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Abstract: 

The changing nature of competitive rules in the business world, the process of 

introducing a new product to the market has become particularly significant, that's 

why every company needs a new product development plan. Despite much attention 

paid to new product development, the failure rate for new product development 

projects is still high, therefore, the customer participation approach in new product 

development focuses on how to make the new product development process more 

effective and efficient. The purpose of this study is to identify the factors affecting 

customer participation in new product development activities. According to the 

research background and researcher studies, the conceptual model of the research 

has been developed.  
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بر درجه موفقیت توسعه محصول جدید مشارکتی مؤثربررسی عوامل   

 

 ،2انیپور یعلفرزانه ، 1,* مینا رنجبر فرد

 گروه مدیریت دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی علمیهیئتعضو  -1
 ادانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات، دانشگاه الزهر - 2

 

 

 خالصه 

 

خاصی جلوه داده است؛ به  بااهمیتکار، فرآیند ارائه محصول جدید به بازار را وبودن قوانین رقابتی در دنیای کسبمتغیر  
رغم توجه زیادی که به توسعه محصول جدید مبذول همین دلیل هر شرکت به برنامه توسعه محصول جدید نیاز دارد. علی

، رویکرد مشارکت مشتری در روازاینمحصول جدید همچنان باالست های توسعه شود نرخ عدم موفقیت در مورد پروژهمی
تر و کارآمدتر کردن فرآیند توسعه محصول جدید متمرکز است. هدف از انجام این توسعه محصول جدید بر چگونه اثربخش

ه به پیشینه توجبا باشد. های توسعه محصول جدید میبر میزان مشارکت مشتری در فعالیت مؤثرشناسایی عوامل  پژوهش
 است. شدهتدوینپژوهشگر، مدل مفهومی پژوهش تحقیق و مطالعات 

 
 

 توسعه محصول جدید، مشارکت مشتری، خلق ارزش مشارکتیکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه .1

جدید تنها راه بقاء سودآوری برای آنان  را احاطه کرده است، توسعه محصولها با مدنظر قرار دادن شرایط رقابتی که شرکت
 همین رواست. از  بلندمدتهدف اصلی هر سازمانی کسب مزیت رقابتی و بقاء سودآوری در  درواقعشود. حسوب میم

های بازار به سود سازمان تعریف های توسعه محصول جدید با رویکرد خلق مشارکتی در راستای تبدیل فرصتپروژه
ان مناسب، با رعایت کیفیت مدنظر و هزینه رقابتی به آمیز خواهد بود که بتواند در زمشوند. محصول جدیدی موفقیتمی

شود که برای اولین بار در بازار داخلی یا جهانی عرضه اطالق می " دیجد"بازار عرضه شود. به عقیده کاتلر به محصولی 
 شود، یا گروه محصوالت جدیدی را شامل شود یا ملحقات جدیدی به خط تولید سازمان اضافه کند و یا بهبودی در

اند که تنها تولید محصوالت سفارشی، موفقیت پایدار ها اکنون به این نتیجه رسیدهشرکت. [2] محصوالت فعلی ایجاد کند
ها حاصل ایجاد ارزش برای هر مشتری است. برای ایجاد ارزش برای مزیت رقابتی شرکت چراکهکند، آنان را تضمین نمی
 خلق ارزش مشارکتی بود سویبهین اقدام و این اول عامل داشته باشندها بر آن شدند که با مشتری تهر مشتری شرکت

است.  شدهگرفتهیک متغیر ضروری در فرآیند توسعه محصول جدید در نظر  عنوانبهخلق مشارکتی با کمک مشتری . [18]
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هایی مانند ادغام روش وسیلهبههای کارآمدتری برای تهیه محصوالت و خدمات به مشتری، تواند راهمشارکت مشتری می
باز  نوآوری. [8] دد باشهایی برای برقراری ارتباط و بازخورکننده با فرآیندهای مشتریان و یا بهبود روشهای عرضهفعالیت

شاره دارد و مشارکت مشتری در توسعه محصوالت جدید را خالقانه و ا پارادایمی است که به رویکرد خلق ارزش مشارکتی
ها شرکت نابراین، مشتریان در سیستم خلق ارزش مشارکتی جزء بسیار مهمی هستند به همین دلیلب؛ [5]بیند نوآور می

 باید سیستم خلق ارزش مشارکتی را درک کنند و نقش مشتری را از یک عنصر خارجی به یک عنصر داخلی تغییر دهند.

. از ضروریات این [26] مستقیم دارد باشد این بر روی موفقیت شرکت اثر خلق ارزش مشارکتیاگر شرکتی دارای سیستم 
سازد تا با کسب اطالعات و دانش از پژوهش این است که مشارکت مشتریان در توسعه محصوالت جدید، شرکت را قادر می

دهد توسط پژوهشگر، نشان می شدهانجامهای مشتریان، دنیای رقابتی را شناسایی و خود را با آن سازگار کنند. بررسی
است. لذا به دلیل اهمیت باالی این  شدهانجاممشارکت مشتریان در توسعه محصوالت جدید  درزمینهمی های کپژوهش

 رسد.های بیشتر در این زمینه ضروری به نظر میها، انجام پژوهشآن بر کسب مزیت رقابتی شرکت تأثیرمبحث و 
 

 پیشینه تحقیق .2

باشد: هویر و همکارانش در است به شرح زیر می شدهانجام مشارکت مشتری درزمینههای مشابهی که برخی از پژوهش
ها در این پژوهش عنوان پژوهشی تحت عنوان مشارکت مشتری در توسعه محصول جدید ارائه دادند. آن 0202سال 

ها در مراحل های مالی، اجتماعی و تکنولوژیکی بر درجه مشارکت آنمحرک ازجملهکننده های مصرفکنند که محرکمی
سازی و مرحله پس از عرضه محصول به بازار اثر ، توسعه محصول، تجاریایده یابی ازجملهختلف توسعه محصول جدید م

محرمانگی اطالعات و افزونگی اطالعات را بر میزان مشارکت  ازجملهعواملی از سوی شرکت  تأثیرها همچنین گذارد. آنمی
وری و اثربخشی و بهره ازجملهمشتری برای شرکت نتایجی  شارکتکنند. در این پژوهش مشخص شد که ممنفی عنوان می

 داشت. دربر خواهدشناسایی نیازها و ایجاد ارتباط، تعامل و رضایت را  ازجملهافزایش پیچیدگی و برای مشتری نتایجی 
های در فعالیت ها راکنند تا مشتریها امروزه سعی میدر تحقیقی ادعا کردند که اکثر شرکت 0222سال ژانگ و چن در 

ها نظیر توسعه ها متذکر شدند که مشتریان را در تمام فعالیتها خلق ارزش داشته باشند. آنخود دخیل کنند تا توسط آن
ها اگر شرکتی و خدمات پس از فروش باید درگیر کرد. طبق نظر آن فروشیخردهمحصول جدید، تولید، مونتاژ، توزیع، 

های خدماتی شرکت اثر مستقیم دارد و باعث بهبود ی باشد، این سیستم بر روی قابلیتدارای سیستم خلق ارزش مشارکت
سیستم خلق ارزش مشارکتی را بررسی کردند و متذکر شدند  0202شود. آندرو و همکارانش در سال ها میخدمات شرکت

استنمارک و  [3]. دآیکنندگان به وجود میکه سیستم خلق ارزش مشارکتی توسط تعامل بین مشتریان و عرضه
های تولیدی پوشاک بحث در پژوهش خود درباره مشارکت مشتری در توسعه محصول در شرکت 0200همکارانش در سال 

ها ها در پژوهش خود به بررسی چگونگی مشارکت مشتریان در توسعه محصول پرداختند و اینکه آیا شرکتاند. آنکرده
و  فروشانخردهیا نه. این پژوهش بر روی سه گروه مشتری تمرکز دارد: کاربران، معتقد به مشارکت بیشتر مشتریان هستند 

ها فکر شرکت سوئدی و نروژی انجام گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که شرکت 33ای. نظرسنجی بین کاربران حرفه
های رسد نیاز شرکتنظر می کنند به مشارکت بیشتر کاربران در مراحل اولیه فرآیند توسعه محصول نیاز دارند. بهمی

زمان و منابع مالی بیشتری  کهدرصورتیاند، کنندگان توضیح دادهبه مشارکت کاربر بیشتر است. بسیاری از شرکت ترکوچک
 [6].  کنند اشد، مشارکت خود را بیشتر میوجود داشته ب

مشارکت مشتری در توسعه محصول  تأثیریاتی و مبانی نظری پژوهش، شواهد بیانگر نقش ح شدهانجامبا توجه به مطالعات  
 است. جدید
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 *مشارکت مشتری در توسعه محصول جدید .3

کنون است. تا شدهگرفتهها در نظر کتیک رویکرد اساسی برای کسب مزیت رقابتی شر عنوانبهتوسعه محصول جدید 
یک  عنوانبهاما امروزه مشتری  ؛است شدهگرفتهفرآیند توسعه محصول جدید نادیده  شانس مشتری برای شرکت در

توسعه محصول فرآیندی است که در آن . است شدهشناختهتوسعه محصول جدید شریک در خلق ارزش در طول فرآیند 
هایی که توان با تعریف شاخصآیند را میموفقیت این فربنابراین،  شودمیدمتی جدید به بازار عرضه محصول یا خ

های فعالیت درزمینهخلق مشارکتی یک مشارکت . گیری کردیا عدم موفقیت است، اندازه وفقیتمیزان این م دهندهنشان
کنند و عناصر مختلف توسعه محصول جدید را انتخاب ها همکاری میتوسعه محصول جدید است که در آن مشتری

 درزمینه باهمشرکت  مشارکت در توسعه محصول جدید فعالیتی است که در آن مشتری و دیگرعبارتبه [17]. کنندمی
 درزمینهدهد که نقش فعال و مرکزی ها اجازه میبنابراین خلق مشارکتی به مشتری؛ کنندمیتوسعه محصول همکاری 

های مختلف از آن درزمینهها توسعه محصول جدید داشته باشند. خلق مشارکتی یک رویکرد جذاب است که شرکت
د یک جنبه از خلق مشارکتی است که در این پژوهش بر روی آن تمرکز شده توانند استفاده کنند. توسعه محصول جدیمی

شود که فعال در فرآیند توسعه محصول جدید، محصولی تولید می طوربه، با درگیر کردن مشتریان حالباایناست. 
بنابراین ؛ یابداحتمال موفقیت محصول جدید افزایش می درنتیجهکنندگان ارزشمند است، در بین مصرف زیاداحتمالبه

 [18].آورندمی به دستمزیت رقابتی پایدار  درنهایتکنند مدیریت می مؤثرطور هایی که این فرآیند را بهشرکت
 
مدل موفقیت مشارکت مشتری در توسعه محصول جدید .4  

 شدههارائمدل  گذارند.مطابق با مبانی نظری برخی عوامل بر روی درجه مشارکت مشتری در توسعه محصول جدید اثر می
ه باشد. این مدل کبر درجه مشارکت مشتری در توسعه محصول جدید می تأثیرگذارهای مختلف در زیر شامل جنبه

.                                                    است شدهدادهنشان  0ست در شکل برگرفته از مبانی نظری و پیشینه تحقیق ا  

 

                                                 
* customer involvement in NPD 
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 بیشتر پرداخته خواهد شد. تأثیرگذاروامل اصلی های زیر به عدر بخش

 

 *رفتار خلق ارزش مشارکتی مشتری .5

استنباط کرد که مشتری خالق ارزش است و این نتیجه سیستم خلق ارزش  طوراینتوان می ،با توجه به مطالب باال
نی که تمایل به درگیر شدن مفهوم جدیدی ارائه دادند و متذکر شدند مشتریا 0200مشارکتی است. وی و گنگ در سال 

بر طبق پژوهش دارند.  " یمشارکترفتار خلق ارزش "شوند در امور شرکت دارند و وارد سیستم خلق ارزش مشارکتی می
که در ادامه بیشتر  است برآیند رفتار مشارکتی مشتری و رفتار شهروندی مشتریوی و گنگ رفتار خلق ارزش مشارکتی 

 .[25] است شدهدادهتوضیح 
که یک  که بر خلق ارزش اثرگذار است: رفتار مشارکتی مشتریمشتری را شناسایی کردند رفتار از دو نوع بوو و همکاران 

قشی( که رفتاری داوطلبانه )فران رفتار ضروری )درون نقشی( برای خلق ارزش مشتری است و رفتار شهروندی مشتری
 .[4]شود محسوب می

 

 رفتار مشارکتی مشتری .5-1

 مشارکتی مشتری شامل رفتارهای زیر است: رفتار
جوی وجوی اطالعات: مشتریان به اطالعات درباره وضعیت محصول و دیگر پارامترهای محصول نیاز دارند. جستوجست

دهد و مشتریان از این طریق اطالعات برای مشتریان از دو جهت مهم است. اول اینکه اطالعات، عدم اطمینان را کاهش می
ارزش مهم بدانند و  ایجادکننده عنوانبهتحت کنترل داشته باشند. دوم اینکه، مشتریان نقش خود را  ند محیطشان راتوانمی

                                                 
* Customer Value Co-Creation Behavior 
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رفتار دیگر مشتریان را  مثالا آورند.  به دستهای مختلف توانند اطالعات را از راهها میدر فرآیند ایجاد ارزش درگیر شوند. آن
 در نظر بگیرند.

اطالعات: مشتریان باید اطالعات خود را برای استفاده در فرآیند ایجاد ارزش، به دیگر مشتریان و  به اشتراک گذاشتن 
سازند ها نیازشان را برآورده میاطالعات با شرکت، از اینکه آن اشتراک گذاشتنشرکت ارائه دهند. مشتریان از طریق به 

 آید.، کیفیت ایجاد ارزش پایین میشوند. اگر مشتریان در ارائه اطالعات کوتاهی کنندمطمئن می
افتد که مشتریان وظایف و مسئولیتشان را بشناسند و خودشان را جزئی از رفتار مسئوالنه: رفتار مسئوالنه زمانی اتفاق می

فرآیند خلق ارزش بدانند. مشتریان باید قوانین را در نظر بگیرند و از دستورات شرکت پیروی کنند. گاهی اوقات حتی الزم 
 است که مشتریان حضور فیزیکی نیز در شرکت داشته باشند.

احساس صمیمیت با  مثالاتعامل فردی: تعامل فردی مربوط به روابط بین مشتریان با یکدیگر و همچنین با شرکت است. 
هم سلیقگی های بیشتر، هایی از تعامل فردی است. رابطهها و داشتن حسن نیت نمونهدیگر مشتریان، احترام گذاشتن به آن

 [25]. کندو محیط اجتماعی مثبت، مشتریان را بیشتر در فرآیند خلق ارزش درگیر می
 

 رفتار شهروندی مشتری .5-2

 زیر است: قراربهابعاد رفتار شهروندی 
 دهند تا فرآیند توسعه محصول جدید بهبود یابد. مشتریان از دیدبازخورد: شامل اطالعاتی است که مشتریان به شرکت می

 های خود را در اختیار شرکت باید بگذارند.شرکت متخصصانی هستند که تجربه

هواداری: هواداری به وفاداری به شرکت و افزایش عالقه به شرکت تحت عالیق فردی مشتریان اشاره دارد. هواداری شاخصی 
د. منظور از وفاداری، تعهد کنبرای وفاداری مشتری است که به اعتبار شرکت و ارتقای محصوالت و خدمات آن کمک می

در آینده  کهطوریبهخدمت و محصول است  دائمیمشتری وفادار، مشتری  دیگرعبارتبهپایدار خرید مجدد مشتریان است. 
 .[1]گزیند آن محصول یا خدمت را برمی بازهمشود، مشتری حتی در صورت تغییر شرایط که سبب تغییر رفتار مشتری می

به دیگر مشتریان است. مشتریان به مشتریان دیگر کمک  رسانییاریبه معنی دستیاری و  کمک کردن: کمک کردن
ها ممکن است در مواجه با بعضی مسائل نیاز به کمک داشته باشند. مشتریان با کمک کردن به دیگر کنند زیرا آنمی

 دهند.مشتریان، همدلی خود را نشان می

کند شکیبا باشد. کمبودی در محصول و یا نقصی در ابزار مشارکتی احساس میبردباری: بدین معنی است که مشتری وقتی 
تا سهم بازار آسیب  ترین علت است برای اینکه مشتری رفتارهایی از خود بروز دهدشکست محصول جدید بزرگ ازآنجاکه

 .[24] ببیند و یا سودآوری شرکت کم شود، بردباری مشتری به شرکت کمک خواهد کرد

 

 *مشتری های خلق ارزش مشارکتیانندهانگیز .6

حال که به اهمیت سیستم خلق ارزش مشارکتی برای توسعه محصوالت جدید اشاره شد و همچنین توضیح داده شد که 
آید و اینکه آیا مشتریان تمایل به می به وجود سؤالپذیر نیست، یک خلق ارزش مشارکتی بدون تعامل با مشتریان امکان

مدل جدیدی ارائه دادند و  0202یند خلق ارزش مشارکتی دارند؟ لورنز رومرو و همکارانش در سال درگیر شدن در فرآ
شوند، دارای متذکر شدند مشتریانی که تمایل به درگیر شدن در امور شرکت دارند و وارد سیستم خلق ارزش مشارکتی می

های مختلفی مانند انگیزه یادگیری، انگیزه تعامالت هکنند که مشتریان با انگیزها بیان میهای مختلفی هستند. آنانگیزه
شوند و همچنین عنوان های خلق ارزش مشارکتی میاجتماعی، انگیزه شخصی و انگیزه تفریح و سرگرمی وارد فعالیت
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ح در ادامه توضی. [13]گذارد مشتری در خلق مشارکتی اثر میها بر نگرش و میزان مشارکت کنند که این انگیزانندهمی
 ها داده خواهد شد.از این انگیزاننده هرکدامبیشتری درباره 

ها بتوانند دانش آن کهوقتیشوند برانگیخته میمشارکتی فرآیندهای خلق ارزش  درمشتریان به شرکت انگیزه یادگیری: 
بتوانند استفاده  ه یک محصول و توابع آن بیان کنند و در مقابل از دانش دیگر مشتریان و شرکت همشخصی خود را دربار

ارزش بر روی نگرش مشتریان برای شرکت در فرآیند خلق  توجهیقابلمثبت و  تأثیربنابراین منافع یادگیری ؛ کنند
 .[15]مشارکتی دارد

شود که ها با کارکنان شرکت، باعث میها با یکدیگر و همچنین ارتباط آنمشترک مشتری انگیزه تعامالت اجتماعی: تعامل
بنابراین، مشتری ممکن است در ارتباط با یک ؛ نند عالقه مشترک خود را درباره محصوالت یک شرکت بیان کنندها بتواآن

بر روی نگرش مشتریان برای  توجهیقابلمثبت و  تأثیربنابراین منافع تعامالت اجتماعی ؛ گروه یا دیگر اعضا شناسایی شود
 [16]. مشارکت در خلق ارزش دارد

شود که ها در توسعه محصوالت و خدمات جدید، این امکان برای مشتریان ایجاد میوفقیت سازمانبا مانگیزه شخصی: 
توسعه محصوالت و خدمات  ٔ  درزمینهاعتبار خود را در برابر دیگر مشتریان باال ببرند و همچنین تخصص سازمان خود را 

های خلق های شخصی مشتری برای شرکت در فعالیتیزهبیشتر بدانند. دریافت پاداش و مزایا از دیگر انگ شدهارائهجدید 
مثبت و معناداری بر روی نگرش مشتری برای مشارکت  تأثیرهای شخصی مشتری بنابراین، انگیزه؛ باشدمی ارزش مشارکتی

 .[15] دارد ارزشدر خلق 

 بخشلذتدر یک فعالیت  سازد تاخلق مشارکتی یک فرآیند فعال است که مشتریان را قادر می انگیزه تفریح و سرگرمی:
بخش و بنابراین شرکت در یک فعالیت لذت؛ های خود را درباره یک محصول یا خدمت جدید بیان کنندایده شرکت کنند و

 تأثیربنابراین، انگیزه تفریح و سرگرمی ؛ باشدهای مشتری برای مشارکت فعال در فرایند خلق ارزش میشاد از دیگر انگیزه
 .[15]ر روی نگرش مشتری برای خلق ارزش دارد مثبت و معناداری ب

 

 *شایستگی خلق ارزش مشارکتی مشتری .7

است. لیوو و  شدهشناساییهای مشتری، برای مشارکت در توسعه محصول جدید ها و تواناییای از ظرفیتمجموعه
ها بر روی درجه هر یک از این توانایی کنند کهو بیان می کردهاشارهها به پنج مورد از این توانایی 0202همکارانش در سال 

 ها اشاره خواهد شد.در زیر به این توانایی .[12] گذاردخلق ارزش مشارکتی مشتری اثر می
های یک شخص در درک دیگر رفتارهای اجتماعی است و بر این اساس در عمل بتواند به معنی تواناییشایستگی اجتماعی: 

 سرعتبهسازد که ف اجتماعی شرکت کند. شایستگی اجتماعی مشتریان آنان را قادر میهای مختلدر فعالیت مؤثر طوربه
کنندگان از مصرف یک محصول بپردازند. صالحیت اجتماعی بر روی درجه های آینده مصرفبینی خواستهبتوانند به پیش

 .[23]گذارد ند توسعه محصول جدید اثر میمشارکت مشتری در فرآی
های مختلف دارد. کنندگان از فرهنگهای یک شخص در ارتباط برقرار کردن با مصرفشاره به تواناییا فرهنگی:شایستگی 

باشد قادر به مشارکت در توسعه محصول جدیدی برای توسعه محصول جدید، یک مشتری که دارای شایستگی فرهنگی می
های مختلف باشد. صالحیت فرهنگی دارای سطوح ، سازگار و مطلوب برای فرهنگقبولقابلشکل ظاهری  ازلحاظاست که 

و اطالعات میان فرهنگی. داشتن مشتریانی با اطالعات  مختلف است: داشتن دانش از فرهنگ خود، دانش از فرهنگ دیگران
 .[10] گذارداثر میمیان فرهنگی و دانش از فرهنگ دیگران بر روی درجه مشارکت در فرآیند توسعه محصول جدید 
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گردد. اول اینکه، مشتری دانش درک توسعه محصول جدید به دو حوزه برمی درزمینهدانش فنی مشتری  :فنی شایستگی
های کاربردی در حوزه توسعه محصول خاص را بداند. دوم، مشتری آگاهی کلی درباره برخی از های فعلی و برنامهفناوری

برای ترویج نوآوری محصول در فاز طراحی است. مشتری با داشتن  راهیکدانش فنی  اصول فنی و فیزیکی داشته باشد.
تواند در توسعه محصول جدید مشارکت داشته باشد. از طرف دیگر، دانش فنی توانایی فنی در فاز طراحی محصول بهتر می

لیغاتی محصول کمک خواهد کرد. های تبفناوری درزمینهمحصول و ارسال محصول بازار به مشتری  سازیتجاریدر مرحله 
 .[7] مهندسی قوی هستند زمینهپیشفنی اغلب دارای  دانش بامشتریان 
به یک سیستم  شدنتبدیلبه معنای توانایی فرد برای درک اینکه چگونه اجزای جداگانه برای  تفکر سیستمی: شایستگی

ه محصول جدید مهم است زیرا مشتری را قادر به شوند. صالحیت تفکر سیستمی برای توسعیکپارچه به یکدیگر مرتبط می
کند. مشتری با داشتن تفکر سیستمی قادر است نقش خود را به توصیف و سازماندهی روابط مختلف وابسته به هم می

ترین فرآیند توسعه محصول جدید هم مشارکت داشته باشد و شود که مشتری در نهاییرسمیت بشناسد و این باعث می
خارج از سیستم نبیند. داشتن این تفکر از سوی مشتری بر روی درجه مشارکت وی در فرآیند توسعه محصول نقش خود را 
 .[20]گذارد جدید اثر می

بندی محصول دارد. داشتن این توانایی مشتریان را اشاره به یک سطح از درک دامنه و طبقه محصول: شایستگی شناخت 
انداز مشارکت ها در آینده را درک کنند. از چشمو سیر تکاملی آن درگذشتهسازد که توسعه محصوالت قبلی قادر می

رود مشتری داشته باشد. صالحیت هایی است که انتظار میها و ظرفیتترین تواناییمشتری، صالحیت محصول یکی از مهم
شناخت مشخصات محصول باشد. دانش محصول درباره محصول در دو زمینه دانش محصول و تجربه استفاده از محصول می

 طوربهباشد. تجربه استفاده اشاره به ادراکات شخصی مشتری دارد که معماری محصول، فناوری، مواد و غیره می ازجمله
است. تجربه استفاده از محصول توسط مشتری با عوامل مختلفی  آمدهدستبهمستقیم از استفاده از محصوالت مختلف 

گیرد. تجربه استفاده مهم است زیرا قرار می تأثیرتفاده گذشته، زمینه استفاده و غیره تحت مانند عملکرد محصول، تجربه اس
باشد. از دید مشتری تجربه بهبود تجربه مشتری می منظوربهیک محرک ذهنی مشتری برای توابع محصول جدید  عنوانبه

و استفاده مکرر از محصوالت متنوع  مدتطوالنی باشد زیرا به سوابقاز دانش محصول می ترمشکلاستفاده از محصول بسیار 
 [14]. باشدتولیدکنندگان مختلف وابسته می

 
 در خلق ارزش مشارکتی سازگار کردن مشتری .8

شود. پژوهشگران شش عامل های خلق ارزش مشارکتی میتوسعه ارتباط با مشتریان باعث سازگار شدن مشتری در فعالیت
اند که سازگار شدن مشتری بر روی میزان اند و عنوان کردهشود را شناسایی کردهری میکه باعث توسعه ارتباط با مشت

 از این عوامل داده خواهد شد. هرکدامگذارد. در ادامه توضیح بیشتری درباره مشارکت وی در خلق ارزش مشارکتی اثر می
آورد که با ها این امکان را فراهم میزمان، برای سایانمدیریت دانش مشترآموزش به اشتراک گذاشتن اطالعات و دانش:  

های پدیدار شده در بازار بوده و مزیت رقابتی خود را افزایش دهند. مدیریت دانش احتمال بیشتری قادر به تشخیص فرصت
مشترک بین  سودرسانیو بسط دانش مشتریان و در راستای به  گذاریاشتراکآوردن،  آمدهدستبهمشتری در ارتباط با 

ها باید شرایطی را فراهم آورند که مشتریان بتواند دانش و اطالعات خود را با سایر ست. سازمانریان و سازمان امشت
مشتریان و همچنین با شرکت به اشتراک بگذارند. در بسیاری از مواقع مشتری دارای اطالعات زیادی است ولی توانایی به 

رتباط با سایر مشتریان و شرکت را ندارد لذا، شرکت باید در این زمینه اشتراک گذاشتن اطالعات و دانش خود و برقراری ا
، حالبااینکنند.  برداریبهرهمشتریان را برای به اشتراک گذاشتن اطالعات خود آموزش دهند تا بتوانند از آن اطالعات 

شود که شرکت این باعث می گذارد وها اثر میآموزش مشتریان برای به اشتراک گذاشتن اطالعات بر میزان مشارکت آن
کنند که بتواند دانش مشتری را مدیریت کند و از این دانش خلق ارزش بیشتری داشته باشد. برخی از پژوهشگران بیان می
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و این  شودمیها با یکدیگر و با شرکت ها برای به اشتراک گذاشتن دانش خود باعث توسعه ارتباط مشتریآموزش مشتری
 .[19]های خلق ارزش سازگارتر شود تری در فعالیتشود که مشباعث می

پارامترهای استوار مشتری مداری است و باید به این  بین مشتری و شرکت ازایجاد روح اعتماد و صداقت اعتماد متقابل: 
 ستببنو بدون حضور مشتری به  به رضایت مشتریان وابسته است تصادی هر سازمانیکه حیات اق توجه داشته باشیمنکته 

در مشتری و جلب  نایجاد اطمینا درواقعجلب اعتماد مشتری است.  برای کسب رضایت مشتریاصل اولیه  درواقع .رسدمی
ترین مراحل در فرآیند جذب مشتریان ز سختدلیل اینکه این مرحله یکی ا ها است.سازمانترین کار برای اعتماد او سخت

هایی که قرار است در ی صحبتخوبی فکر شود و دربارههوص آن باید باست این است که قبل از هرگونه اقدامی در خص
هایی که از قبل درباره آن تفکر شده و بعد از تعیین استراتژی و تکنیکفرآیند جذب مشتری انجام دهیم بسیار فکر شود 

 کنندهقانعنی که یک دلیل زما .، اقدامات الزم انجام شوداست شدهانجامها های الزم در خصوص کارآمدی آنزموناست و آ
مراقب بود زیرا که  کامالاشود اما باید دهد و اعتماد مشتری جلب میشتری هم خودش را جای شما قرار میداشته باشیم م
جلب اعتماد مشتری روی اینترنت، کاری  .تبدیل کند اعتمادیبیتواند تمام باورهای مشتری را به شک و یک اشتباه می

ها و صفحات و اطالعات و نیست و شما باید از طریق کلمات و جمالت و عکس رودرروارتباط  راکهچتر است بس مشکل
ها این حس نامهها و ارائه ضمانتنامهها و نیازها و تسهیل سفارش و تحویل فوری و نمایش توصیهبه نامه موقعبهپاسخگویی 

کنند که وجود اعتماد و اطمینان ی از پژوهشگران عنوان می. برخآورید به وجودهای احتمالی خود را در مشتری یا مشتری
، بهبود ارتباط باعث حالبااینشود ها با یکدیگر میها با یکدیگر و همچنین با شرکت باعث توسعه ارتباطات آنبین مشتری

باالتری را از شرکت ارزش  درنتیجههای خلق ارزش مشارکتی بیشتر شود و شود که میزان مشارکت مشتری در فعالیتمی
 [19]. مشتری دریافت کند

و زمانی به یکدیگر  هامشتریباشد. ها مطابق آنچه وعده شده است، میتحقق فعالیت طورکلیبهتعهد  تعهد متقابل:
مراحلی را که ها د. برخی پژوهشبرایشان ارزشمند باش ایجادشدهکه حفظ ارتباط  ندشومیمتعهد همچنین به شرکت 

 ترین مرحله، تعهد است که طی آن هر دو سازمانطی کنند شناسایی کرده است. مهم دوطرفهد در یک رابطه ها بایسازمان
 را قوت بخشیده و آن را تا زمانی که برای هر دو طرف سودآور است، ادامه دهند. مابینفیکنند ارتباط تالش می و مشتری

مشارکت در ها آن کهطوریبهرا برای مشتریان ایجاد کند  تعهد مشتری نتیجه این است که یک سازمان مزایایی درواقع
، داشتن دوطرفهبدون توجه به ماهیت صنعت، برای ساختن ارتباطی  ترجیح دهند. های خلق ارزش آن شرکت رافعالیت

د که شوتعهد واقعی مشتری زمانی ایجاد می شدهانجامهای شرط الزم برای پایداری ارتباط است. طی برخی پژوهش تعهد
، وجود تعهد حالبااین .برانگیخته شود های خلق ارزشمشارکت در فعالیتتشویقی خودش برای  گونههیچمشتری بدون 

مشارکت مشتری در خلق ارزش مشارکتی  درجه روی برها با یکدیگر متقابل بین شرکت و مشتری و همچنین بین مشتری
 .[21]گذارد اثر می

و پاداش  مزایااعطاء  ها اثر مستقیم داردو سازمان مشتریان ارتباط که بر روی توسعه صلی دیگریتسهیم پاداش: عامل ا
ها برخی پژوهش .بپردازد هابه جبران وفاداری آن نوعیبهها سازمانانتظار دارند  بلندمدتبا روابط مشتریان،  درواقع. است

شود و این بر خلق ارزش می هایفعالیتها در ن آندهند که اعطا پاداش و مزایا به مشتریان باعث سازگار کردنشان می
 .[19]روی درجه مشارکت مشتری اثر مستقیم دارد 

کاهش ریسک: اگر مشتری در ارتباطش با شرکت و همچنین با دیگر مشتریان احساس کند که قرار است ریسکی را 
ها برای تقویت و کند. به همین دلیل سازمانیگذارد و ارتباط خود را کم ممتحمل شود، این بر روی میزان ارتباطش اثر می

کنند ممکن است مشتری را تحت ها و خطراتی که احساس میپایداری ارتباط خود با مشتریان باید تا حد ممکن ریسک
های خلق ارزش اثر ها بر درجه مشارکت مشتری در فعالیت، کاهش این ریسکحالبااینقرار دهد را کاهش دهند.  تأثیر

 .[19] دارد مستقیم
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ارتباطش عامل اصلی دیگری که باعث سازگار کردن مشتری در به مشتری در تیم توسعه محصول جدید:  نقش فعال دادن 
نوین  هایدیدگاهاست. بر پایه  های سازمانتوجه و تمرکز بر تعامل با مشتری و مشارکت دادن او در برنامه شودبا شرکت می

کنند. مشارکت  توانندمیها و پیرامون کلیه مسائل سازمان مشتریان در تمامی بخش  (کبازاریابی )بازاریابی مشتر
ها انطباق و نظر آن باسلیقه توسعه محصول جدید باشد هایبرنامهها در قالب مشتریان وقتی توسط خود آن هایدیدگاه

فرایندهای ها در و ارزش دادن به آندرگیر کردن مشتریان دهد که تحقیقات نشان می حالدرعینبیشتری را خواهد داشت. 
در  این بر روی میزان مشارکت مشتری و شودمشتری به سازمان میایجاد حس تعلق بیشتر توسعه محصول جدید باعث 

 .[19]گذارد های توسعه محصول جدید اثر میفعالیت
 
 گیرینتیجه .9

و این نشان  باشدقیت یا شکست یک شرکت میموف کنندهتعییندر مقدمه آمده است که فرآیند توسعه محصول جدید 
تواند یک مزیت رقابتی باشد. همچنین بیان شد که درگیر کردن دهد که فرایند توسعه محصول جدید موفق میمی

ای از عوامل بر ، مجموعهحالبااینها منافعی داشته باشد. تواند برای شرکتمشتریان در فرایند توسعه محصول جدید می
گذارد. این عوامل اثرگذار شامل نوع رفتار مشتری، نوع انگیزه شارکت مشتری در توسعه محصول جدید اثر میروی درجه م

میزان مشارکت مشتری در توسعه محصول جدید  باشند.های مشتری و نوع ارتباط شرکت با مشتری میمشتری، توانایی
توسعه محصول دارد.  هایهزینهد کیفیت محصول و کاهش تر شدن زمان ورود به بازار محصوالت، بهبواثراتی مانند کوتاه

قرار دهند زیرا این پژوهش، عوامل موفقیت توسعه  مورداستفاده راهیک عنوانبهتوانند این پژوهش را ، مدیران میدرنهایت
یک فرایند  دتواننمی، برای مدیران جالب است بدانند که چگونه دیگرعبارتبهکند. محصول جدید مشارکتی را بیان می

 کنند.و مشارکت می اندشدهدر آن فرایند مشتریان نیز درگیر  کهدرحالیتوسعه محصول جدید موفق داشته باشند 
 
 تحقیقاتی آینده هایپیشنهاد .11

 تواند از طریققرار دهند. همچنین می موردمطالعهرا  NPDدر فرایند  کنندگانتأمینتوانند درجه مشارکت پژوهشگران می
کننده محصول در ایران میزان مشارکت مشتریان در توسعه محصول جدید را بررسی های تولیدالعه موردی در سازمانمط

 کنند.
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