرحله اولیه نوآوری یعنی خلق ایده پرداخته است [.]91نیكالسن و اسكوپاال نیز به بررسی مسائل و چالشهای
درگیر کردن مشتری در نوآوری صنعت خدمات پرداختهاند و دریافتهاند که درگیر شدن و مشارکت فعاالنه
مشتری در نوآوریهای رادیكال نیاز به رابطه میان مشتریان و شرکت دارد [.]69همینطور در الگوهای ارائه
شده به مشارکت مشتری در یكی از قسمتهای زنجیره ارزش مثالً قسمت توسعه محصول جدید و نوآوری
پرداخته شده است و به تمام زنجیره ارزش و مراحل آن نپرداختهاند .مثالً پالس و همكاران سه رویكرد برای
به کار گیری دیدگاه مصرف کنندگان توسط طراحان محصول را در مرحله توسعه محصول جدید معرفی و
مقایسه کردهاند که یكی از فنهای پیشنهادی آنها طراحی مشارکتی یا طراحی مشترک بوده است9
[.]61همینطور اغلب این فعالیتها در صنایعی که با مشتری نهایی سرو کار داشتهاند انجام گرفته است و به
بازارهای صنعتی خیلی توجهی نشده است .در پژوهشهای یافته شده توسط محققان تنها  9الگو مشخصاً به
بازارهای صنعتی پرداخته بودند [.]1،64
با توجه به ظهور دیدگاه جدید خدمت محور که خلق مشترک ارزش با مشتری به عنوان یكی از اصول آن
معرفی شده و سایر مسائل بیان شده نیاز است تا مشتری نقش جدیتر و پررنگتری در فرایند خلق ارزش
داشته باشد و با سازمان خدمت رسان تعامل و مشارکت باالتری داشته باشد .ما در این مقاله قصد داریم با
دیدگاهی یكپارچه به تمامی مراحل زنجیره ارزش در بستر کسب و کار به کسب و کار بپردازیم یعنی زنجیره
ارزش ساز شرکتهای دارای فنّاوری پیشرفته را بیان کرده و پتانسیلهای مشارکت مشتریان را در هرکدام از
مراحل این زنجیره مشخص کنیم تا سازمان بتواند در جاهایی که این پتانسیل وجود دارد از طریق شیوه های
گوناگون تعامل ،مشتری را به مشارکت گرفته و از دانش و مهارتهای وی جهت بهبود و ارزشمند تر کردن
پیشنهادهایش به همان مشتری و سایر مشتریان استفاده نماید .این امر به این دلیل چالش بر انگیز است که
راهبرد خلق مشترک با مشتری میبایست با احتیاط مورد استفاده قرار گیرد .زیرا تمام سطوح مشارکت مشتری
برای بازاریابان سودآور نمیباشد و نوع نادرست مشارکت مشتریان برای هیچ کس سودآور نخواهد بود .با اینكه
دانشگاهیان رشته بازاریابی آغاز به تشخیص و بررسی نقش مشتری در فرایند خلق مشترک نمودهاند،
پژوهشهای بسیار کمی سطح بهینه و مناسب ورودیهای مشتریان را نشان دادهاند .به طور مثال پاین و
همكاران معتقدند که درباره چگونگی و میزان درگیر کردن مشتری در خلق مشترک بسیار کم میدانیم و در
این زمینه پژوهشهای کمی انجام گرفته است [ .]61سپس میزان کنونی مشارکت مشتری در زنجیره ارزش
ساز مشخص شده و تفاوت پتانسیل و میزان کنونی مشارکت را تحلیل مینماییم.

relationship marketing perspective
participatory design or co-design

1.
2.
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این مقاله از چهار قسمت اصلی تشكیل شده است .در قسمت اول به مرور پیشینه تحقیق میپردازیم و الگوهای
گوناگونی که در زمینه خلق مشترک ارزش و مشارکت مشتری در زنجیره ارزش توسعه یافتهاند را بیان
مینماییم .در قسمت بعدی الگو مفهومی که پژوهش بر اساس آن صورت گرفته است را به همراه بیان مسئله
و فرضیات آوردهایم .روش انجام تحقیق قسمت بعدی این مقاله را تشكیل میدهد .در قسمت پایانی نیز به
بیان نتایج و یافتهها و تحلیل آنها و ارائه پیشنهادات پرداختهایم.
مبانی نظری پژوهش
دیدگاه خدمتمحور به بازاریابی

وارگو و لوش معتقدند دیدگاه رایج و نسبتاً قدیمی کاال محور به بازاریابی که در آن نتایج مشهود و تراکنشهای
مجزا محوری می باشند ،نه تنها ممكن است توجه الزم را به نقش خدمات نشان ندهد ،بلكه تا حدی جلوی
درک کامل بازاریابی را نیز میگیرد .آنها بیان میکنند بازاریابی بخش زیادی از منطق غالب خود را از مبادله
کاالهای مشهود به مبادله نامشهودها ،مهارتهای خاص ،دانش و فرایندها تیییر داده است؛ به عقیده آنها
بازاریابی به یک منطق غالب جامعتر و فراگیرتر اشاره دارد؛ منطقی که محصول و خدمات را یكپارچه کرده و
یک شالوده غنیتر برای توسعه تفكر و تجربه بازاریابی ایجاد میکند .به عنوان مثال گامسون میگوید:
«مشتریان کاال یا خدمات خریداری نمیکنند؛ آنها پیشنهاداتی را میخرند که خدمات ارزش زا به آنها ارائه
میکنند .جدا کردن تاریخی کاال و خدمات دیگر از مد افتاده است .این تیییر در تمرکز بر خدمات ،تیییری در
معنا و تیییر از دیدگاه تولیدکننده به استفاده از مشتری و دیدگاهش میباشد [.»]99
باید دانست که نباید دیدگاه خدمت محور را برابر با  )6مفهوم سنتی و محدود که به خدمت به عنوان یک چیز
اضافی (که یک کل مشهود نیست) مینگرد )9 .چیزی که پیشنهاد میشود تا کاال را گسترش دهد (خدمت به
عنوان یک ارزش افزوده) یا  )9چیزی که به عنوان صنعت خدمات طبقه بندی میشود مانند خدمات درمانی،
دولتی و آموزش دانست .به جای آن ما خدمات را «استفاده از شایستگیهای خاص (دانش و مهارت) در کارها
و فرایندها و عملكرد جهت سود رسانی به طرف دیگر یا خود شرکت تعریف میکنیم [ .»] 99این تعریف با
تعریف محدود قدیمی مطابقت دارد اما فراگیرتر است و نقش اصلی و اساسی تمام شرکتها و سازمانها را
شامل می شود .بنابراین منطق غالب خدمت محور ،نماینده یک فلسفه تیییر یافته است که قابل کاربرد در
تمامی پیشنهادات بازاریابی از جمله آنها که شامل خروجیهای مشهود (کاال) در فرایند ارائه خدمت است،
میباشد.
منطق کاال محور شرکت را در مرکز خلق ارزش قرار میدهد در حالی که منطق خدمات محور بر روابط میان
شرکت و شرکایش به عنوان محل خلق ارزش تاکید دارد .منطق خدمت محور پایه و شالودهای ایجاد میکند
که شرکت میتواند بر روی آن یک راهبرد موثر برای دگرگونی دیدگاه محصول محور به دیدگاه خلق مشترک
بسازد.
منطق غالب خدمت محور شامل  68اصل میباشد )6( .خدمت بنیاد اساسی مبادله میباشد )9( .مبادالت غیر
مستقیم بنیاد اساسی مبادله را میپوشانند )9( .کاالها مكانیسمهای توزیعی برای تدارکات خدمت میباشند)4( .
منابع عامل منبع اساسی مزیت رقابتی میباشند )1( .تمام اقتصادها ،اقتصاد خدمت هستند )1( .مشتری همواره
یک خلق کننده مشترک ارزش میباشد )7( .سازمان نمیتواند ارزش برساند تنها میتواند گزاره ارزش پیشنهاد
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دهد )0( .دیدگاه خدمات محور به طور ذاتی مشتریمدار و رابطهای میباشد )7( .تمام بازیگران اقتصادی و
اجتماعی یكپارچه کنندگان منابع هستند )68( .ارزش همواره به طور یگانه و پدیده شناختی توسط ذینفعان
مشخص میگردد [.]94
فروض بنیادی  4و  1میگویند که مشتری و استفاده کننده نهایی میبایست به طور کامل با چرخه عمر کامل
هر خدمت یكپارچه گردد تا مزایای رقابتی که به طور ذاتی در دگرگونی به خلق مشترک وجود دارد تحقق
یابد.
بنابراین اتخاذ منطق خدمت محور این امكان را فراهم میآورد که شرکت در فرایند های خلق ارزش مشتریاش
درگیر شود .پیشنهادهای بازار نیز گسترده تر شده و تعامالت شرکت مشتری را نیز شامل میگردد .به این شیوه
تأمین کننده میتواند خالق مشترک ارزش با مشتریاش باشد [.]1
مفهوم خلق مشترک ارزش
راماسوامی6

و در کتابشان با عنوان
هنک پرتوریوس بیان میدارد که عبارت خلق مشترک توسط پراهاالد و
«آینده رقابت :خلق مشترک ارزش منحصر به فرد با مشتریان» معروف شد [ .]98آنها در این کار ریشه ای
توضیح میدهند که شرکتها از سیستم سنتی محصوالت «شرکت محور» به سیستم محصوالت و خدمات
«مشتری محور» تیییر رویه دادهاند [ .]60در نتیجه مدیران دیگر نمیتوانند تنها بر هزینه ،سرعت یا کارایی
محصول تمرکز داشته باشند .به عالوه آنها میبایست بر نوآوری و خالقیت تمرکز داشته باشند که مطابقت
بهتری با نیازهای کاربران محصوالت و خدمات دارد« .خلق مشترک ،فرایند مشارکت میان شرکتها و
مشتریان به جهت تعریف و خلق ارزش محصوالت و خدمات پیشنهادی میباشد [ ».]98جیسون شومن معتقد
است «خلق مشترک نباید با انتقال یا برون سپاری فعالیتها به مشتری یا ویژهسازی اندک و حاشیهای کاالها
و خدمات اشتباه گرفته شود .خلق مشترک یک فرایند خلق ارزش است که در آن تأمینکنندگان و مشتریان
جهت مبادله دانش و منابع ،درگیر تعامالت میشوند تا به صورت مشترک خلق ارزش نمایند [».]99
خلق مشترک ارزش یک ابرالگو نوظهور کسب و کار میباشد که توضیح میدهد چگونه مشتریان میتوانند به
عنوان مشارکت کنندگان فعال در طراحی و توسعه محصوالت سفارشی شده ،خدمات و تجربیات درگیر شوند
[ .]61،9،60اتخاذ فعالیتهای خلق ارزش منجر به نیاز به تیییرات اساسی در طبیعت درگیر شدن و روابط میان
مدیریت موسسه و خلق کنندگان مشترک ارزش نظیر مشتریان ،ذینفعان ،شرکا و یا دیگر کارکنان گشته است
[.]96
کریستنسن و همكاران معتقدند که خلق مشترک ،مشارکت با مشتریان و کاربران نهایی جهت دستیابی به راه
حلهای نوآورانه میباشد [ .]0الرس ویتل و همكاران تعریفی از خلق مشترک ارائه مینمایند :مشارکت فعال
مشتری در فازهای گوناگون توسعه محصول یا خدمات از طریق مشارکت و به اشتراک گذاری اطالعات درباره
نیازهای شخصی و پیشنهاد ایدهها برای خدمات آینده [.]91
از خلق ارزش تا خلق مشترک ارزش

در دیدگاه صنعتی ،به خلق ارزش به عنوان یک چیز جاسازی شده در محصول که توسط تأمین کننده برای
مشتری خلق شده و در یک تراکنش جابهجا میشود نگریسته میشد .تعامل ،مشارکت و مبادله دانش و ایدهها
Prahalad and Ramaswamy

1.
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محدود به نقطه تراکنش میشد .تنها چند فعالیت نظیر مبادله اطالعات درباره محصول و برخی خدمات پس
از فروش قبل و بعد از تراکنش صورت میپذیرفت [.]1

نمودار  :1دیدگاه صنعتی خلق ارزش []7

چون خواستههای مشتریان افزایش یافته است ،رقابت شدت گرفته و محیط پیچیدهتر گشته است و مدیران
تمایل دارند که جهت رقابت ،بر تأمینکنندگان و مشتریان کلیدی خود تكیه کنند .با پیشرفت و توسعه فنّاوری
ارتباطات و اطالعات ،باال رفتن سطح برون سپاری و مشارکت ممكن گشته است .جهت به دام انداختن
فرصتها برای ارزش افزایی ،یكپارچه شدن فرایندهای کلیدی کسب و کار در میان شرکتها ضروری گشته
است [. ]68
مفهوم خلق مشترک ارزش در پاسخ به تیییرات ذکر شده ظهور کرده است .خلق مشترک ارزش ذکر میکند
که نهادهای مختلف به طور همزمان در خلق ارزش مشارکت میکنند .در مضمون  B9Bدو یا تعداد بیشتری
سازمان منابع خود را در فعالیتهای که انتظار میرود نتایج متعالی برای تمامی طرفهای درگیر به بار آورد،
به اشتراک میگذارند [ .]68همان طور که در نمودار  1-9نشان داده شده است مشتری فعالیتهای خلق ارزش
خود را تا مرحله تولید گسترش میدهد که تا پیش از آن مسئولیت انحصاری تأمین کننده بود [ .]1به طور
مشابه تأمین کننده نیز فعالیتهای خلق ارزش خود را جهت حمایت از فعالیتهای مصرف مشتری گسترش
میدهد .تعامل محدود به تراکنش نیست و در تمامی طیفهای فعالیتهای خلق ارزش باز میباشد .فرایند
مدیریت ارتباط با مشتری تأمین کننده و مدیریت روابط با تأمین کننده مشتری تبدیل به واسط حساسی جهت
مدیریت فعالیتهای خلق مشترک ارزش شده است [.]68
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خلق مشترک در دو مضمون  B2Cو B2B

مدیران با توجه به مواجهه با فشار فزاینده جهت کاهش هزینهها و بهبود درآمدها ،در جستجوی راههایی برای
گسترش ارزشی هستند که شرکتشان برای مشتری خلق میکند .مدیران به طور فزایندهای دریافتهاند که
بخشبندی و توسعه روابط نزدیک با مشتریان کلیدی و تأمین کنندگان جهت دستیابی به اهدافشان ضروری
است [ .]68ارزش هنگامی به طور مشترک خلق میشود که طرفین جهت دستیابی به سود بیشتر ،درگیر
رابطهای که دانش و مهارتهایشان را باهم ترکیب میکند شوند .در مضمون  B9Cمصرف کننده هنگامی که
درگیر فعالیتهایی نظیر طراحی ،بازاریابی ،رساندن ،نصب ،مصرف و نگهداری میشود ،یک خلق کننده مشترک
ارزش است [ .]99مدیران با طراحی و مدیریت تعامالت مشتری در چنین فعالیتهایی میتوانند موقعیتهای
خلق مشترک را توسعه دهند و آنها را کشف نمایند .درک مصرف کننده از ارزشی که دریافت مینماید تحت
تأثیر شیوه ای است که این تعامالت مدیریت میشوند [.]61
توسعه روابطی که منجر به پرورش خلق مشترک ارزش میشود ،در مضمون  B9Bچالشبرانگیزتر است .در
این مضمون دانش و مهارتهای موجود در نقشهای مختلف شرکت در رابطه درگیر میشوند [ .]99افراد از
نقشهای مختلف میبایست جهت مبادله اطالعاتی که خلق مشترک ارزش را ممكن میسازد با هم تعامل
کنند اما اهداف متعارض ،سنجش عملكرد های غیر همسو و فرهنگهای مختلف میتوانند مانع شوند [.]9
درک و احساس نقش بسیار اساسی در مضمون  B9Cایفا میکنند اما در مضمون  B9Bنباید چندان مهم باشند
[.]67
بیشتر ادبیات درباره خلق مشترک ارزش بر روابط  B9Cمتمرکز هستند [ .]67نتایج بدست آماده از ادبیات
 B9Cکامالً قابل ترجمه به تولید مشترکی که در روابط بین سازمانی انجام میشود ،نمیباشد .روابط بین
سازمانی با نقاط تماس چندگانه میان چندین واحد (افراد از نقشهای گوناگون و منابع مختلف) هر دو سازمان
شناخته میشود .جهت مدیریت تعامالت در مضمون پیچیده تر  ،B9Bهماهنگی نقشهای سازمانی چندگانه
از هر دو سازمان بسیار مهم میباشد .دانش متنوع و قابلیتهای مورد نیاز جهت رقابت ،در میان اعضای مختلف
زنجیره تأمین و در میان نقشی گوناگون سازمانی به طور فزایندهای گسترده است .افراد باید با تخصصهای
مختلف جمع شوند و مهارتها و دانش خاص خود را به اشتراک بگذارند [.]1
الگوهای گوناگون پیرامون خلق مشترک و مشارکت مشتری
الگوی پاین و همکاران

نمودار  9نشان دهنده چارچوب مفهومی است که توسط پاین و همكاران ( )9880در مقاله ای با نام مدیریت
خلق مشترک ارزش ارائه شده است .این چارچوب جهت فهم و مدیریت خلق مشترک ارزش ،فرایندهای
مشتری و تأمین کننده و نقاط تماس و برخورد مشتریان و تأمین کنندگان را برجسته مینماید [.]61
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نمودار  : 2الگوی پاین و همکاران []16

پاین و همكاران معتقدند اولین گام برای آغاز ،تحلیل و بررسی فرایندهای خلق ارزش مشتری میباشد .این
چارچوب درون عنصر فرایندهای مشتری سه عنصر تجربه رابطه به نامهای شناخت ،احساس و رفتار را مشخص
میکند .تجربه مشتری از یک تأمین کننده و محصوالتش ،نقطه اوج شناخت ،احساس و رفتار مشتری در طی
ارتباط میباشد .این عناصر به طور متقابل بهم وابسته هستند و مشتری را درگیر اندیشیدن و احساس کردن و
انجام کارها به عنوان یک بخش جداییناپذیر از نقششان در خلق مشترک مینمایند .تجربه ارتباطات منجر به
یادگیری مشتری میشود.
با فهمیدن شناخت ،احساس و رفتار مشتری در این گستره تجربی ،تأمین کننده قادر خواهد بود تمرکز ارتباطات
بازاریابی خود را از جلب توجه به دیالوگ با مشتریان در حمایت از تجربیات و فرایندهای یادگیری منتقل نماید.
مدیریت دانش و یادگیری سازمانی خصوصاً در کسب و کارهای پیچیده و چند محصول یا خدماتی بیشتر
ضروری میباشد.
مشتری به طور مستقل ارزش تولید میکند اما با حمایت تأمین کننده .چارچوب نشان میدهد که فرایندهای
تأمین کننده به خلق مشترک از طریق طراحی و رساندن تجربه مشتری و تسهیل کردن یادگیری سازمانی
کمک مینمایند .این فرایندها شامل بازبینی فرصتهای خلق مشترک ،برنامه ریزی ،امتحان کردن فرصتهای
خلق مشترک با مشتری ،پیاده سازی راه حلها برای مشتری و مدیریت نقاط تماس مشتری و توسعه شاخصها
و معیارها برای ارزیابی اینكه آیا سازمان گزاره ارزشهای مناسب ارائه مینماید یا خیر میباشد.
در نهایت فرایندهای تماس و برخورد شامل مجموعه ای از تعامالت دوطرفه میان مشتری و تأمین کننده
میباشد .که این تعامالت دوطرفه در چارچوب به صورت فلشهای دوطرفه میان مشتری و تأمین کننده نشان
داده شده است [.]61
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الگوی اتگار

مایكل اتگار در سال  9880الگوی ارائه نموده است که تولید مشترک را به عنوان یک فرایند پویا معرفی
می نماید که طی زمان گسترش یافته و شامل پنج مرحله مختلف است .مشتری که تولید مشترک را مد نظر
قرار میدهد میبایست از آنها عبور نماید .این الگو شرایط اولیه ضروری و اطالعات هزینه-منفعتی را که
موجب میشود مشتری برای استفاده از تولید مشترک انگیزه پیدا کند معرفی مینماید .این پنج مرحله ،راهبرد
مشتری را که جهت دستیابی به ویژه سازی پیشنهاد بازار طراحی شده است معرفی مینماید [: ]9
مرحله اول شرایط مقدماتی مشارکت مشتری
عوامل موقعیتی

عوامل مربوط به
محصول و خدمات

عوامل مربوط به مشتری

شرایط محیطی

مرحله دوم :انگیزاننده مشتری جهت مشارکت
مزایای اجتماعی

محرک های اقتصادی

انگیزاننده های روانشناختی

مرحله سوم :تجزیه و تحلیل سود هزینه برای مشارکت در خلق مشترک
هزینه و سود اقتصادی

هزینه و سود غیراقتصادی

مرحله چهارم :مشارکت فعال مشتری
فاز مصرف

فاز توزیع

فاز تولید و مونتاژ

فاز شناخت و طراحی
محصول و خدمات

مرحله پنجم :خلق خروجی و ارزیابی نتایج
تجزیه و تحلیل سود هزینه برای خلق مشترک

خروجی های خلق مشترک

نمودار  : 3الگوی اتگار []3
الگوی گیلرمو

ماتیاس گیلرمو در سال  9887و در پایان نامه خود با نام «خلق مشترک ارزش  :مدیریت تعامالت میان وظیفه
ای در روابط خریدار و تأمین کننده» از دیدگاه تولید مشترک ارزش جهت انجام پژوهش استفاده نموده است.
زیرا به عقیده وی هدف ،فهمیدن این است که مدیران چگونه میتوانند از تعامالت نقشهای چندگانه در رابطه
خریدار تأمین کننده به طور مشترک خلق ارزش نمایند.
چارچوب مفهومی مورد استفاده در این مطالعه در نمودار  1نشان داده شده است .خلق مشترک ارزش از سه
بعد تشكیل شده است )6:خدمتگرایی  )9انتقال دانش و مهارتها  )9ابتكارات مشترک [ .]1این سه بعد از
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مرور ادبیات به دست آمده است .این سه بعد همچنین در منطق جدید بازاریابی که توسط وارگو و لوش ()9884
ارائه شده است نیز محوری هستند.
نمودار  4نشاندهنده نقش مرکزی تعامالت میان سازمانها میباشد .یک پیشنهاد کلیدی در این پژوهش این
است که ارزش به طور مشترک از طریق تعامالت خلق میشود .انتظار میرود که درگیر شدن میان وظیفه ای
نیز نقش کلیدی ایفا کند .پیشنهاد دیگر این است که بهرهوری درگیر شدن میان وظیفهای تعامالت را بیشتر
کرده و منجر به خلق ارزش مشترک متعالی میشود [.]1

نمودار  : 4الگوی گیلرمو در مضمون ]6[ B2B
الگوی اوجانن و هیالکاس

اوجانن و هیالکاس در سال  9887در مقاله ای به نام «خط مشیهای بین سازمانی و دگرگون کردن روابط با
مشتری در نوآوری مشارکتی» با مطالعه روابط بین سازمانی به معرفی رویكردی برای افزایش درک و فهم
نیروهای پیشران و تأثیر آن بر خط مشیهای بین سازمانی در راه فرایند دگرگونی به سمت مشارکتهای
مشتری محور در نوآوری پرداخته است .الگوی که در این مطالعه به دست آمده است به مضمون خلق مشترک
بسیار نزدیک است و به مسائل مربوط به مشارکت دادن مشتری در فعالیتهای ارزش ساز شرکت میپردازد:
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نمودار  : 5الگوی اوجانن و هیالکاس []14

همان طور که در نمودار  1نشان داده شده است راههای مشارکت در کارها به یک سری نیروی پیشران و
محدود کننده بستگی دارد؛ و این نیروها بر کل فرایند تأثیر میگذارد .فرایند کلی به سه فاز تقسیم شده است.
فاز اول :امكان سنجی ،فاز دوم :پیاده سازی ،فاز سوم :توسعه بیشتر؛ و برای هرکدام از فازها اندازه گیری و
بازخورد تعریف شده است .برای هر کدام از این فازها اهداف ،چالشها ،عملیات مورد نیاز و دانش مورد نیاز
بیان شده است [.]64
نیروهای پیشران و بازدارندهای که بیان شده است نیروهای سازمانی ،نیروهای ساختاری و راهبردی ،نیروهای
مرتبط با ارتباطات ،نیروهای سطح فردی ،نیروهای مرتبط با فنّاوری و نیروهای خارجی میباشد.
الگوی هویر و همکاران

هویر و همكاران در سال  9868و در مقاله خود با نام «خلق مشترک مصرف کننده در توسعه محصول جدید»
به بحث و ترسیم یک چارچوب مفهومی که بر میزان خلق مشترک مصرف کننده در توسعه محصول جدید
تمرکز دارد پرداختهاند .نویسندگان تحریک کنندهها و موانع این فرایند ،اثر خلق مشترک در هر کدام از مراحل
توسعه محصول جدید و خروجیهای مختلف مرتبط با شرکت و مشتری را بیان نمودهاند.
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نمودار  : 6الگوی هویر و همکاران []7

آنها معتقدند که میزان خلق مشترک تابع محدوده فعالیتها در مراحل توسعه محصول و شدت فعالیتها در
هر مرحله از توسعه محصول میباشد [.]7
الگو توماس مک کورمیک

توماس مک کورمیک در سال  9866و در پایان نامه ای با عنوان «یک چارچوب موفقیت گرا جهت امكان
پذیر کردن خدمات الكترونیكی خلق شده به صورت مشترک» و بر اساس مروری بر داده های تجربی مطالعات
موردی ثبت شده ،و بررسی سازگاری میان آنها ،گامهای زیر را به عنوان مراحل الزم برای رسیدن به خلق
مشترک گردآوری کرده است [.]69

نمودار  : 7الگوی مک کورمیک []12

این چارچوب گامهای الزم برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی از طریق تیییر از رویكرد محصول محور
به رویكرد خدمات به صورت مشترک خلق شده را بیان میکند.
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جهت درگیر شدن در نوآوری مشتری ،سازمان باید کامالً هم گرایش و چارچوب ذهنی خود را بازبینی نماید.
مصرف کنندگان منبعی عالی از ایدههایی برای پرورش خالقیت و نوآوری هستند .بنابراین درک و فهمی از
انگیزاننده های کاربران برای یک راهبرد موفق با هدف به کنترل در آوردن خالقیت و نوآوری ضروری میباشد.
باید دانست که تیییر رویكرد سازمان از یک دیدگاه کاال محور به خلق مشترک آسان نخواهد بود و نیاز است
که الگو کسب و کار در نتیجه راهبرد جدیدی اتخاذ گردد .رابط میان تولیدکننده و مشتری نیز بسیار تعیین
کننده و از عوامل کلیدی موفقیت میباشد .فنّاوریهای ارتباطات و اطالعات امكانپذیرکنندههای کلیدی
رویكرد خلق مشترک ارزش میباشد .مشتریان خصوصاً آنهایی که به عنوان مشتری رهبر شناخته میشوند
میبایست در فرایندهای توسعه خدمات جدید حضور داشته باشند زیرا اغلب کاربران رهبر و پیشرو نوآوریهایی
را جهت غلبه بر کمبودهای پیشنهادهای فعلی ارائه میدهند و نوآوریها توسط جمعیت فزایندهای از کاربران
مطلوب دانسته میشود .مقاومت نیز اغلب مسئلهای است که سازمانها هنگام تیییر گرایش به نوآوریهای
کاربر محور آن را تجربه میکنند .بنابراین برداشتن موانع برای چنین مقاومتهایی ضروری میباشد [.]69
سازمانها جهت دستیابی و حفظ مزیت رقابتی میبایست به طور مداوم با بازار پیچیده و پویا مطابقت پیدا کنند
و فعالیتها و سیستمهای خلق مشترک به سرعت مداوم باز بینی گشته و تكامل یابند.
الگوی گریر و لی

گریر و لی در مقاله ای با نام «نوآوری مشارکتی با مشتریان :مروری بر ادبیات و پیشنهاداتی برای پژوهشهای
بیشتر» که در سال  9869چاپ شد با ترکیب الگوهای مفهومی موجود و مرتبط و دیگر جریانات پژوهشی
اقدام به یكپارچه کردن ادبیات مرتبط با مشارکت مشتری نمودند و یک الگو مفهومی در این زمینه ارائه
نمودهاند .آنها از دیدگاههای مختلف و با بررسی ادبیات در حوزه های نوآوری ،راهبرد ،مدیریت ،بازاریابی و
فناوری اطالعات به مسئله مشارکت مشتریان منفرد و مشتریان تجاری در فرایندهای ارزش زا پرداختهاند .این
الگو پنج بخش اساسی دارد .الگو با بیان نیروهای پیشران و محدود کننده آغاز شده است .در بخش بعدی
محاسبات امكان سنجی قرار میگیرد .در این فاز ارزیابیهای منفعت و زیان همین طور فرایندهای یكپارچه
شدن با مشتری قرار میگردد .بخش سوم به پیاده سازی اختصاص دارد .در این بخش شاخصهای پتانسیل
مشارکت و انتقال دانش و یادگیری قرار میگیرد .سپس توسعه های بیشتر و در نهایت اندازه گیری و بازخورد
اجزای این الگو را تشكیل میدهند [.]4
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نیروهای
سازمانی

نیروهای پیشران و محدود کننده
نیروهای
نیروهای
ساختاری و
سطح
راهبردی
مشتری

نیروهای
مرتبط با
فنّاوری

تقاضا برای
ویژه سازی

امكان سنجی
ارزیابی هزینه و منفعت

فرایند یكپارچه سازی مشتری

پیاده سازی
شاخص های پتانسیل مشارکت

یادگیری و انتقال دانش

توسعه های بیشتر

فرایندهای نوآوری مشارکتی

یادگیری مشترک

اندازه گیری و بازخورد
نمودار  : 8الگوی گریر و لی []4

نقدی بر چارچوبها ،ابزار و الگوهای ارائه شده در ادبیات

تحقیقات متمرکز بر خلق مشترک ارزش اغلب مفهومی هستند .بیشتر نویسندگان چارچوب خود را از روی
ساختمان تئوریهای برگرفته از زمینه مرتبط خود مانند تئوری سازمان ،بازاریابی خدمات ،مدیریت راهبردی،
نوآوری ،ارتباطات یكپارچه بازاریابی یا مدیریت ارتباطات ایجاد کردهاند .پژوهش گران پدیده خلق مشترک
ارزش را بیشتر در مضمون  B9Cبررسی نمودهاند .پژوهش گران درگیر شدن مشتری نهایی را در فعالیتهایی
نظیر طراحی محصول ،تولید محصول ،سرهم بندی محصول ،رساندن و نگهداری تجزیه و تحلیل کردهاند.
[ ]61به پدیده خلق مشترک ارزش در روابط  B9Bدر پژوهشها کمتر توجه شده است .تفاوتهای اساسی
میان این دو مضمون وجود دارد .دانشی که یک بخش ضروری از خلق مشترک ارزش میباشد [ .]99در میان
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نقشهای گوناگون سازمانی شرکت مشتری و تأمینکننده پخش شده است .بنابراین نیاز به گسترش دانش
کنونی درباره نقش درگیر شدن چند وظیفهای در خلق مشترک ارزش در مضمون  B9Bحس میگردد.
مروری بر ادبیات خلق مشترک ارزش در جدول  6دیده میشود .همانطور که دیده میشود در بیشتر پژوهشها
مضمون مورد بررسی  B9Cبوده است و چندان مطالعات منسجمی در مضمون  B9Bدیده نمیشود .در حالی
که به نظر میرسد این مضمون پتانسیل خلق مشترک را حتی بیشتر از مضمون  B9Cدر خود نهفته دارد و
مستلزم صورت پذیرفتن مطالعات منسجمتر و ارائه الگوهای جامعتر میباشد .با توجه به ریشه اولیه مفهوم
خلق مشترک یعنی مطالعه پراهاالد و رامسوامی در سال  9888و ارائه الگوی  DARTکه در مضمون B9C
انجام گرفته است (این الگو با توجه به اینكه صرفاً از دیدگاه  B9Cبه خلق مشترک پرداخته است در مقاله
آورده نشده است) سایر مطالعات هم بیشتر به این مضمون پرداختهاند .بسیاری از این الگوها فرایندی برای
بهکارگیری خلق مشترک ارائه کردهاند .این الگوها صرفاً به شرایط اولیه و مقدماتی ،تأثیرگذار بر خلق مشترک
و فازهای مختلفی مثل امكان سنجی ،پیاده سازی و سنجش فرایند ،همینطور به لزوم درگیر شدن مشتری
در فازهای گوناگون و در موارد اندکی به چگونگی درگیر شدن مشتری (مثالً از طریق خدمتگرایی یا انتقال
دانش) پرداختهاند.
اما مطابق تعریفی که در ابتدا برای خلق مشترک بیان شد ،یعنی «مشارکت فعال مشتری در فازهای گوناگون
توسعه محصول یا خدمات از طریق مشارکت و به اشتراک گذاری اطالعات درباره نیازهای شخصی و پیشنهاد
ایدهها برای خدمات آینده» نیاز است تا به میزان این مشارکت فعال در مراحل گوناگون نیز پرداخته شود.
همانطور که بیان شد راهبرد خلق مشترک با مشتری میبایست با احتیاط مورد استفاده قرار گیرد .زیرا تمام
سطوح مشارکت مشتری برای بازاریابان سودآور نمیباشد و نوع نادرست مشارکت مشتریان برای هیچ کس
سودآور نخواهد بود .اما شاهد هستیم که در الگوها به پتانسیل مشارکت مشتری ،میزان مناسب مشارکت
مشتری همینطور مراحلی که مشتری میتواند در آنها مشارکت داشته باشد چندان توجه نشده است .فقط در
یكی از الگوها (الگو گریر و لی) در یكی از مراحل یعنی مرحله پیاده سازی شاخصهای پتانسیل مشارکت را
بیان نموده است که در آنجا هم صرفاً به اشاره ای کوتاه بسنده شده است .در الگو هویر و همكاران نیز به
درجه و میزان مشارکت اشاره شده است و سه عامل که به صورت مثبت و منفی بر آن تأثیر میگذارند بیان
شده است .همانطور که در سایر الگوها بیان شد عوامل بیشتری بر خلق مشترک و مشارکت مشتری تأثیر
گذار هستند و میتوان نتیجه گرفت که این مسئله در الگو هویر و همكاران نیز به صورت کامل مورد بررسی
قرار نگرفته است.
مطالعات اندکی نیز بر روی شدت مشارکت مشتری صورت پذیرفته است که البته در آنها به مفهوم خلق
مشترک اشاره خاصی نشده است .یكی از مهمترین این مطالعات مطالعه آالم میباشد که در صنعت خدمات
صورت پذیرفته است.
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جدول  : 1مروری بر چارچوبها ،ابزار و الگوهای خلق مشترک []1
نویسنده

نتایج

پراهاالد  .6مشخص نمودن پیشران ها برای درگیر شدن مشتری در
خلق مشترک ارزش :دسترسی به اطالعات ،دیدگاه جهانی،
و
 6رامسوامی شبكه سازی ،آزمایش و فعال سازی
( .9 )9888ارائه الگو  DARTبرای خلق مشترک ارزش بر اساس
مكالمه ،دسترسی ،ارزیابی ریسک و وضوح و شفافیت
 .6توسعه یک چارچوب مفهومی برای خلق مشترک ارزش
پاین،
که در آن مدیریت تعامالت محور میباشد
استورباکا
 .9مشخص کردن بخشهای تعامالت بر اساس نوع
و فرو
9
(ارتباطی ،نقاط تماس استفاده و خدمات) و اهداف
()9880
(احساسات ،شناخت و فعالیتهای حمایتی)
 .9نشانه دادن کاربرد این چارچوب در محیط B9C
.6توسعه یک فرایند تولید مشترک  1مرحله ای (توسعه
شرایط مقدماتی ،ایجاد انگیزش ،محاسبه های هزینه
منفعت ،فعال سازی و ارزیابی)
.9شرح شرایط مقدماتی و انگیزانندهها برای مصرف کننده
اتگار
9
( )9880جهت مشارکت در تولید مشترک
.9مشخص کردن  1فاز فرایندهای تولید که در آن مشتری
میتواند درگیر شود (مصرف ،توزیع ،سرهم کردن ،تولید،
طراحی و شروع)
.6توسعه یک چارچوب مفهومی که در آن خلق مشترک
ماتیاس ارزش از سه بعد تشكیل شده است )6:خدمت گرایی
 4گیلرمو )9انتقال دانش و مهارتها  )9ابتكارات مشترک .در این
( )9887مطالعه به روابط گروههای میان وظیفه ای بین دو سازمان
خریدار و تأمین کننده پرداخته شده است.
.6توسعه چارچوب مفهومی که در آن راههای مشارکت در
کارها به یک سری نیروی پیشران و محدود کننده بستگی
اوجانن و
دارد .تقسیم فرایند کلی به سه فاز امكان سنجی ،پیاده
 1هیالکاس
سازی و توسعه بیشتر .تعریف اندازه گیری و بازخورد برای
()9887
هرکدام از فازها و بیان اهداف ،چالشها ،عملیات مورد نیاز
و دانش مورد نیاز برای آنها

مضمون

B9C

B9C

B9C

B9B

B9B
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مضمون

.6ارائه یک الگو مفهومی دارای اجزای درجه و میزان خلق
مشترک ،مراحل گوناگون توسعه محصول ،انگیزاننده های
اشاره
مشتری ،تحریککننده های شرکت و موانع شرکت که به
خاصی به
صورتهای گوناگون مثبت و منفی منجر به نتایج مثبت
مضمون
برای شرکت و مشتری خواهند شد.
نشده
.9در نهایت به منافع و ریسکها و هزینه های خلق مشترک
است.
و مشارکت مشتری در هر کدام از مراحل توسعه محصول
اشاره میکنند.
.6توسعه یک الگو  7گامی برای رسیدن به خدمات به
صورت مشترک خلق شده :ایجاد چارچوب ذهنی خلق
مشترک ،درک استفاده کنندگان ،ساختن یک راهبرد خلق
B9C
مشترک ،ایجاد نقاط تماس و سطوح مشترک ،شناسایی
مشتریان رهبر ،از بین بردن موانع و مقاومتها ،تكامل
مداوم
 .6بررسی دیدگاههای مختلف درباره مشارکت مشتریان
منفرد و مشتریان تجاری در فرایندهای ارزش زا در حوزه
های نوآوری ،راهبرد ،مدیریت ،بازاریابی و فناوری اطالعات B9C .و
B9B
.9ارائه الگو پنج بخشی شامل نیروهای پیشران و محدود
کننده محاسبات امكانسنجی پیادهسازی توسعههای بیشتر
اندازه گیری و بازخورد

شدت درگیر نمودن مشتریان

شدت درگیر نمودن مشتریان را میتوان بر روی یک طیف نشان داد که در آن مشارکت مشتری منفعالنه با
کمترین شدت در یک سر طیف و نمایندگی (مشارکت در تصمیم گیری) به عنوان مشارکت بسیار شدید در
سمت دیگر طیف قرار دارد .در کل پاسخ دهندگان در پژوهش آالم چهار سطح درگیر شدن را معرفی کردهاند
که میتوان با استفاده از آن داده های مربوط به شدت را تجزیه و تحلیل کرد.
 .6دریافت غیرفعال اطالعات .در این سطح استفاده کننده ابتكار را جهت فراهم کردن ورودیهایی در
فرایند توسعه به دست میگیرد .به عنوان مثال یک مشتری به شرکت خدماترسان ایده یک خدمت
جدید را میدهد .بنابراین مدیران اطالعات را به طور منفعالنه کسب میکنند و شدت درگیر شدن
استفاده کننده به اندازه قابل توجهی پایین است.
 .9دادن اطالعات و دریافت بازخورد بر روی یک مسئله خاص .در این سطح خدمات رسان برای
دریافت اطالعات و گرفتن باز خورد بر مسائل خاص در مراحل گوناگون فرایند توسعه ،با استفاده
کنندگان مهم و اصلی رو به رو است .بنابراین شدت درگیر شدن تا حدی زیاد است.
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 .9مشاوره همهجانبه با استفادهکننده .در این سطح خدماترسان ابتكار عمل را به دست گرفته و از
ورودیهای استفاده کننده به قصد یک فرایند برنامهریزی شده و با اهداف از پیش تعیین شده
دعوت به عمل میآورد .مثالهای رایج در این زمینه شامل مصاحبه های جزئی با استفاده کنندگان،
تحقیقات گروه کانونی و بحثهای گروهی میباشند .بنابراین شدت درگیری نسبتاً باال است.
 .4نمایندگی .در این سطح استفاده کننده برای پیوستن به تیم توسعه دعوت به عمل میآید که در
آنجا با توجه به ظرفیتشان در مراحل خاص فرایند توسعه به عنوان عضو تیم نقش آفرینی میکنند.
بنابراین شدت درگیر شدن شدیداً باال است [.]6
الگوی مفهومی و فرضیات مطرح شده

با توجه به الگوهای بیان شده در قسمتهای قبل و جمع بندی کلی ،الگوی را برای این پژوهش ایجاد
نمودهایم .الگوی ما به سه قسمت کلی تقسیم بندی شده است.
در قسمت اول الگوی نیروهای پیشران و یا همان شرایط اولیه و مقدماتی که برای ورود صنعت به ابرالگو نوین
خلق مشترک ارزش نیاز است آمده است .به بیان دیگر اگر صنعتی میخواهد وارد این ابرالگو گردد باید به
بررسی این نیروها بپردازد و میزان آنها را مشخص نماید تا در صورت مناسب بودن میزان این نیروها تصمیم
کلی درباره ورود را اتخاذ نماید .در صورت مناسب نبودن برخی از این نیروها راهكارهای الزم برای بهبود آنها
ترتیب داده شود .البته شایان توجه است که در ادبیات این نیروها برای صنایع مختلفی بیان شده و مورد بررسی
قرار گرفتهاند؛ و تعدادی از این نیروها میتوانند برای صنایع گوناگون متفاوت باشند .بنابراین در هر صنعت
میبایست بررسی شود که کدام یک از این نیروها تأثیر عمده دارند و نیروها میبایست برای هر صنعت ویژه
سازی شود.
در قسمت بعدی الگو ،زنجیره ارزش و فعالیتهای ارزش ساز هر شرکت قرار دارد .که با توجه به ابرالگو خلق
مشترک ،مشتریان میبایست در این مراحل مشارکت فعاالنه داشته باشند .اما پتانسیلهای مشارکت مشتری
و شدت مشارکت در هرکدام از این مراحل باید مورد بررسی قرار گیرد.
در قسمت سوم خروجیهای خلق مشترک قرار دارند .خلق مشترک در صورت استفاده از راهبرد مناسب و
شدت یكپارچگی متناسب با پتانسیلهای مشارکت ،هم برای مشتری و هم برای شرکت منجر به خروجیهای
چشمگیر مثبت خواهد بود.

نمودار  : 9الگو پژوهش حاضر
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نیروهای پیشران

با توجه به الگوهای بیان شده و نیروهای ذکر شده در آنها نیروهای تأثیرگذار را به چندین دسته کلی تقسیم
بندی نمودهایم که شامل نیروهای مربوط به صنعت و دسته محصوالت ،نیروهای فنّاورانه ،نیروهای مربوط به
مشتری و نیروهای سازمانی میباشند .در جدول  9عنوان نیروها و دسته های آنها دیده میشود .قابل ذکر
است که ادبیات پشتیبان این قسمت از الگو به دلیل نداشتن ارتباط مستقیم به عنوان و موضوع اصلی مقاله در
اینجا آورده نشده است .بنابراین فقط به بیان آنها و شیوه استحصال آنها بسنده شده است .نیروها و دسته
بندی آنها پس از مرور ادبیات و استخراج موارد بیان شده در جلسه ای با حضور  1تن از خبرگان صنعت به
بحث گذاشته شد و دسته بندی جدول  9بدست آمد.
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جدول  : 2نیروهای پیشران تأثیرگذار بر مشارکت مشتری
دسته نیروها

نیروهای مربوط به صنعت و
محصوالت

نیروهای فنّاورانه

عوامل مرتبط با مشتری

عوامل مرتبط با
سازمان تولید کننده

نوع نیرو
وجود تفاوت میان
محصوالت و
پیشنهادات گوناگون
اهمیت داشتن این
تفاوتها برای مشتری
تقاضا برای ویژه سازی
ماژوالر بودن
بلوغ فنّاوری اطالعات
خبرگی و دانش مشتری
انگیزاننده های مشتری
برای مشارکت (انگیزه
های درون زا ،برون زا،
اقتصادی و غیر
اقتصادی)
منابع مشتری مانند
بودجه و زمان
سازگاری فرهنگی
مشتری با شرکت
راهبرد و جهت گیریها
در راستای مشارکت
مشتری
فرهنگ مشارکت
اعتماد و یكدلی میان
مشتری و شرکت
احساس تعهد بلند مدت
در قبال مشتری
دغدغه و سرنوشت
مشترک

مرجع
ادبیات ،تائید خبرگان
ادبیات ،تائید خبرگان
ادبیات ،تائید خبرگان
ادبیات ،تائید خبرگان
ادبیات ،تائید خبرگان
ادبیات ،تائید خبرگان

ادبیات ،تائید خبرگان

ادبیات ،تائید خبرگان
ادبیات ،تائید خبرگان
ادبیات ،تائید خبرگان
ادبیات ،تائید خبرگان
ادبیات ،تائید خبرگان
ادبیات ،تائید خبرگان
خبرگان

زنجیره ارزش و فعالیتهای ارزشساز

زنجیره ارزش سلسلهای از فعالیتها است که یک شرکت در یک صنعت خاص انجام میدهد تا محصول و یا
خدمتی ارزشمند را به بازار ارائه نماید .این مفهوم برای اولین بار توسط مایكل پورتر ارائه گردید .این مفهوم به
عنوان یک ابزار حمایت از تصمیم گیری به ابرالگو راهبردهای رقابتی افزوده شد .در زنجیره ارزش پورتر
لجستیک داخلی ،عملیات ،لجستیک خارجی ،بازاریابی و فروش و خدمات به عنوان فعالیتهای اصلی
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طبقهبندی شدهاند .فعالیتهای ثانویه شامل تدارکات ،مدیریت منابع انسانی ،توسعه فنی و زیرساختها میگردد
[.]67
با توجه به ادبیات بازاریابی ،راهبرد و توسعه محصول و خدمات جدید و مضمون ابرالگو جدید و با مشارکت
خبرگان این صنعت ،زنجیره ارزش زیر به عنوان مبنای الگو در نظر گرفته شد .در جلسه ای با حضور  1نفر از
خبرگان آشنا با زنجیره ارزش این صنعت پس از تبیین مفهوم کالسیک زنجیره ارزش و توسعه محصول برای
افراد حاضر ،فعالیتهای اصلی زنجیره ارزش معمول این صنعت مشخص گردید .بسیاری از این مراحل جزو
مراحل کالسیک زنجیره ارزش و توسعه محصول و خدمت است که در ادبیات راهبرد و بازاریابی بسیار به آن
اشاره شده است .این الگو برای سازمانهای صنعتی دارای فنّاوری پیشرفته ویژه سازی شده است.
مدیریت پایان
عمر

بهره برداری و
نگهداری

فروش و
تحویل

بهبود ،اصالح و
ارتقا

نصب و راه
اندازی

بازارسنجی

وارهایی

آموزش

تبلییات و
بازاریابی

جایگزینی

خدمات پس از
فروش (نگهداری و
تعمیرات)

تجاری سازی و
فروش

تولید

تحقیق و توسعه

درک نیاز مشتری

تجزیه و تحلیل
مهندسی و
اقتصادی
طراحی و ایجاد
فرایند ها و
سیستمهای مورد نیاز

خلق و ارزیابی ایده
های نوآورانه

تحلیل ماموریت و
کسب و کار مشتری

طراحی الگو مفهومی

ابهام زدایی از نیاز
مشتری

عملیات تامین و
تولید

طراحی اولیه
طراحی تفصیلی

امكان سنجی و تعیین
نیازهای قابل تامین

تست و ارزیابی
پرتوتایپ

تبدیل نیاز به
پارامترهای فنی

نمودار  : 11زنجیره ارزشساز سازمانهای مورد مطالعه
فرضیات پژوهش

فرضیات این پژوهش مربوط به مشارکت مشتری در گامهای اصلی زنجیره ارزش میباشد .فرضیه اول به
آزمون میزان پتانسیل مشارکت مشتری در گامهای اصلی زنجیره ارزش این صنعت و فرضیه دوم به آزمون
میزان فعلی این مشارکتها میپردازد .فرضیه اصلی سوم در این دسته اختالف این پتانسیل مشارکت را با
میزان فعلی مشارکت آزمون مینماید.
فرضیه :6
در کشورمان مشارکت مشتریان در فعالیتهای اصلی زنجیره ارزش صنایع پیچیده دارای فنّاوری پیشرفته از
پتانسیل باالیی برخوردار میباشد.
فرضیه :9
در عمل در کشورمان ،از پتانسیل موجود برای مشارکت مشتریان در فعالیتهای اصلی زنجیره ارزش صنایع
پیچیده دارای فنّاوری پیشرفته استفاده چندانی نمیشود.
فرضیه :9
اختالف میان پتانسیل مشارکت مشتریان و میزان کنونی مشارکت آنها در فعالیتهای اصلی زنجیره ارزش
صنایع پیچیده دارای فنّاوری پیشرفته معنی دار است.
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فرضیات فرعی:
هرکدام از فرضیات باال در شش مرحله اصلی و مراحل فرعی زنجیره ارزش ساز صنایع پیچیده دارای فنّاوری
پیشرفته مورد آزمون قرار میگیرند.
در قسمت متییر پتانسیل مشارکت فرضیه زیر نیز مورد آزمون قرار گرفته است:
پتانسیل مشارکت مشتری در مراحل اصلی زنجیره ارزش صنایع پیچیده دارای فنّاوری پیشرفته با هم متفاوت
است.
روششناسی

در این بخش موارد مربوط به طرح تحقیق ،متییرها ،روشهای گردآوری اطالعات و نمونه گیری ،ابزار مورد
استفاده ،روش تجزیه و تحلیل دادهها و موارد مربوط به اعتبار تحقیق مورد بحث قرار میگیرد.
طرح تحقیق:

ماهیت این تحقیق از نظر هدف توصیفی و از نظر هدف کاربردی میباشد .از نظر نوع تحقیق آمیخته (کمّی ـ
کیفی) است که در بخش کیفی آن عمدتاً از روشهای مطالعات کتابخانهای و مصاحبه عمیق با خبرگان
استفاده شده است .همچنین در بخش کمی آن عمدتاً رویكرد پیمایشی بوده و از ابزار پرسشنامه برای گردآوری
اطالعات و از آمار استنباطی برای آزمون فرضیات بهره گرفته شده است.
الگو اولیه پژوهش با توجه به نتایج مطالعات جامع کتابخانهای و بحث و گفتگوهای عمیق میان اعضای هسته
اصلی پژوهش تدوین شده است .با برگزاری جلسات مصاحبه عمیق نیم ساختار یافته با پنج نفر خبره دانشگاهی
صاحب نظر در موضوع و ارائه مطالب به دست آمده از مرور ادبیات ،نظرات ایشان گردآوری شده و الگو اولیه
اصالح گشت .همچنین با برگزاری جلساتی با خبرگان صنعتی آشنا با موضوع ،گامهای اصلی زنجیره ارزش
متناسب با سازمانهای صنعتی دارای فنّاوری پیشرفته اصالح گردیده و الگو مفهومی نهایی تدوین شد .خبرگان
دانشگاهی این مرحله را اساتید دانشگاه دارای مدرک دکترا ،متخصص در زمینه های راهبرد و بازاریابی و
خبرگان صنعتی را افرادی دارای تجربه و سابقه کار باالی  1سال در سازمانهای صنعتی دارای فنّاوری پیشرفته
و آشنا با کل زنجیره ارزش سازمانهایشان تشكیل میدادند .سپس با استفاده از الگو مفهومی ابزار گردآوری
ساخته شده و با انجام پیمایش اطالعات گردآوری شده و با آزمونهای آماری نتایج تحلیل گزارش پژوهش
آماده گشته است.
ابزار و روش گردآوری دادهها

با توجه به نو بودن موضوع و از آنجا که در این زمینه خاص پرسشنامه مناسبی یافت نشد ،در این پژوهش از
یک پرسشنامه محقق ساخته ،استفادهشده است .برای طراحی این پرسشنامه بعد از نهایی شدن الگو مفهومی
که با مطالعه کامل ادبیات موضوع و برگزاری جلسات مصاحبه با خبرگان طراحی شده است -و بدست آمدنمتییرهایی که میبایست سنجیده شوند ،سؤاالت طرح شده و مجدداً برای پنج خبره ارسال گردید .اصالحات
مورد نظر خبرگان روی سؤاالت پرسشنامه صورت پذیرفته و پرسشنامه نهایی گشته است.
در پرسشنامه این پژوهش از دو دسته سؤال استفاده شده است .دسته اول مربوط به اطالعات جمعیت شناختی
آزمودنیها میباشد که شامل نام سازمان ،میزان تحصیالت ،سابقه کاری در این صنعت ،سمت سازمانی و در
صورت تمایل نام و نام خانوادگی و شماره تماس افراد بوده است .دسته دوم سؤاالت مربوط به مشارکت مشتری
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در مراحل مختلف زنجیره ارزش ساز سازمانها بوده است .در قسمت اول میزان پتانسیل مشارکت مشتری در
هرکدام از مراحل پرسش شده است و افراد با استفاده از طیف لیكرت  1تایی از پتانسیل مشارکت بسیار کم تا
بسیار زیاد به هر یک از مراحل امتیاز دادهاند .در قسمت دوم میزان فعلی مشارکت مشتری در هرکدام از مراحل
پرسیده شد و افراد میزان مشارکت را با استفاده از طیف لیكرت  1تایی از بسیار کم تا بسیار زیاد ارزیابی نمودند.
روایی و پایایی ابزار

جهت دستیابی به روایی الزم در طراحی و استفاده از پرسشنامه ،پس از انجام مطالعه مقدماتی پیرامون
موضوع به بررسی کامل پژوهشهای انجام شده در این زمینه و نتایج آنها پرداخته شد .از آنجا که روایی
محتوی به این مطلب اشاره میکند که تا چه حد سؤالهای یک آزمون معرف محتوایی هستند که برای
سنجش آن تهیه شدهاند ،در طراحی الگو مفهومی و پرسشنامه از مشورت اساتید و خبرگان راهبرد و بازاریابی
استفاده شد و پس از طراحی ،الگو و پرسشنامه در اختیار  1خبره قرار داده شد و نظرات آنها در خصوص اینكه
آیا سؤاالت مطرح شده آنچه که هدف پژوهش بوده را خواهد سنجید پرسیده و در پرسشنامه لحاظ گردید و با
انجام اصالحات پرسشنامه نهایی تدوین شده و بدین ترتیب روایی محتوایی آزمون تایید گشت.
برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است .برای این کار پیش آزمونی با شرکت
 60نفر از افراد صورت گرفت که مقدار آلفا برای کل پرسشنامه برابر با 86071به دست آمده است که بیانگر
پایایی قابل قبول پرسشنامه میباشد.
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری

جامعه هدف این پژوهش حدود  988نفر از خبرگان صنایع دفاعی ،آشنا با کل زنجیره ارزش ساز سازمانهای
خود که دارای سابقه کاری متوسط به باال هستند و با مشتری سازمان نیز آشنایی و تعامل داشته باشند ،بوده
است .با توجه به حالت خاص جامعه تحقیق و عدم امكان دسترسی به اطالعات کامل اعضای جامعه،
نمونهگیری به صورت نمونه گیری در دسترس و قضاوتی انجام شده است .از سازمانهای دارای فنّاوری
پیشرفته این صنعت درخواست گردید تا افرادی را برای شرکت در کارگاه معرفی نمایند که اوالً :دارای سابقه
کار باال در صنعت و آشنا با کل زنجیره ارزش سازمانهایشان ثانیاً با مشتریان صنعت نیز آشنایی و تعامل داشته
باشند.
روش تحلیل دادهها

در این پژوهش از آزمونهای نیكویی برازش برای تشخیص نوع توزیع متییرها و انتخاب نوع آزمون (پارامتری
یا ناپارامتری) استفاده شده است .همچنین از آزمونهای میانگین یک جامعه برای فرضیات دسته اول و دوم
(پتانسیل مشارکت مشتری ،میزان فعلی مشارکت مشتری) و از آزمونهای مقایسه زوجها برای فرضیات دسته
سوم (مقایسه وضعیت موجود مشارکت و پتانسیل مشارکت مشتری) نیز استفاده شده است.
جهت تصمیمگیری در خصوص استفاده از آزمونهای آماری پارامتریک یا ناپارامتریک بایستی مشخص گردد
که نوع توزیع دادهها نرمال است یا خیر .در این پژوهش از آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف یک نمونهای برای
برآورد اینكه آیا توزیع متییرها نرمال است یا خیر استفاده شده است .برای آزمونهای میانگین متییر های
نرمال از آزمون  tیک نمونه ای و برای متییرهای غیر نرمال از آزمون دو جمله ای استفاده شده است .برای
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فرضیات مقایسه از آزمون مقایسه زوجی و آزمون عالمت زوج نمونه ای استفاده شده است .برای رده بندی
متییر پتانسیل در مراحل گوناگون از آزمون فریدمن بهره برده شده است.
در این پژوهش آزمونها توسط نرم افزار  spssانجام گرفته است و جداول آمده از خروجیهای این نرم افزار
استخراج شده است .به دلیل اینكه این پژوهش دارای متییرهای زیاد و در نتیجه آزمون فرضهای زیادی بوده
است ،جداول مربوط به مراحل اصلی در متن مقاله آمده است و برای سایر متییرهای فرعی تنها به بیان
وضعیت آنها پرداخته شده است.
تجزیه و تحلیل دادهها

این پژوهش به مشخص نمودن پتانسیل مشارکت مشتری در هر یک از مراحل زنجیره ارزش ساز به عنوان
حالت مطلوب ،میزان کنونی مشارکت مشتری در هر یک از این مراحل و مشخص نمودن اینكه آیا میان این
پتانسیل و وضعیت کنونی اختالف معنی داری وجود دارد یا خیر میپردازد .برای این کار برای تمامی
سازمانهای بزرگ و کوچک صنایع دفاع دارای فنّاوری پیشرفته ،دعوت نامه ای جهت مشارکت در کارگاه
علمی و پژوهشی که در موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاع برگزار گردید ،فرستاده شد .از هر کدام از
این سازمانها درخواست شد تا افرادی دارای سابقه کار باال در صنعت که آشنا با کل زنجیره ارزش
سازمانهایشان هستند همین طور با مشتریان نیز آشنایی و تعامل دارند ،در کارگاه مذکور شرکت نمایند.
مشخصات جمعیتشناختی نمونه مورد بررسی

در روز برگزاری کارگاه  79خبره از سازمانهای مختلف حاضر شدند که در  1گروه صنایع دفاع قرار میگیرند.
افراد حاضر از سطوح گوناگون کاری معاونت ،مدیریت و کارشناسی و از سطوح تحصیلی مختلف از دکترا تا
کارشناسی بودهاند .مشخصات نمونه به تفكیک سابقه کار ،سطح سازمانی ،تحصیالت و صنایع محل فعالیت
در جدول  9آمده است.
متغیرهای پژوهش

در این پژوهش دو دسته متییر وجود دارد .متییرهای دسته اول متییرهای پتانسیل مشارکت مشتری در هر
مرحله زنجیره ارزش ساز سازمان میباشند .متییر های دسته دوم میزان کنونی مشارکت در هر مرحله میباشند.
همانطور که در الگو مفهومی مشخص است مراحل زنجیره ارزش ساز به شش مرحله اصلی و بیست و یک
مرحله فرعی تقسیم شده است .بنابراین دوازده متییر اصلی پتانسیل مشارکت و میزان کنونی و  49متییر فرعی
خواهیم داشت.
مشارکت کنندگان در این پژوهش با استفاده از طیف لیكرت  1تایی پتانسیل و میزان کنونی مشارکت مشتری
را در هر مرحله اصلی و فرعی را از بسیار زیاد تا بسیار کم ارزیابی نمودهاند.
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جدول  : 3مشخصات جمعیتشناختی نمونه مورد بررسی
دسته بندی
صنایع گروه الف
صنایع گروه ب
صنایع گروه ج
صنایع گروه د
صنایع گروه ه
مجموع

تعداد
69
69
1
98
99
79

درصد
1661
1661
0
97
99
688

متغیر

سطح
سازمانی

کارشناسی
مدیریت
معاونت
مجموع

61
40
68
79

96
11
69
688

تجربه
کاری

کمتر از ده سال
ده سال تا بیست سال
بیشتر از بیست سال
مجموع

0
41
98
79

66
19
97
688

تحصیالت

کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترا
مجموع

96
99
68
79

49
44
64
688

صنایع محل
فعالیت

نتایج تحلیلهای آماری

در این قسمت نتایج تحلیلهای آماری و آزمونهای آماری استنباطی به تفكیک و به صورت خالصه آمده
است.
آزمون بررسی نرمال بودن متغیرهای اصلی و فرعی

فرضیات این آزمون به صورت زیر بوده است:
توزیع متییر نرمال استH8 :
توزیع متییر نرمال نیستH6 :
در صورتی که معناداری آزمون برای متییر از مقدار خطای قابل پذیرش یعنی  8681بیشتر باشد H8،در سطح
اطمینان  %71رد نمیشود و ادعای نرمال بودن متییر را نمیتوان مردود دانست و میتوان نتیجه گرفته این
متییر دارای توزیع نرمال بوده و میتوان برای آزمودن فرضیات مربوط به آن از آزمونهای پارامتری استفاده
نمود .بعد از انجام آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف وضعیت متییرها مشخص شده که در مرحله بعدی برای هر
کدام از آنها آزمون مناسب به کار برده شده است .تمامی متییرهای مراحل اصلی (پتانسیل و میزان کنونی)
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نرمال بودهاند اما برخی متییرهای فرعی نرمال و برخی دیگر غیر نرمال بودهاند .در جدول نتایج نهایی متییر
های نرمال بدون نشانه خاص و متییرهای غیر نرمال با عنوان نا پارامتریک مشخص شدهاند.
پتانسیل مشارکت مشتری در مراحل زنجیره ارزشساز

همان طور که پیش از این بیان شد ،برای بررسی پتانسیل مشارکت مشتری در هر مرحله ،طیف پنج گزینه ای
لیكرت استفاده شده در پرسشنامه را میتوان با اختصاص مقادیر  6تا  1به مقیاس فاصله ای تبدیل نموده و
برای تست فرضیهها از آزمون میانگین یک جامعه استفاده نمود .مقدار  6به معنی پتانسیل و میزان بسیار پایین
مشارکت و مقدار  1نشان دهنده پتانسیل و میزان مشارکت بسیار باال بوده است .برای متییر های نرمال از
آزمون  tو برای متییرهای غیر نرمال از معادل ناپارامتریک این آزمون یعنی آزمون دو جمله ای یا نسبت
استفاده شده است .در صورتی که امتیاز میزان کنونی مشارکت مراحل از  9یعنی وضعیت متوسط بیشتر باشد،
پتانسیل مشارکت در آن مرحله باال محسوب گشته است.
در این قسمت شش متییر اصلی و بیست و یک متییر فرعی مربوط به پتانسیل مشارکت مشتری در مراحل
گوناگون زنجیره ارزش ساز سازمانهای دارای فنّاوری پیشرفته توسط آزمونهای  tو دو جمله ای مورد آزمون
قرار گرفته است .فرضیه آزمون به صورت زیر بوده است.
پتانسیل مشارکت در مرحله باال نیست
پتانسیل مشارکت در مرحله باال است

H8: µ≤ 9
H6: µ<9

فرض صفر بیان میکند که میانگین متییر ،کوچکتر یا برابر با  9یعنی مقدار میانگین است .آزمون  tاین فرض
را مورد بررسی قرار میدهد .با بدست آمدن معنی داری ،وضعیت تایید شدن فرضیه مشخص میگردد .در
صورت تایید شدن این فرضیه درمی یابیم که پتانسیل مشارکت در آن مرحله از مقدار میانگین پایینتر یا برابر
با آن ارزیابی شده است .یعنی مشارکت کنندگان معتقد بودهاند که پتانسیل مشارکت در این مرحله باال نیست.
در صورت رد شدن این فرضیه ،دلیلی مبنی بر این فرض نیافته ایم و میتوانیم فرض کنیم که پتانسیل
مشارکت باال بوده است.
در جدول  4نتایج آزمون  tیک نمونه ای مربوط به مقایسه میانگین متییرهای اصلی (که همگی نرمال بودهاند)
با  9آمده است.
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جدول  :4آزمون فرضیه اول

متییر

آماره t

درجه
آزادی

معنی
داری
(دو
دنباله)

تفاضل
میانگین

فاصله اطمینان
 71درصدی
حد پایین

حد باال

درک نیاز
مشتری

666879
6

79

8688
8

6699

668887

66417
9

تحقیق و
توسعه

96611

79

8688
4

6661

864861

66760
1

تولید

86196

79

8618
6

868799
9

869177
-

86411
9

فروش و
تحویل

96469

79

8689
4

861

868017

66669
9

بهرهبرداری
و نگهداری

76746

79

8688
8

666999
9

860900

66497
7

مدیریت
پایان عمر

46487

79

8688
8

867999
9

864714

66978
9

وضعیت
متییر
باالتر از
حد
متوسط
باالتر از
حد
متوسط
در حد
متوسط
باالتر از
حد
متوسط
باالتر از
حد
متوسط
باالتر از
حد
متوسط

در صورتی که معناداری آزمون برای متییر از مقدار خطای قابل پذیرش یعنی  8681کمتر باشد H8 ،در سطح
اطمینان  %71رد میشود و ادعای باال نبودن پتانسیل مشارکت در آن مرحله مردود است و نتیجه میگیریم
که متییر اختالف معنی داری با  9دارد .با مراجعه به ستون tو در نظر گرفتن عالمت آن در میابیم که میانگین
این متییر از  9بیشتر است یا خیر .اگر عالمت  tمنفی باشد (یا حد پایین و باال هر دو منفی) به این نتیجه
میرسیم که پتانسیل از حد متوسط کمتر بوده است .در صورت مثبت بودن عالمت  tو حد باال و پایین در
میابیم که پتانسیل از حد متوسط بیشتر بوده و در صورتی که معنا داری آزمون بیش از  8681و حد پایین متییر
منفی و حد باال مثبت باشد  H8پذیرفته شده در میابیم که پتانسیل در حد متوسط بوده است.
برای مشخص نمودن تفاوت میان پتانسیل مشارکت مشتری در مراحل گوناگون از آزمون فریدمن برای رده
بندی آنها استفاده شده است .فرضیه این آزمون به شكل زیر بوده است:
رتبه میانگین متییرها باهم متفاوت نیستند H8:
رتبه میانگین متییرها باهم متفاوت هستند H6:
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جدول  :5آزمون فرضیه رتبهبندی

79
97/714
1
8/888

N
آماره کای اسكور
درجه آزادی
معنی داری

همان طور که در جدول مشخص است با توجه به معنی داری ،فرض صفر رد میگردد و این به این معنی
است که رتبه این میانگینها باهم متفاوت هستند .در جدول بعدی میانگین رتبه آنها ارائه میگردد.
جدول  : 6رتبهبندی فریدمن

میانگین رتبه
متییر
4648
پتانسیل مشارکت در مرحله درک نیاز مشتری
9694
پتانسیل مشارکت در مرحله تحقیق و توسعه
6671
پتانسیل مشارکت در مرحله تولید
9699
پتانسیل مشارکت در مرحله فروش و تحویل
4680
پتانسیل مشارکت در مراحل بهره برداری و نگهداری
9678
پتانسیل مشارکت در مرحله مدیریت پایان عمر
با توجه به میانگین رده بندی مشاهده شده در جدول رتبه هر مرحله مشخص گردیده است.

رتبه
6
4
1
1
9
9

میزان کنونی مشارکت در مراحل زنجیره ارزشساز

برای بررسی کردن میزان کنونی مشارکت مشتری در مرحله مورد سؤال نیز از طیف پنج گزینه ای لیكرت
استفاده شده است که میتوان آن را با اختصاص مقادیر  6تا  1به مقیاس فاصله ای تبدیل نموده و برای تست
فرضیهها از آزمون میانگین یک جامعه استفاده نمود .برای متییر های نرمال از آزمون  tو برای متییرهای غیر
نرمال از معادل ناپارامتریک این آزمون یعنی آزمون دو جمله ای یا نسبت استفاده شده است .در صورتی که
امتیاز میزان کنونی مشارکت مراحل از  9یعنی وضعیت متوسط بیشتر باشد ،پتانسیل مشارکت در آن مرحله
باال محسوب گشته است.
در این قسمت شش متییر اصلی و بیست و یک متییر فرعی مربوط به میزان کنونی مشارکت مشتری در
مراحل گوناگون زنجیره ارزش ساز سازمانهای دارای فنّاوری پیشرفته توسط آزمونهای  tو دو جمله ای مورد
آزمون قرار گرفته است .فرضیه آزمون به صورت زیر بوده است.
پتانسیل مشارکت در مرحله باال نیست
پتانسیل مشارکت در مرحله باال است

H8: µ≤ 9
H6: µ<9
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در جدول  7نتایج آزمون  tیک نمونه ای مربوط به مقایسه میانگین متییرهای اصلی (که همگی نرمال بودهاند)
با  9آمده است .در صورتی که معناداری آزمون برای متییر از مقدار خطای قابل پذیرش یعنی  8681کمتر باشد،
 H8در سطح اطمینان  %71رد میشود و ادعای باال نبودن پتانسیل مشارکت در آن مرحله مردود است و نتیجه
میگیریم که متییر اختالف معنی داری با  9دارد .با مراجعه به ستون  tو در نظر گرفتن عالمت آن در میابیم
که میانگین این متییر از  9بیشتر است یا خیر.
جدول  : 7آزمون فرضیه دوم

متییر

آماره t

درجه
آزادی

معنی
داری
(دو
دنباله)

تفاضل
میانگین

فاصله اطمینان 71
درصدی
حد پایین

حد باال

درک نیاز
مشتری

96140
-

79

8688
9

-8641

867660
-

866009
-

تحقیق و
توسعه

16060
-

79

8688
8

-8671

668971
-

864784
-

تولید

06777
-

79

8688
8

6669999
-

669770
-

860117
-

فروش و
تحویل

06041
-

79

8688
8

6698117
-

661661
-

668860
-

بهره برداری
و نگهداری

96498
-

79

8688
9

-8691

861779
-

866497
-

مدیریت
پایان عمر

46989
-

79

8688
8

8674117
-

666840
-

869001
-

وضعیت
متییر
پایینتر
از حد
متوسط
پایینتر
از حد
متوسط
پایینتر
از حد
متوسط
پایینتر
از حد
متوسط
پایینتر
از حد
متوسط
پایینتر
از حد
متوسط

اگر عالمت  tمنفی باشد (یا حد پایین و باال هر دو منفی) به این نتیجه میرسیم که پتانسیل از حد متوسط
کمتر بوده است .در صورت مثبت بودن عالمت  tو حد باال و پایین در میابیم که پتانسیل از حد متوسط بیشتر
بوده و در صورتی که معناداری آزمون بیش از  8681و حد پایین متییر منفی و حد باال مثبت باشد  H8پذیرفته
شده در میابیم که پتانسیل در حد متوسط بوده است.
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بررسی معنیداری تفاوت میان پتانسیل مشارکت مشتری و مشارکت فعلی مشتریان

در این قسمت به بررسی تفاوت میان پتانسیل مشارکت مشتری و مشارکت فعلی مشتریان در مراحل گوناگون
زنجیره ارزش میپردازیم .برای متییر های نرمال از آزمون مقایسه زوجی و برای متییرهای غیر نرمال از معادل
ناپارامتریک این آزمون یعنی آزمون عالمت زوج نمونه ای استفاده شده است.
در این قسمت شش متییر اصلی و بیست و یک متییر فرعی مربوط به تفاوت پتانسیل مشارکت و میزان کنونی
مشارکت مشتری در مراحل گوناگون زنجیره ارزش ساز سازمانهای دارای فنّاوری پیشرفته توسط آزمونهای
مقایسه زوجی و آزمون عالمت زوج نمونه ای مورد آزمون قرار میگیرند .فرضیه آزمون به صورت زیر بوده
است:
تفاوت پتانسیل و میزان کنونی مشارکت در مرحله قابل توجه نیست H8: µd=8
H6 : µ d ≠ 8
تفاوت پتانسیل و میزان کنونی مشارکت در مرحله قابل توجه است
در جدول  0نتایج آزمون مقایسه زوجی برای متییر های مراحل اصلی (که همگی نرمال بودهاند) آمده است.
بر اساس آزمون میبینیم که در تمامی مراحل اصلی معنی داری آزمون دو 86888بوده که بسیار کوچکتر از
مقدار خطای قابل پذیرش یعنی  8681میباشد .این نشان دهنده این است که متییر اختالف معنی داری با 8
دارد .بنابراین  H8رد شده و ادعای قابل توجه نبودن تفاوت میان پتانسیل و میزان کنونی مشارکت در مرحله
درک نیاز مشتری را میتوان رد کرد .با در نظر گرفتن عالمت  tها که مثبت است در میابیم که میانگین این
متییر از  8بیشتر است .میانگین اختالف پتانسیل و میزان فعلی مشارکت در هر مرحله مقداری مثبت میباشد
و این بدان معنی است که متییر میزان فعلی مشارکت در هر مرحله کمتر از متییر پتانسیل مشارکت مشتری
در آن مرحله میباشد .جدول حد باال و پایین فاصله اطمینان  71درصدی را نیز برای میزان این تفاوت نشان
میدهد با میزان خطای  ،8681فاصله اطمینان  71درصدی تفاوت میانگین متییرهای پتانسیل مشارکت و
میزان کنونی مشارکت ،مابین این دو حد میباشد.

نشریه بهبود مدیریت

متییر

درک نیاز
مشتری
تحقیق و
توسعه
تولید
فروش و
تحویل
بهرهبرداری
و نگهداری
مدیریت
پایان عمر

میانگین

6610
661
669911
7
667811
7
664799
9
6610

جدول  : 8آزمون فرضیه سوم
فاصله
اطمینان 71
تفاضل
انحراف
درصدی
میانگین
معیار
خطا
حد
حد
پایین باال
9686 6694
8661991
8606174
769 907
6674 6691
8661779
8609011
160 909
6618 8671
8669974
8611479
681 990
9691 6644
8699996
6666184
791 177
6677 6660
8664777
8679707
074 779
9668 6691
8698106
6689481
109 967

آماره
t

6869
01
7619
7
7699
7
0614
9
6868
79
6689
481

درجه
آزادی
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معنی
داری
(دو دنباله)

79

86888

79

86888

79

86888

79

86888

79

86888

79

86888

جدول  ،7نتایج آزمونها (پتانسیل مشارکت و میزان کنونی مشارکت) را در تمامی مراحل اصلی و فرعی زنجیره
ارزش نشان میدهد .جاهایی که متییر مربوطه نرمال نبوده و در آن از آزمونهای ناپارامتریک استفاده شده،
در جدول  7مشخص گشته است .شایان توجه است که نتایج آماری آزمونهای مربوط به مراحل فرعی به
دلیل کمبود جا در متن مقاله آورده نشده است.
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جدول  : 9نتایج کلی آزمونها
مرحله

پتانسیل
مشارکت

میزان کنونی
مشارکت

درک نیاز مشتری

باال

پایین

تحلیل مأموریت و
کسب و کار مشتری
تحلیل و ابهام زدایی
از نیاز مشتری
امكان سنجی و تعیین
نیازهای قابل تأمین
تبدیل نیاز به
پارامترهای فنی

باال
(ناپارامتریک)
باال
(ناپارامتریک)
باال
(ناپارامتریک)

پایین
(ناپارامتریک)

پایین
(ناپارامتریک)

باال

پایین

تحقیق و توسعه

باال

پایین

خلق و ارزیابی ایده
های نوآورانه

باال
(ناپارامتریک)
باال
(ناپارامتریک)

طراحی اولیه

پایین

پایین

طراحی تفصیلی

متوسط

پایین

تست و ارزیابی
پروتوتایپ

باال
(ناپارامتریک)

پایین
(ناپارامتریک)

تولید

پایین

پایین

پایین

پایین

پایین

پایین
(ناپارامتریک)

پایین

پایین

طراحی مفهومی

تجزیه و تحلیل
مهندسی و اقتصادی
طراحی و ایجاد
فرایندهای مورد نیاز
عملیات تأمین و تولید

متوسط

پایین
پایین

وضعیت معنی داری اختالف
میان پتانسیل و میزان
کنونی مشارکت

معنی دار (میزان کنونی
کمتر از پتانسیل)
معنی دار (میزان کنونی
کمتر از پتانسیل)
معنی دار (میزان کنونی
کمتر از پتانسیل)
معنی دار (میزان کنونی
کمتر از پتانسیل)
معنی دار (میزان کنونی
کمتر از پتانسیل)
معنی دار (میزان کنونی
کمتر از پتانسیل)
معنی دار (میزان کنونی
کمتر از پتانسیل)
معنی دار (میزان کنونی
کمتر از پتانسیل)
معنی دار (میزان کنونی
کمتر از پتانسیل)
معنی دار (میزان کنونی
کمتر از پتانسیل)
معنی دار (میزان کنونی
کمتر از پتانسیل)
معنی دار (میزان کنونی
کمتر از پتانسیل)
معنی دار (میزان کنونی
کمتر از پتانسیل)
معنی دار (میزان کنونی
کمتر از پتانسیل)
معنی دار (میزان کنونی
کمتر از پتانسیل)
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مرحله

پتانسیل
مشارکت

میزان کنونی
مشارکت

فروش و تحویل

باال

پایین

بازار سنجی

باال
(ناپارامتریک)

پایین

تبلییات و بازاریابی

پایین

تجاری سازی و
فروش
بهره برداری و
نگهداری

باال

پایین
(ناپارامتریک)
پایین
(ناپارامتریک)

باال

پایین

نصب و راه اندازی

باال
(ناپارامتریک)

پایین

آموزش

باال

پایین
(ناپارامتریک)

خدمات پس از فروش
(با تاکید بر نگهداری
و تعمیرات)

باال
(ناپارامتریک)

پایین
(ناپارامتریک)

مدیریت پایان عمر

باال

پایین

بهبود ،اصالح و ارتقاء

باال

پایین

وارهایی

پایین

پایین

جایگزینی

باال

پایین
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وضعیت معنی داری اختالف
میان پتانسیل و میزان
کنونی مشارکت

معنی دار (میزان کنونی
کمتر از پتانسیل)
معنی دار (میزان کنونی
کمتر از پتانسیل)
معنی دار (میزان کنونی
کمتر از پتانسیل)
معنی دار (میزان کنونی
کمتر از پتانسیل)
معنی دار (میزان کنونی
کمتر از پتانسیل)
معنی دار (میزان کنونی
کمتر از پتانسیل)
معنی دار (میزان کنونی
کمتر از پتانسیل)
معنی دار (میزان کنونی
کمتر از پتانسیل)
معنی دار (میزان کنونی
کمتر از پتانسیل)
معنی دار (میزان کنونی
کمتر از پتانسیل)
معنی دار (میزان کنونی
کمتر از پتانسیل)
معنی دار (میزان کنونی
کمتر از پتانسیل)

بحث و نتیجهگیری

در این قسمت به جمعبندی و بحث پیرامون دستاوردهای این پژوهش و نتیجه گیری از آنها میپردازیم .ابتدا
پتانسیل مشارکت مشتری سپس میزان کنونی و در نهایت به بررسی معنی داری اختالف این دو متییر
میپردازیم و در انتها پیشنهادات کاربردی و اجرایی و پیشنهاداتی برای پژوهشهای آینده در این زمینه ارائه
میگردد.
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پتانسیل مشارکت مشتری (نتایج مرتبط با فرضیه اول)

زنجیره ارزش ساز سازمانهای صنعتی دارای فنّاوری پیشرفته را میتوان به شش مرحله اصلی :درک نیاز
مشتری ،تحقیق و توسعه ،تولید ،فروش و تحویل ،بهرهبرداری و نگهداری و مدیریت پایان عمر تقسیم نمود.
که هرکدام از این مراحل دارای چند مرحله فرعی میباشند.
پتانسیل مشارکت مشتری در مرحله درک نیاز مشتری باال ارزیابی شده است بنابراین برای دستیابی به منافع
و مزایای خلق مشترک ،مشتری میبایست در این مراحل مشارکت باالیی داشته باشد .در مرحله فرعی تحلیل
مأموریت و کسب و کار مشتری ،مشتری میتواند مشارکت باالیی داشته باشد .با توجه به اینكه مشتری بیش
از هر کس دیگری از نیازها و خواسته های خود و اینكه دقیقاً به چه نیاز دارد مطلع است نتایج منطقی به نظر
میرسند .البته عالوه بر آن مشتری نیازهایی دارد که شاید خود به آنها آگاه نباشد و یا اینكه نداند که فنّاوری
و شرکت خدمات رسان میتواند آن نیازها را برآورده نماید .در این موارد هم همكاری مشتری و سازمان خدمات
رسان به آشكار شدن این نیازهای پنهان کمک بسیاری مینماید .به بیان دیگر سازمان خدمات رسان با
همكاری مستقیم و نزدیک با مشتری قادر خواهد بود که هر دو نوع نیازها را مشخص نماید .در صورتی که
سازمان خدمات رسان در این مرحله مشتری را وارد بازی نكند ،درک نیازهای واقعی مشتری پر هزینه و گاهی
غیرممكن خواهد بود .همین طور در تبدیل نیاز مشتری به پارامترهای فنی نیز مشتری میتواند نقشآفرینی
نماید .این مسئله نیز با توجه به دانش و خبرگی باال مشتری در این صنعت منطقی به نظر میرسد.
در مرحله تحقیق و توسعه نیز مشارکت مشتری باال ارزیابی شده است؛ و سازمانها میتوانند به خوبی از حضور
مشتری و نقشآفرینی مشتری در این مرحله بهره ببرند .در مرحله فرعی خلق و ارزیابی ایده های نوآورانه
مشتری میتواند مشارکت باال و نقش زیادی ایفا نماید .در طراحی مفهومی نیز میتوان از مشارکت مشتری
به خوبی استفاده نمود .این امر نیز با توجه به دانش مشتری منطقی به نظر میرسد .اما در قسمت طرحی اولیه
و طراحی تفصیلی که کار تخصصیتر میشود و احتماالً تنها در حیطه دانشی سازمان تولید کننده میگنجد
پتانسیل نقش آفرینی مشتری و مشارکت وی مقدار متوسطی دارد و بهتر است که مشتری خیلی زیاد درگیر
نشود و مشارکت وی در حد متوسطی باقی بماند .شاید نگرانی تولیدکننده در ریسک از دست رفتن مزیت
محوری خود دلیلی دیگر برای این نتیجه باشد .اما در مرحله تست و ارزیابی پروتوتایپ مجدداً نقش مشارکت
مشتری ارزشمند تر گشته و میزان مشارکت مشتری را باید باالتر برد زیرا این مشتری است که باید از محصول
استفاده نماید و بهترین ارزیاب نمونههای اولیه خود مشتری است.
در این صنعت مشارکت مشتری در مرحله تولید باال ارزیابی نشده است و مشارکت متوسط و پایین مشتری
پیشنهاد شده است .در هر سه مرحله فرعی این مرحله یعنی تجزیه و تحلیل مهندسی و اقتصادی ،طراحی و
ایجاد فرایندها و سیستمهای مورد نیاز همین طور عملیات تأمین و تولید نیز پتانسیل مشارکت مشتری متوسط
و پایین ارزیابی شده است .این امر ممكن است به این دلیل باشد که این مرحله جز شایستگیهای کلیدی و
متمایز کنده تولید کننده است و مشتری در آن نمیتواند نقش عمده ای ایفا نماید.
مرحله فروش و تحویل با مراحل فرعی بازار سنجی و تجاری سازی و فروش نیز دارای پتانسیل باالی مشارکت
مشتری میباشد .این مراحل با توجه به ماهیتشان نیازمند تعامل باالیی با مشتریان هستند؛ و با درگیر شدن
مشتری در این مراحل مزیتهای زیادی حاصل گردد .در مرحله تبلییات و بازاریابی پتانسیل مشارکت مشتری
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متوسط برآورد شده است که این امر را با توجه به ماهیت صنعت و تعداد محدود مشتریان و اینكه تبلییات و
بازاریابی این صنعت مانند سایر صنایع نمیباشد و مواردی مانند تبلییات دهان به دهان (که بیشتر در صنایع
مربوط به مشتری منفرد  B9Cرایج است) در آن رایج نیست و بازاریابی بیشتر به دست خود سازمان صورت
میپذیرد ،میتوان توجیه کرد.
همین طور مشتری می تواند در تمامی مراحل بهره برداری و نگهداری از جمله نصب و راه اندازی ،آموزش و
خدمات پس از فروشی نظیر نگهداری و تعمیرات نیز نقش کلیدی ایفا نماید .این مراحل معموالً درون
سازمانهای بهره بردار رخ میدهند و به طور معمول نیاز به تعامل باال و مستقیم با مشتری دارند .بنابراین
مشتریان میتواند مشارکت زیادی در این فعالیتها داشته باشند.
مدیریت پایان عمر نیز مرحله اصلی است که پتانسیل مشارکت مشتری در آن باال است و مشتری میتواند در
مراحل این مرحله اصلی یعنی بهبود ،اصالح و ارتقاء و جایگزینی نقش کلیدی ایفا نمایند .این نقشها میتواند
نقشهای اطالعاتی باشد که در اثر دانش ایجاد شده ناشی از مصرف محصوالت و خدمات میتواند ایفا گردد
و به تولید کننده در راستای ارائه محصوالت و خدمات بهتر و کاملتر یاری رساند.
همان طور که دیده میشود حداقل پتانسیل مشارکت به دست آمده در مراحل گوناگون پایین و نزدیک به
متوسط در مرحله تولید بوده است .البته در بیشتر مراحل پتانسیل مشارکت باال بوده است .این امر نشان دهنده
این است که مشتری باید در تمامی مراحل زنجیره ارزش هرچند اندک نقش ایفا نماید اما میزان این نقش
آفرینی از میزان اندک تا باال در تیییر است .میزان پتانسیل مشارکت در مراحل گوناگون باهم متفاوت بوده
است .در مرحله درک نیاز مشتری بیشترین پتانسیل وجود داشته است .همان طور که بیان شد مشتری در این
مرحله به دلیل دانش و خبرگی و آگاهی کامل از نیاز خود بسیار میتواند به شرکت خدمت رسان کمک نماید.
بعد از آن مراحل بهره برداری و نگهداری و سپس مدیریت پایان عمر بیشترین پتانسیل را دارا بودهاند .در این
مراحل محصول و خدمت مورد بهره برداری مشتری قرارمی گیرد و به نوعی در اختیار وی قرار دارد و پتانسیل
نقش آفرینی مشتری در آنها زیاد میباشد .بعد از آنها مرحله تحقیق و توسعه و فروش و تحویل قرار دارند.
که نقش آفرینی شرکت خدمت رسان در آنها بیشتر از سه مرحله قبل بوده اما کماکان مشتری نیز میتواند
نقش آفرینی قابل توجهی داشته باشد .مرحله تولید پتانسیل مشارکت مشتری پایین میباشد .همان طور که
بیان شد اینجا شایستگی کلیدی شرکت به گونه ای است که نقش آفرینی مشتری نسبت به مراحل قبل کمتر
خواهد بود.
میزان کنونی مشارکت مشتری (نتایج مرتبط با فرضیه دوم)

همان طور که در جدول  7دیده میشود میزان فعلی مشارکت مشتری در تمامی مراحل اصلی و فرعی زنجیره
ارزش ساز سازمانهای دارای فنّاوری پیشرفته پایین است .این امر میتواند ناشی از راهبردها و جهت گیریهای
سازمان باشد که هم راستا با ابرالگو نوین خلق ارزش و مشارکت مشتری نمیباشد .همچنین با توجه به نو
بودن موضوع خلق مشترک و آگاه نبودن مسووالن این صنعت از میزان پتانسیل نقش آفرینی مشتری
همین طور مزایا و منافع به دست آمده از خلق مشترک در مراحل گوناگون (بیشتر زنجیره ارزش ساز سازمان)
زنجیره ارزش ساز نیز میتواند از جمله عوامل این میزان اندک مشارکت باشد .البته تنها در مرحله ابهام زدایی
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از نیاز مشتری این مشارکت متوسط به دست آمده است .که با توجه به ماهیت مرحله و تعامل اندک برخی از
سازمانهای حاضر در این صنعت با مشتریان توجیه میشود.
تفاوت میان میزان کنونی مشارکت و پتانسیل مشارکت (نتایج مرتبط با فرضیه سوم)

با توجه به نتایج این پژوهش پتانسیل مشارکت مشتری در مراحل گوناگون زنجیره ارزش ساز این صنعت باال
و متوسط ارزیابی شده است اما میزان کنونی این مشارکت پایین ارزیابی شده است .با استفاده از آزمونهای
مقایسه زوجی پتانسیل مشارکت به عنوان وضعیت مطلوب مورد انتظار و مشارکت فعلی به عنوان وضعیت
موجود مقایسه شده است .آزمون فرضها نشان دادهاند که در تمامی مراحل زنجیره ارزش ساز این صنعت
میزان کنونی مشارکت تفاوت معنیداری با پتانسیل مشارکت دارد و از آن به مراتب کمتر است .این بدان معنی
است که برای دستیابی به منافع و مزیتهای خلق مشترک و مشارکت مشتری باید برای پر کردن این شكاف
معنیدار میان وضعیت مطلوب و وضعیت موجود تالش کرد.
محدودیتهای تحقیق

 جامعه مورد مطالعه ما عمدتاً از صنایع دفاعی بوده است؛ لذا قطعاً با گسترش دامنه مطالعه به سایر
صنایع موجود در کشور نتایج حاصله از اعتبار بیشتری برخوردار خواهند شد.
 ما در مطالعات خود صنایع مختلفی را بررسی کردهایم .نگاه ما نگاه کالن و تلفیقی بوده است .شاید
بهتر باشد این مطالعه در صنایع مورد نظر به تفكیک انجام شود .قطعاً نتایج حاصله چشمگیر خواهد
بود.
 ما در جمع آوری داده های مورد نیاز تمرکز اصلی مان بر افراد شاغل در طرف عرضه (تولیدکننده)
بوده است .قطعاً افزودن افراد طرف تقاضا (مصرف کننده و بهره بردار) به جامعه مطالعه منجر به
بهبود و تدقیق نتایج خواهد شد.
پیشنهادات

 با توجه به باال بودن پتانسیل مشارکت مشتری ،پیشنهاد میشود سازمان بر روی ارائه انگیزاننده
های مناسب (مشوقهای اقتصادی و غیراقتصادی) به سازمانهای مشتری و بهره بردار و آشنا کردن
مشتریان با منافعی که خلق مشترک و مشارکت برای آنها خلق مینماید (نظیر کاهش هزینه،
کاهش ریسک ،بهبود و ارتقای سریعتر و کاراتر محصوالت ،آموزش مناسب و غیره) تمرکز بیشتری
نمایند.
 با توجه به انواع شدت مشارکت بیان شده ،در مراحلی که پتانسیل مشارکت باال ارزیابی شده است
میتوان از روشهای مشاوره همه جانبه با مشتری و کاربر و نمایندگی استفاده نمود .در مراحلی که
پتانسیل مشارکت مشتری در آنها متوسط و کم ارزیابی شده است میتوان از دادن اطالعات و
گرفتن بازخورد بر روی مسائل خاص و یا دریافت غیر فعال اطالعات استفاده نمود.
 در این پژوهش به بخش دوم و میانی الگو مفهومی ایجاد شده پرداخته است یعنی پتانسیل مشارکت
در زنجیره ارزش .بخش اول الگو شامل نیروهای پیشران خلق مشترک و بخش سوم الگو پیامدهای
مثبت و منافع حاصل از خلق مشترک و مشارکت مشتری را شامل میشود که در این پژوهش به
آن پرداخته نشده است .پیشنهاد میگردد بعد از پیاده سازی خلق مشترک به بررسی مزیتهای
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رقابتی و منافعی که در اثر آن ایجاد شده است پرداخته شود .همچنین میتوان به پژوهشی پیرامون
نیروهای پیشران و بررسی میزان آنها در این صنعت نیز پرداخت.
برای تحلیل اثربخشی خلق مشترک ارزش بهتر است متییرهای عملكردی سازمانها قبل و بعد
پیاده سازی پروژه های خلق مشترک ،مورد بررسی قرار گرفته و میزان تیییر آنها بررسی و تحلیل
شود.
انجام مطالعات همبستگی میان نیروهای پیشران و شكاف پتانسیل مشارکت با وضعیت کنونی نیز
مفید خواهد بود .با این گونه پژوهشها میتوان به بررسی تأثیر تیییر میزان نیروهای پیشران بر
شكاف میان وضعیت موجود و مطلوب پرداخت.
این پژوهش به میزان مناسب شدت مشارکت مشتری پرداخته است .سایر پژوهشها میتوانند به
بررسی و معرفی روشهای مناسب درگیر کردن و شرکت دادن مشتری در مراحل گوناگون زنجیره
ارزش در شدتهای مختلف مشارکت اقدام نمایند .به عبارت دیگر بررسی روشهای پیاده سازی
میتواند موضوع پژوهشهای آینده باشد.
در زمینه مشارکت دادن مشتری مسائل مربوط به فرهنگ و مقاومتها از سوی کارکنان فعلی
سازمان بسیار مهم و از کلیدیترین عوامل موفقیت و شكست پروژههای خلق مشترک میباشند.
بررسی و پژوهشی پیرامون این مسئله مهم نیز میتواند موضوع پژوهشی بعدی باشد.
بیشتر الگوهای ارائه شده در ادبیات خلق مشترک مربوط به صنایع business to customer
میباشد .در این پژوهش سعی شد که الگوی مربوط به سازمانهای  business to businessایجاد
شود .اما تالشها و پژوهشهای بیشتری برای ایجاد الگوهایی مربوط به بازارهای business to
 businessنیاز است که از جنبه های مختلف به خلق مشترک در این گونه بازارها بپردازد.
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