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چکیده
رشد اینترنت و دیگر شبکههای اجتماعی در عصر کنونی ،فرصتهای جدیدی را بررای برهاشرترا گذاشرتن دانر

و

تجربیات افراد با دیگران فراهم میکند .از سوی دیگر ،رشد و توسعة این ابزارها ،فرصتهایی را نیرز بررای بهررهگیرری از
منابع بدیع نوآوری در اختیار سازمانها میگذارد .هرچند قابلیّتهای جمعسپاری ،بهمعنای یر

رویکررد بازاریرابی نروین

برای برخی سازمانها و مدیران آنها هنوز بهدرستی شناخته نشده است ،اما سازمانهای مختلف میتوانند ایرن پرالتفررم را
برای ارتقای عملکرد شرکت و ایجاد مزیت رقابتی بهکاربندند .در این پژوه  ،تأثیر پالتفررم جمرعسرپاری برر عملکررد
شرکت بررسی شده است .برای جمرعآوری اطالعرات از دادههرای کتابخانرهای و پرسشرنامه اسرتفاده شرده اسرت .روایری
پرسشنامه بهصورت صوری و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ ( )1.17تأیید شده است .با استفاده از آزمونهرای آمراری
معادالت ساختاری و با یهرهگیری از دو نرمافزار  Spssو  Lisrelفرضیات بررسی شدهاند .نتایج این پژوه

نشان میدهرد

که انگیزة مشارکت در جمعسپاری بر استفاده از جمعسپاری و استفاده از جمعسرپاری برر ارتقرای عملکررد شررکت ترأثیر
دارد .همچنین ،نتایج نشان میدهد که میزان پاداش درنظرگرفتهشده برای جمعسپاری بر ایجاد انگیرزه بررای مشرارکت در
جمعسپاری تأثیر معناداری ندارد .همچنین عملکرد شرکت از طریق جمعسپاری ،بر کاه

هزینة کسب و کارهرا و بهرره-

وری فعالیتها تأثیر معناداری ندارد.
واژههای کلیدی :جمعسپاری ،مشارکت الکترونی

* نویسنده مسؤول

 ،استراتژی بازاریابی

S.shafiei@pnu.ac.ir
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مقدمه
باتوجهبه محبوبیّت شربکههرای اینترنتری برین مرردم و
رشد اینترنت ،بستری مناسب برای توسعه و ابداع پالت-

وبسایتها ،طراحی محصول ،پی بینری برازار سرهام و
غیره فعالیت میکنند (هالدر.)5191 ،9

فرم های متنوع ایجاد شده است .جمعسپاری یکی از این

برای مشارکت در جمعسپاری این مسئله که شما چه

پالتفرمهاست که در سالهای اخیر ،باتوجرهبره رشرد و

کسی هستید ،چهکاری انجرام مریدهیرد ،محرل زنردگی

توسعة وب و گسترش کسرب وکارهرای مبتنری برر وب،

شما کجاست ،یا باورها و اعتقادات شرما برر چره اصرلی

نگاههای بسیاری را به خود معطوف کرده است .در طی

استوارند و دیگر مسالل فرهنگی ،اجتمراعی و اقتصرادی

جمرعسرپاری ،از ایرن

اهمیت چندانی ندارند و درواقع هرچه تنروع دیردگاههرا

فناوری برای انجرام فعالیرتهرای متنروّعی اسرتفاده شرده

بیشتر باشند ،اثر بهتری بر انجام امور مریگرذارد و تنروع

است .ایرن نروآوری برا بهررهگیرری از هروش جمعری از

آرا باعررا ایجرراد راهحررلهررای جدیرردی برررای مسررئله

ایدهها ،توانایی ها و استعدادهای بشری برای حل مسرالل

میشود .جمعسپاری الگوی جدید کسبوکار مبتنی برر

استفاده می کند .ایردة جمرعسرپاری ،دسترسری بره منرابع

فراخروان از

ده سال گذشرته از زمران پیردای

جدید بهرهوری ،دان

و خالقیت از طریرق رسرانههرای

اجتمرراعی اسررت .تحقیقررات اخیررر نشرران داده اسررت کرره
سیستمهای جمعسپاری با بهره گیری از قدرت انبوهی از
افراد ،بسیاری از فعالیتها را بهصورت اثربخ

وب است که در آن سعی میشرود برا یر

توان تعداد زیادی از افراد فعّال در بستر وب برای کسب
راهحلهای نوآورانة حل یر
محصول کم

مشرکل و یرا تولیرد یر

گرفته شود .جمرعسرپاری فرصرتهرای

به انجام

مزایای زیادی را برای کسرب وکارهرا برههمرراه خواهرد

میرسانند .این فناوری به بسیاری از افراد عادی ،فرصت

داشت .سازمانهای دولتی و غیردولتی و بسیاری از افراد

مشارکت فعّال در امور و ارتقای سرط آگراهی آنران را

برای تکمیل طیف وسیعی از وظرایف مریتواننرد از ایرن

مرریدهررد .از سرروی دیگررر ،بسرریاری از فعالیررتهررا بررا

پالتفرم استفاده کنند و بره راهحرلهرای بهترری از نظرر

بهره گیری از هوش انسانی سریع تر از کامپیوترهرا انجرام

قیمررت ،کیفیّرت و محصررول دسررتیابنررد .برررای کسررب-

صنعت روبهرشد اسرت کره از

وکارها بهرهگیرری از ایرن روش ،برا هردف انجرام امرور

پررالتفرررمهررای برررخا برررای تکمیررل فعالیررتهررا بهررره

هزینة استخدام افراد شده و از سوی دیگرر

میشود .جمعسپاری ی

می گیرد .در حال حاضر ،جمعسرپاری بره یر

باعا کاه

فنراوری

موجب میشود برای حل برخی مسالل از افراد بیشتر امرا

جهررانی تبرردیل شررده اسررت و همگرران مرریتواننررد از آن

با هزینة کمترر اسرتفاده کنریم .افرزونبرراین ،در بسریاری

استفاده کنند .میلیرون هرا نفرر در سراسرر جهران در حرال

مواقع از جمعسرپاری بررای مردیریت بحرران و حرواد

حاضر از این محیا مجازی استفاده میکننرد .وسرعت و

طبیعی استفاده میشود .استفاده از جمعسرپاری در امرور،

تنوع شرکت کنندگان ،محققان و کارگران جمعسرپاری

در بسیاری از شرکتها به رسمیّت شرناخته شرده اسرت.

بسیار زیاد است .تعداد زیادی از افراد در این پرالتفررم

جمررعسررپاری ،کسرربوکارهررا را قررادر مرریسررازد کرره از

محتروا،

صرفهجوییهای بیشرتر در هزینرههرای عملیراتی و زمران

ارزیرررابی اطالعرررات ،شناسرررایی بیمررراریهرررا ،طراحررری

کوتاهتر برای دسترسی به فناوریهای کارآمرد و برهروز

برای انجام اموری مانند برنامرهنویسری ،ویررای

Halder
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و استانداردهای باکیفیّرت سرود ببرنرد (سریالرز5191 ،9؛
هالدر5191،؛ لی.)5191،5
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بهایندلیل که اصطالح جمعسپاری برای بار نخسرت
در سال 5116مطرح شده است و مفهوم کرامال متفراوتی

باتوجررهبرره رشررد جمعیّرت تحصرریلکررردة رشررتههررای

را در خصوص مشارکت کاربران در توسعة محصروالت

مختلف در کشور زمینرة مناسربی بررای نروآوری فرراهم

و بهینهسازی امور نسبت به چارچوبهای قبلی همچرون

کاربران شبکههای

تئوری کاربر نهایی مطرح میکند ،منابع و آثار علمری و

اجتمرراعی و ابزارهررای تعرراملی آنالیررن در چنررد سررال

دانشگاهی دربارة آن بسیار کرم اسرت .از طرفری ،بیشرتر

گذشته در ایران ،توجه و تمرکرز بره ایرن موضروع بسرتر

مقاالت تدوینشده در حوزة جمرعسرپاری بیشرتر حروزة

مناسبی فراهم مریکنرد ترا شررکتهرا برا بهررهگیرری از

کاربرد ،اشکال و راههای استفاده از آن یا اثرات و فواید

و پتانسیل شهروندان ،کسبوکرار

آن را بررسی کردهاند؛ بنرابراین ،در ایرن مرورد شرکاف

مرروفقی را شررکلدهنررد و در توسررعة محصرروالت خررود

تحقیقاتی بارزی وجود دارد .باتوجهبه رشد جمعسرپاری

موفررقتررر باشررند؛ در کنررار ایررن ،از اسررتعداد ،ترروان فنرری،

در دنیررا و همچنررین اهمیررت مشررارکت مشررتریان در ایررن

تخصّصی و تجربی افراد در ایرن زمینره اسرتفاده شرود ترا

زمینرره ،اهمیررت و نرروآوری ایررن پررژوه

برررای کشررف

اینکه عملکرد خرود را ارتقرا دهنرد .باتوجرهبره پیشررفت

عؤامل تأثیرگذار مهم و کارآمد است .ایرن پرژوه

شده است .از طرفی باتوجهبه افزای

مشارکت الکترونی

فنررراوریهرررای وب  5.1در دنیرررا و همچنرررین اهمیرررت
مشارکت مشتریان در توسعة محصروالت ،نروآوری ایرن
برررای توسررعه و تسررهیل کرراربرد جمررعسررپاری،

پررژوه

کارآمد و مهم است .همچنین این پژوه  ،ابزاری برای
سنج

سازمانها برای بهبود مشارکت الکترونیر
فرایند تولید ارزش کم
در

بره

مشرتریان در

شایانی میکنرد؛ همچنرین بره

بهتری از پتانسیل هرای مختلرف نقر

مشرتری در

مدل کسبوکار منجر میشود.

عامرل انگیزشری مرؤثر برر جمرعسرپاری و ترأثیر

جمعسپاری در ارتقای عملکرد شرکت خواهد بود.

بیان مسئله

بهدلیل اینکه دانستن این مؤلّفهها میتواند راهگشرای

امروزه ،مشرتریان ،یکری از شررکای اصرلی کسرب-

مدیران و سیاستگذاران در امرر تولیرد و توسرعه باشرد،

وکار ،میتوانند برای شرکتهرا ارزشهرای جدیردی را

این پژوه

کوشیده است که با شناسایی این عوامل راه

بیافریننررد (وارگررو و همکرراران .)5117 ،3اعتبررار یرر

را برای بهرهگیری بهتر از آنها در این زمینه فرراهمکنرد.

سازمان موفّق ،برر پایرة روابرا بلندمردت آن سرازمان برا

حاضرر بره گسرترش

مشررتریان بناشررده اسررت (فرخرری ،تیمورپررور.)9312 ،

ادبیات پذیرش و پیادهسازی جمعسرپاری در کشرورهای

مررروری بررر منررابع مرردلهررای کسرربوکررار در طرری دهرة

کنررد .هررمچنررین یافتررههررای ایررن

مشرتریان در ایرن زمینره

چنین پی بینری مریشرود پرژوه
درحررالتوسررعه کمر
پژوه

برای پژوهشگران و مدیران شرکتهای دولتری

گذشته نشان میدهرد کره نقر

پررنگتر شده و بهشکل تولیدکنندگان محتروا درآمرده
اسرت (پررال .)5191 ،1امررروزه ،یکری از ارکرران اساسرری

و خصوصی مفید خواهد بود.

رقابت در سازمانها ،مشتریمداری است ،زیررا محررّ
1 Cilliers
2
Lee

3

- Vargo, S. L. and R. F. Lusch
4 - PlÃ. c., X. Lecocq, et al
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اصررلی در سررازمانهررا مشررتریان آنهاسررت (میرغفرروری و
همکرراران .)9311 ،مشررتریان نقرر

اساسرری در توسررعة

محصوالت دارند و سازمانهای وابسته نیرز مریتوانرد برا

تصمیمگیریهای عمومی است که باعرا افرزای

رفراه

اجتماعی و فردی میشرود (دپارتمران امرور اقتصرادی و
اجتماعی  -دسا.)5191 ،9

مشارکت با مشتریان خرود در تصرمیمگیرریهرا انتخراب

فرصتهای زیادی برای ارتقاء مشارکت الکترونی

بهتررری داشررته باشررند .برراوجوداین ،هنرروز بسرریاری از

وجود دارد و ازجملة این فرصتها جمعسرپاری 5اسرت.

محردودی نسربت بره رفترار مشرتریان در

امررروزه ،بسرریاری از بنگرراههررا در تررالش برررای جررذب

قبررال انتخرراب محصرروالت و خرردمات دارنررد .برراوجود

ایدههای جدیرد در فراینرد نروآوری ،در حرال گسرترش

پیشرفت های چشرمگیر در سرازمانهرا در حیطرة توسرعة

حوزههای مدیریت دان

و برونسپاری خالقیت هسرتند

محصرروالت ،فراینررد مشررارکت مشررتریان هنرروز نیازمنررد

و یکی از نظریاتی که امروزه بسیار بدان توجه کردهانرد،

بهبود و بهرهگیری از مکانیزمهرای بردیع اسرت .ازجملره

جمعسپاری است که میتواند در دسرتور کرار کسربو-

مساللی که در زمینةظ مدیریت روابا با مشرتریان پری

کارها قرارگیرد )حبیبی .)9311 ،در حال حاضر ،جمرع-

سازمانها بین

نیازهررای

سپاری در مقولههای کسبوکرار و امرور اجتمراعی بره-

مشتری دشوار و پیچیده است و ماهیرت نیازهرا در طرول

کارگرفته شده اسرت (گرودی )5111 ،3و بره مرا امکران

زمرران دسررتخوش تاییرررات متنرروعی م ریشررود .از سرروی

میدهد تا خالقیت و تعامالت اجتماعی را تقویت کررده

دیگر ،هزینة هنگفتی کره دولرت و سرازمانهرا در زمینرة

مشکالت را حل کنیم .جمعسرپاری دارای قردرت تاییرر

شناسایی عالیق مشتری صرف میکنند ،یکی از دالیلری

چشمگیر در قلمروهای فعالیت اجتماعی و ایجراد محتروا

است که آنها را به سمت جستجوی روشهای هوشرمند

است (وینستون .)5111 ،1براساس نترایج تحقیقرات ،راه-

و م رؤثرتر برررای جررذب مشررتریان از طریررق شرربکههررای

حلهایی که از طریق جمرعسرپاری و مشرارکت جوامرع

اجتمرراعی و دیگررر فنرراوریهررای نرروین سررو مریدهررد.

آنالیررن برررای حررل مشررکالت توسررعة محصررول ارالرره

بنابراین ،شرکتها برای تشرویق مشرتریان برا هردف بره-

میشود ،کارآمدتر و با دقت باالتر نسبت به راهحلهرای

اشررترا گررذاری تجربیاتشرران در سرراخت دوبررارة ی ر

ارالهشدة برخی افرراد و متخصّصران در آن حروزه اسرت

محصول یا ارالة ایدههای جدید ،سرمایهگرذاری زیرادی

(بنکلر .)5115،2بررسی فعالیّت سازمانهای مختلف به ما

میکنند.

نشان میدهد که در حال حاضر سازمانهای گونراگونی

روی سررازمانهاسررت ،ایررن اسررت کرره در

رویکرد شرکتدادن داوطلبانرة مشرتریان در امرور و
گرفتن بازخورد آنها از راه انواع شبکههرای الکترونیر
و سیستمهای تحرت وب ،مشرارکت الکترونیر

نامیرده

میشرود .نگررشهرای مبتنری برر مشرارکت الکترونیر

درحررال بهرررهگیررری از تکنی ر

جمررعسررپاری هسررتند.

براوجودایرن ،سرؤاالت بسریاری در ایرن زمینره بریپاسرخ
ماندهاند .آیرا اسرتفاده از پرالتفررم جمرعسرپاری باعرا
ارتقای عملکرد شرکت و دستیابی به مزیت رقرابتی مری

کاربران به سازمان هرا اجرازه مریدهدکره محصروالت و
خدمات جدید را سریعتر و بهترر بره برازار عرضرهکننرد.
هدف مشارکت الکترونیر

 ،بهبرود دسترسری افرراد بره

اطالعررات و خرردمات عمررومی و ترررویج مشررارکت در

1

- Department of Economic and Social Affairs
)(DESA
2- crowdsourcing
3
- Gowdy
4
- Whinston
5Benkler
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مرریشررود؟ محرررّ هررای تأثیرگررذار برررای مشررارکت

روند جمعسپاری و ترغیب سازمانها بره اسرتفاده از ایرن

الکترونی

در جمعسپاری کداماند؟ و جمرعسرپاری برر

روش برای بهبود سط نوآوری در فعالیتهای متعدد از

کدامی

از فعالیّتهای بازاریابی بیشترین تأثیر را دارد؟

هزینرره ،نرروآوری

قبیررل اسررتراتژی بازاریررابی ،کرراه

هرچند مطالعة منابع موجود در ایرن حروزه ترا حردی در

محصوالت و خدمات است .سازمانها برا شناسرایی ایرن

شناسایی برخی عوامل و مفاهیم کلیدی ایرن حروزه راه-

عوامل به بهرهبرداری صحی و مثبت از این پالتفررم و

گشاسررت ،امررا هنرروز بسرریاری از عوامررل تأثیرگررذار بررر

دستیابی به ارزش دستمییابند.

مشارکت مشتریان در این زمینه و محرّ های انگیزشری
سو دهندة آنران بره اسرتفاده از ایرن رویکررد ،همچنرین
بررسی تأثیر جمعسپاری برای ارتقای عملکرد شرکت و

اهمیت و ضرورت پژوهش
نق ر

کرراربران و مصرررفکننرردگان در فراینرردهای

سازمانی شررکتهرا و فعالیرتهرای حرفرهای ،برهشردت

تأثیر آن بر بهبود بهرهوری ناشناخته باقی ماندهاند.
کرراربرد جمررعسررپاری در بسرریاری از سررطوح جامعرره

روبهافزای

است .بخ

عظیمی از این تاییر نقر  ،بره-

مشررهود اسررت ،هرچنررد هنرروز مرردلی برراتوجررهبرره عوامررل

دلیل فراهمآمدن دسترسی سرریع و ارزان بره اطالعرات،

انگیزشی تأثیرگرذار بررای مشرارکت در جمرعسرپاری و

ابزارهای تولید و توزیع ،کانالهای ارتباطی و تاییر رفتار

تأثیر جمعسرپاری بررای ارتقرای عملکررد شررکت ارالره

مصرفکنندگان است .پیشررفت هرای ترازهای در زمینرة

نشده اسرت .تحقیقرات سیسرتمهرای اطالعراتی در زمینرة

فناوری اطالعات و ارتباطرات کره اغلرب برا عنروان«وب

اسرت.

 »5.1از آن یرراد مرریشررود ،امکانررات جدیرردی را برررای

ایرن کمبودهرا و بهرره گیرری

تعررامالت و ارتباطررات برراز باتکیررهبررر همکرراری و ایجرراد

شیوههای تسهیل فرایند جمعسپاری بسیار انرد
این پژوه  ،برای کاه

9

هررا انجررام مرریشررود .همچنررین

ارزش جمعی فراهم میکنرد (هولرگ  .)5116 ،اشرکال

شکافهای اساسی در حوزة کارهای پیشین دراینزمینره

مختلررف تولیررد ارزش در محرریا «وب »5چررال هررای

مردل جمرعسرپاری جرامع برا

جدیدی را با عنوان مدلهای کسبوکرار براز ،براسراس

بهتررر ،از ایررن تکنیرر
وجود دارد .اول اینکه ی

5

چررارچوب یکپارچرره برررای حمایررت از نرروآوری

مشررارکت مشررتریان ایجرراد مرریکنررد (ویتررز )5193 ،

محصوالت و خدمات وجود ندارد .دیگر اینکه دستیابی

(Hoegg, ( )Hoegg, Martignoni et al. 2006

روش م رؤثر برررای پشررتیبانی از جمررعسررپاری و

 .)Martignoni et al. 2006مدل کسبوکار باز ،بردین

شناسایی عامرلهرای تأثیرگرذار برر آن ضرروری اسرت.

معناست که سازمانها مدلهای کسبوکرار خرود را بره

ازسوی دیگر ،بیشتر این مدلهرا در کشرورهای توسرعه-

فناوریها و ایدههای خارجی تجهیز مریکننرد .امرروزه،

یافته تدوین شردهانرد و در هنگرام برهکرارگیری آنهرا در

باتوجهبه نوآوریهرای ایجادشرده در سیسرتم هرای «وب

کشورهای درحالتوسرعه بایرد محتراو برود .ارالرة مردل

 ،»5نمیتروان مشرتریان را فقرا خریردار یر

محصرول

بررومیشررده در ایررن زمینرره برررای کشررور ایررران ،یکرری از

پنداشت .شرکتها در روش سنتی برای بهبرود نروآوری

حاضرر

و توسرعة

یرر
برره ی ر

نوآوریهای این پژوه
فراهمکرردن در

است .هردف پرژوه

در فرایند توسعة محصوالت خود بره پرژوه

بهترری از رویکررد جمرعسرپاری در

سازمانها و بررسی مؤلّفههای اثرگرذار برر آن و ارتقرای

- Hoegg
- Wirtz

1
2
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داخلی 9بسنده میکردند ،اما در سالهای اخیر سازمانها

قابلیّت خیل عظیم کراربران بررای کسرب ارزش خرود و

نوآوریهای باز و مشتریمحور را در الویرت کرار خرود

کاربران استفاده کنند .بااینکه این روش منبع قدرتمنردی

قرار دادهاند .نوآوریهای جدید ،ناشی از استراتژیهای

را در اختیار دولت و سازمانها در ایران قررار مریدهرد،

نوین کسبوکار و توسعة فناوری ،رویکررد جدیردی را

اما بهدلیل معرفرینشردن و در

نادرسرت آن در نقر

برای بهبود امور و اراله خدمات بره مشرتریان ارالره مری-

یر

کند.

سازمانها بدان بیتوجهی کردهاند.

تکنی ر

پیچیررده ،کمتررر کرراربردی شررده اسررت و

نگرشهای مبتنیبر ارالة آزادانره نروآوری کراربران،

باوجود پیادهسازی روشهای جمعسپاری در برخری

به سازمان ها اجازه میدهرد کره محصروالت و خردمات

سازمانها ،هنوز این تکنی

نشده اسرت.

جدید را سریعتر و بهتر و با مشارکت کلیة افرراد درگیرر

از طرفرری بررا تاییررر جهررتگیررری سررازمانهررا برره سررمت

و توسرعة خردمات و

نوآوریهای باز ،جمعسپاری اهمیّت ویژهای مییابد .در

محصوالت به برازار عرضرهکننرد .هرچنرد رویکردهرای

زمینة سیسرتمهرای اطالعراتی ،تحقیقرات انردکی دربرارة

در زنجیرة تأمین ،در امرر پرژوه

متفاوت دیگری بررای بهررهگیرری از دانر

و نروآوری

مشتریان وجود دارد ،وجه تمایز بین جمعسپاری و دیگر

بهخوبی در

جمعسپاری انجام شده است؛ این پژوه

بررای کراه

این کمبودها انجام میشود.

روشهای جمع آوری اطالعات ،ترکیب روش مدیریت
سلسلهمراتبی باال به پایین حل مسئله و فرایند حل آزادانة

ادبیات نظری پژوهش

پایین به باال جوامع آنالین است ،که ایرن رویکررد را در

برخی پرژوه هرا ،جمرعسرپاری و عوامرل مرؤثر برر

مقایسه با دیگر روش ها متمرایز مریسرازد .جمرعسرپاری

مشارکت مشتریان را در آن بررسی کردهاند .ژنگ ،لری

یر

روش حررل مس رئله توزیررعشررده و آنالیررن و مرردل

تولیدی است که از هوش جمعی 5جوامع شبکهای بررای
3

مقاصد خاص خود اسرتفاده مریکنرد (برابهرام .)5193 ،

جمعسپاری مریتوانرد در سرطوح مختلرف و در تمرامی

و هو )5199 (1و لیمستر )5111 (2در پژوهشی برا عنروان
«طراحی فعالیّرتهرا ،محررّ هرای مشرارکت در جمرع-
سپاری» دالیرل انگیزشری مشرارکت در جمرعسرپاری را
ترکیبی از عاملهای درونی و برونی دانسرتهانرد .عامرل-

صنایع به کار گرفته شود .تحقیقات نشان داده اسرت کره

های برونی ،شامل دسترسی به پاداش و چشمانداز میزان

نگرش افراد دربرارة جمرعسرپاری مترأثیر از تعرامالت برا

شررهرت عمررومی و عوامررل درونرری ،شررامل برررآوردن

دیگر افراد ،تجربیات کاری برا گرروههرا و سرازمانهرا و

تمایالت فردی مثرل شررکت در یر

سررگرمی اسرت.

تجربیات کسبشده در جامعه است.

هردو گروه آنان معتقدند کره اهمیرت پراداش در مقابرل

هدف این پژوه  ،شناسایی عوامل انگیزشری بررای

عوامل دیگر کمتر اسرت .ژنرگ و همکراران

پیشرنهاد

مشارکت در جمعسپاری و تعیین تأثیر پالتفررم جمرع-

دادهاند که فعالیّت ،خرود قردرت شرهرت عمرومی را در

سپاری در ارتقرای عملکررد شررکت اسرت .هردف ایرن

جایگاه ی

پی بینی میکند.آنان گفترهاندکره

پژوه  ،این است کره شررکتهرا از نیررو ،تخصّرص و

فعالیّت های جمعسرپاری بایرد از پرالتفررم آنالیرن کره

محرّ

1

- internal R&D
-collective intelligence
3
- Brabham
2

4

- Zheng, Li, and Hou
5
- Leimeister
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برای فعّرالسرازی ارتباطرات برین سرودبرندگان و ارالره-

معقول و منطقی است (اسرنیر و هیرت .)5113 ،7اسرنیر و

دهندگان راهحل طراحی شده است ،بهرهبرداری کنرد و

هیت ( )5113اثر مدت زمان مزایدة معکروس را در نظرر

باعا رشد جوامع آنالین شود و بره مشرارکتگننردگان

گرفته و متوجه شدهانرد کره مردت زمران طروالنیترر بره

امکان فعالیت مستقل را بدهد (ژنگ.)5199،9

پیشنهادهای بیشتری منجرر مریشرود .برهطرور مشرابه ،در
زمین رة جمررعسررپاری ،هرگرراه مرردت زمرران ی ر

نظریة رقابرت در نروآوری نشران مریدهرد کره یر

پررروژه

پاداش زیاد ،سود بالقوّه و یا پی بینیشدة بیشرتری ارالره

طوالنیتر شود ،حلکننرده زمران بیشرتری بررای آمراده-

کرده و حلکنندههای بیشتری را به شرکت جذب مری-

کردن راهحل خواهد داشت .بنابراین ،معموال پروژههای

پاداش بیشتر ،بررای

طوالنی تالش کمتر حلکننده را نیاز دارند و حلکننرده

هزینة معامله و یا هزینرههرای زمران جبرران بهترری بروده

بیشتر مایل خواهد بود تا شرکت کند .مطالعه قبلی نشران

است که باز حرلکننردههرای بیشرتری بررای شررکت در

داده است که مردم به شرکت در مسابقات نروآوری کره

5

در آن پروژهها پیچیده یا دشوار هسرتند ،تمایرل کمترری

9111؛ براون و آیزنهارت9112 3؛ گریفین)9111 1الزیر

دارنرررررد (سونسرررررینو و بنزیرررررون .)5115، 1شررررروکر و

و روزن ،نشان میدهد که پاداش بیشتر ،مردم بیشرتری را

سرینیواسان )9111( 91و دیگر پژوهشگران نیرز بره ایرن

به شرکت در مسابقات نوآوری جذب میکند (الزیرر و

نتیجه رسیدهانرد کره در توسرعة محصرول جدیرد ،سرط

روزن .)9179 ،2الخانی )5111 ( 6در بررسی میزان نق

دشواری محصرول جدیرد ،ترا حرد زیرادی مترأثر از ایرن

مشارکتکنندگان در وبسایت ها میگوید کره انگیرزة

است که آیا روند توسرعه همیشره دسرتیرافتنی اسرت و

اصررلی آنهررا بررهدسررتآوردن عررواملی نظیررر پرراداش یررا

ی

99

دستاوردهای مهم است (الخانی .)5111

( )9111معتقد است که اگرر یر

کند؛ همچنین نشان میدهد که ی

پررروژه جررذب مرریشرروند .پررژوه

باالچانرردرا و فرایررر

لرنر و تیررول )5115( 1دریافترهانرد زمرانی کره سرود

محصول رضایتبخ

سود نهایی کوچ

بره دسرت مریآیرد .فرری

کرار دشروار اسرت و

دارد ،پس جرذب حرلکننرده بررای

بیشتر از هزینره باشرد ،برنامرهنویسران برهاحتمرالزیراد بره

شرررکت سررخت اسررت .درمقابررل ،اگررر هزین رة فرصررت

شرکت در پروژههای نرمافزاری منبع باز متمایل هسرتند.

مشارکت کم باشد ،حرلکننردههرای بیشرتری را جرذب

این ،درست به مزایردة معکروس شربیه اسرت کره در آن

میکند .پروژههرای آسران نیازمنرد هزینره و ترالش کرم

ی

مقدار باالتر ،پیشنهادهای بیشتری را جذب میکند؛

بنابراین ،باور این که ی

جسرتجوگر در جمرعسرپاری،

حلکننده هستند.
تیلررور )9112( 95و فولرتررون و م ر

آفرری)9111( 93

برای جذب حلکنندة بیشتر باید پروژة خود را رقابتیترر

حررلکننرردگان مسررابقات نرروآوری را مطالعرره کرررده و

از پرروژههرای دیگرر از نظرر پراداش بیشرتر ایجراد کنررد،

دریافتهاند که حلکنندهها با یکردیگر رقابرت مریکننرد.
کریشنان و اولری  )5119(91نیز بر اهمیّت محیا رقابتی

Zheng

1
2

Balachandra& Friar
3
Brown& Eisenhardt
4
Griffin
Lazear, & Rosen

-Lakhan
. Lerner,& Tirole

5
6
7

Snir& Hitt

8
9

Sonsino& Benzion
Shocker& Srinivasan,
11
Frey
12
Taylor,
13
Fullerton& McAfee
14
Krishnan,
10
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در بازار که توسعة محصول جدیرد را تحرت ترأثیر قررار

سایر پروژههرای برا پراداش بیشرتر را از دسرت مریدهنرد

میدهد ،تأکید دارند .حبیبی ( )9371جمرعسرپاری را از

(یانگ و چن .)5111 ،مناسب ترین رویکردهرا ،برهجرای

نظر پارادایمهای نوآوری باز ،ابرزاری بررای جمرعآوری

اسررتفاده از رویکردهررای مبتنرریبررر جوامررع همکارانرره،

ایده ،تأمین مالی و حل مسئله برای مقاصرد خراص مری-

نگرشهای رقابتی مبتنیبر بازار بوده کره برر پایرة ایجراد

داند و مریگویرد در هنگرام اسرتفاده از جمرعسرپاری در

رقابت بین شرکتکنندگان برمبنای اراله بهترین راهحرل

بنگاهها باتوجهبه ماهیت وظایف و تواناییهای جمعسپار

استوار است (جانسون .) 5191 1یکی از مفاهیم براارزش

باید مشخص شود که چه چیزی جمعسپاریشدنی است

در زمینة بازاریابی ،وفاداری به نام و نشان تجاری اسرت.

و افراد مدنظر در آن برای مشارکت چه کسرانی هسرتند.

وفاداری مشرتری جنبرة رقرابتی نیرز دارد ،برهویرژه اینکره

باتوجهبه این ،عوامل فراهمآورنده و مشارکتکننرده در

مشتریان وفادار در بازارهرای اینترنتری ،مریتواننرد بقرای

جمررعسررپاری مشررخص مرریشرروند .وی عامررل مهررم در

یرر

شرررکت را ت ررمینکننررد یررا آن را نررابود کننررد.

موفقیت جمعسپاری را همراسرتایی انگیرزه جمرعسرپار و

وفاداری مشتری زمانی اهمیت فراوانی پیدا میکنرد کره
کسرربوکارهررا در یرر

مشارکتکنندگان دانسته است (حبیبی.)9371 ،
9

بررازار رقررابتی فعالیررت کننررد.

لیمیستر و هوبر ( )5111رقابت ایدههای مبتنی بر IT

مشتریان در این بازار حق انتخاب دارند و خریرد مجردد

را مطالعه کرده و متوجه شدهاند که وضرعیت رقرابتی برر

آنها به دلیل نبود گزینة دیگر بررای خریرد نخواهرد برود

رفتار حلکننده تأثیر میگذارد .پروژههای نوشتهشده در

(بافندهزنرده و همکراران .)9311 ،شررکتهرا باتوجرهبره

زمان مشابه در حرال رقابرت برا یکردیگر در میران حجرم

اهمیت مزایای ناشی از وفاداری مشرتریان و ارزشرمندی

زیادی از حرلکننردگان هسرتند (یانرگ و چرن.)5111 5

بسرریار ایررن مبحررا در بازاریررابی ،خواهرران فرصررتهررای

بااینحال ،باتوجرهبره محردودیتهرای زمران و ظرفیرت،

مناسررب برررای جلررب و حفررم مشررتریان وفررادار هسررتند

حلکننده میتواند فقا در تعداد محدودی از پرروژههرا

(رحیمنیا .)9313 ،بنابراین ،براساس مجموع مبانی نظری

در ی

و پیشررینة پررژوه

مدتزمان مشخص شرکت کنند.

عالوهبر تعداد پروژههای رقیب ،جذابیّت نسبی یر

 ،سررؤاالت و فرضرریات پررژوه

برره

صورت ذیل است:

پروژه نیز از قیمت بازار در میان پروژههرای رقیرب ترأثیر
میپذیرد .پژوه

لرنر و تیرول )5115( 3نشان مریدهرد

زمانیکه در نرمافزارهای منبع براز ،سرود بیشرتر از هزینره

سؤاالت پژوهش
 -9آیا استفاده از پالتفرم جمعسپاری باعا ارتقای

است ،برنامهنویسان به مشارکت متمایل هستند .زمانیکه

عملکرد شرکت می شود؟

قیمت بازار زیاد است ،به این معنی که دیگر پروژههرای

جمعسپاری بر کردامیر

رقیب پاداش بیشتر دارند ،اگر حلکننرده بره شررکت در
ی

از فعالیرتهرای بازاریرابی

بیشترین تأثیر را دارد؟

پروژة خاص متمایل اسرت ،برا هزینرههرای فرصرت

بیشتری مواجه است؛ زیراکه آنها ظرفیت خاص پیگیری
1

Leimeister& Huber
Yang& Chen
3
Lerner& Tirole
2

Johnson

4

عوامل مؤثر بر مشارکت الکترونی
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 :H1-5بین ایجاد انگیرزه بررای مشرارکت در جمرع-

فرضیههای پژوهش
 :H1بین ایجاد انگیزه برای مشارکت در جمعسپاری
و میزان اسرتفادهاز جمرعسرپاری رابطرة مثبرت معنراداری

سپاری و آشنایی با سط و نروع فعالیّرت شررکت رابطرة
مثبت معناداری هست.
 :H1-6بین ایجاد انگیرزه بررای مشرارکت در جمرع-

هست.
 :H1-1بین ایجاد انگیرزه بررای مشرارکت در جمرع-
سپاری با پاداش درنظرگرفتهشده رابطة مثبرت معنراداری
هست.

سپاری و شهرت برند رابطة مثبت معناداری هست.
 :H2بین استفاده از پالتفرم جمرعسرپاری و ارتقرای
عملکرد شرکت رابطة مثبت معناداری هست.

 :H1-2بین ایجاد انگیرزه بررای مشرارکت در جمرع-
سپاری و مدتزمان پروژه رابطة مثبت معناداری هست.
 :H1-3بین ایجاد انگیرزه بررای مشرارکت در جمرع-
سپاری و سط دشرواری پرروژه رابطره مثبرت معنراداری
هست..

 :H2-1بین عملکرد شرکت و کاه

هزینة کسرب-

وکارها رابطة مثبت معناداری هست.
 :H2-2برین عملکررد شررکت و افرزای

خالقیررت و

بهرهوری فعالیتها رابطة مثبت معناداری هست.
 :H2-3بررین عملکرررد شرررکت و وفرراداری مشررتریان

 :H1-4بین ایجاد انگیرزه بررای مشرارکت در جمرع-

رابطة مثبت معناداری هست.

سپاری و شدت رقابت رابطه مثبت معناداری هست.

شکل  -1چارچوب مفهومی پژوهش
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روش انجام پژوهش
این پرژوه  ،در مرحلرة اول برا مررور منرابع عوامرل
انگیزشی مرؤثر برر مشرارکت الکترونیر

در پرالتفررم

در این پژوه  ،باتوجهبه ماهیّرت فرضریههرا و نروع
متایرها از آزمونهای زیر استفاده خواهد شد:

جمعسپاری شناسایی شده اسرت؛ همچنرین ترأثیر جمرع-

 -9آمررار توصرریفی :نظیررر میررانگین ،انحررراف معیررار،

سپاری بر برخی فعالیتهرای بازاریرابی بررسری و رتبره-

فراوانرری و درصرردها برررای بررسرری و مقایس رة اطالعررات

بندی شده است .برای استخراج اطالعات ،پرسشرنامهای

جمعآوریشده با پرسشنامه.

تدوین شد و از بازاریابان و مدیران بازریرابی شررکتهرا

 -5آمار استنباطی :آزمون کولموگروف-اسمیرنوف

خواسته شد تا با پاسخ به پرس های طراحریشرده بررای

برای بررسی نرمالبرودن جامعره ،آزمرون بارتلرت بررای

کننرد.

بررسرری امکرران اسررتفاده از تحلیررل عرراملی تأییرردی و از

از

نمونررهای) t ،دو

هر عامل ،به تحلیلهای بعدی در این زمینه کم

برررای گررردآوری مباحررا نظررری و پیشررینة پررژوه

آزمررونهررای  tدر یر

گررروه (یررا تر

روش کتابخانهای و برای بررسی مترون ،از روش تحلیرل

نمونه ای و تحلیل واریرانس ( ،)ANOVAاسرتفاده شرده

محترروا و همچنررین برررای آزمررون مؤلّفررههررا از پرسشررنامة

است که درنهایت برای تجزیهوتحلیل و بهکارگیری این

محقِقساخته استفاده شده کره پرس از بررسری ،روایری و

آزمررونهررا از نرررمافررزار  SPSS51اسررتفاده شررده اسررت.

پایایی آن تأیید شده است.

همچنررین برررای تحلیررل عرراملی و الگرروسررازی معررادالت

ایررن پررژوه  ،از نظررر هرردف کرراربردی و از نظررر
ماهیّت در زمرة تحقیقات توصیفی پیمایشی قرارمیگیرد

ساختاری ،نرمافزار Amos 51بهکارگرفته شده است .در
جدول 9آزمونهای کاربردی در پژوه

آمده است.

و باتوجهبه این که محقق درصد تعییرین رابطره از طریرق
همبستگی است ،پژوه

از نوع تحلیلی است.
جدول -1آزمونهای استفادهشده در پژوهش
کاربرد

آزمونهای آماری
توصیفی

آمار

فراوانی
درصدها

آمار استنباطی

معادالت ساختاری
آزمون کولموگروف -اسمیرنوف
آزمون بارتلت

نرمافزار آماری

توصیف نمونة آماری پژوه

SPSS

بررسی فرضیههای پژوه

AMOS

بررسی نرمالبودن جامعه
بررسی امکان استفاده از تحلیل عاملی

SPSS

تأییدی

جامعة آماری این پژوه  ،بازاریابان فعّال شررکت-

از نظر مکرانی ،باتوجرهبره اهرداف پرژوه  ،جامعرة

هایی است که تا حدی با پالتفرم جمعسرپاری آشرنایی

آماری در این پژوه  ،بازاریابان فعّال شرکتهای شهر

دارنرد .همچنرین بااسرتفادهاز روش نمرون گیرری سراده

اصفهانا سرت کره ترا حردی برا پرالتفررم جمرعسرپاری

تصادف  ،حجم نمونه برابر با 991محاسبه شد.

آشنایی دارند .از نظر زمانی ،این پژوه

در سال 9312

عوامل مؤثر بر مشارکت الکترونی

مراه) از شرهریو ترا

انجرام شرده کره انجرام آن شر
اسفند (9312طول کشیده است.
پرسشنامة این پژوه

دو بخ

پرسشنامه را ت مین میکنند .پس از این کار ،اشکاالت
جزلرری پرسشررنامه بررا نظررر صرراحبنظران مرتفررع و روایرری

دارد ،در بخ

اول

اطالعات جمعیتشناختی از قبیل سن ،جنسیّت و سط
تحصیالت سنج
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پرسشنامه تأیید شده اسرت .پرس از تعیرین حجرم نمونرة
آماری ،پرسشنامهها در میان افراد نمونه توزیع شدهاند.

شده کره ایرن اطالعرات در جردول5

نشان داده شده است .در بخ

دوم ،سؤاالت مرتبا برا

 -یافتههای پژوهش

مردل پیشرنهادی سرنجیده شرده اسرت .پرسشرنامة ایرن

در این قسرمت ،دادههرای مربروو بره ویژگریهرای

 56سؤال دارد که با استفاده از طیرف لیکررت

عمومی پاسخدهندگان مانند جنسیّت ،سط تحصیالت،

در قالب پنجگزینه مشخص گردیده است .بررای تأییرد

سرن و غیرره توصریف شرده اسرت و بررای هرر مرورد،

روایی صوری این پرسشنامه از استادان نظرخواهی شده

وضعیتهرای تعرداد فراوانری و درصرد پاسرخدهنردگان

پژوه

است .ی

مطالعة مقدماتی با توزیع 31پرسشنامه انجرام

بیانشده است.

گرفتره اسرت .ایرن آزمرون مقردماتی روایری سرؤاالت
جدول  -2خالصة نتایج تحلیل دادههای جمعیتشناختی
ویژگی
جنسیت

سن

تحصیالت

زمینة فعالیّت شرکت

گزینه ها

فراوانی

درصد

زن

16

%15

مرد

61

%27

زیر 31

61

%22

 39تا 11

39

%57

 19تا 21

95

%99

 29تا 61

1

%6

 61با باال

1

1

کارشناسی

91

%91

کارشناسی ارشد

61

%27

دکترا

51

%52

کامپیوتر و نرمافزاری

25

%11

تولیدی

95

%99

دارویی

2

%2

فروش و بازاریابی

93

%95

طراحی محصول

1

%7

تبلیاات

1

99

1

%6

تجارت الکترونی
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سال

95

%99

زیر ی

دو تا  2سال

15

%62

 2تا ده سال

91

%91

ده تا بیست سال

6

%6

باالی بیست سال

9

%9

خیلی زیاد

99

%91

زیاد

52

%53

متوسا

31

%31

کم

57

%52

خیلی کم

1

%7

سابقة کاری

میزان آشنایی با فناوری جمع-
سپاری

همچنین دربارة این سؤال که جمعسپاری برر کردام-

همچنین دادههای اسرتخراجشرده از پرسشرنامه نشران
میدهد که فقا فقا1درصد شرکتها تاکنون از جمع-

ی

سپاری استفاده کردهاند که این مسئله نشان میدهد هنوز

جمعسپاری برر برخری فعالیرتهرا از طریرق پرسشرنامه و

بسیاری از شرکتها به قابلیتهای پالتفرم جمعسپاری

آزمونهای فریدمن و تی بررسی شده است کره جردول

برای ارتقای عملکرد شرکت پینبردهاند.

نتایج در شکل زیر آمده است:

از فعالیتهای بازاریابی بیشرترین ترأثیر را دارد ،اثرر

جدول -3تأثیر جمعسپاری بر فعالیّتهای بازاریابی
نام فعالیت

رتبه

بستهبندی محصول

1.17

انتخاب نام تجاری

1.12

تبلیاات

6.75

معرفی نوع (عطر و طعم  /رنگ  /نوع  /شکل محصول)

6.37

تحقیقات بازاریابی

6.51

طراحی خال (برای مثال طراحی آگهیها)

2.61

توسعه محصول

1.31

تولید ایدة نو

2.11

بازاریابی محتوا

1.11

تعامل با مشتریان

1.13

قیمتگذاری

1.19

عوامل مؤثر بر مشارکت الکترونی

در شکل ،5نمودار تار عنکبوتی تأثیر جمعسپاری برر
هری

از فعالیتهای جمعسپاری به تصویر کشیده شده

مشتریان در جمعسپاری و ارتقای عملکرد شرکت 951 / ...

بیشترین تأثیر را بر فعالیّت بستهبندی محصول و کمتررین
تأثیر را بر قیمتگذاری داشته است.

است .همانگونهکه از نمرودار برمریآیرد ،جمرعسرپاری

شکل  -2تأثیر جمعسپاری بر فعالیّتهای بازاریابی

مدل معادالت ساختاری و آزمون فرضیهها
تجزیهوتحلیل آماری دادههرای پرسشرنامه از طریرق
مدل معادالت ساختاری و بااسرتفادهاز نررمافرزار لیرزرل

انجام شده اسرت .ضررایب مسریر مردل مفهرومی نیرز در
شکل 3نشان داده شده است.
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شکل  -3ضرایب مسیر مدل مفهومی

آزمون فرضیهها
در جدول 1نتایج مطالعات و آزمون فرضیات آورده شده است.

عوامل مؤثر بر مشارکت الکترونی
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جدول -4نتایج آزمون فرضیهها

S.E.
>
>

C.R.

H1

0.481

0.069

3.842

H1-1

0.781

0.049

0.868

0 385

H1-2

0.557

0.069

9.275

***

H1-3

0.726

0.076

12.923

***

H1-4

0.672

0.082

9.050

***

H1-5

0.738

0.014

14.956

***

H1-6

0.608

0.07

8.770

***

H2

0.562

0 20

2.673

H2-1

0.702

0.082

0.676 -

0.499

H2-2

0.597

0.048

0.702

0.073

H2-3

0.648

0 374

2 049

>
>
>

P

>
>
>
>
>
>

بیانگر این است که مقدار *** مقدار  pاز  1.119کمتر است.

پرررس از بررسررری و تأییرررد الگوهرررا ،بررررای آزمرررون

از  1/12برای مقدار  Pنشاندهندة تفاوت معنرادار مقردار

معنررراداری فرضررریههرررا از دو شررراخص جزلررری مقررردار

محاسبهشده برای وزنهای رگرسیونی با مقدار صرفر در

بحرانری 9CRو  Pاسررتفاده شررده اسرت .مقرردار بحرانرری،

سط اطمینان  1/12دارد.

مقررداری اسررت کرره از حاصررل تقسرریم «تخمررین وزن

نتایج آزمون فرضیة اصلی پژوه

نشان میدهد کره

رگرسیونی» برر «خطرای اسرتاندارد» بره دسرت مریآیرد.

میزان انگیزه برای مشرارکت در جمرعسرپاری برر میرزان

براساس سط معناداری  ،1/12مقدار بحرانی باید بیشرتر

استفاده از جمعسپاری تأثیر میگرذارد .نترایج حاصرل از

از  9/16باشرد .کمتررر از ایررن مقردار ،پررارامتر مربرروو در

تأیید فرضیة فرعی اول که در مورد ایجراد انگیرزه بررای

تر

مشارکت در جمعسپاری و پاداش است ،باتوجهبره مردل

الگو ،مهم شمرده نمیشود و همچنین مقادیر کوچ

معادالت سراختاری و جردول 1نشران مریدهرد کره برین
Critical Value

1

ایجاد انگیزه بررای مشرارکت در جمرعسرپاری و پراداش
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رابطهای نیست .ژنگ( )5199نیز به نتایجی همسو با ایرن

ساختاری و جدول ،1عملکرد شررکت از طریرق جمرع-

دسرت پیردا کررده برود .نترایج حاصرل از تأییرد

سررپاری در سررط اطمینرران 12درصررد بررر و وفرراداری

فرضیة فرعی دوم که دربارة ایجاد انگیزه برای مشارکت

مشتریان تأثیر دارد و ضریب ترأثیر آن  1/311اسرت کره

در جمعسپاری و شدّت رقابت است ،نمایانگر این اسرت

نشاندهنرده ترأثیر مثبرت و مسرتقیم عملکررد شررکت از

که ایجاد انگیزه برای مشارکت در جمعسپاری در سط

طریق جمعسپاری بر وفاداری مشتریان است.

پژوه

اطمینان بر شدّت رقابت تأثیر دارد .کریشرنان و اولرری
نتیجهگیری و پیشنهادها

ولیمیستر و هوبر نیرز بره نترایجی همسرو برا ایرن پرژوه
دست پیدا کرده بودند .همچنین ،برمبنای تحلیرل فرضریة

در دهة گذشته ،روش تعامل بین مشتریان و شرکت-

فرعی سوم ،ایجاد انگیزه برای مشارکت در جمعسرپاری

هررا و شرریوة مشررارکت مشررتریان در فعالیررتهررا بررهدلیررل

در سررط اطمینرران12درصررد بررر دشررواری تررأثیر دارد.

استفاده از فناوریهای پیشرفته برای تعامل ،اطالعرسرانی

باالچانردرا و فرایرر9111 9؛ برراون و آیزنهررارت9112 5؛

و مشاوره تاییرشکل یافته است .جمعسرپاری بسریاری از

دست

سط عملکرد کسبوکارها شده

گریفین 9111 3نیز به نتایجی همسو با این پژوه

مشتریان باعا افزای

یافته بودند .برمبنای تحلیل فرضیة فرعری چهرارم ،ایجراد

است .همانگونهکه نتایج تحلیلها نشان میدهرد ،میرزان

انگیرررزه بررررای مشرررارکت در جمرررعسرررپاری در سرررط

انگیررزه برررای مشررارکت در جمررعسررپاری بررر اسررتفاده از

اطمینان12درصد بر زمان تأثیر دارد .اسنیر و هیت نیز بره

جمررعسررپاری و اسررتفاده از جمررعسررپاری بررر عملکرررد

نتایجی همسو با این پرژوه

دسرت پیردا کررده بودنرد.

شرکتها تأثیر دارد .بنابراین ،شناسایی عوامرل محررّ

ایجاد انگیزه برای مشرارکت در جمرعسرپاری در سرط

استفاده از جمعسپاری و همچنین تأثیر این پالتفررم برر

اطمینان12درصد بر آشنایی با شرکت تأثیر دارد و ایجاد

ارتقای عملکرد شرکتها مهم است.
در ی ر

انگیرررزه بررررای مشرررارکت در جمرررعسرررپاری در سرررط

ده رة گذشررته ،جمررعسررپاری در بسرریاری از

اطمینان12درصد بر شهرت برند تأثیر دارد .نتایج آزمون

سازمانهای دولتی و خصوصی و در کشورهای مختلف

فرضیة اصرلی دوم پرژوه  ،نشران مریدهرد کره میرزان

بهطرور گسرتردهای بره کارگرفتره شرده اسرت .در طرول

استفاده از جمعسپاری برا مقردار ضرریب مسریر  1/51برر

چندسال گذشته ،نمونههای متعددی از پروژههای جمع-

عملکرد شرکت تأثیر میگذارد .همچنین باتوجهبه مردل

سپاری در زندگی روزمرة ما برای بهبرود ارالرة خردمات

معادالت ساختاری و جدول ،3برین عملکررد شررکت از

برر آن اسرت کره برا

پیادهسازی شده است .این پرژوه

هزینة کسربوکارهرا رابطرة

معرفی جمعسپاری و قابلیّرتهرای آن ،شررکتهرا را بره

مثبت معناداری وجود نردارد .باتوجرهبره مردل معرادالت

سرمایهگذاری روی این پالتفرم بررای بهررهبررداری از

سرراختاری و جرردول ،1بررین عملکرررد شرررکت عملکرررد

مزایای آن تشویق کند .متاسفانه ،در حرال حاضرر تعرداد

طریق جمعسپاری و کاه

شرکت از طریق جمعسپاری و بهرهوری فعالیتها رابطة

متخصّصان حوزة جمعسپاری که با اجرای پروژة جمرع-

مثبت معناداری وجود نردارد .باتوجرهبره مردل معرادالت

سپاری از ابتدا تا انتها آشرنایی کامرل داشرته باشرند ،کرم
اسررت ( .)Brabham,2013در ایررن زمینرره ،دولررت برررای

1

Balachandra& Friar
Brown& Eisenhardt
3
Griffin
2

عوامل مؤثر بر مشارکت الکترونی

معرفی قابلیّتهای این پالتفرم و پیادهسازی صحی آن
نق

اساسی دارد.
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مرروفقی را شررکل دهنررد و در توسررعة محصرروالت خررود
موفررقتررر باشررند و در کنررار آن از اسررتعداد ،ترروان فنرری،

سازمانهای ذینفع باتوجرهبره کراربرد جمرعسرپاری

تخصّصی و تجربی افراد در این زمینره اسرتفاده شرود .در

برای رصرد و جمرعآوری مشرکالت ،مریتواننرد از ایرن

ایران با اینکره ایرن روش منبرع قدرتمنردی را در اختیرار

بستر مشارکت جمعی برای تشخیص مسالل و مشرکالت

دولت و سازمانها قرار میدهد ،اما بهدلیل معرفرینشردن

در حرروزههررای مختلررف جامعرره ،اولویررتبنرردی مسررالل،

و در

پیچیرردة کمتررر

ارزیابی سیاستها و اقدامات دولت و حتی پیشنهادهایی

کاربردی شده است و سازمان ها بدان بیتوجهی کررده-

برای حرل مسرالل اسرتفاده کننرد .همچنرین کراربرد ایرن

اند؛ بنابراین توجه ویژه به این حروزه و آگراهیرسرانی و

پالتفرم برای نظارت بر فعالیّتها تأمّلبرانگیز اسرت .از

توسعهة زیرساختهای مناسرب بررای اسرتفاده از جمرع-

جمعسپاری در سازمانها برای تولید محتروا نیرز اسرتفاده

سپاری ضروری بهنظر میرسد.

نادرسررت آن ،یرر

تکنیرر

میشود .در این زمینه ،پیشنهادهای زیر برای کراربردی-
کردن نتایج پژوه

به سازمانها اراله میشود.
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The Factors Influencing Costumer E-Prticipation in Crowdsourcing and ImprovingCompany's Performance (Case Study: Marketing Mangers of Isfahan City)
Sanaz Shafiei1

Abstract
In today’s world, the growth of internet and other social networks provide new opportunities
for individuals for sharing their knowledge and experiences with others. On the other hand,
the growth and development of such tools provide opportunities for organizations in order to
utilize new innovation resources as well. Although crowdsourcing capabilities have not been
recognized by some organizations and managers as a new marketing approach, this platform
can be adopted by various organizations for promoting company’ performance and creating
competitive advantage. In this study, the effect of crowdsourcing platform on company’s
performance is investigated. Data was collected using secondary study and questionnaire.
The questionnaires’ validity and reliability were confirmed using face validity and
Cronbach’s alpha, respectively. Furthermore, the research hypotheses were investigated using
structural equations modeling via the two softwares of SPSS and LISREL. Results of this
study indicated that partnership incentive in crowdsourcing affects the use of crowdsourcing
and the use of crowdsourcing affects performance elevation of company. Also the obtained
results showed that the amount of intended reward for crowdsourcing has no meaningful
effect on creating motivation for engaging in crowdsourcing. Moreover, company’s
performance through crowdsourcing has no meaningful effect on reducing business costs and
productivity activities.
Keywords: Crowdsourcing, E-Participation, Marketing Strategy.
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