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Abstract
The objective of this paper was to design a model of the impact of customer knowledge on corporation performance and
analogy with performance aspects based on the Balanced Scorecard framework in IT security companies. For this purpose,
IT industry security experts were interviewed based on the grounded theory approach. The model of the effect of customer
knowledge on the performance of the organization by open, axial, and selective coding with a paradigmatic approach was
drawn and the components of this model were compared with the balanced scorecard model. The results of this study, in
addition to presenting the model of the effect of customer knowledge on the corporation performance aspects, showed that
customer knowledge affected all four aspects of financial performance, customer, internal processes, and growth and
learning based on the BSC model. This study also showed that in order to influence performance by customer knowledge,
knowledge maturity and customer knowledge maturity are needed. According to research results, IT security companies can
improve the financial performance index in addition to improving performance indicators by creating and developing
customer knowledge management. This article is one of the first studies regarding the impact of customer knowledge on the
performance of corporations in the four perspectives of the BSC model that thoroughly shows the effect of customer
knowledge on the performance of the corporation.
Keywords: Customer Knowledge, Corporation Performance, IT Security, Grounded Theory, Balanced Scorecard.
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چکیده
 در شرکتهای صنعت، طراحی مدل اثرگذاری دانش مشتری بر عملکرد شرکت و قیاس با وجوه عملکردی براساس چارچوب کارت ارزیابی متوازن،هدف این مقاله
 محوری و انتخابی و با، بدین منظور براساس روش نظریة دادهبنیاد با خبرگان صنعت امنیت فناوری اطالعات مصاحبه و بهوسیلة کدگذاری باز.امنیت فناوری اطالعات است
 نتایج این پژوهش. مدل اثرگذاری دانش مشتری بر عملکرد سازمان ترسیم و اجزای این مدل با وجوه عملکردی در مدل کارت ارزیابی متوازن مقایسه شد،رویکرد پارادایمی
 رشد و، فرایندهای داخلی، مشتری، نشان مید هد دانش مشتری بر هر چهار وجه عملکرد مالی،عالوه بر ارائة مدل اثرگذاری دانش مشتری بر وجوه عملکردی شرکت
 همچنین در این پژوهش نشان داده میشود برای اثرگذاری دانش مشتری بر عملکرد به بلوغ دانش و بلوغ. اثر میگذارد، براساس چارچوب کارت ارزیابی متوازن،یادگیری
، شرکتهای امنیت فناوری اطالعات با ایجاد و توسعة مدیریت دانش مشتری میتوانند عالوه بر ارتقای شاخصهای عملکردی، براساس نتایج پژوهش.دانش مشتری نیاز است
 این مقاله از نخستین مطالعات درزمینة اثرگذاری دانش مشتری بر عملکرد شرکتها با بررسی چهار جنبة مدنظر مدل کارت ارزیابی.شاخص عملکرد مالی را نیز بهبود بخشند
.متوازن است که بهصورت جامع اثر دانش مشتری بر عملکرد شرکت را نشان میدهد
 کارت ارزیابی متقارن، نظریة دادهبنیاد، امنیت فناوری اطالعات، عملکرد شرکت، دانش مشتری:کلید واژهها

* نویسنده مسؤول
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مشتریان را تجزیه و تحلیل کرده و دانش خود را دربزارة

 -1مقدمه
تغییرات در تقاضای بازار به سرعت در حال افززایش

چگونگی پاسخگویی به نیازها و خواستههزای مشزتری و

است و تکنولزو یهزای محصزول پیچیزدهتزر مزیشزود؛

همچنین افزایش رضایت مشتری و عملکزرد شزرکتهزا

بنابراین بنگاهها باید از دانزش خزارجی در فراینزد ایجزاد

تحلیل کنند (تسن

 .)2016 ،شرکتهایی کزه از دانزش

دانش درونی خود اسزتااده کننزد (اسزالمی و ککمونزد،

مشتری بهطور فعال استااده میکنند ،برای تقویت روابط

 .)2016ایززن تغییززرات در شززرکتهززایی بززا محصززوکت

بلندمدت میتوانند مزیت رقابتی شگرفی را ایجاد کننزد

فناوری برتزر بیشزتر اسزت .صزنعت فنزاوری اطالعزات و

(اسالمی و ککمونزد .)2016 ،دانزش مشزتری ،نزوعی از

بهدنبال آن صنعت امنیت فناوری اطالعزات نیزز یکزی از

دانش و یا دادهها یا اطالعات در حوزة ارتباط با مشزتری

صنایع با فناوری برتر بزوده کزه میززان تغییزرات در آن و

است که میتوانند تحلیل ،تاسزیر و درنهایزت بزه دانزش

بهتبع آن رقابت شدیدتر است .امنیزت اطالعزات بخشزی

تبدیل شود (رولی)2002 ،؛ این دانشی است که ترکیبزی

جداییناپزذیر از زنزدگی روزمزره تبزدیل شزده اسزت و

پویزززا از تجربزززه ،ارزش ،اطالعزززات و دیزززدگاههزززای

سازمانها باید اطمینان حاصل کند که اطالعات آنهزا بزه

کارشناسانه بوده و در حین فراینزد معزامالت و مبزادکت

انززدازة کززافی امززن اسززت (ماسززکان و همکززاران.)2013 ،

بین مشتریان و شرکت ایجاد و مورد نیاز شزرکتهاسزت

بنابراین ،مشخصزات محصزوکت و خزدمات ایزن صزنعت

(سززخایی و همکززاران)2009 ،؛ ازیزنرو دانززش مشززتری،

حاکی از طول عمر کوتاهتر ،هزینزة تولیزد کمتزر ،نیزاز بزه

دارایی نامحسوس بسیار ضروری برای هر شرکتی اسزت

پژوهش و توسعه و نوآوری بیشتر ،نسزخهبزرادری سزاده و

که کمك میکند شزرکت در راسزتای تولیزد ارزش ،بزا

راحتتر ازسزوی رقبزا ،اطمینزان کمتزر بزه بزازار و میززان

مشزززتری مشزززارکت داشزززته باشزززد (شزززامی زنجزززانی و

تغییرات بیشتر در بزازار اسزت .بنگزاههزای صزنعت امنیزت

همکززاران ،)2008 ،بززه نیازهززای مشززتری پاسززخگویی

فناوری اطالعات بایزد بزهشزکلی هوشزمندانه بکوشزند تزا

مناسب داشته باشد ،خود را با تغییرات بازارها وفق دهزد

بتواننززد شززاخصهززای عملکززردی خززود را در تمززامی

(موخرجی )2012 ،و از طریزق آن روابزط قزویتزری بزا

حوزههای عملکردی بهبود بخشند و بتوانند در این حزوزه

مشززتری برقززرار سززازد (داونپززورت و همکززاران.)2001 ،

رقابت کنند؛ پس این شرکتهزا بایزد دانزش حیزاتی را از

همچنین شرکت ها با توجهبه توانایی بیشتر مشزتری بزرای

.)2016 ،

ارزیابی محصول یا کیایت خدمات (هردو طزرف مببزت

همچنززین خواسززتههززا و نیازهززای مشززتریان بززهطززور مززداوم

و منا زی) در زمززان آشززنایی و بهززرهبززرداری از محصززول

بززازار خززارجی خززود بزه دسززت آورنززد (تسززن

براساس فناوریهای نوین ،سریع در حال تحول است.

(تسن

 ،)2016 ،دانش خود را توسعه دهد .بدینمنظزور

امزززروزه مشزززتریان عزززالوهبزززر خریززد و اسزززتااده از

کارکنان شرکت باید فرصزتهزای تعامزل بزا مشزتری را

محصززوکت و خززدمات ،بززه ایجززاد همکززاری ارزش بززا

دنبال کنند تا پایگاه اطالعات خود را نسزبت بزه مشزتری

شززرکتهززا مشززارکت دارنززد (تقززیزاده و همکززاران،

غنیتر سازند (شامی زنجزانی و همکزاران .)2008 ،اگزر

)2018؛ پس بنگاهها باید بهطور کامل ویژگیهای اصلی

شززرکت نتوانززد در حززوزة دانززش مشززتری رشززد مناسززبی
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داشته باشد ،قادر به ارائه محصوکت و خدماتی متناسزب

بوده معرفی و در قسزمت سزوم دادههزا تجزیزه و تحلیزل

با نیاز مشتریان نخواهد بود؛ پزس بنگزاههزا بایزد بزهطزور

شده و درنهایت جمعبندی و نتیجزهگیزری در خصزو

مداوم دانش خود را بهروز نگزه دارنزد و هزر فرصزتی را

مدل تدوینشده ارائه شده است.

برای تعامل با مشتریان خود و غنیسازی دانش مشزتریان
مغتززنم بداننززد (تسزن
هماهن

 .)2016 ،بززدینرو شززرکتهززا بززه

 -2پیشینة پژوهش

سازی اطالعات داخلی و خارجی از کارکنزان،

بززا اینکززه پززژوهشهززا و مطالعززات بسززیاری دربززارة

مشتریان و رقبا بزرای ارتقزای کزاربرد دانزش و نزوآوری

اندازهگیزی عملکزرد انجزام شزده اسزت ،هنزوز تعریزف

محصول نیاز دارند (لین و همکاران.)2012 ،

مناسبی برای آن ارائه نشده است .تعریزف نیلزی ()2002

در این پژوهش ،باتوجزهبزه اهمیزت مزدیریت دانزش

که در اغلب مقاکت به آن اشزاره شزده ،بزر ایزن اسزاس

مشتری ،اثر دانش مشتری بر عملکرد شرکت و قیاس بزا

است که انزدازهگیزری عملکزرد را فراینزد انزدازهگیزری

هریزززك از وجزززوه عملکزززردی بررسزززی مزززیشزززود.

کارایی و اثربخشی اقدامات گذشته تعریف کرده است.

شاخصهای مالی معیار اندازهگیری فعالیتهای گذشزته

تعریززف دیگززر را کززراس و لیززن در سززال  1992بیززان

بوده و معیاری ناکافی است و برای اندازهگیری عملکرد

میکنند که اندازهگیری عملکرد تنها قدرتمندترین ابزار

شرکتها در محیط رقابتی باید ارزش آینده را از طریزق

برای اطمینان از موفقیت استراتژیهای کسبوکار بزوده

سرمایهگذاری در مشتریان ،کارمندان ،تزممین کننزدگان،

و در ادامه تمکید مزیکننزد کزه بزه تنظزیم و دسزتیابی بزه

فناوری ،فرایندها و نوآوری در نظر بگیزرد (پانییزامورثی

اقدامات کلیدی عملکرد کمك خواهد کرد تا اطمینزان

و مورالی .)2008 ،کارت امتیازی متوازن دیدگاه جزامع

حاصل شود که تمام سزطو سزازمان در مسزیر حرکزت

از سرمایهگذاری را در چند وجه بررسزی و اطالعزات را

قرار دارند (هگازی و تاوفیك .)2015 ،باتوجهبه رقابزت

دربارة عملکرد به دسزت مزیآورد کزه اطمینزان حاصزل

و نوسانات شدید در محیط کسزبوکزار (پانییزامورثی و

شود افراد پاسخهزای سزازگار بزا ممموریزت اسزتراتژیك

مورالی )2008 ،اندازهگیری عملکرد بهطور سزنتی -کزه

کلی را ارائه میدهنزد (اکبزال .)2015 ،بنزابراین ،هزدف

شرکتهزا تنهزا از لحزا نتیجزة نهزایی و عملکزرد مزالی

این مقاله ارائة یك الگوی مناسب تمثیر دانش مشتری بر

مانند سود ارزیابی مزیشزوند -کزافی نیسزت (هگزازی و

وجززوه عملکززردی شززرکت بززا قیززاسکززردن براسززاس

تاوفیزززك .)2015 ،کزززاپالن و نورتزززون در سزززال 1992

چارچوب کارت امتیازی متوازن است .در همین راستا با

چارچوب جدیدی را بزرای انتخزاب اقزدامات عملکزرد

بهره گیزری از نظریزهپزردازی دادهبنیزاد چگزونگی تزمثیر

چندگانززه بززهنززام «کززارت امتی زازی متززوازن» بززا رویکززرد

دانش مشتری بر شاخصهزای عملکزرد شزرکت و تزمثیر

برنامهریزی استراتژیك ارائه کردند (اکبزال .)2015 ،در

در وجززوه عملکززردی کززارت ارزیززابی متززوازن بررسززی

کارت ارزیابی متزوازن چهزار وجزه عملکزردی مختلزف

میشود .در قسمت اول مقالزه ،پیشزینة پزژوهش بررسزی

معرفی شده که از طریق آن میتزوان تمزام فعالیزتهزای

شده ،سزپس روش پزژوهش کزه برپایزة نظریزة دادهبنیزاد

شرکت را یکپارچه کرد .این چهار وجزه ،شزاخصهزای
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مززالی ،مشززتری ،فراینززدهای داخلززی و یززادگیری و رشززد

بهتززر توسززعة محصززول را از طریززق مکانیسززمهززای ارائززة

هستند (پانییامورثی و مورالی.)2008 ،

اطالعززات در مززورد انتظززارات مشززتری بززرای کیایززت

باتوجززهبززه مزایززای کززارت امتی زازی متززوازن شززاملِ

محصززول سززازمان ،مشززارکت طراحززی محصززول توسززط

مجموعهای از شاخصهای بحرانزی یزا عوامزل موفقیزت

مشززتریان و سززازمان ،فززراهم آوردن اطالعززات در مززورد

کلیززدی (کززاپالن و نورتززون ،)1996 ،سیسززتم کنترلززی

برنامههای مشتری بهمنظور تولید در آینزدة سزازمان ،ارائزة

پیشدستانه (هگازی و تاوفیك ،)2015 ،هدایت بهسوی

اطالعات مشتری دربارة کاهش هزینه های تولید سزازمان،

دستیابی به یك استراتژی یکپارچزه (کزاپالن و نورتزون،

کمزك بززه پیززداکردن مشزتریان بززالقوه بززرای محصززوکت

 ،)1996روشی جامع برای ارزیابی عملکزرد (هگزازی و

جدیزززد و برقزززراری ارتبزززاط بزززاارزش بزززا مشزززتریان و

تاوفیك ،)2015 ،حاظ اقدامات مالی سنتی (پانییامورثی

فززراهمآوردن تجربززة مشززتریان بززرای محصززوکت جدیززد

و مورالی )2008 ،و یزك ابززار چنزد بعزدی (هگزازی و

ایجاد کند (ون

 .)2010 ،بنابراین هنگامی کزه

تاوفیزك ،)2015 ،بایزد اثززر دانزش مشززتری بزر عملکززرد

یك شرکت رشد و پیشرفت در مزدیریت دانزش مشزتری

شززرکت بززا رویکززرد کززارت ارزیززابی متززوازن و در نظززر

نداشته باشد ،نمیتواند محصزوکت و خزدمات برآورنزدة

گرفتن چهار وجه مزالی ،مشزتری ،فراینزدهای داخلزی و

نیاز مشتریان را ارائه کند .بنزابراین ،بنگزاههزا بایزد بزهطزور

رشد و یادگیری سنجیده شود.

مداوم دانش خود را بهروز نگه دارند و باید هر فرصتی را

در مح زیط بززازار پوی زا ،مزی زت رقززابتی شززرکت ،بززه
تواناییهزای آنهزا بسزتگی دارد تزا بزهطزور مزؤثر عرضزة

و هوان

برای تعامل با مشزتریان خزود و غنزیسزازی پایگزاه داده و
دانش مشتریان به کار گیرند (تسن

.)2016 ،

محصوکت نوآورانزه را بزه مشزتریان ارائزه دهزد؛ بزراین

در منایع نظریِ موضوع بزر نقزش دانزش مشزتری بزر

اساس برای توسعه و بهبود محصوکت جدیزد بزه دانزش

عملکرد سازمان با در نظر گرفتن وجوه کزارت ارزیزابی

مشتری نیزاز اسزت (لزین و همکزاران .)2012 ،در چنزین

متوازن بهصورت همزمان اشارهای نشده و مزدل جزامعی

مح زیط پرجنززبوجززوش ،پی زادهسززازی مززدیریت دانززش

نیز ارائه نشده است .در مطالعة فیدل و همکاران ()2015

مشتری به فرایند ضروریِ برای جذب مشتریان و استااده

تمثیر گرایش نزوآوری و مشزارکت مشزتریان در فراینزد

از دانش و ایزدههزای خزود بزرای نزوآوری تبزدیل شزده

نوآوری بر مدیریت دانش مشتری و با واسزطه بزر نتزایج

است (تقیزاده و همکاران .)2018 ،از طریق این دانزش

بازاریابی بررسی شده است (فیزدل و همکزاران.)2015 ،

مشتریان ،شرکتها میتوانند مشزکالت مشزتری را حزل

همچنین مدلهای ارائهشدة دانش مشزتری هزر کزدام بزر

کنند و نیازهای مشتریان را سریعاً درک کنند و اهزداف

بخشی از عوامل سازمانی و مدیریت دانش مشتری اشاره

،

میکنند .رویکرد برخی از مدلها ،بررسی تمثیر مدیریت

)2016؛ پززس مززدیریت دانززش مشززتری بززرای توسززعة

دانش مشتری بزر عزواملی ماننزد نزوآوری ،ایجزاد ارزش

و

برای سازمان بوده و تمرکزز آنهزا بزر دانزش مشزتری در

کوروکلیس .)2012 ،دانش مشزتری مزیتوانزد عملکزرد

راستای افزایش نزوآوری و ایجزاد ارزش بزرای سزازمان

عملکززرد شززرکت خززود را بززه دسززت آورنززد (تسززن
محصزززوکت نوآورانزززه ضزززروری اسزززت (وانززز

طراحی مدل اثرگذاری دانش مشتری بر عملکرد شرکت با استااده از نظریة دادهبنیاد 67 /

بوده اسزت (طزاهرپرور و همکزاران ،2014 ،جیبینز

و

همکززاران ،2013 ،سززو و همکززاران 2006 ،و چززن و

نوآوری و عملکرد عملیاتی و مالی شزرکت (طزاهرپرور
و همکاران )2014 ،اشاره شده است.

همکاران .)2015 ،برخی از مدلها بر بخشبنزدی بزازار،
دسززتهبنززدی مشززتریان ،فراینززدهززای بازاری زابی و فززروش

همچنین اثرات مدیریت دانش بر موضوعات زیر نیز
در منابع ذکر شده است:

تمرکز داشتهاند و بر جنبة مدیریت ارتبزاط بزا مشزتری و

 .1بهبود محصوکت (فن

اثر دانش مشتری برآنها تکیه دارند .این مدلها ارتبزاطی

 .2بهبززود ارائ زة خززدمات بززه مشززتری (فن ز

میان مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانزش برقزرار

 .3افزایش رضایت و وفاداری مشتری (فن

2007؛ هاوریال و اشیل2011 ،؛ ون
چانززز

و هوان

و یززززه2009 ،؛ فیززززدل و همکززززاران 2015 ،و

مدیریت دانش مشتری روی توسزعة محصزول (وانز

و

کوروکلیس2012 ،؛ رویی و همکاران2008 ،؛ هزاوریال
و اشززیل2011 ،؛ ویلیزززام و همکززاران2009 ،؛ ونزز

و

2010 ،؛ فیززدل و همکززاران 2015 ،و کمبرتززی و

نوسی ،)2009 ،یکپارچگی دانش مشزتری و دانزش فنزی
در توسعة محصول جدید (چان

و تیام)2005 ،؛

 .5بهبزود نگززهداری و حاززظ مشززتری (فنز

و تیززام،

)2005؛

2012 ،؛

خداکرمی و چان .)2014 ،در این پژوهشها بزر اهمیزت

هوانز

 .4افزایش فروش (فن

و کزوروکلیس،

2013؛ رویززی و همکززاران2008 ،؛ بلبززالی و همکززاران،

و تیزام،

)2005؛

پژوهشهای دیگر بر نقش مؤثر دانش مشتری بر توسزعة
محصول جدید اشاره شده است (وان

و تیززام،

)2005؛

مز زیسزززازد (داونپزززروت و همکزززاران2001 ،؛ بزززورن و
همکزززززززاران 2004 ،و و و همکزززززززاران .)2005 ،در

و تیام)2005 ،؛

 .6آشناسازی سزازمان بزا دانزش مخصزو
(فن

مشزتری

و تیام)2005 ،؛
 .7توسززعة ارتباطززات بازاری زابی و ارتقززای بازاری زابی

(گیبرت و همکاران.)2002 ،
 .8بهبززود کیایززت محصززول (گیبززرت و همکززاران،
)2002؛
 .9افزایش دانش مشتری و سازمان و کمك بزه حزل
مسئله (طاهرپرور و همکاران.)2014 ،

و یه ،)2009 ،اهمیزت

مطابق با مطالعات انجامشده به مدلی نیزاز اسزت کزه

دانززش مشززتری در نیازسززنجی مشززتری و رفززع نیازهززای

چگززونگی اثرگززذاری دانززش مشززتری بززر تمززامی وجززوه

و کززززوروکلیس2012 ،؛ رویززززی و

عملکرد سازمان را بهصزورت جزامع و همزمزان بررسزی

و

کرده باشد .در هر پژوهش ادبیزات موضزوع بزهصزورت

2010 ،؛ پززادووان و همکززاران ،)2012 ،تززمثیر

مجزا روی یك یا دو عامل اشزاره شزده اسزت ،بنزابراین

دانش مشتری بر کاهش زمان ایزده تزا محصزول (مزوو و

باید بهصورت تجمیعی بر عوامل دیگر نیز بررسی انجزام

همکززاران ،)2008 ،تززمثیر مززدیریت دانززش مشززتری در

پذیرد .در جدول شمارة  1پزژوهشهزای انجزامشزده در

توسعة محصول جدیزد و بزر روابزط دوطرفزه بزا مشزتری

خصو

بررسی تمثیر دانزش مشزتری روی هزر یزك از

(رویززی و همکززاران ،)2008 ،تززمثیر دانززش مشززتری بززر

وجوه مدل کارت ارزیابی متوازن ذکر شده است.

مشززززتری (وانززز

همکززاران2008 ،؛ بلبززالی و همکززاران2007 ،؛ ونزز
هوانزز
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جدول  :1بررسی اثر دانش مشتری بر عملکرد سازمان براساس مدل کارت ارزیابی متوازن در پیشینة نظری
موضوع
وجه مشتری

وجه مالی

وجه رشد و یادگیری

وجه فرایندهای داخلی

آشناسازی
رویی و
همکاران،
2008

فیدل و

حاشیه

داونپروت و

سود

همکاران2001 ،

عملکرد

بورن و

مالی

همکاران2004 ،

افزایش

و و همکاران،

فروش

2005

فن

همکاران،

و تیام،
2005

2015

سازمان با
دانش
مخصو
مشتری

طاهرپرور و
همکاران،
2014
و تیام،

فن

2005

تقیزاده و
ارتباط با مشتری

همکاران،
2014
جیبین

سو و

کوروکلیس،

همکاران،

2012

2006

بلبالی و
همکاران2007 ،

نیازسنجی مشتری
و رفع نیازهای

ون

و

هوان

،

2010

و

2013

و

و هوان

ون

،

مشتری

2012

هزینه

چن و

طاهرپرور و

دانش

همکاران،

همکاران،

مشتری و

2012

2014

سازمان و

وان

و

حل مساله

کوروکلیس،

همکاران،
2008
بهبود ارائة
مشتری -افزایش
رضایت و
وفاداری مشتری-
بهبود نگهداری و
حاظ مشتری

توسعة
محصول

خدمات به

2005

کمك به

رویی و

همکاران2012 ،

فن

افزایش

2012

پادووان و

و تیام،

نوآوری

همکاران،

همکاران2008 ،

کاهش

2018
طاهرپرور و

رویی و

وان

همکاران،

جدید
هاوریال و
اشیل2011 ،

طراحی مدل اثرگذاری دانش مشتری بر عملکرد شرکت با استااده از نظریة دادهبنیاد 69 /

گیبرت و
همکاران2002 ،

توسعه ارتباطات

ویلیام و

بازاریابی و

همکاران،

ارتقای بازاریابی

2009
ون

تقیزاده و
همکاران2018 ،
ون

و هوان

،

هوان
جذب مشتریان

2010

و
2010 ،

کمبرتی و
نوسی2009 ،
رویی و
همکاران،
2008
چان

و یه،
2009

بلبالی و
همکاران،
2007
فن

و تیام،
2005

تسن

2016 ،

حل مشکالت

لین و

مشتری

همکاران،

بهبود
محصوکت

2012
موو و
همکاران،
2008
رویی و
همکاران،

کاهش زمان
ایده تا
محصول

2008
گیبرت و
همکاران،
2002

بهبود کیایت
محصول

بنزززابراین باتوجزززهبزززه مزززرور پیشزززینة موضزززوع و

کارت ارزیابی متزوازن بررسزی مزیشزود .ایزن تزمثیر در

مشخصشدن تمثیر دانش مشتری بزر عملکزرد ،براسزاس

جنبززههززای مززالی ،مشززتری ،فراینززد و رشززد و یززادگیری

اهزززداف پزززژوهش ،اثرگزززذاری دانزززش مشزززتری بزززر

براساس شرایط صنعت امنیت فناوری اطالعزات بررسزی

شاخص های عملکردی و قیاس با چهار وجه چزارچوب

میشود.
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 -3روش پژوهش

براساس معیارهای زیر انتخاب و در ادامه براسزاس روش

در این پژوهش از نظریزهپزردازی دادهبنیزاد -کزه در

گلوله برفی خبرگان دیگر شناسایی شد .بنابراین عالوهبر

آن بهطور استقرایی از موضوع مطالعهشزونده ،پدیزدهای

سؤاکت پژوهش از خبرگزان درخواسزت شزد خبرگزان

به دست میآید -اسزتااده شزده اسزت .بزه لحزا مبزانی

دیگر را نیز معرفی کنند .اکبر خبرگان عالوهبزر بررسزی

معرفتشناسی در فلساة علم میتوان گات روش نظریزة

معیارهای مربوطه زیر ،خبرگان دیگزر آنزان را معرفزی و

دادهبنیاد مبتنیبر مبانی پارادیم تاسیری بوده و دخالت و

تمیید کردند (فلینت:)1998 ،

درگیری پژوهشگر در موضوع پژوهش بهمراتزب بیشزتر

 کلیززدیبززودن :خبرگززان شناسززاییشززده بززرای

از رویکردهای کمّی است .این راهبزرد پژوهشزی نزوعی

مصززاحبه ،دانززش و تحصززص بسززیاری در حززوزة امنیززت

روششناسی عمومی برای تدوین تئوریهایی اسزت کزه

فناوری اطالعات دارند و آیا ایشان تجربة بهرهبرداری از

در دادههای گردآوری و تحلیلشده بهصورت نظاممنزد

دانش مشتری داشتهاند؟

ریشززه دارد؛ یعن زی رونززد شززکلگی زری تئززوری در ای زن

 پیشنهادشدة دیگران :آیزا ایزن خبرگزان در حزوزة

استراتژی حرکت از جزء به کل است .این استراتژی بزر

امنیت فناوری اطالعات مشغول هسزتند و نقزش کلیزدی

سه عنصر ،مااهیم ،مقوکت و گزارههای تئوری (قضزایا)

داشتهاند؟

استوار است (گالسر و استراوس.)1967 ،
در این پژوهش پزس از مطالعزه و بررسزی پیشزینه بزا
خبرگان صنعت امنیت فناوری اطالعات مصزاحبه انجزام
شززده اسززت .بززدین منظززور از جامعززه و نمونززة آمززاری
براساس نمونة مزوردی پزژوهش انتخزاب شزده کزه ایزن
جامعه آماری شامل خبرگان و متخصصان زیر است:
 مززدیران ارشززد صززنعت در حززوزة امنیززت فنززاوری
اطالعات
 مدیران ارشد نهادهای تحقیقاتی در حزوزة امنیزت
فناوری اطالعات
 صاجبنظران و متخصصان حوزة امنیت فناوری
اطالعات.
برای انتخاب خبرگان از ترکیب روشهای هدفمنزد
قضاوتی و روش گلولزهبرفزی -کزه روشزی غیراحتمزالی
بوده -استااده شزده اسزت .بزدینمنظزور براسزاس سزابقة
پژوهشگر در این حوزه افرادی که از خبرگان این حوزه

 فهم نظری موضوع :آیا خبرگزان فهزم مطلزوبی از
موضززوع پززژوهش و ابعززاد نظریززة در حززال تکززوین آن
دارند؟
 تنززوع :آیززا افززراد منتخززب ،در مشززاغل و سززطو
صنعت در حال فعالیت هستند؟
 موافقت بزا مشزارکت :آیزا ایشزان انگیززة مناسزبی
برای مشارکت در تحقیق دارند؟
بززرای کاایززت نمونززهگیززری از روش نمونززهگیززری
نظری 1اسزتااده شزده اسزت .در ایزن روش نمونزهگیزری
تاحد کاایت مزدل و اشزباع آن کزه مسزتلزم همزمزانی و
انتخاب متوالی دادهها و تحلیل آنهاست ،ادامه مزییابزد.
در این پژوهش با مصاحبه بزا  8نازر بزه اشزباع و کاایزت
نظری رسیدهایم.
باتوجه بزه شزرایط ذکرشزده ،مصزاحبهشزوندگان بزه
شر جدول  2انتخاب شدند.
1

. Theoretical Sampling
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جدول  -2تخصص و مشخصات مصاحبهشوندگان
مصاحبه
شونده

تخصص

سابقة تخصص در

مدرک

حوزه امنیتاطالعات

تحصیلی

دلیل انتخاب

بازرس انجمن علمی رمز ،عضو هیئت مؤسس و
الف

مدیرعامل سابق شرکت امنیتی فناوری
اطالعات -عضو هیئت مدیرة شرکت امنیتی

 15سال

کارشناسی

تجربة مدیریتی و صنعتی-

ارشد

آشنایی با مااهیم پژوهش

فناوری اطالعات
ب

جانشین قرارگاه سایبری سازمان پدافند غیرعامل

 18سال

ج

مدیرعامل شرکت دیدهبان افتا

 10سال

د
ه
و

ز

مدیرعامل شرکتی در حوزة امنیت فناوری
اطالعات
هیئت علمی دانشگاه مالك اشتر -مدیر سابق
تحقیقات
مدیر مرکز  ICTشرکت فناوری اطالعات-
مدیر سابق مرکز پدافند سایبری
معاون پژوهش شرکتی در حوزة امنیت فناوری
اطالعات
مدیر حوزة تحقیقاتی سایبری مؤسسة تحقیقاتی

 14سال
 15سال
 12سال

 9سال

 11سال

کارشناسی
ارشد
کارشناسی
ارشد

تجربة مدیریتی در سطح ملی
معرفیشدة مصاحبهشوندگان-
تجربة آموزشی و تحقیقاتی-
آشنایی با مااهیم پژوهش

دانشجوی

سابقة مدیریتی و صنعتی-

دکتری

آشنایی با مااهیم پژوهش

دکتری

معرفیشدة مصاحبهشوندگان-
سابقة علمی

کارشناسی

پیشنهادشدة مصاحبهشوندگان-

ارشد

سابقة صنعتی

دانشجوی
دکتری

پیشنهادشدة مصاحبهشوندگان-
تجربة تحقیقاتی -آشنایی با
مااهیم پژوهش

کارشناسی

پیشنهادشدة مصاحبهشوندگان-

ارشد

سابقة تحقیقاتی

براسززاس مراحززل و اصززول روش نظریززة دادهبنیززاد،

اطالعات انجام پذیرفت .مدت زمان هر مصاحبه حزدود

فرایند گردآوری و تجزیه و تحلیل دادههای هزر گزام از

 70تززا  120دقیقززه بززود کززه بعززد از هززر مصززاحبه مززوارد

مصاحبهها به صورت همزمان صورت میگیرد و پزس از

پیادهسازی شد و تعداد  229نکتة کلیدی به دسزت آمزد

تجزیه و تحلیل مصاحبة مزدنظر ،مصزاحبة بعزدی شزروع

که این مااهیم کدگذاری شد .بهمنظور تجزیزه و تحلیزل

شد که یافتههای هر کزدام از مصزاحبههزا جداگانزه بیزان

مصززاحبههززا و کدگززذاری بززاز از نززرمافزززار مززاکس

شد و پس از اتمام مرحلة تجزیه و تحلیزل هزر مصزاحبه،

کیززو.ای.دی 112اسززتااده شززد و روش تحلیلززی مززورد

دادههای مربوط به مصاحبة بعدی آمده است .این فرایند

اسززتااده بززرای تحلیززل مصززاحبههززا ،روشهززای تجزیززه و

تا تحقق «کاایزت نظزری» ادامزه مزییابزد و حزد توقزف

تحلیل دادههای کیای و رویکرد پزارادایمی کزه مراحزل

مصاحبهها با این معیار مشخص شده است .بزدین منظزور

تحلیززل داده از طریززق کدگززذاری بززاز (تززدوین ماززاهیم،

 8مصاحبه با مدیران ارشد صنعت بخش امنیزت فنزاوری

1
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مقولهها) ،کدگزذاری محزوری (ایجزاد پیونزد بزین یزك

این مرحله ،محقق یك مقوله مرحلزة کدگزذاری بزاز را

مقوله با مقولههای فرعی) و کدگزذاری انتخزابی (تلایزق

انتخاب و در مرکز فرایند در حال بررسی قرار میدهد و

مقولززههززا بززرای چززارچوب نظززری) اسززت و بززه عرضززة

دیگر مقولههزا را بزه آن ربزط مزیدهزد .بزدینمنظزور از

پززارادایم منطقززی یززا تصززویر تجسّززمی از نظریززة در حززال

رویکززرد پززارادایمی ،کززه در آن کدگززذاری محززوری

تکوین می پردازد ،استااده شده است و همچنین مراحزل

براسززاس شززرایط علززی ،محتززوا ،شززرایط مداخلززهگززر،

سهگانة کدگذاری در عمزل بزهصزورت متزداخل انجزام

راهبردها و پیامدها انجام میپذیرد ،استااده شزده اسزت.

می گیرند .بدین منظور با تولید کدهای توصیای ،مقایسة

در این رویکرد مقولة محوری به عنوان پدیده در مرکزز

مسززتمر آنهززا ،محقززق را بززه کززدهای تاسززیری رهنمززون

قرار میگیرد .مقولههای اثرگذار بر مقولزة محزوری ،در

مززیکنززد و بززا همززین روش مرحلززه مرحلززه ،مجموعززة

نقززش شززرایط علززی در مززدل قززرار م زیگیرنززد .شززرایط

خوشهها کامل و کاملتر شده و با تاسیر و خوشزهبنزدی

مداخلهگر به همراه شرایط زمینهای و پدیده بر راهبردهزا

آنها در یك سطح باکتر ،مضامین فراگیر ظهور مییابند.

تمثیر میگذارنزد .شزرایط مداخلزه گزر نمایزانگر شزرایط

در کدگذاری باز ،وقایع و یا چیزهای مشزاهدهشزده

زمینهای عمومی بوده که بر راهبردها اثرگذارند .زمینهها

در دادهها نامگذاری میشوند و بزر فهزم مشخصزههزایی

شززرایط خززا

مززؤثر بززر راهبردهززا را نشززان م زیدهززد.

تمرکز میشود که موجب منحصربهفردشدن ایزن وقزایع

راهبردها نیز بر اثزر پدیزده ،شزرایط مداخلزهگزر و زمینزة

شده است .در کدگذاری باز ،دو فعالیت کلیزدی شزامل

نتیجة کنشها و بر همکنشهزای خزا

منزتج از پدیزده

ماهززومسززازی و مقولززهبنززدی وجززود دارد (اسززتراوس و

است .درنهایت نیز نتایج راهبردها به عنوان پیامدها ارائزه

کززوربین)1998 ،؛ بززدینرو دادههززای بززهدسززتآمززده بززر

میشود (کرسول.)2005 ،

اسززاس سززؤاکت سززادهای ماننززد چززه ،کززه ،چگونززه و ...

سومین عنصزر نظریزة دادهبنیزاد کزه خروجزی اصزلی

تجزیه و تاکیك مزیشزوند؛ سزپس بزا «مقایسزة مسزتمر»

مرحلزززه ،کدگزززذاری انتخزززابی محسزززوب مز زیشزززود،

دادههززا ،رویززدادهای مشززابه عنززوان ماهززومی مشززابهی

«گزارههای تئوریك» یا «قضزیه» هسزتند کزه بیزانکننزدة

میگیرند .مقوله ها از مقایسزة مسزتمر مازاهیم ،توجزه بزه

روابززط تعم زیمیافتززه ب زین ی زك مقولززه و ماززاهیم و ب زین

شباهتها و تااوتهای میان آنها شزکلگیزری ماهزومی

مقولههای معیّن است .در ایزن پزژوهش ،نتزایج براسزاس

انتزاعزیتززر ایجزاد مزیشززود .در ایزن پززژوهش از تحلیززل

قضززایای نظززری و گزززارههززای حکمززی و طززی فراینززد

سطربهسطر بزرای کدگزذاری مصزاحبههزا اسزتااده شزده

کدگززذاری انتخززابی بیززان و بززا اسززتناد بززه اظهززارات

اسززت .در ایززن حالززت ،تحلیززل کلمززهبززهکلمززه مصززاحبة

مصززاحبهشززوندگان قضززایا و نی زز زیرقض زیههززای نظززری

پیزززادهشزززده انجزززام مز زیشزززود .ایزززن شزززیوه بزززاوجود

تشریح میشود.

وقززتگیربززودن ،مززؤثرترین شززیوه بززرای تولیززد سززریع

در روش پززژوهش کیاززی از معیززار اعتمادپززذیری یززا

مقولزههاسززت؛ سززپس در کدگززذاری محززوری ،یکززی از

قابلیت اعتماد برای ارجاع به ارزیابی کیایت نتایج کیای

مقوله های کدگذاری باز به عنوان مقوله یا پدیدة اصزلی

اسززتااده مززیشززود (توینینزز

 .)1999 ،قابلیززت اعتمززاد

انتخاب شده و در مرکز فراینزد قزرار مزیگیزرد و سزپس

معیاری است که در آن میتزوان بزه یافتزههزای پزژوهش

سایر مقولهها (زیرمقولهها) به آن ربط داده مزیشزود .در

کیاززی متکززی بززود و بززه نتززایج آن اعتمززاد کززرد .قابلیززت
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اعتماد شامل چهار معیار قابل قبول بودن ،انتقزالپزذیری،

 )1985در این پژوهش از استراتژیهای جزدول  3بزرای

قابلیت اطمینان و تمییدپزذیری اسزت (لینکزولن و گوبزا،

تممین اعتمادپذیری استااده شد.

جدول  :3روشهای تأمین اعتمادپذیری پژوهش حاضر
معیار

روایی ورودیهای پژوهش

قابل قبول بودن

زیرمعیارها

روایی دادههای
ورودی پژوهش

اقدام انجامگرفته

استراتژی تأمین

معرفی مصاحبهشوندگان بعدی به پیشنهاد

نمونهگیری گلولهبرفی

مصاحبهشوندگان قبلی
انتخاب مصاحبهشوندگان براساس توصیة

نمونهگیری برمبنای اعتبار

متخصصان

روایی تاسیری

استااده از توصیاگرهای با حداقل

بهرهگیری از عبارات توصیای مانند نقل قول در

(ماکسول)1992 ،

مداخله

تاسیرها

استااده از روش نمونهگیری بر

انتخاب مصاحبهشوندگان از بین افراد معتبری

مبنای اعتبار

مدیران ارشد نامی در تحقیقات

انتقالپذیری

وصف تاصیلی همة جزئیات

ارائة یك تصویر ماصل از زمینهای که پژوهش در
آن انجامشده
در اختیار گذاشتن دادهها ،روشها و تصمیمات با

قابلیت اطمینان

هدف بازبینی و موشکافی پژوهش به کمك دیگر

ممیزی قابلیت اطمینان

پژوهشگران

تمییدپذیری

ارائة جزئیات روشها و دادههای

ارائة گزیدة مصاحبهها و نیز توضیح روند تحلیل

پژوهش

دادهها تا دستیابی به نتایج پژوهش

پززس از مززدلسززازی و کدگززذاری انتخززابی و اثبززات

 -4تجزیه و تحلیل

قضززایای اثرگززذاری دانززش مشززتری بززر شززاخصهززای

 -1-4کدگذاری باز

عملکززردی ،ایززن اثرگززذاری باتوجززهبززه چهززار وجززه

اولین مرحله از تحلیل داده ،کدگذاری باز است .در

چارچوب کارت ارزیابی متزوازن ،در هریزك از وجزوه

کدگززذاری بززاز ماززاهیم شناسززایی و ویژگ زیهززا و ابعززاد

بررسی میشود .در این گام مقولههای عملکردی مدل و

مربوطه کشف میشود.

اثباتشده در قضایا ،در وجوه عملکردی کارت ارزیابی

براساس مصاحبههای انجامیافته در این پژوهش بزا 8

متززوازن قیززاس و در هززر وجززه تخصززیص مززییابززد و

نار از خبرگان صزنعت امنیزت فنزاوری اطالعزات تعزداد

اثرگذاری دانش مشتری بر هریك از وجزوه عملکزردی

 229کد توصیای استخراج شد .این کزدها در  63مقولزة

مشخص میشود.

فرعی و  3مقولة اصلی دستهبندی شد .در جدول  4نحوة
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شکلدهی مقوکت بیان شده است:
جدول  -4کدگذاری باز (مقولههای اصلی و فرعی و مفاهیم)
مقولة اصلی

مقولة فرعی

مااهیم

دانش مشتری

ایدهپردازی مشتری

استااده از تجارب و محیط مشتری برای ایده

6

کسب ایده از مشتری

13

دانش از مشتری

جذب دانش فنی از دانش مشتری

9

9

بلوغ دانش مشتری

افزایش جذب دانش مشتری

5

10

بهرهبرداری از دانش مشتری

5

کسب دانش مشتری

خدمات پس از فروش در دانش مشتری

2

2

دانش برای مشتری

ارائة آموزش بهرهبرداری

1

1

توسعة محصول

لزوم دانش مشتری در توسعة محصول جدید

2

36

از رده خارج شدن محصول براساس دانش مشتری

2

نصب و راهاندازی محصول بهواسطة دانش مشتری

3

شناسایی نیاز با دانش مشتری

9

توسعة محصول جدید با تحلیل خدمات پس از فروش

3

تست محصول بهواسطة دانش مشتری

12

امکانسنجی با استااده از دانش مشتری

5

جلوگیری از دوبارهکاری بهکمك دانش مشتری

2

کاهش هزینة سیستم اطالعاتی دانش مشتری

1

معرفی تممینکنندگان

1

کاهش هزینة بهروش تست از سوی مشتری

6

شرایط محیطی مناسب برای ارائة ایده

3

طوفان فکری

1

خرید ایده

5

ارتباط ایده با بلوغ دانش

7

استااده از ایدههای موجود

2

وجوب فکر باز برای ایدهپردازی

1

برگزاری سمینارها

3

وجوب انگیزش نیروی انسانی برای بلوغ دانش

8

وجوب فرایند دانشمحور برای بلوغ دانش

3

بهرهبردن از منابع انسانی خوشفکر

1

وجوب بانك اطالعاتی برای بلوغ دانش

8

وجوب آموزش برای بلوغ دانش

9

عملکرد شرکت

کاهش هزینه

ایده

بلوغ دانش

وجوب فرهن

سازی برای بلوغ دانش

فراوانی کدهای باز

2

19

10

19

34

41

148
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توسعة بازار

دانش فنی

کاهش زمان ایده تا محصول

دادن آموزشهای امنیتی به مشتریان برای توسعة بازار

2

تبلیغات

1

باکبردن کیایت محصول برای توسعة بازار

2

شناخت بازار مشتری

5

تبلیغ بهواسطة دانش مشتری

2

مطالعه

2

جذب دانش

2

استااده از دانش شبکة همکاران

5

استااده از تجارب

2

مباحبههای فنی

1

روش استاد-شاگردی

1

کاهش زمان ایده تا محصول با دانش مشتری

10

استااده از فناوری نوین برای کاهش زمان ایده تا

2

12

13

16

محصول

وفاداری مشتری

زمینههای صنعت مؤثر

مشخصات محصوکت

بر عملکرد

مشخصات محیطی

مشخصات بازار

نسخهگذاری محصول و ارائة محصول اولیه به بازار

2

برونسپاری هوشمند

2

ارتباط دانش مشتری و وفاداری

2

ارائة محصول باکیایت برای وفاداری مشتری

4

تعهد به مشتری و محصول

2

تنوع خدمات و محصوکت

2

ترکیب خدمات و محصوکت

6

باکبودن زمان توسعة محصول

2

بومیبودن صنعت

2

باکبودن هزینة تولید و پژوهش

2

کوتاهی طول عمر محصول

3

نسخهبرداری راحت محصوکت از سوی رقبا

1

پیچیدگی فناوری

9

تااوت محیط کاری با دیگر صنایع

3

نیاز به تخصص زیاد نیروی انسانی

3

اهمیت صنعت در سطح کشور

2

فعالنشدن بازارهای B2C

1

بازار بالقوة بزرگ در آینده

2

همهگیربودن صنعت

2

8

27

8

5

40
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سه مقولة اصلی دانزش مشزتری ،عملکزرد شزرکت و

مشخصات محیطی و مشخصات بازار شده است.

زمینههای صنعت مؤثر بزر عملکزرد ،در کدگزداری بزاز

فرایند جمعآوری دادهها و تجزیه و تحلیزل آنهزا تزا

شناسایی شد .در ادامه برای مقولة اصلی دانش مشتری 5

جایی ادامه یافزت کزه محقزق در دادههزا بزه مزرز اشزباع

مقولة فرعی دانش برای مشتری ،کسزب دانزش مشزتری،

رسزززید و مازززاهیم مزززرتبط بزززا پدیزززدة مزززدنظر کزززه

بلززوغ دانززش مشززتری ،ایزدهپززردازی مشززتری و دانززش از

مصاحبه شوندگان مختلزف مطزر مزیشزوند -تکزراری

مشتری استخراج شد که شامل  41کد باز است.

شده و هی گونه تغییزری در جریزان مازاهیم و مقزوکت

مقولززة عملکززرد نیززز شززامل  8مقولززة فرعززی توسززعة

خززا

نشززده اسززت و حصززول کاایززت نظززری ر داده

محصزول ،کززاهش هزینزه ،ایززده ،کزاهش زمززان ایزده تززا

اسزت و مطلزب جدیزدی بزه مزدل اضزافه نشزود و ادامززة

محصول ،وفاداری مشتری ،بلوغ دانزش ،توسزعة بزازار و

پژوهش تغییری در مااهیم و مقولههای ظهوریافتزة حزین

دانش فنی شده که از  148کد باز مستخرج شزده اسزت.

پژوهش در پی نداشته باشد .در جزدول  5فراینزد ظهزور

زمینههای صزنعت مزؤثر بزر عملکزرد از 40

 63ماهوم و چگونگی تحقق کاایت نظزری در پزژوهش

در خصو

کد باز منجر به سزه مقولزة فرعزی مشخصزات محصزول،

حاضر نشان داده شده است.

جدول  -5فرایند ظهور مفاهیم و مقوالت تا مرز کفایت نظری
تعداد

تعداد

مقولههای

مقولههای

فرعی

اصلی

الف

37

27

12

3

-

ب

40

25

14

3

15

4

ج

18

17

11

3

5

0

0

د

33

25

14

3

10

0

0

ه

34

26

12

3

4

0

0

و

24

18

11

3

2

0

0

ز

22

20

13

3

0

0

0

21

18

10

3

0

0

0

مصاحبه

فراوانی
کدهای باز

تعداد مااهیم

تکمیل

تکمیل

تکمیل

مااهیم

مقولههای فرعی

مقولههای اصلی

-

0

 -2-4کدگذاری محوری

این پژوهش مقولزة اصزلی عملکزرد بزوده و مقولزههزای

در این مرحلزه از پزژوهش پزس از کدگزذاری بزاز،

فرعززی توسززعة محصززول ،کززاهش هزینززه ،توسززعة بززازار،

باتوجهبه رویکزرد پزارادایمی ،مقولزة دانزش مشزتری بزه

دانزش فنزی ،وفزاداری مشزتری و کزاهش زمزان ایزده تزا

عنوان مقولة محوری (پدیده) در نظر گرفته میشود کزه

محصول که نمایانگر هر چهار وجه مدل کارت ارزیزابی

اثر این پدیده بر عملکرد سازمان سنجیده شود؛ بزدینرو

متوازن بوده ،در نقش پیامد است .با این رویکرد مطزابق

مقولههای فرعی دانش از مشتری و دانش بزرای مشزتری

بززا شززکل  1کدگززذاری محززوری انجززام پززذیرفت .در

نیز در نقش پدیده معرفی میشوند .پیامدهای مزدنظر در

زمینه نیز باتوجهبه بررسی موضوع پزژوهش در

خصو
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صنعت امنیت فناوری اطالعات ،مقولزههزای فرعزی ایزن

باتوجززهبززه مززدل ترس زیمشززده در کدگززذاری محززوری

صنعت کزه شزامل مشخصزات محصزوکت ،مشخصزات

شرایط علی ،سطح بلزوغ دانزش و بلزوغ دانزش مشزتری بزر

بازار و مشخصات محیطی بوده ،در نقزش زمینزه معرفزی

دانش مشتری به عنوان پدیده ،اثر میگذارند .پدیده دانزش

شد .شرایط مداخلهگر نیز ایده است کزه بزر راهبردهزای

مشتری باتوجزهبزه زمینزة صزنعت امنیزت فنزاوری اطالعزات

منتج از پدیده اثزر مزیگزذارد .کسزب دانزش مشزتری و

(مشخصزززات محصزززول ،مشخصزززات بزززازار ،مشخصزززات

ایده پردازی مشتری نیز در جایگاه راهبردها معرفی شزده

محیطی) و با شرایط مداخلهگر ایده به راهبرد کسب دانزش

که بر نتایج مدنظر اثرگذار است .شرایط علزی اثرگزذار

مشتری و ایزدهپزردازی مشزتری منزتج شزده و درنهایزت بزر

بر پدیدة دانش مشتری بلوغ دانش و بلوغ دانش مشزتری

عملکرد شرکت که شامل توسعة محصول ،کزاهش هزینزه،

است که بر سطح دانش مشتری اثرگذار اسزت .بنزابراین

توسعة بازار ،دانش فنزی ،کزاهش زمزان ایزده تزا محصزول،

براسززاس هززدف مقالززه و کدگززذاری بززاز انجززامشززده،

وفاداری مشتری اثر میگذارد.

کدگذاری محوری انجام پذیرفت.

شکل  :1مدل اثرگذاری دانش مشتری بر عملکرد (کدگذاری محوری)

 -3-4کدگذاری انتخابی

نظزری تشزریح مزیشزود .چکیزدهای پرمغزز از محتززوای

نظریهها در نظریة پزردازی دادهبنیزاد در یکزی از سزه

ماززاهیم کدگززذاریشززده بززهصززورت ایززن قضززایا بیززان

قالب کدگذاری بصری ،مجموعة قضایا و یا فرضیهها یا

می شود .بزا اسزتااده از کدگزذاری محزوری در صزنعت

روایت داسزتان ارائزه مزیشزود .در ایزن پزژوهش ،نتزایج

امینت فناوری اطالعات قضیههای زیر بیان میشود:

براسززاس قضززایای نظززری و گزززارههززای حکمزی و طزی

قضیة  :1مزدیریت دانزش مشزتری در شزرکتهزای

فراینززد کدگززذاری انتخززابی بی زان شززده و بززا اسززتناد بززه

امنیت فناوری اطالعزات بزر عملکزرد شزرکت اثرگزذار

اظهارات مصاحبهشزوندگان قضزایا و نیزز زیرقضزیههزای

بززوده و بهززرهبززرداری از دانززش مشززتری باعزز رشززد
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شاخصهای عملکرد شرکت میشود.
بیشترین ارجاع مصاحبههای انجامشده نیز بر موضوع

محصول است .در ادبیزات موضزوع نیزز ایزن اثرگزذاری
اشاره شده است (وان

و کوروکلیس2012 ،؛ رویزی و

عملکرد شرکت تمرکزز داشزته اسزت .در مصزاحبههزای

همکززاران2008 ،؛ هززاوریال و اشززیل2011 ،؛ ویلیززام و

انجامیافته بر تمثیر غیرمستقیم دانش مشزتری بزر عملکزرد

همکزززاران2009 ،؛ ونزز

2012 ،؛ فیزززدل و

مالی تمکید شده است و مؤلاههزای عملکزرد شزرکت از

همکاران2015 ،؛ کمبرتی و نوسی2009 ،؛ چان

دانش مشزتری اثرپزذیر هسزتند .در مصزاحبة انجزامشزدة

2009؛ خززداکرمی و چززان 2014 ،و بلبزالی و همکززاران،

«الف» اشاره شده است کزه «بزهجرئزت مزیتزوان گازت

 )2005در صنعت امنیت فناوری اطالعات نیز باتوجزهبزه

بززیش از  80درصززد محصززوکت در شززرکتهززای فنززاور

شرایط زمینههای اعم از مشخصات محصزول کزه شزامل

ناشی از بازخورد کلی مشتری هست».

تنوع محصول ،پیچیزده بزودن فنزاوری و ...و مشخصزات

و هوانزز

و یزه،

بززدینرو باتوجززهبززه شززرایط زمینززهای مشخصززات

بازار نقش دانش مشزتری حیزاتی اسزت؛ بزدینرو دانزش

محصززوکت در شززرکتهززای امنیززت فنززاوری اطالعززات

مشتری در توسعة محصول در این صزنعت نقزش مهمزی

دانش مشتری برای بهبود عملکرد شزرکتی مزؤثر اسزت.

دارد .نقش دانش مشتری در ابتدای این فرایند تا انتهزای

در مصاحبة «د» نیر در این خصو

بیان شده است که:

«بسیاری از ایدهها که بنزده روی آن کزار کزردم ،بزا

آن بسززیار مززؤثر اسززت .در گززام اول دانززش مشززتری در
شناسایی نیاز مشتری در صنعت امنیت فناوری اطالعزات

صحبت با مشتری به دست آمده است .ایزن موضزوعات

نقزززشآفزززرین اسزززت .در مصزززاحبة «ب» در خصزززو

با استااده از دانزش و پایزة علمزی خزود و بزا ترکیزب بزا

شناسایی نیاز مشتری از دانش مشتری به شر زیر اشزاره

صززحبت مشززتری بززه دسززت آمززده اسززت .اصززلش را از

شده است:

مشززتری گرفتززهام .مشززتری از صززحبت عامیانززه شززروع
میکند و من با دانش امنیت آن را کامل میکنم».
در اینجزززا نیزززز در شزززرایط زمینزززهای مشخصزززات

«مززا بای زد نی زاز مشززتری را باهم زیم؛ فقززط بززا اصززول
خودمان کار نکنیم .به مشتری بگوییم میخزواهیم فزالن
کار را انجام بدهیم چه کار کنیم».

محصوکت در شزرکتهزای امنیزت فنزاوری اطالعزات،

در ادامه در امکزانسزنجی بزرای توسزعة محصزول و

بهرهبرداری از دانش مشتری در عملکرد شزرکت اشزاره

خدمات نیز دانش مشتری اثرگذار است باتوجهبه شرایط

شده است .بدینرو دانش مشتری بر مؤلاههای عملکزرد

زمینهای صنعت امنیت فناوری اطالعزات کزه خزدمات و

شرکت مؤثر بوده و این موضوع بر مولاههزای مزالی نیزز

محصوکت با یکدیگر عجین اند ،نیاز بزه دانزش مشزتری

تمثیرگذار است.

بیشتر احساس میشود .در مصاحبة «ه» نیزز ایزن موضزوع

براسززاس ایززن قضززیه زیززر قض زیههززای زیززر تعریززف
میشود.

تمکید شده است.
«اولین دانش مورد نیاز شناخت شرکت است .اولزین

زیرقضززیة  :1-1باتوجززهبززه شززرایط محصززول امنیززت

سؤال امنیت ،معرفی شرکت ،تعداد کزاربران و خزدمات

فنزاوری اطالعززات ،دانززش مشززتری بززر توسززعة محصززول

اسززت؛ پززس نخسززت دانززش شززرکت بززوده کززه خیل زی

اثرگذار است.

تعیین کننده است .دانش دیگر ،شزناخت اولیزة شزرکت،

یکززی از مهززمتززرین نتززایج مززدیریت دانززش توسززعة

سززطح دانززش فنززی بززرای مسززئوکن ،سززاختار شززرکتی،
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زیرقضیة  :3-1باتوجهبه شرایط بازار امنیزت فنزاوری

شناخت مجموعه».
همچنزززین در مرحلزززة امتحزززان محصزززول جدیزززد،
بهززرهبززرداری از دانززش مشززتری نیززاز اسززت .در مصززاحبة

اطالعات ،دانش مشزتری بزر توسزعة بزازار شزرکتهزای
امنیت فناوری اطالعات اثرگذار است.

«الف"» باتوجهبه شرایط زمینهای صنعت امنیزت فنزاوری

توسعة بازار باتوجهبه شرایط بازار و بازار بزالقوة ایزن

شزرایط محصزوکت ایزن موضزوع

صنعت یکی از مهمترین مؤلاههای عملکردی است کزه

اطالعات به خصو
بیان شده است:

بر تعداد مشتریان و بهتبعِ آن فروش بیشتر تزمثیر دارد .در

«معموکً شزرکت هزا بزا ارائزة نمونزة اولیزه بزا قابلیزت

این شرایط تبلیغ یکی از مؤلازههزای اثرگزذار در توسزعة

محززدود بززرای گروه زی از مشززتریان پیشززتاز و دریافززت

بازار است .بهرهگیری مشتری و شناخت وی از بازار نیزز

بازخوردهای عمیق عمل میکنند».

در توسززعة بززازار ایززن صززنعت مززؤثر اسززت .در مصززاحبة

ای زدهپززردازی مشززتری بززا کسززب ایززده از مشززتری و

«الف» این موضوع اشاره شده است.

استااده از تجارب و محیط مشزتری در توسزعة محصزول

«بسیاری از مشتریان ،مشتریان دیگزر را مزیشناسزند.

نیز مؤثر است و در ابتزدای فراینزد ایزده تزا محصزول بزه

بهترین شیوه تبلیغ خزود مشزتری اسزت .همزان گونزه کزه

شرکتهای امنیت فناوری اطالعات مؤثر است.

شبکة تولیدکنندگان داریم ،شزبکة مشزتریان نیزز داریزم.

زیرقضیة  :2-1باتوجهبزه شزرایط محصزول و شزرایط

بعضی از مشتریان مبلغ هستند .بزه مشزتریان دیگزر زنز

بازار امنیت فناوری اطالعات ،دانش مشزتری بزر کزاهش

میزنند .بعضزی از مشزتریان زیرمجموعزهای از مشزتریان

هزینهها مؤثر است و باع کاهش هزینهها میشود.

دارند؛ مانند شرکتهای بزرگ».

دسزززتابی بزززه دانزززش مشزززتری نیزززاز بزززه زیرسزززاخت و
سززرمایهگززذاری دارد .بنززابراین نخسززت بززه نظززر م زیرسززد

زیرقضززیه  :4-1بززرای افزززایش وفززاداری مشززتری از
دانش مشتری میتوان بهره برد.

مدیریت دانش مشتری باع افزایش هزینهها میشزود ،امزا

دانززش بززرای مشززتری یکززی از مؤلاززههززای افزززایش

نتزایج مززدیریت دانززش مشزتری در صززنعت امنیززت فنززاوری

وفاداری است .زمانی که شما برای مشزتری اطالعزات و

باع کاهش هزینهها میشود .جلوگیری از دوبارهکاریها

دانش ارسال میکنید ،باعز

افززایش وفزاداری مشزتری

یکزی از مؤلازههززای مزؤثر در کزاهش هزینززههاسزت .یکززی

م زیشززود و باتوجززهبززه شززرایط زمینززهای ایززن صززنعت و

دیگر از مؤلاههای کاهش هزینه باتوجهبزه شزرایط زمینزهای

مشخصات محصول و پیچیدگی ،دانش برای مشزتری از

شرایط محصزوکت در امنیزت فنزاوری اطالعزات ،کزاهش

مؤلاههای مهم افزایش وفاداری است .در مصزاحبة «ب»

هزینة تست از سوی مشتری است کزه در مصزاحبة «د» ایزن

این موضوع اشاره شده است:

موضوع بهصورت زیر اشاره شده است:
«محصززول را بززه مشززتری قابززل اعتمززاد بززدهیم و او
ارزیززابی کنززد و در محززیط عملیززاتی خززوب و بززد را

«اگززر وفززاداری مشززتری نباشززد ،نم زیتززوانیم بززا آن
تجارت کنیم .برای وفاداری مشتری باید شزااف باشزیم.
دائماً باید اطالعات با مشتری رد و بدل شود».

تشخیص دهیم .هم کاهش هزینه داده ایم؛ یعنزی رفزت و

زیرقضززیة  :5-1باتوجززهبززه شززرایط محصززول صززنعت

برگشت محصول کم شده است و هم یك نازر را بزرای

امنیت فناوری اطالعات ،دانش مشتری بر افزایش دانزش

تست نگذاشتهایم».

فنی اثرگذار است.
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در شرایط زمینهای صنعت امنیزت فنزاوری اطالعزات و

از بومیبودن صنعت ،تااوت محیط کاری با دیگر صزنایع و

مشخصات محصول نیزاز بزه دانزش فنزی متناسزب و بزهروز

نیاز به تخصص زیاد نیزروی انسزانی بزرای مزدیریت دانزش

هستیم .دانش از مشتری در این زمنیه اثرگذار است .کسزب

مشتری ،به بلوغ دانزش و بلزوغ دانزش مشزتری در ایزن نیزاز

دانش مشتری یکی از راهبردهای ارائزهشزده اسزت .شزرایط

شززرکتهاسززت .بززدینمنظززور نیززاز بززه بلزوغ جززذب دانززش

زمینهای محیطی این صنعت باع میشود جزذب دانزش از

مشتری و بلوغ بهرهبرداری از دانش مشتری اسزت .بنزابراین

مشتری در توسزعة دانزش فنزی شزرکت اثرگزذار شزود .در

شرکت باید بتواند دانش مشتری را از طرق مختلف جزذب

مصاحبه «ه» این مطلب بدینگونه بیان شده است:

کند .جذب دانش مشتری از عوامزل علزی مزدیریت دانزش

«خیلی از دانش هزا کالسزیك نیسزت .مخصوصزاً در
زمان ارائة خدمت با خیلی از مشکالت مواجه میشزویم

مشتری است .در مصاحبة «الف» در خصو

جذب دانزش

مشتری موارد زیر بیان شد:

که در صنعت با آن روبه رو نمیشویم که خیلی ایزده بزه

«اگر بلوغ دانش به یك میزان باشد که برای مشزتری

ما میدهد و خیلی دانزش فنزی در کارکنزان آن شزرکت

ارزش قائل باشیم که نظر بدهد ،مشتری ایزده هزایی دارد

است که در حل مسئله کمك میکند».

که باید بتوانیم بگیریم .باید شرکت قبل از تحویزل کزاک

زیرقضیة  :6-1زمان ایزده تزا محصزول بزا اسزتااده از
دانش مشتری در صنعت امنیت فناوری اطالعات کاهش
مییابد.
براساس مشخصات محصول این صنعت و طزول عمزر
پایین محصوکت در این صزنعت زمزان ایزده تزا محصزول
یکی از مؤلاههای مهم در عملکرد صنعت اسزت .در ایزن

و بعد از تحویل کاک مشتری را رصد کند».
برای افزایش بلوغ دانش نیز باید شرکت برنامهریزی
انجام دهد تا شزرایط و زیرسزاختهزای مربوطزه اعزم از
بانززكهززای اطالعززاتی ،فراینززدهای کززاری مناسززب،
فرهن

سازی و ...بدینمنظور انجام شود.

 -4-4اثر دانش مشتری بر وجوه عملکرردی

کاهش زمان پژوهش و توسعه ارائه دهند .بهزرهبزرداری از

کارت ارزیابی متوازن
بنابر نتایج کدگذاری محوری و انتخابی دانش مشزتری

دانش مشتری باع کاهش زمان ایده تا محصزول شزده و

بززر شززش شززاخص عملکززردی توسززعة محصززول ،کززاهش

استااده از دانش مشزتری در هزر مرحلزه از فراینزد توسزعة

هزینززه ،توسززعة بززازار ،دانززش فنززی ،کززاهش زمززان ایززده تززا

محصول باع کاهش این زمان میشود .بهطزور مبزال در

محصول ،وفاداری مشتری اثر مزیگزذارد .براسزاس هزدف

تست نمونة مهندسی این زمان را میتزوان کزاهش داد .در

مقالززه ،باتوجززهبززه چززارچوب کززارت ارزیززای متززوازن ،ایززن

مصاحبة « » این موضوع بیان شده است:

اثرگذاری بر چهار وجه فراینزدهای داخلزی ،مزالی ،توسزعة

شرایط صزاحبان صزنعت بایزد راهکارهزایی در خصزو

«با استااده از دانش مشتری و محیط عملیاتی مشتری

بززازار ،نززوآوری و یززادگیری بررسززی م زیشززود .مطززابق بززا

رفت و برگشتهای محصزول هنگزام تسزت محصزول بزا

دسززتاوردهای ایززن پززژوهش دانززش مشززتری باع ز توسززعة

مشتری کاهش مییابد»

محصول بیشتر در صنعت امنیت فناوری اطالعات میشزود.

قضیة  :2بلوغ دانش در شرکتهای امنیزت فنزاوری
اطالعات بر مدیریت دانش مشتری اثر میگذارد.

این موضوع وجه فرایندهای داخلزی مزدل کزارت ارزیزابی
متوازن است .بهبود فراینزد توسزعة محصزول و توسزعة سزبد

باتوجززهبززه شززرایط زمینززهای مشخصززات محیطززی و

محصول یکی از شاخصهای وجه فرایندهای داخلی مزدل

مشخصات محصولی صنعت امنیت فنزاوری اطالعزات اعزم

ارزیابی کارت متزوازن اسزت .همچنزین دانزش مشزتری در
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صنعت امنیت فناوری اطالعات باع کاهش زمان ایزده تزا

 -5نتیجهگیری
در دنیززای رقززابتی امززروز دانززش مشززتری ،دارایزز ِ
ی

امنیت فناوری اطالعات و کوتاهی طول عمر محصول ،ایزن

نامحسززوس و بسززیار ضززروری بززرای هززر شززرکتی اسززت

شززاخص از مهززمتززرین شززاخصهززای عملکززرد در وجززه

(شززامی زنجززانی و همکززاران .)2008 ،ایززن دانززش در

فرایندهای داخلی در این صنعت است.

عملکرد شرکتها مؤثر است (فیدل و همکزاران.)2015 ،

محصول میشود .باتوجهبه مشخصات محصول در صزنعت

دانش مشزتری بزر کزاهش هزینزه در صزنعت امنیزت

شززرکتهززا در عصززر حاضززر بایززد عملکززرد خززود را در

فنززاوری اطالعززات تمثیرگززذار اسززت .در صززنعت امنیززت

حوزههای مختلف بررسی کنند و توسزعه دهنزد؛ بزدینرو

فنززاوری اطالعززات باتوجززهبززه شززرایط بززازار و شززرایط

مدل کارت ارزیابی متوازن با دیدگاه جامع عملکزرد کزل

محصول کاهش هزینه از شاخصهزای مهزم وجزه مزالی

شرکت را بررسی میکنزد (اکبزال .)2015 ،در ایزن مقالزه

مدل کارت ارزیابی متوازن است .کزاهش هزینزه باعز

اثر دانش مشتری بر عملکزرد کزل شزرکت بزا اسزتااده از

افزایش سود ،افزایش سطح بازار و مزیت رقابتی شزده و

روش نظریة دادهبنیاد بررسی شده و اثبات شد کزه دانزش

عملکرد مالی شرکت را افزایش میدهد.

مشتری بر شاخصهای عملکردی شرکت اثرگذار اسزت؛

توسزززعة بزززازار و افززززایش تعزززداد مشزززتریان یکزززی از

همچنین در قیاس بزا چزارچوب کزارت ارزیزابی متزوازن،

شاخصهای مشتریان در مدل ارزیزابی عملکزرد بزوده اسزت.

این اثرگذاری در شاخصهای هر چهار وجزه عملکزردی

دانش مشتریان در صنعت امنیت فناوری اطالعات بزر توسزعة

نشان داده شد .براین اساس مدل اثرگذاری دانش مشزتری

بازار اثرگزذار اسزت و باعز افززایش مشزتریان مزیشزود .از

با شرایط زمینهای صنعت امنیت فناوری اطالعزات ترسزیم

دیگر شاخصهای وجه مشتری مدل کارت ارزیزابی متزوازن

شد .در این مدل چگونگی اثرگزذاری دانزش مشزتری بزر

وفاداری مشتری بوده است که در این پژوهش مشخص شزد

عملکرد و شاخصهای عملکزردی بزا اسزتااده از شزرایط

دانش مشتری نیز باع افزایش وفزاداری مشزتری در صزنعت

زمینهای صزنعت امنیزت فنزاوری اطالعزات و مداخلزهگزر

امنیت فناوری اطالعات میشود.

نشان داده شد.

وجه نوآوری و یادگیری دانش مشتری

در این پژوهش نیز بر اهمیزت تزمثیر بلزوغ دانزش بزر

در شرکتهای فناوری اطالعات ،دانزش فنزی را توسزعه

مدیریت دانش مشتری اشاره شده اسزت؛ بزدینرو بزرای

میدهد .باتوجه به مشخصات محصول و نیاز بزه فنزاوری

اثرگززذاری بیشززتر دانززش مشززتری بززر شززاخصهززای

پیشرفته در امنیت فناوری اطالعات ،این شاخص در ایزن

عملکردی باید بلوغ دانش و دانزش مشزتری ارتقزا یابزد.

صنعت مهم است.

سطح بلزوغ دانزش در شزرکتهزا از عوامزل مهزم بزرای

در خصو

بنززابراین در ایززن پززژوهش اثبززات م زیشززود کززه دانززش

افزایش عملکرد است .این موضوع در مطالعزات پیشزین

مشتری بر هر چهار وجه عملکردی اثزر مزیگزذارد .دانزش

موضززوع بیززان نشززده بززود؛ بنززابراین بززرای بهززرهبززردن از

مشتری در وجه مالی بر کاهش هزینه ،در وجزه مشزتری بزر

اثرگذاری دانش مشتری بر عملکرد باید بلوع دانش نیزز

وفاداری مشتری و توسعة بازار ،در وجه فراینزدهای داخلزی

در صنعت رشد کند و این شزرکتهزا بایزد بزر افززایش

بر توسعة محصول و کزاهش زمزان ایزده تزا محصزول و در

بلوغ دانش هدفگذاری کنند.

وجه نوآوری و رشد بر دانش فنی اثر میگذارد.

مهمترین دستاورد حاصل از این پژوهش ،نشاندادن
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