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 جایگاه جمع سپاری در طراحی و توسعه محصول جدید

2لیال باغ شیرین           1الهام ازنب
 

 چکیده

 هَزدتَخِّب ثػیبز ّبی اخیس اش غَی غبشهبىداًػت. کِ دز غبلثس ٍة  یهجتٌ ٍکبز کػت یالگَ کیتَاى خوـ غپبزی زا هی

ًَآٍزاًِ  ّبی حل زاُکػت  یاش افساد فقبل دز ثػتس ٍة ثسا یبدیتقداد ش اش ،یفساخَاى فوَه کی ٍاغغِ ثِکِ اغت.  قسازگسفتِ

 زکب ثِ قیوت ازشاىٍ  ثسخظ ًػبًیا ٍیًیس ثِ غتسغید خْتزا  غپبزی خوـ ایُیٌدافص عَز ثِ ّب غبشهبى ٍشُهسا گسفتکوک 

 ذتخبا کبزاى خوـدازی فبٍ یؽافصا ٍ ازیًگْد ،حفؼ ة،خر ّبیی اغتساتطی ثبید غپبزی خوـ یٌدآفسدز  هَفقیت ای. ثسگیسًد هی

ٍ  يییپب یاٌِیکَتبُ، ثب ّص شهبًی هدتدز  تَاىهیزا  غپبزی خوـثسای حل هػبئل کوک گسفت.  کبزاى خوـ. تب ثتَاى اش دؾَ

 ّب آىّبی هػبئل ثِ دغت آٍزد ٍ حلهحكَل خدید زا اش عسیق پیؿٌْبدات ٍ زاُ تَغقِ ٍعساحی  هػئلِثِ  (تیخوق) تَخِ خلت

کٌٌدگبى ٍ اعویٌبى اش تٌبغت هحكَل . کِ دز دزک ازشؼ هَزد اًتؾبز هكسفکبزثػتثِ  تس ثبکیفیتازائِ هحكَلی  ثبّدفزا 

هتخكف ٍ خبزج اش غبشهبى ثسای عساحی  کبزثساى ٍهؿبزکت افساد  غپبزی خوـثب ًیبش آى ثػیبز هَفق اغت دز  تَلیدؾدُ

. ؾَد هیثیؿتس هحكَل  فسٍؼ ٍهؿتسی  ثبغلیقِثبفث تغبثق  دزًتیدِ ٍاعالؿ اش غلیقِ هؿتسی  ثبفث ٍ ؾَد هیهحكَل ثیؿتس 

هحكَل ثبفث ایدبد هصیت زقبثتی ٍ زغیدى غبشهبى ثِ اّداف اغتساتطیکی دز ثبشاز  تَغقِ ٍٍخَد خوـ غپبزی ثسای عساحی 

 کبزگیسی ثِّب ٍ غبیس هتَى اهکبى ّب، گصازؼًوًَِثسخی  ثبهغبلقِ. ّدف هغبلقِ حبضس ایي اغت کِ ثِ زٍؼ تَقیفی ٍ ؾَد هی

 هحكَل زا ثسزغی کٌد. تَغقِ ٍخوـ غپبزی دز عساحی 

 تَغقِ هحكَل خدید -عساحی هحكَل خدید -ًَآٍزی -غپبزی خوـ کلوبت کلیدی:

 

                                                 
 )ًَیػٌدُ هػئَل( elhamaznab0411@gmail.com:، ایویلداًؿگبُ تْساى، تْساى یت کبزآفسیٌی،داًؿدَی ازؾد، هدیس- 1

 داًؿدَی ازؾد، هدیسیت کػت ٍکبز، داًؿگبُ تْساى، تْساى 3-

 فصلنامه جهان نوین

 No 2, 20 2 0, P 2 3 -3 6            23-36صص ، 1398 زمستان، هشتمسال دوم، شماره 

 (ISNN):   2645 - 3479             (                               2645 – 3479شماره شاپا:)
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 مقدمه

 یغبشىآغب بیٍ  یـتػس قیاش عس یثْجَد شًدگ یّبثِ دًجبل زاُ یخَد ّوَازُ دز عَل شًدگ یؽیداپ یثؿس اش اثتدا

 یشًدگ لیثب ٍغب پریس آغیت یاداهِ دازد ٍ اٍ زا اش هَخَد ىتبکٌَ ىشهب ىزًٍد اش آ يیا .تزٍشهسُ خَد ثَدُ اغ یکبزّب

کسدُ  لیخَد تجد یشًدگ غبشی آغبىدز خْت یؿسفتِ پثب تدْیصات  یبفتِ تکبهل ،یؾْسًؿیي، اختوبف یثػیبز غبدُ ثِ اًػبً

 یّبقدم اٍ نیؾَتس هیکیحبل ًصد ىچِ ثِ شهب ّس .تًداؾتِ اغ ًیکػبی تشهیٌِ غسف يیثؿس دز ا پیؿسفت .تاغ

تس زا دز یـغس هساتت ثِ یحسکت تثب اثداؿ کبهپیَتسّب دز چٌد دِّ گرؾتِ ثؿس تَاًػت. شهیٌِ ثسداؾتِ اغ يیدز ا یثلٌدتس

 (.mansori,2013) ًوبیدؽ اش ثیؽ آغبى خَد ثی یزا ثسا ٍشًدگیشهیٌِ ؾکل دّد  يیا

 ـثخكَ ادفسا ثب هؤثس تتجبعباز ازیثسقسٍ  دیدبا ثِ ّبىهبشغب شًیب ،قبثتیز یّبزفبکتَ تَغقٍِ  ضیتکٌَلَ ؾدز ثب

 دًوَ اشپیؽ ثیؽ هبًیشغب ّبی فقبلیتٍ  ؽبیفٍ مًدبا ایثس ّب آى ّبی هْبزتٍ  ّبادغتقداش ا دُغتفبٍ ا دخَ ىهؿتسیب

 ت،عالفبا آٍزی خوـ ت،عالفبا اکؾتسا تػْیلدز  دییبش ثسا 3 ٍة ی تَغقِ دزحبل مهفٍَْ  2 ٍة .غتا پیداکسدُ

 مهفَْ خوقیت هحَز داؾتِ اغت. خدهبت ٍ خْبًی دُگػتسدز ٍة  ّب ّوکبزیٍ  تتجبعب، ازخوقیت تخدهبٍ قبثلیت 

 اغت ّب غبشهبىدز  خوقی زهحَ تهحبغجب ،خوقی ّیدتخدهب ،غپبزی خوـاش  دُغتفبا ایثس هحسکیٍة  خدید

تسیي یکی اش هْن فٌَاى ثِاغت ٍ  قسازگسفتِ هَزدتَخِیکی اش ًؾسیبتی کِ اهسٍشُ ثػیبز  (.1391کؿتکبز ٍّوکبزاى،)

تَاًد دز دغتَز کبز، هی ٍکبز کػتّبی ٍ هدل یٌیکبزآفسزًٍدّبی حبل حبضس تحقیقبت آکبدهیک دز شهیٌِ ًَآٍزی، 

ّبی یک خوقیت اش ٍة ثسای اغتفبدُ اش تالؼ ٍکبزّب کػت آى هَخت ثِ کِ .(howe,2006) یسدگقساز  ٍکبزّب کػت

 .(bott & yung,2012کٌٌد )هدبشی ثسای دغتیبثی ثِ ٍؽبیف خبـ غبشهبًی اغتفبدُ هی

ّب اغت کِ ثب دزک اش فقبلیت ای هدوَفِ( عساحی ٍ تَغقِ هحكَل خدید فسایٌد یب 2008) 3ثٌب ثِ تقسیف السیچ ٍاپیتگس 

 یبثد.هحكَل خبتوِ هی تحَیل ٍثِ تَلید، فسٍؼ  ؾَد ٍهیفسقت ثبشاز آغبش 

ّبی خدید هَاخِ اغت کِ یکی اش خجسگی پسغٌل تحقیق ٍ تَغقِ ایي فسآیٌد ثب دٍ هحسک دزًٍی ٍ ثیسًٍی دز خلق ایدُ

اغت زٍیِ ای ٍ دیگسی داًؽ فقالًی هْبزت تفکس خالقبًِ ٍ اًگیصُ هَخَد دز داخل غبشهبى -ٍ ثبشیبثی ثِ لحبػ فٌی

(Poetz &Schreier,2012). ًَآٍزی هٌجـ فٌَاى ثِ غپبزی خوـ اش تَاىهی ثیسًٍی ّبیهحسک ثب هَاخِْ دز ٍ 

خوـ غپبزی اقدام یک ؾسکت یب هَغػِ  دزٍاقـ. (Tran et al. 2012خػت ) ثْسُ غبشهبى اش خبزج داًؽ ثِ دغتیبثی

ؾدُ، ثِ ؾجکِ ثصزگ ٍ ًبهؿخكی اش افساد، تحت یک تَغظ کبزهٌداى اًدبم هی قجالًغپبزی کبزی اغت کِ اغت. دز ثسٍى

 (.Howe, 2006اغت ) ؾدُ غپسدُفساخَاى ثبش 

                                                 
3- Ulrich and Epinger 
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 فٌی هبّس، کبز ًیسٍی یک ثِ ؾدت ثِ تَلید، دز (SME) هتَغظ ٍ کَچک یّبثٌگبُ غٌتی، عَز ثِ هحكَل عساحی دز 

 زا فسقتی غپبزی خوـاهب ؛ ثوبًد ثبقی زقبثتی خْبًی غغح دز ٍ دّد افصایؽ زا ٍزیثْسُ تب کٌٌدهی تکیِ یا حسفِ ٍ

 هبًٌد دزخَاغتی خدهبت تب کٌٌد پیدا دغتسغی آًالیي خَاهـ ثِ تب آٍزدهی فساّن کَچک ٍ هتَغظ یٍکبزّب کػت ثسای

هکسز اش غوت  قَزت ثِّب ایدُ Niu&LU,2019).)دٌّد  ازائِ زا هؿکلی ثسای یّب حل زاُ یب عساحی ،ایدُتَلید یک 

ؾَد هی آٍزیدز عَل شهبى ثسای تَغقِ ٍ عساحی هحكَل خدید ثسای ؾسکت خوـ کٌٌدُ ؾسکتخوقیت 

(Bayus,2013)ِهحكَل تَاًد ثِ عساحیهی یخوـ غپبز اشخولِ ایي فول هصایبی ثػیبزی ثسای ؾسکت دازد. ؛ ک ٍ 

 .(Niu&LU,2019 اش غَی خوقیت ثصزگ ختن ؾَد ) (PDD) هحكَل تَغقِ

ؾَد یقٌی ٍؽیفِ هحكَل دلخَاُ هؿتسی تَلید هی ٍ غپعثسخالف غیػتن غٌتی، اثتدا ًیبشغٌدی کسدُ  یخوـ غپبزدز 

ؾَد. دز عساحی هحكَل ٍ ثخؿی اش ٍؽبیف هغبلقِ ثبشاز ٍ ثبشازیبثی اش داخل ؾسکت ثِ ثیسٍى اش آى اًتقبل دادُ هی

تَاًٌد ثِ خالقیت ٍ ّب هیکٌٌد ٍ ثدیي تستیت غبشهبىهغسح هی یزٍؾٌ ثِایٌدب ثٌگبُ ثب اغتفبدُ اش ایٌتسًت ًیبشّبیؿبى زا 

 (.1389،شادُ حػيثبؾٌد )ًَآٍزی خَاهـ تخككی دغتسغی داؾتِ 

خَد زا تقغیل کسدُ ٍ ایي کبز زا ثِ فْدُ  ٍ تَغقِّب، ثخؽ تحقیق ایي هفَْم ثبفث ؾدُ کِ ثػیبزی اش ؾسکت

ّبی ًدَهی دز ثبشاز فسٍؼ ؾدُ ٍ دز گػتسؼ ثبشاز ّن کوک کسدُ خْؽثبفث ایدبد  ؛ کِثگرازًد کٌٌدگبًؿبى هكسف

 (.1392،ییٍ عجبعجباغت )هبّیبى 

 کٌٌدگبى هكسفدز حبل ؽَْز اغت کِ ثس هؿبزکت دادى کبزثساى ٍ  ٍکبز کػتؾَد خوـ غپبزی یک ًَؿ هدل گفتِ هی

فسایٌدّبی ازائِ خدهبت توسکص دازد کِ ، تَلید، هؿبزکت دز ایدُ غبشی، ًَآٍزی ٍ هػئلِّبیی چَى حل دز فقبلیت

 (.BAYUS.2010داؾت )هؿتسی اثسی هػتقین خَاّد  یٍ خؿٌَدثس کیفیت هحكَل، ٍفبدازی  یتدزًْب

خوـ غپبزی ٍ تأثیس آى دز  یٍ کبزکسدّبلرا دز ایي هقبلِ ّدف هب ایي اغت کِ ثب هسٍزی ثس هٌبثـ هَخَد اّداف 

 عساحی ٍ تَغقِ هحكَل ثپسداشین.

 پاریجمع س

ثسای اٍلیي ثبز زاثیٌػي  ٍَّ ٍگسدد. ثسهی یغپبز ثسٍىاقل ایي کلوِ ثِ دٍ ٍاضُ خوقیت ٍ  4(2009)عجق ًؾس اغچٌک 

5کسشتتَ ٍ زگٌسکسدًد )ایي ٍاضُ زا هقسفی  2006دز غبل 
ایي هَضَؿ زا  ّبٍ دز ّوبى غبل هدلِ ٍایسزد خف(. 2014 ,

هغسح ًوَد. خوـ غپبزی ثیبًگس اقدام یک ؾسکت یب هَغػِ دز هغسح کسدى یک فقبلیت یب ٍؽیفِ کِ شهبًی تَغظ یک 

                                                 
4- Schenk 

5- Crosetto & Regner 
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. ثس ایي اغت غپبزی آى ثِ ؾجکِ ثصزگ ٍ ًبؾٌبختِ اش هسدم دز قبلت یک فساخَاى فوَهیؾد، ثسٍىکبزهٌد اًدبم هی

ؾجکِ ثصزگی اش ًیسٍی کبز ثبلقَُ ٍ اغتفبدُ اش ثػتس فساخَاى  یسیکبزگ ثِاغبظ، پیؿتبش هْن ٍ حیبتی ثسای ایي اهس، 

 .(howe,2006اغت )فوَهی 

 کیاغت کِ ّس ؾدُ ازائِی غپبز هؿبثِ اش خوـ یؽٍث کن فیتقبز یغپبز دز زاثغِ ثب خوـ ؾدُ اًدبم ّبیدز پطٍّؽ

ثس زٍی یک یب چٌد خٌجِ اش آى  ؛ ٍاًد گسفتِ یؽپزا دز  یًَآٍز یاغتساتط يیا یسیکبزگ ثِدز  یهتفبٍت یکسدّبیزٍ

( اغت، هحَل کسدى فقبلیتی 2006ّبٍ ) ، ّوبًٌد تقسیفیخوـ غپبز( اش 2015. تقسیف غبى ٍ دیگساى )اًد هتوسکصؾدُ

-تقسیف ازائِ هی چٌیي یيا( 2006ّبٍ ) ( ّوبًٌد2011) 6ثصزگی اش افساد اغت. فسی ٍ ّوکبزاى ًؿدُ یفتقسثِ خوقیت 

ًؿدُ اغت ٍ  ّب آى تیاش خوق یفیتقس چیکِ ّ کٌٌدؾسکت هی یغپبز افساد دز خوـگسٍّی ثصزگ ٍ ثدٍى هسش اش  "کٌد 

 پسٍضُ خوـ کیاًدبم  یثسا کِ ییاشآًدب یّػتٌد ٍل یٍ چِ تخكك یبتیثب چِ خكَق یکِ چِ افساد ػتیهؿخف ً

خوـ اغت کِ خْبى زا قبف ٍ هػغح کسدُ اغت ٍ ایي پدیدُ ثب ؽَْز ٍ هقسفی  یهؤثسغپبزی یکی اش دُ ثَلدٍشز ٍىثس

اغت ، ثِ دلیلی کِ دغتسغی ثِ ًیسٍی کبز ازشاى ٍ ؾبیػتِ زا فساّن کسدُ، اش ازشؼ ٍ اّویت ثیؿتسی ثسخَزداز یغپبز

حل  ّبیگسدد زاُ خدیدی کِ هدلکبزی زا کِ خوـ غپبزی ثبفث هی (2008) 8عجق ًؾس ثبزاثْبم .(2007، 7فسیدهي)

 غپبزی ثِ ّیچ فٌَاى کلوِتَاًٌد دز زاغتبی قٌقت ثِ هٌؾَز حل هػبئل پیچیدُ هؿبّدُ ٍ اغتفبدُ ؾًَد. خوـهیهػبئل 

بفث ایدبد ی اغتساتطی زا ثِ غوت دٍثبزُ خدید ؾدى کِ ثّبتَاًد هدلًیػت اهب ثِ خبی آى هی 2. 0اؼ هثل ٍة 

تأهیي  .ّبی غٌتی ثپسداشد، ّدایت کٌدت ثب کیفیت ثْتس اش تدبزتالتَاًٌد ثِ حل هؿکخراثیت، اًگیصُ خوقیت کِ هی

غپبزی هؿبّدُ ؾَد؛ کِ ثِ عَز خبـ ثب هؿتسیبى ٍ غبیس افساد ثِ تَاًد ثِ فٌَاى یک فٌكس اش خوـهبلی خوقی هی

 .پسداشدّب هیتأهیي هبلی ثسای ؾسکت

ّبی ًَآٍزی ازائِ دادُ اغت کِ ثػیبزی اش کَؾؽ ّبی اختوبفیّبی خدیدی زا ثسای ایدبد ًَآٍزیغپبزی فسقتخوـ

دّی هؿتسیبى، غبشهبى ّبی پبیداز گسدید اغت. غبشهبىّبی اهیدٍاز کٌٌدُ دز پلتفسماش عسیق اختوبؿ هسدم تجدیل ثِ پسٍضُ

ًقبط خْبى زا دز اختیبز غبشهبى قساز دّد. ایي دز حبلی  اقكبغبشد خالقیت خوقی تقداد شیبدی اش افساد دز زا قبدز هی

 خكَـ ثِپتبًػیل ًَآٍزی  دٌّدُ ًؿبىفصایٌدُ ًیبش ثِ ًَآٍزی تدبزی ّػتٌد. تحقیقبت اخیس  عَز ثِّب اغت کِ ؾسکت

ٍ اخسای خوـ غپبزی  .(Irazabal,9102دّد )هیثسای ثقب زا ًؿبى  ّس ؾسکتکِ ضسٍزت  اغتًَآٍزی اختوبفی 

                                                 
6-Frey etal  
7 - Fridman 
8- Brabham 
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ّبی اغت ثب کوتسیي ّصیٌِ، ًَآٍزی ٍ تَاًػتِکبّؽ دادُ اغت  ّب غبشهبىزا دز  ّب یٌِّص یتَخْ قبثلثِ هیصاى  یًَآٍز

 (.Pal,2020ؾَد ) یهثصزگی ثِ غوت غبشهبى ازغبل 

 نوآوری باز:

 هػیس دزًٍی ٍ  اش ٍ  ّبی دزًٍیایدُ  ثس  ٍُالّبی ثیسًٍی فایدُ  اش  ّبؾسکت  آى  دز  کِ  اغت پبزادایوی  ّوبى  ًَآٍزی ثبش

 .(.(Jensen & Sørensen,9102کٌٌد هی  اغتفبدُ  هػیس پیؿجسد فٌبٍزی خَد  دز  ثبشاز  ثیسًٍی ثِ 

ثسای هقبقد خبـ آٍزی ایدُ ٍ اعالفبت ّبی ًَآٍزی ثبش، اثصازی ثسای خوـپبزاداین اشًؾستَاى خوـ غپبزی زا هی

غبشهبى داًػت. هغبلت شیبدی دز زاثغِ ثب اغتفبدُ اش کبزثساى آًالیي ٍ هؿبزکت دز تَلید خوقی هحكَل ثیبى گسدیدُ 

هؿتسی  ّب آىای ٍخَد دازًد کِ دز آى هؿتسیبى دز تَغقِ هحكَل هؿبزکت دادُ ؾًَد کِ یکی اش ّبی خالقبًِاغت. زاُ

 .(von hippel,2005) پیؿسٍ اغت

آید. دز ثقضی هَاقـ ًْبیی ٍ اش خبزج اش غبشهبى ثِ دغت هی کٌٌدُ هكسفدز هَزد هحكَل اش  بّی اٍقبت ثْتسیي ایدُگ

-گرازی هیزا ازشؼ ٍ آىغبختي ًیبشّبی اغبغی ؾٌبغبیی کسدُ  دز ثسآٍزدُحتی یک هؿتسی هتَغظ زاّکبزّبیی تبشُ 

 یغبشهبً فسٌّگعسفی گسٍُ عساحی هحكَل غبشهبى دزگیس گبّی ّن ایي کبز ثػیبز هؿکل اغت. اش  الجتِ ؛ ًٍوبید

ثیٌٌد کِ کبزثساى پیؿسٍ ثِ ًیبشّبی هؿتسیبى خَدؾبى ّػتٌد کِ عساحی هحكَل زا اش دید هحكَالت فقلی ؾسکت هی

 (.Von hippel,1986دازًد )تسی ًگبُ فویق

  ّب ًقؽ ٍاغغِ  ًَآٍزی ثِ  ّبی فٌبٍزی ٍگرازیغیبغت  ًَآٍزی ٍ  ادثیبت ًؾبم  دز  ٍ  ىالک  دز غغح  ثٌگبُ،  ثس غغح  ُالٍف

 ثسای تَغقِ  کِ  اًدثیبى کسدُ  ّبغبشهبى دزقد  80اش ثیؽ   ّباّویت ٍاغغِ  دز خكَـ  اغت.  ای ؾدٍُیطُ  تَخِ

  بی ًَآٍزی ثٍِّاغغِ  اش ًَآٍزی ًیص،  ثب  فسآیٌدّبی هستجظ یسدز غب  ّبی خبزخی ّػتٌد.ٍاغغِ ًیبشهٌد  خَد  هحكَل 

 یصاىثِ هثسای هدیسیت فٌبٍزی ی ّبی ًَآٍزٍاغغِ ّوکبزی  اش  ّبغبشهبى  ًوًَِ فٌَاى ثِ  کٌٌد.هی  اغتفبدُ  هیصاى هختلف

 اًدکسدُ  اغتفبدُ  ،دزقد 15 هیصاى  هدیسیت پَزتفَلیَ ثِ  دزقد، 30 یصاىثِ هّب هدیسیت ایدُ  دزقد، 40

(Gassmann,2011). 

 خرد جمعی

دز زاغتبی ایدبد  یغبشٍکبزکٌد، دز ٍاقـ ( کِ ًقؽ هَتَز هحسک خوـ غپبزی زا ایفب هی2004غَزٍٍکی،) یخوقخسد  

خوـ ٍی ّوچٌیي (. howe,2008اغت ) هَزدًؾسشهیٌِ ؽَْز ٍ ؾکَفبیی داًؽ ٍ ًجَك ّوِ افساد هَخَد دز خبهقِ 
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 گیسی یزأ، 10یخسد خوق، 9یخوق ٌؽیآفس ،دغتِ 4 زا ثِ تیخوق کسد،یزٍ يیٍ دز ا ٌدیثیه یهؿبزکت یزا اثصاز یغپبز

َّؼ زا ؾبهل  یخوـ غپبز (2014ّوکبزاى )ثب زٍیکسدی هؿبثِ چیَ ٍ  .کٌدیه نیتقػ 12یخوق یهبل یيتأه، 11یخوق

 .کٌٌدیه یخسد ٍ کالى هقسف یّبتیٍ فقبل یخوق یسیگیزأ یخوق یٌؽآفس ،یخوق

 پسداشؼ د،یدز تَل یکِ هٌدس ثِ اثدافبت کٌٌدیخلق ه یدیخد یّبدُیٍ ا پسداشًدیثِ حل هػئلِ ه تیخوق کیافساد دز 

(. گفتٌی اغت تکٌَلَضی ایٌتسًت دز خْت تػْیل َّؼ خوقی ثػیبز Chiu et al.,2014) ؾَدیه یزغبً خدهت بیٍ 

 دبدیهحققبى ا یزا ثسا دیخد یاعالفبت ٍ ازتجبعبت عسح یفٌبٍز یدغتبٍزدّب يیآخس (.howe,2008ثَدُ اغت) هؤثس

دز  زا ّب اًػبىثیي  ازتجبعبت ٍ اعالفبتکِ ٍؽیفِ ثسقسازی کٌٌد  یزا عساحخوـ غپبزی  یّبػتنیغ کسدُ اغت تب ثتَاًٌد

 اغت یغپبز ثسٍى ٍ یگراز ٍ اؾتساکًوبید.کِ ّدف ایي اهس تػْیل دز خسد خوقی  ٍ آغبىغْل  یيآًالخبهقِ 

(Pal,2020.) 

 تحقیقات سنتی بازار جمع سپاری در مقابل

ٍزٍد ٍة ثدیي گًَِ  ّبی خدید تقبهل ثب هؿتسیبى قجل اشّبی اغبغی هیبى تحقیقبت غٌتی ثبشاز ٍ زٍؼیکی اش تفبٍت

ثبید ثِ زٍؼ غٌتی ثِ  ّب آىکسدًد ٍ هی یثسداز ًوًَِّب ثبید هیبى هؿتسیبى ثِ ًوبیٌدگی اش کل خوقیت ثَد کِ ؾسکت

ثب ٍزٍد  کِ یدزحبلگسفت( دادًد ٍ یب )هؿبّدُ زفتبز دز یک هحیظ غیس هقتجس قَزت هیپبغخ هی ؾدُ هغسح غؤاالت

خوـ ثصزگی اش افساد ثسای هؿبزکت دز  یقٍ تؿَّبی تقبهل ثبش ثب ایدبد هحیظ شهبى یکتَاًٌد دز ّب هیٍة، ثِ ؾسکت

 (.1392، شادُ حػي) یسًدثگایي هحیظ ضوي اًدبم پطٍّؽ، زفتبز ٍاققی آًبى زا شیس ًؾس 

گَیٌد اهب دز ًَآٍزی کبزثساى هحَز هی یدکٌٌدُتَلگیسد کِ ثِ آى ًَآٍزی غٌتی ًَآٍزی اش داخل غبشهبى ًؿأت هی عَز ثِ

-هٌجـ ًَآٍزی هغسح ّػتٌد ٍ حبضس هی فٌَاى ثًِیبشّبی ثبشاز زا دازًد  ثیٌی یؽپ پیؿسٍ کِ تَاًبیی دزک ًیبشّبی خَد ٍ

 اشًؾستَاى خوـ غپبزی زا هی .(von hippel,1986کٌٌد )آٍزی زا ًیص قجَل ؾًَد، ّصیٌِ ٍ زیػک هسثَط ثِ ًَ

ثسای هقبقد خبـ غبشهبًی داًػت. هغبلت شیبدی دز  ٍ اعالفبتایدُ  یآٍز خوـّبی ًَآٍزی ثبش، اثصازی ثسای پبزاداین

 .(von hippel,2005اغت ) یدُگسدزاثغِ ثب اغتفبدُ اش کبزثساى آًالیي ٍ هؿبزکت آًبى دز تَلید خوقی هحكَل ثیبى 

                                                 
9- Collective Intelligence 
01- Crowd Creation 
00-Crowdvoting  
02 -Crowdfunding 
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ؾَد ٍ ثس ایي اغبظ هجتٌی اغت کِ تَغقِ هحكَل خدید ثِ گسٍّی اش خبهقِ غپسدُ هی یآٍز خوـ ٍکبز کػتهدل 

کٌٌد، هداخلِ هػتقین دز فسآیٌد تَغقِ هحكَل ثِ ًیتی ثبالتس ثسای هی کبز آًبىثِ  تَخِ کوی کٌٌدگبى هؿبزکتگسچِ 

 .(Prügl &Schreier,2006)ؾَد خسید هحكَالت حبقل هٌدس هی

خبزج اش  دیخد یّبدُیکِ دز آى ا اغتًَؽَْز  یفَْم غبشهبًه یخوـ غپبزفٌَاى کسد،  گًَِ یياتَاى ثِ فجبزتی هی

 ؾًَدیؾًَد ٍ دز غبشهبى ادغبم هیه یػیًَ ثسًبهِؾًَد، یه یبثیؾًَد، ازشی، اًتخبة هٌدیآؾسکت ثِ دغت هی یهسشّب

(Christensen & Karlsson,2019). 

 توسعه محصول جدید

تَغقِ  ٌفکیخصء ال یًَآٍز د،یآیثسه ٌِیشه يیهختلف دز ا یّبٍ پطٍّؽ دیکِ اش هفَْم تَغقِ هحكَل خد عَز ّوبى

 يیاغت. دز ّو ییدز هحكَل ًْب یهػتلصم ًَآٍز دیدز تَغقِ هحكَل خد تیٍ هَفق دیآیؾوبز ه ثِ دیهحكَل خد

ّوساُ  غبشهبى ثِ یثسا یزقبثت تیهص تَاًدیه دیدز تَغقِ هحكَل خد یثِ ًَآٍز یزاّجسد یکسدیداؾتي زٍ زاغتب

غبشهبى  تَاًدیثػتِ، ه یًػجت ثِ ًَآٍز یؿتسیث یّبثبش ثب فساّن آٍزدى هٌبثـ ٍ هْبزت یًَآٍز ثیي یيدزاداؾتِ ثبؾد کِ 

اش  یکی فٌَاى ثِ یخوـ غپبز ،یزاّجسد کسدیزٍ يیزاغتب ٍ ثب اتخبذ چٌ يیثِ اّدافؽ کبهسٍا کٌد. دز ّو یدىدززغزا 

 غبش اغت.چبزُ بزیثبش ثػ یًَآٍز ؿاًَا

ّب اغت کِ ثب دزک فسقت ثبشاز تیاش فقبل یاهدوَفِ دیتَغقِ هحكَل خد (2008) یٌگساپٍ  چیاٍلس فیثٌبثس تقس

 (.13،2012یگساىٍ دتسى ؾَد )هی هحكَل لیفسٍؼ ٍ تحَ د،یٍ هٌدس ثِ تَل آغبشؾدُ

 طراحی محصول جدید

کٌٌدگبى ٍ هؿتسیبى دز ّس هسحلِ اش عساحی فسایٌد ّوکبزی گسٍّی اغت ٍ عساحبى هختلف اًَاؿ پسغٌل فٌی ٍ تأهیي

هحكَل فسایٌدی اغت کِ  یعساح .(Heng,2013کٌٌد )اغت هؿبزکت هی کٌٌدُ ؾسکتکِ ًیبشهٌد تَاًبیی ٍ ًجَك کبهل 

فٌبٍزی  کبزثػتّبی الشم دز تین عساحی ٍ ّبی هحكَل، هْبزتاش فٌبٍزی ٍ خبهقِ ثِ ٍیطگی یا چٌدگبًِدز آى دزک 

 .(Hyysalo,2002) یبثداًتقبل هی

 محصول جدید توسعه یندفرا

-هی هَفق هحكَل ثِ ثبشاز پبیبى ثب پستبةؾَد ٍ ثِ ایي هٌبغجت کِ ًَآٍزی ٍ ازائِ هحكَل خدید ثب یک ایدُ ؾسٍؿ هی

 یبثد

                                                 
03- Tran, A. et al 
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 هسحلِ دز تَغقِ هحكَل ٍخَد دازد 6 یيثٌبثسا

 ؾَدّبی هحكَالت خدید عساحی هیّب ٍایدُّبیی کِ ثسای کؿف فسقتکؿف: ثِ فقبلیت-1

 ثبشازؼ یاًداشّب چؿن ّب فٌی پسٍضُ ٍاش ؾبیػتگی ٍ ازشاىثسزغی: یک ازشیبثی غسیـ -2

ؾَد کِ دز فقبلیت هٌتْی ثِ غِ ًتیدِ سزغی هیفٌی، ثبشازیبثی ٍ اهبکي غٌدی ث اشًؾس: پسٍضُ ٍکبز کػتغبخت هَزد -3

 هحكَل پسٍضُ، تَخیِ، عسح پسٍضُ یفتقس ؾَد:اقلی هی

ثِ دغت  یبتٍ فولؾًَد. عسح ٍ تَغقِ ٍاققی هحكَالت خدید ٍ عساحی اش تَلید تس هیّبی هقکَظتَغقِ: عسح-4

 ؾَد.ّب ثسای هسحلِ ثقدی تقسیف هیؾًَد ٍ آشهَى عسحهی یاًداش زاُّبی فولیبت ٍ ثبشازیبثی آید عسحهی

آشهَى ٍ ازشیبثی: ّدف دز ایي هسحلِ ازائِ افتجبزی ثسای کل پسٍضُ اغت کِ ؾبهل هحكَل، فسایٌد تَلید، پریسؼ -5

 ّبی اقتكبدی پسٍضُ اغت.هؿتسی، خٌجِ

 ,Product Development Institude Incاغت )هحكَل  غبشی یٍ تدبز: ایي هسحلِ آغبش تَلید اًجَُ یاًداش زاُ-6

2011). 

 کٌد(، هساحلِ عساحی ٍ تَغقِ هحكَل زا ایي گًَِ تقسیف هی2015) 14هبزیَى ٍ دیگساى

 یطگی. ٍؾَدیه ِیاٍل یکػت ٍ کبز، عساح یصیقجل اش تَغقِ، ثسًبهِ ز یبثیثبشاز ،یهفَْه یهسحلِ کؿف ؾبهل عساح-1

 اغت. فیاًدک اًدبم ٍؽب ػکیٍ ز یدگیچیپ ٌِ،یهسحلِ، ّص يیثبزش ا

ٍ  دُیچیفبش پ يیاغت. ا یؾدُ ثبشاز، الگَغبش ؽیپبال یصیثسًبهِ ز ،یٍ هٌْدغ قیدق یتَغقِ ؾبهل عساح یهسحلِ -2

 .تاغ یؿتسیث ِیهٌبثـ ٍ غسهب بشهٌدیً بفتي،ی تیحسکت اش هفَْم ثِ غوت ٍاقق یثسا

 دیدز تَل یخجسگ فبش يی. الشهِ اِیاٍل دیٍ تَل یاثصاز یگرازِیغسهب ؽ،یآشهب ،ییًْب یؾبهل عساح یغبشی. فبش تدبز3

 اغت.

ازائِ یک هحكَل ثِ  ّب آىاغت کِ تسکیجی اش اقداهبت اغت کِ ّدف اش  ای یچیدُپهحكَل فسایٌد  ٍ تَغقِعساحی 

 .(Polikidou,2012اغت ) یدٍ تَلؾبهل کبزکسدّبی عساحی، ثبشازیبثی  هقوَالًثبشاز اغت ٍ 

 محصول جدید توسعهو کاربرد جمع سپاری در طراحی 

آشاد  یدغتسغثب  ّبیی یتغب ٍة، پدیب یکیٍهثل  ثبش هتي قَزت ثِتَاى ثِ خوـ غپبزی اش کبزثسدّبی خوـ غپبزی هی

ّبی ّبیی ثسای ثبشازیبثی ثسای ؾسکت دادى هؿتسیبى دز خلق هحكَالت یب ایدُافساد ثسای اًدبم کبزثسدّبی زٍشهسُ هکبى

تَاى آى زا تس خوـ غپبزی ٍزٍد ثِ حَشُ تَغقِ هحكَل خدید اغت کِ هیخبـ یبزثسدّبک اؾبزُ کسد. یبثیثبشازقبثل 

                                                 
04-Marion et al   
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هحكَل  . ثدیي تستیت کِ ثٌبثس ّس هسحلِ اش تَغقِکبزثػت ثِتؿَیقی هختلف  ّبی یبغتٍ غثب اًَاؿ گًَبگَى خوقیت 

 (.1394ّدف هختلفی اغتفبدُ کسد )قَاهی ٍفجدالًَد، یّب اش خْتتَاى خدید ٍ ثب تَخِ ثِ ّدف آى هسحلِ، هی

 ،یزغبً اعالؿ ،یّوبٌّگ ،یدز غسفت، ثبشدّ دیتَغقِ هحكَل خد یّبتیاًدبم فقبل کٌٌدُ یلتػْاعالفبت  یفٌبٍز

اغت کیفیت هحكَل یب خدهبت  ن،یتكو تیفیداًؽ، ک تیسیدز فٌَى هختلف، هد یسیپراًقغبف ،یّوکبز

 (.15،2000اٌشز)

تَغقِ  ٌدیثْجَد فسا لیاش آى دز تػْ تَاىیهیکی اش اثصازّبی فٌبٍزی اعالفبت اغت  یخوـ غپبز کِ ییاشآًدبثٌبثسایي 

 ٌدیفسا يیدز ا کٌٌدُ هؿبزکتاغت کِ هكسف  ادفبؾدُ. حتی (Bentzien et al., 2015)کوک گسفت دیهحكَل خد

ثبؾد  دیتَغقِ هحكَل خد ٔ  یٌِدزشهّب دز ؾسکت یزقبثت تیآٍزدى هص ثِ دغتدز  کٌٌدُ ییيتق یًقؿ تَاًدیًَآٍزاًِ ه

ٍ  یفقجِ )عساح ٍ (هفَْم دُ،یخلق اخلَداز )اش آى اغت کِ هؿبزکت کبزثس دز ّس دٍ فبش  یحبقلِ ّن حبک حیٍ ًتب

 ّنثبشاز  یفولکسد یّبثسحػت غٌدِ(. (Kosonen et al., 2014یدافصاهی یثس ًَآٍز د،یتَغقِ هحكَل خد تػت(

 .(Nishikawa et al. 2013) ثْتس اش ّوتبی هخلَق عساح ؾسکت دازد هساتت ثِی هحكَالت هخلَق کبزثساى فولکسد

)ًَؿ اٍل ٍ  یخوـ غپبز( ثب ثسزغی خوـ غپبزی دز تَغقِ هحكَل خدید آى زا ثِ زقبثت 2015) 16َّاًگ ٍ ّوکبزاى

 .کٌٌدیه کی)ًَؿ غَم( تفک دُیازائِ ا دٍم( ٍ فساخَاى دائوی

ٍاثػتِ  یهؿتس دُیا دادُ/ /یهؿخف ًؿدُ اغت ٍ کبهًال ثِ ٍزٍد ٍضَح ثِآى  یّبیطگیکِ ٍ یًَؿ اٍل: خلق هحكَل

 اغت.

دز حل  ّب آىاغت ٍ تفبٍت  یهؿتس یثِ ٍزٍد ییکبهل هحكَل ًْب یًَؿ ثب ًَؿ اٍل دز ٍاثػتگ يیًَؿ دٍم: ؾجبّت ا 

هَزد ایدُ پسداشاى ثب یکدیگس ثس غس  اغت. دز ّس دٍ بىیتَغظ هؿتس ؾدُ یفتقسهػئلِ کبهالً  کی بی تیفقبل کیکسدى 

ّبی خوـ ، زقبثتیخوـ غپبزّویي فلت ایي دٍ ًَؿ  ثِ پسداشًد.ثسدى خبیصُ پَلی هقلَم ٍ هؿخف ثِ زقبثت هی

 ؾًَد.غپبزی ًبهیدُ هی

-یهؿکل خبـ هتوسکص ًو بی تیفقبل کی یثس زٍ پسداشاى یدُادز آى  کِاغت  دُیفساخَاى ثبثت ازائِ ا کیًَؿ غَم 

 یبثیزا ازش ّب آى بیٍ  کٌٌدیه اؽْبزًؾس ّبدُیا سیدز هَزد غب بیٍ  کٌٌدیه ازائِخَد زا  یّبدُیفقظ ا بىیثلکِ هؿتس ؾًَد

 کِیی ّبدُیاًتخبة کٌد. ا یغبشبدُیپ یزا ثْجَد دّد ٍ ثسا ّبدُیاکدام  سدیگیه نیؾسکت اغت کِ تكو يیٍ ا کٌٌدیه

                                                 
05 -Ozer 

06- Huang et al 
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-یخَد زا ه یّبدُیا یافساد شهبً يی. اسدیگیقَزت ه یسیبدگیاغت کِ  یآًبى ٍقت یهكسف بشیثس اغبظ ً دٌّدیافساد ه

 داؾتِ ثبؾٌد. تیهَفق یثسا یؿتسیکِ ؾبًع ث دٌّد

 یخوـ غپبزثب  دیهحكَل خد یٍ عساح تَغقِ یکپبزچگیفَاهل هؤثس دز 

( 2013غبل )تَاى ثِ یَ ٍ ّوکبزاى دز هی ،یخوـ غپبزثب  دیتَغقِ هحكَل خد یکپبزچگیفَاهل هؤثس دز  يییدز تج

 ؾدُ اؾبزُ 1خدٍل خالقِ دز  قَزت ثِاًد کِ زا ؾٌبغبیی کسدُ یسگرازتأثّبی خَد، چٌدیي فبهل اؾبزُ کسد کِ دز یبفتِ

 اغت.

 جمع سپاری در محصوالت مؤثر عوامل 1جدول.

 حبتیتَض سگرازیفَاهل تأث

ثب هساحل  یخوـ غپبز تیًَؿ تسک

 دیهختلف تَغقِ هحكَل خد

اش هساحل تَغقِ  کیثسحػت ّس  تَاًدیآى ه یاٍ هؤلفِ یخوـ غپبزاش  اغتفبدُ

 هتفبٍت ثبؾد. دیهحكَل خد

 .دازد یٍ یثِ تدسثِ یثػتگ کٌٌدُ ؾسکتًَؿ  کٌٌدُتدسثِ ؾسکت صاىیه

 .یخوـ غپبز تیهؿبزکت دز فقبل یثسا تیتغبثق غغح داًؽ خوق کٌٌدُغغح غَاد ٍ داًؽ ؾسکت

خوـ  تیکٌٌدگبى دز فقبلتٌَؿ ؾسکت

 یغپبز

 ،یخبزج اش غبشهبى، کبزثساى فبد بیاش داخل غبشهبى ٍ  تَاًٌدیّب هکٌٌدُؾسکت

 .ٍ کبزهٌداى ثبؾٌد یٍ خجسگبى، خجسگبى غبشهبً کبزثساى یسغ ؿسٍ،یکبثساى پ

دز هؿبزکت  تیخوق یسًٍیث صُیاًگ

 یغپبز خوـ تیدز فقبل

 .هؿَْد، ؾٌبختِ ؾدى دز اختوبؿ بی نیهػتق یهبل یّبپبداؼ

دز هؿبزکت  تیخوق یدزًٍ صُیاًگ

 یخوـ غپبز تیدز فقبل

 .ثسًدیلرت ه خَدکبزاش اًدبم  کٌٌدگبى ؾسکت

هدبش هداخلِ  یصاىهفسٌّگ ثبش ٍ 

یتقكجبت غبشهبً  

دز خبزج اش  ؾدُ ازائِ یّبدُیغبشهبى ًػجت ثِ ا یهتقكجبًِ کبزکٌبى داخل ًگسؼ

 .دّدیقساز ه یستأثزا تحت  یخوـ غپبز یسیکبزگ ثِغبشهبى، 

 روش پژوهش

ی گسدآٍزدز هسحلِ اٍل ثسای  .ّػتّدف تحقیق کبزثسدی  اشًؾسهبّیت زٍؼ تحقیق تَقیفی ٍ  اشًؾسایي تحقیق 

اش زٍؼ  ّب دادُگسدآٍزی  هٌؾَز ثِی پسداختِ ؾد ٍ غپع ّب ًبهِ بىیپبی ٍ هقبالت ٍ ا کتبثخبًِپیؿیٌِ پطٍّؽ ثِ هغبلقِ 

 اغت. آهدُ فول ثِی اش هتَى اغتفبدُ ثسداز ؽیفتحلیل هحتَای هتَى ٍ 
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 گیری یجهنت

 حبل زقن شدى دز تدبزت، هسدهی کسدى خْت دز گبم ثسداؾتي ٍ ٍکبزکػت فضبی دز اًقالثی ؽَْز ثب یخوـ غپبز

خسد "دز چبزچَة  افصایؿی ٍ ّوکبزی خالقبًِ ّبیایدُ یآٍز خوـ هؿبزکت، آى اغبظ کِ اغت ثٌیبدیي تحَلی

 ثسحػتثِ ؾکلی کبزا  "خوقیت"ثػتسّبی ثسخظ ثب اغتفبدُ اش. اغت داًؽ ٍ خجسگی هختلف دزخبت ٍ"یخوق

 یغپبزخوـ  ثسخظ ثػتس اش کِ ّبییؾسکت تقداد ثس ّسزٍشُ کٌٌد ٍهدیسیت شهبى ٍ ّصیٌِ، ًَآٍزی ثبش زا تَاًوٌد هی

ّن خَد  تیتسک يیا یّبیطگیٍ قتبًیعج ؾَدیه کپبزچِی یخوـ غپبزثب  دیکِ تَغقِ هحكَل خد یشهبً ؾَد.هی افصٍدُ

 تَاًد یه یخوـ غپبزثدیي هقٌب اغت کِ  یيٍ اهحدٍدیت هؿبزکت هقٌب ًدازد  یخوـ غپبز دز گرازًد.زا ثِ ًوبیؽ هی

 قَزت ثِکِ  کٌٌدُ هؿبزکتتقداد افساد  اشخولِهحكَل خدید داؾتِ ثبؾد  ٍ تَغقِدز عساحی  یٍ هثجت پسزًگًقؽ 

یب کبزثساى  هغبثقت یبفتي ثب ًؾس هؿتسیبى ٍ ثْتس ؾدى ٍ ثبفث ؛ ٍگیسد یهکبزثساى ًْبیی ٍ هتخككبى خبزخی اًدبم 

کٌد. ثدیي هقٌب کِ ؾَد کِ ایي اهس ثِ فسٍؼ هحكَل ًْبیی کوک ؾبیبًی هیکٌٌد هیکِ اش هحكَل اغتفبدُ هی ًْبیی

تَاًٌد ثب اًجَّی اش ًؾسات ٍ ًیػتٌد ٍ هی گیسًدُ ینتكوفقظ هتخككبى ٍ هدیساى داخلی ثسای عساحی ٍ تَغقِ هحكَل 

گیسی کٌٌد، ثب ایي فول کبزثس ًْبیی ثسای تكوین ّب کِ ثسای هحكَل خوـ ؾدُ اغت ثسای ثْتس ؾدى هحكَل ًْبییایدُ

ٍ ّب ثیؿتس آٍزی ایدُتٌَؿ پبداؼ دّی دز هػیس خوـ ّساًداشُثِ  ؛ ٍکٌد یه ًؾس افوبلخَد،  هَزداغتفبدُهحكَل 

 کی تَاًدیه یقٌقت بیدز ّس غبشهبى ٍ  یخوـ غپبزثبؾد ٍ اش ایي عسیق ثتَاًد کبزثساى شیبدی زا خرة کٌد.  تس خراة

ّوساُ خَاّد داؾت ٍ چٌبًچِ  زا ثِ یبزیثػ یبیدز هحكَل هحػَة ؾَد کِ هصا یًَآٍز یدز زاغتب یزقبثت تیهص

 یدز زاغتب کیاغتساتط یفٌبٍز يیاش ا تَاًدیپسزًگ ثبؾد، ه یًقؿ یثخَاّد دز ثبشاز زقبثت دازا یساًیا یقٌقت بیغبشهبى 

 تَغقِ فسایٌد دز چساکِکٌد، ثس هَفقیت هحكَل دز ثبشاز کوک ؾبیبًی هی ؛ کِدز هحكَالتؽ اغتفبدُ کٌد یًَآٍز

 تٌْب زا هحكَل عساحی ٍ اًدؾدُ خَد یغبشهبً فسٌّگ دزگیس فقظ هحكَل عساحی گسٍُ غٌتی زٍؼ ثِ خدید هحكَل

 کٌٌدُهكسف یب هؿتسی اش ایدُ ثْتسیي اغت هوکي کِ یدزحبل ثیٌٌدهی خَیؽ غبشهبى اهکبًبت ٍ خَد تخكف لٌص اش

 هٌبثـ ٍ ّبهحدٍدیت گسفتي ًؾس دز اش فبزك زا ًَ ٍ ثدیـ ّبیایدُ کبزثساى شیسا آید ثِ دغت غبشهبى اش خبزج اش ٍ ًْبیی

-گبم یب هساحل اش یک ّس کِ اغت اغبظ ایي ثس. دٌّدهی خَد هٌبفـ ثِ تَخِ ثب ٍ ثٌگبُ تَغقِ ٍ تحقیق گسٍُ دغت دز

 ثِ دغت هحكَلی یتدزًْب تب ؾَد غپسدُ خبهقِ اش گسٍّی ثِ تَاًدهی( غبشیتدبزی ٍ تَغقِ کؿف،) فسایٌد ایي ّبی

 هصیت ٍ اغتساتطیک اّداف ثِ یدىدززغ زا غبشهبى ًْبیتبً ٍ ثبؾد داؾتِ تغبثق ثیؿتسیي ثبشاز ٍ هؿتسیبى ًیبشّبی ثب کِ آید

 تجدیل یخوـ غپبز ثس هجتٌی خدید هحكَل تَغقِ ثِ غٌتی خدید هحكَل تَغقِ فسایٌد غبى یيثد ٍ کٌد یبزی زقبثتی

 .ؾَد
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