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چکیده
توجه  مورد  که  است  رویکردهایی  از  یکی  جمع سپاری  طریق  از  مسائل  حل  اخیر  سال  چند  در 

گرفته است. نتایج بررسی های صورت پذیرفته نشان می دهد  بسیاری از سازمان های بازرگانی قرار 

محصول  توسعه  در  که  بوده  حاضر  دوران  در  اقتصاد  موفقیت  راه های  از  یکی  جمع سپاری 

گسترش  و  جدید  محصوالت  کیفیت  ارتقاء  منظور  به  نوآوری عملیاتی  یک  به عنوان  جدید، 

مشکالت  بر  سازمان ها  سطح  در  پیچیدگی  افزایش  وجود  این  با  است؛  مد نظر  توسعه  فرآیند 

کمتر به آن در جمع سپاری توجه شده است. هدف این پژوهش شناسایی و  تصمیم گیری افزوده و 
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اولویت بندی)طبقه بندی( مولفه های جمع سپاری در سازمان های بازرگانی به هنگام پیچیدگی، با 

کتال است. گرفتن قوانین فرا در نظر 

این  جامعه آماری  است.  کتشافی  ا پژوهش  نوع  از  و  مقطعی  کّمی،  حاضر  میدانی،  پژوهش 

کمک  با  که  ایران است  کسب وکار های فعال در حوزه جمع سپاری در  و کارکنان  پژوهش مدیران 

انتخاب شدند.  ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بسته  نمونه گیری قضاوتی پنج نفربه عنوان نمونه 

که به منظور اولویت بندی مولفه ها در مقابل  از نوع طیفی؛ دارای طیف پاسخ گویی رتبه ای بوده، 

شاخص ها از روش های ماتریس  ارزیابی)شامل:  ماتریس  ارزیابی اثرات  سریع و ماتریس  ایرانی( با 

کسل استفاده شد. کمک نرم افزار  ا

که از میان انواع مولفه های جمع سپاری با توجه به قوانین  نتایج این پژوهش نمایانگر آن است 

کنترل و در نظرگرفتن پیچیدگی در سازمان های بازرگانی بایستی به مولفه های:  کتال ها، به منظور  فرا

به عنوان  فناوری اطالعات"  از  استفاده  جمعیت،  داوطلبانه  مشارکت  ِخرد جمعی،  از  "استفاده 

کرد. مهمترین مولفه های جمع سپاری در سازمان های بازرگانی توجه ویژه ای 

M110, M130: JELطبقه بندی
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مقدمه

کمک موج  فناوری منجر به ایجاد مفاهیم و رویکرد های نوینی در همه  گسترده افراد به  مشارکت 
علوم به خصوص مدیریت شده است؛ بررسی روند های موجود، بیانگر ظهور انقالب جدیدی 
از  مسائل  حل  اخیر  سال  چند  در  است.  سازمان های بازرگانی  مسائل  با  رویارویی  فرآیند  در 
قرار  سازمان ها  این  از  بسیاری  توجه  مورد  که  است  رویکردهایی  از  یکی  جمع سپاری1  طریق 
بر  یکدیگر  با  سازمان های بازرگانی  ارتباط  اثر  در  پیچیدگی  افزایش  وجود  این  با  است.2  گرفته 
توجه  جمع سپاری  به کارگیری  در  موضوع  این  به  کمتر  تا  است  شده  منجر  و  افزوده  مشکالت 
ناخوشایندی  مشکالت  با  می گیرند  بکار  را  جمع سپاری  که  سازمان هایی  رو  همین  از  شود. 
از  مناسبی  طبقه بندی  کلی  به طور  و  تثبیت کننده ها  کنترل کننده ها،  به  نیاز  که  می شوند  مواجه 
تا الگوهای عملکرد خود را در محدوده با ثبات حفظ  مولفه های م ختلف جمع سپاری هستند 
که سازمان های بازرگانی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند دچار  نمایند؛3  به عبارت بهتر هنگامی 
آستانه های  ازحد  و  افزایش،  فراساختاری  سطوح  به  پیچیدگی  این  و  می شوند  پیچیده  رفتار 
که سازمان ها الگوی رفتارخود را تغییر می دهند وممکن است  گونه ای  بحرانی عبور می کند، به 
گونه ای شود تا این سازمان ها طبقه بندی مناسبی  وارد بحران شوند. بنابراین الزم است شرایط به 
آن را مدنظر قرار دهند. این به آن  از مولفه های جمع سپاری صورت داده و در زمان پیچیدگی 
نتوانسته  جمع سپاری  مولفه های  طبقه بندی  و  شناسایی  در  فعلی  رویکردهای  که  است  معنا 
به عبارت بهتر در  کنند.  به وجود می آید، رعایت  بین اجزا مختلف  تعامل  از  که  را  پویایی هایی 
مناسبی  طبقه بندی  شده اند،  پیچیده  سازمان ها  سایر  با  روابط  اثر  در  که  سازمان های بازرگانی 
که  می شود  مطرح  سؤال  این  بنابراین  ندارد.  وجود  جمع سپاری  مولفه های  شناسایی  منظور  به 
یا  کدام است؟  آشوب  گون4 و پیچیده  از مولفه های جمع سپاری در دنیای  طبقه بندی مناسب 
گردد؟ چه مولفه هایی در  به عبارت بهتر چه طبقه بندی از مولفه های جمع سپاری باید رعایت 
زمان پیچیدگی بایستی اصالح، بهسازی )و حتی رد( شوند؟. از این رو هدف اصلی این مقاله 
ضمن شناسایی مولفه های جمع سپاری، ارائه طبقه بندی مناسبی از این مولفه ها و ارائه راه حلی 

1. CrowdSourcing(CS)

)1398( ، 2. هاشم زاده و ممتاز
3. ممتاز و همکاران، )1399(

4. Chaos
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است.  روابط  پیچیده  سازمان های بازرگانی دارای  در  شده  طبقه بندی  الزامات  رعایت  برای 
کمتر  کنون پیچیدگی در سازمان های بازرگانی  عالوه بر این بر اساس جستجوی پژوهشگران، تا
که درآن جمع سپاری در محیط های پیچیده، دارای نوسان  گرفته و مطالعه ای  قرار  مورد توجه 
که خود، جنبه نوآور بودن این  گرفته باشد صورت نپذیرفته است؛  و آشوب گون مورد توجه قرار 
کسب و کارها،  و  نوآوری  حوزه  فعالین  برای  متناسب  مقاله  این  نتایج  می کند.  تایید  را  تحقیق 

کالن و میانی برای سازمان های بازرگانی است. خط مشی گذاری در سطح 

1. پیشینه پژوهش

پیشینه پژوهش به دو قسمت پیشینه نظری و تجربی تفکیک شده است:

1-1. پیشینه نظری

پرداخته  کتال ها1  فرا پیچیدگی؛  بررسی  به  جمع سپاری،  مفهوم  بررسی  ضمن  پیشینه نظری  در 
شده است:

1-1-1. جمع سپاری

کسی به  اساس واژه جمع سپاری در واژه سپارش، و یا سپردن نهفته است؛ و به معنای سپردن 
ترکیب  از  توسط جف هاو2  بار  اولین  واژه  این  تیمار کردن وی است.  و  اهتمام  برای  کسی دیگر 
»ظهور  عنوان  تحت  وی  که  مقاله ای  در  شد.3  گرفته  بکار  برون سپاری  با  جمعیت  واژه  دو 
اثر  در  و  بر وب  مبتنی  را  دنیای حاضر  در  پیشرفت های حاصل شده  داد،  ارائه  جمع سپاری«4 
مقایسه  به  مقاله خود  در  هاو  از هوش جمعی می داند.5  اشکال جدیدی  و ظهور  اینترنت  رشد 
که هدف آن جمع آوری و ارائه   6)8( نحوه حل مسئله در یک ابزار آنالین به نام آی استوک فوتو
بیان  را  این توصیف  از جمع سپاری  از جمع سپاری می باشد پرداخت. وی  با استفاده  تصاویر 

1. Fractal
2. Jeef Howe
3. How, (2008)
4. The Rise of Crowdsourcing
5. Claudia and et al, (2018)
6. IStockPhoto(8)
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که به طور سنتی توسط یک نماینده تعیین  کار است  که، جمع سپاری عمل انجام یک  می کند 
گروه بزرگ از مردم صورت می پذیرد. 1 شده از قبل با برقراری یک تماس باز با یک 

1-1-2. پیچیدگی

نوع  در  پیچیدگی  مقصود  می شود،  صحبت  بازرگانی  سازمان های  در  پیچیدگی  از  که  زمانی 
»روابط«، »تعریف جمعیت« و »ارتباطات بین جمعیت« است.2 شاخه ای از تئوری پیچیدگی، 
سیستم،  یک  تر  باال سطوح  در  آن  در  که  می باشد،4   CAS یا  و  تئوری سیستم سازگار پیچیده3 
است،  ارتباط  در  دیگر  سازمان های  از  بسیاری  تعداد  با  سازمان  یک  که  زمانی  در  درست 

کتال ها به منظور ایجاد نظم بوجود می آید. مفهوم فرا

کتال ها 1-1-3. فرا

این  از  بخش  هر  بزرگ کردن  با  که  است  هندسی  ساختاری  کتال  فرا یا  فرکتال،  یا  َبرخال 
ساختار به نسبت معین، همان ساختار نخستین به دست آید.5 به بیان دیگر برخال ساختاری 
در  را  کتال  فرا واژه  بار  اولین  مندلبرت7  است.6  همانند  کل اش  با  آن  از  بخش  هر  که  است 
دارای  جنبه   آن  از  جمع سپاری  در  کتال ها  فرا اهمیت  کرد.  ریاضی  دنیای  وارد   1976 سال 
کتالی منجر به مطالعه الگوی های تکرا  شونده با مقیاس یکسان و  که هندسه فرا اهمیت است 
یا الگوی تکرا ر شونده با مقیاس های متفاوت8 در جهات مختلف سازمان های بازرگانی شده؛ 
از مهمترین  را منجر می شود. به عبارت بهتر  کلی در هنگام پیچیدگی نظم سرتاسری  و به طور 
وحدت  ایجاد  بازرگانی  سازمان های  جمع سپاری  در  پیچیدگی  هنگام  به  کتال ها  فرا اثراث 
کتال ها  فرا گرفتن  نظر  در  بنابراین  کسب و کارمی باشد.9  فعلی  فعالیت های  به  نگاه  و  رویکرد 

1. Fabio and Celso, (2018)

2. ممتاز و مشبکی، )1398(
3. Complex Adaptive Systems(CAS)
4. Jost, (2004)

5. ممتاز و همکاران، )1399(
6. قبادیان، )1397(

7. Mandelbrot
8. Mandelbrot, (1977)

9. ممتاز و همکاران، )1399(
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جریان  با  برخورد  در  مناسب  حل  راه  یک  اصل  در  بازرگانی  سازمان های  جمع سپاری  در 
از  استفاده  عین  در  که  می باشد؛  جمعیت  طریق  از  آنها  پیش روی  مسائل  و  فراوان  داده های 
روابط  پیچیدگی های  بهتر  کنترل  به  منجر  می تواند  که  مولفه هایی  از  بایستی  جمعیت  قدرت 

در سازمان های بازرگانی شود بهره جست.

1-2. پیشینه تجربی

کتال ها  فرا و  جمع سپاری  محور  دو  در  گرفته  صورت  تحقیقات  بررسی  به  پیشینه تجربی  در 
پرداخته شده است:

1-2-1. محور جمع سپاری

همین  در  می باشد.  بسیاری  گسترده  تحقیقات  نیازمند  هنوز  و  بوده  جوان  جمع سپاری  مفهوم 
وانگ  می برند.  نام  جمع سپاری  برای  را  بسیاری  ویژگی های  و  آثار  مولفه ها،  پژوهشگران  زمینه 
و دانگ به معرفی جمع سپاری به عنوان یک استراتژی جدید برای افزایش اطالعات از تعداد 
زیادی از افراد می پردازند. این دو پژوهشگر با طراحی یک مکانیسم تشویقی وانجام یکسری 
در  پاسخ ها  کیفیت  بهبود  برای  مؤثر  روشی  ارائه  به  عمومی  پلت فرم  یک  روی  بر  آزمایشات 
کارلسون به بررسی مفهوم  کریستنسن و  جمعیت پرداخته و سازوکار تشویقی را معرفی می کنند.1 
دو  این  یافته های  مطابق  پرداخته اند.  آن  کمک  به  هزینه  صرفه جویی  و  مزایا  جمع سپاری، 
پژوهشگر استفاده از جمع سپاری دارای ویژگی های منحصر به فرد به لحاظ اقتصادی و صرف 
اقتصادی  وجریان  دراستراتژی ها  تأثیربسزایی  می تواند  جمع سپاری  براین  عالوه  است.  هزینه 
برای مشارکت  روش های جدید  و  فناوری دیجیتالی  به  کید  تا با  لوبکینا  و  مرزنو  باشد.2  داشته 
به  شخصی  هوشمند  دفترچه خاطرات  یک  تهیه  هدف  با  پلت فرم  یک  معرفی  به  جمعیت، 
که تصمیم به  که هنگامی  کمک رویکرد داده بازمی پردازند.3 چنکا و همکارانش بیان می کنند 
گرفته شد، جمع سپار باید در خصوص استفاده از یک پلت فرم اختصاصی، و یا  جمع سپاری 
استفاده از یک پلت فرم باز خارجی تصمیم بگیرد. او و همکارانش هم چنین به ارائه مولفه ها، 

1. Wang and Dang, (2020)
2. Christensen and Karlsson, (2020)
3. Marzano and Lubkina, (2019)
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پرداخته  جمع سپاری،  اختصاصی  سیستم های  مقابل  در   ، عامل های باز سیستم  معایب  و  مزایا 
مرادی  باشد.1  می تواند  مفید تر  برابر  دو  اختصاصی  پلت فرم  از  استفاده  که  می دهد  نشان  و 
انطباق مولفه های جمع سپاری با اصول وب دو2 را به عنوان فرصتی بی سابقه برای توانمند سازی 
وب،  جستجو  موتورهای  اساسی  نقش  به  توجه  با  و  دانسته  مسائل  حل  منظور  به  خدمات 
در  جمع سپاری  مولفه های  تاثیر  بیان  به  خود  پژوهش  در  کار  آ می پردازد.3  آنها  اهمیت  به 
بوسیله  مشکالت  حل  برای  جمع سپاری  قدرت  به  و  پرداخته  نوآوری باز  پیچیده  چالش های 
ایده ها  جمع آوری  خصوص  در  راهنمایی  ارائه  به  اسلوِان  می پردازد.4  مردم  از  بسیاری  جمع 
جمع سپاری  به کارگیری  با  سازمان ها  وی  پژوهش های  طبق  می پردازد.  جمع سپاری  کمک  به 
جولیانگ  آورند.5  به دست  سازمان  از  خارج  را  خود  نوآورانه  خدمات  و  محصوالت  می توانند 
را  تاخیر  زمان  کنترل  و  هزینه  کنترل  کیفیت،  کنترل  شامل:  کلیدی  مولفه  سه  همکارانش  و 
مقاله ای  در  بالون  و  بوش  می کنند.6  معرفی  جمع سپاری  داده های  مدیریت  عملکرد  تعیین  در 
چنین  وهم  سازمانی  ارزیابی  نتایج  بر  آن  تأثیر  و  جمع سپاری  کلیدی  مولفه های  شناسایی  به 
کارجمعی  روی  بر  سرمایه گذاری  جهت  به  انسانی  مدیریت  منابع   گون  گونا شیوه های  ارائه 
مولفه های  بررسی  به  خالقیت  مفهوم  به  اشاره  با  مقاله ای  در  وهمکارانش  بییر  پرداخته اند.7 
به  این  بر  عالوه  پرداخته اند.  مالکیت فکری  به  مربوط  حقوقی  ریسک های  جمله  از  گون  گونا
کمک  به  معنوی  مالکیت  ایجاد  برای  سازمان ها  استفاده  چگونگی  برای  توصیه هایی  ارائه 
تکنیک  و  جمع سپاری  بین  تقابل  ارائه  به  مقاله ای  در  فلوستراند  می پردازند.8  جمع سپاری 
برای  ابزاری  را  دو  هر  مفهوم،  دو  این  و شباهت های  تفاوت ها  بررسی  از  و پس  پرداخته  دلفی 

نام می برد.9 پیش بینی مدیریت 

1. Schenka and et al, (2019)
2. Web 2.0
3. Moradi, (2019)
4. Acar, (2019)
5. Sloane, (2018)
6. Guoliang and et al, (2018)
7. Bush and Balven, (2018)
8. Beer and et a, l(2017)
9. Flostrand, (2017)
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کتال ها 1-2-2. محور فرا

در  مفهوم  این  هرچند  می شود؛  محسوب  جوان  جمع سپاری  مشابه  نیز  کتال ها  فرا موضوع 
مختلف  علوم  در  کتال  فرا دیگراست.  شکل  به  دیگروضع  علوم  در  ولی  است  جدید  مدیریت 
کاربرد  دارای   ... و  ، نانو  ، هنر کشاورزی،  شهر سازی،   ، کامپیوتر مهندسی عمران،  در  ازجمله 
اقتصاد2؛  علم  در  کتال ها  فرا پزشکی1؛ کاربرد  علم  در  کتال ها  فرا کاربرد  نمونه:  )برای  است 
راه حل های مختلف در علوم  کمک  کشف و  ...(. همین  کتال ها در علم فیزیک 3 و فرا کاربرد 
نیز  سازمان ها  درون  در  کتال ها  فرا تا  است  شده  منجر  کتال ها  فرا مولفه های  کمک  به  گون  گونا
نرم افزارها  بر  نبوده، بلکه  بازرگانی  این توجه صرفًا دردرون سازمان های  گیرند.  قرار  مورد توجه 
است)برای  داشته  اثر  سازمان  متفاوت  جنبه های  به عنوان  سازمان  گون  گونا سخت افزارهای  و 
مدیریت استراتژیک5؛  در  کتال ها  فرا کاربرد  مدیریت دانش4؛  در  کتال ها  فرا کاربرد  نمونه   : 
دنیای  که  می کند  بیان  هاورستاد  اساس  همین  بر   .)... مدیریت تولید6و در  کتال ها  فرا کاربرد 
حال  در  سازمان ها  و  نمی کنند  کار  دیگر  قدیمی  درمان های  است،  بحران  حال  در  مدیریت 
در  عملی  راهنمایی های  از  کمی  تعداد  چه  گر  ا است  معتقد  وی  هستند.  پیچیدگی  افزایش 
از طریق مولفه های  مورد چگونگی برخورد با پیچیدگی در سازمان ها وجود دارد اما سازمان ها 
و  ماندن  زنده  به  قادر  آشفته  دوره  این  در  که  کنند  ایجاد  را  عملی  مفاهیم  می توانند  کتال  فرا
کتال می پردازند. این دو  کلینیکینک و نوری به ارائه پیشنهاد اتوماسیون  فرا شکوفایی باشند.7 
کاهش می دهد، حمل  و  نقل را ساده  کتالی بنا بر اینکه پیچیدگی ها را  پژوهشگر به اتوماسیون  فرا
بر  مبتنی  سویی  از  و  انعطاف پذیری؛  و  مدوالر  ایستگاه های   ، انعطاف پذیر مسیرهای  می کند؛ 
کتال چند سطحی  کید می کنند.8 فوچ و همکارانش سازمان فرا کاربر را به وجود می آورند تا رفتار 
و  کتال  فرا مولفه های  کمک  با  آنها  می کنند.  مطرح  را  مجازی  دنیای  در  انسانی  گروه های  از 
با طبقه بندی های  گروه هایی  و  اساسًا اجتماعی هستند  انسان ها  که  روانشناسی نشان می دهند 

1. Wolfson, (2017)
2. Dyck, (2006)
3. Guy Jumarie, (2010)
4. Griffiths and Evans, (2011)
5. Black and et all, (2005)
6. Noori and Lee, (2000)
7. Hoverstadt, (2009)
8. Kleinikkink and Noori, (2013)
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خود  پژوهش  در  مالیک  می دهند.1  تشکیل  مختلف  ساختار  و  اندازه  کیفیت،  از  متفاوت 
که  می داند  سازمان هایی  ایجاد   را  هستند  مواجه  آن  با  رهبران  امروز  که  را  چالشی  بزرگترین 
مبنای  بر  را  خود  پژوهش های  وی  هستند.  شکوفایی  و  زنده ماندن  به  قادر  نامطمئن  زمان  در 
کت های  شرا ایجاد  برای  واقعی  دنیای  از  انعکاسی  که  دینامیک  و  پیشرو  سازمانی  طراحی 
کتال باشد ارائه داده است.2 بیدر و همکارانش به بیان یک مدل  پایدار مبتنی بر مولفه های فرا
کسب و کار می پردازند.  کتال، برای توسعه  کاربرد آن بر اساس مولفه های فرا کتالی و  سازمان فرا
را طراحی و پیشنهاد می کنند.4  کتالی3  از سازمان به نام مدل های سازمان فرا آنها نوع جدیدی 
پژوهشگر  دو  این  پژوهش  مطابق  می پردازند.  کتالی  فرا مدل  یک  بیان  به  مارتینز  و  کاناِوسیو 
توانایی  آنها  پاسخ می دهند.  ارتباطی خود  از طریق شبکه های  رقابتی  به فشارهای  سازمان ها، 
بر  تمرکز  طریق  از  و  داده،  افزایش  محیط زیست  تغییرات  با  سازگاری  و  کنش  وا برای  را  خود 

قابلیت های اصلی خود، به افزایش دسترسی منابع می پردازند.5 

2. اهمیت جمع سپاری

گرفته است: اهمیت جمع سپاری در این بخش از دو منظر اقتصادی و بازرگانی مورد توجه قرار 

2-1. جمع سپاری از منظر اقتصادی

کرده اند  بیان  وبراتیگام6  که صاحبنظران همچون بسانکو  کاربردی، چنانچه  اقتصاد به صورت 
)همچون  کشور که در حوزه های مختلف اقتصادی یک  علم انتخاب مقید7 است. به این مفهوم 
که  هستیم  روبه رو  محدودیت هایی  با  اهداف  به  رسیدن  برای  و...(  رفاه  خدمات،  صنعت، 
نوآوری  به خصوص  و  دانش  زیر ساختی،  ظرفیت های  مالی،  قیدهای  شامل  ویژه  صورت  به 
که امروزه بر روی اقتصاد موثر می باشد جمع سپاری  هستند.8 در همین راستا از جمله حوزه هایی 

1. Fuchs and et al, (2014)
2. Malik, (2015)
3. Fractal Enterprise Models(FEM)
4. Bider and et al, (2016)
5. Canavesio and Martinez, (2016)
6. Besanko and Braeutigam, (2010)
7. Science of constrained choice

کرمی و رسولی نژاد، )1398(  .8
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فروش  تومان  میلیارد  هزار  مقدار60   96 سال  در  نوپا  شرکت های  هستند  آن  بیانگر  آمارها  است. 
گفت  که بیانگر اهمیت نقش اثرگذار نوآوری در اقتصاد ایران است. بنابراین می توان  داشته اند1 
و  جمعیت  بر  تکیه  با  که  است  حاضر  دوران  در  اقتصاد  موفقیت  راه های  از  یکی  جمع سپاری 
لحاظ  به  ایران  کشور  این  بر  عالوه  می پردازد.  مسائل  حل  و  فرصت ها  کشف  به  برون سپاری 
کشاورزی بیشترین سهم را در تولید ملی داشته  ساختار اقتصادی، در بخش خدمات، صنعت و 
اقتصادی،  از لحاظ مدل رشد  ایفا می کند؛  را  کلیدی  نفتی نقش  بومی، درآمد های  از لحاظ  و 
و  اشتغال  دولت،  درآمد  صادرات،  پایه  گاز  و  نفت  ودرآمدهای  داشته  انرژی محور  مدل  ایران 
شناخته  در حال توسعه  کشور  یک  توسعه یافتگی،  نظرسطح  از  هم چنین  هستند؛  سرمایه گذاری 
که نیازمند فناوری های نوآورانه و به خصوص برپایه مشارکت جمعی است )جدول )1((؛  می شود، 
آمارهای موجود در رتبه نوآوری و رقابت پذیری ایران نمایانگر وجود یک زمینه مناسب به منظور 
ارزان   ، کشور واردات  و  صادرات  بین  تناسب  این  بر  عالوه  است.  نوین  رویکردهای  به کارگیری 
سیاست های  کاربست  نیازبه   ، درکشور بیکاری  نرخ  و  سرمایه انسانی  رتبه  نیروی انسانی،  بودن 

مناسب به منظور ایجاد رویکردهای موفق در حوزه های نوین را دوچندان می نماید.

جدول  1- متغیرهای مهم اقتصاد ایران در یک نگاه2

مقدارسالمبنامتغیرمقدارسالمبنامتغیر

201769-رتبه رقابت پذیری2016404447میلیون دالرتولید ناخالص داخلی

201678-رتبه نوآوری20165038دالرتولید سرانه

کسب و کار201666000میلیون دالرصادرات 2018124-رتبه سهولت 

201580-رتبه سرمایه انسانی201640000میلیون دالرواردات

201612/5درصدنرخ بیکاری201680227428نفرجمعیت

دارد  را  اقتصاد خاص خود  هرکشوری  که  کرد  توجه  نکته  این  به  تفاسر می بایست  این  با همه 
رویکردهای  به کارگیری  دارند؛  وجود  متنوع  محدودیت های  با  مختلف  انتخاب های  آن  در  که 

1. ستاری، )1397(
کرمی و رسولی نژاد، )1398(  .2
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آن  به کارگیری  شیوه  بهترین  بتوان  آنها  کمک  به  تا  است  مشخصی  الگوی  ارائه  نیازمند  نوین 
رویکرد را حاصل نمود. به عبارتی بدون وجود رهنمودهایی برای هدایت و مدیریت بلند مدت 
در رویکردهای نوین، رسیدن به یک سطح از رشد و توسعه اقتصادی و تعامل در سطح منطقه 

و جهان امکان پذیر نیست.

2-2. جمع سپاری از منظر بازرگانی

اصلی  جریان  مثابه  به  تجاری  و  بازرگانی  سازمان های  برای  جدید  محصول  توسعه  و  تولید 
را  خود  مشتریان  سازمان  جدید  محصول  توسعه  و  تولید  بدون  که  چرا  است.  سازمان  زندگی 
تاثیر است.  دارای   )NPD(1توسعه محصول جدید روی  بر  داد. جمع سپاری  از دست خواهد 
کسب  به  کسب و کار  بخش  در  ویژه  به  سازمان  رشد  در  کلیدی  نقش  جدید  محصول  توسعه 
ضریب  بهبود  برای  راه هایی  دنبال  به  بازرگانی  سازمان های  همین  برای  دارد.   )B2B(2 و کار 
محصول  توسعه  موفقیت آمیز  افزایش  راه  یک  هستند.  خود  رشد  و  بقا  از  اطمینان  برای   NPD
ایده های در چرخه توسعه محصول  برای بهبود بخشیدن  این موضوع و تالش  جدید مدیریت 
دارد.  تجاری سازی  در  بهبود  به  نسبت  بیشتری  مثبت  تاثیر  اغلب  ایده ها  تولید  است.  جدید 
، سازمان ها جستجوی فراوانی بر روی همکاری بلند مدت با مشتریان  بنابراین با دانستن این اثر
برای توسعه محصول جدید، به جهت به کارگیری روش ها و متد های جدیدی انجام می دهند؛ 
آن  اینجا  در  جمع سپاری  به کارگیری  از  هدف  می باشد.  جمع سپاری  مکانیسم ها  این  از  یکی 
را بهبود بخشد. در  کار انجام شده  یا  کلی ایده های به دست آمده و  کیفیت و مقدار  که  است 
کیفیت  ارتقاء  منظور  به  عملیاتی  نوآوری  یک  به عنوان  جمع سپاری  جدید،  محصول  توسعه 
مرزهای سنتی سازمانی( است. در حقیقت  از  توسعه)فراتر  فرآیند  گسترش  محصوالت جدید، 
که مشتریان را در طراحی محصوالت  مدیران سازمان های بازرگانی ممکن است تصمیم بگیرند 
تولید  به  منجر  است  ممکن  جدید  محصول  توسعه  به  بیشتر  کید  تا دهند؛  مشارکت  جدید 
محصوالت نوآورانه و جدید به جهان شود و همین امر منجر به این شده است تا جمع سپاری 
به  و  سرعت  به  تا  شده  باعث  فناوری  پیشرفت های  زیرا  بپیوندد،  وقوع  به  بیشتری  سرعت  با 

کرد.3 آنالین جمع آوری  آسانی بتواند ایده ها را از طریق جوامع 

1. New Product Development (NPD)
2. Business to Bussines (B2B)
3. Debra and et al, (2018)
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3. عناصر پژوهش

پژوهشگران مطالعات متعددی را در خصوص مولفه های جمع سپاری صورت داده اند. در یک 
2020 مولفه های  تا   2010 بررسی تحقیقات صورت گرفته در خالل سال های  از  دسته بندی جامع 

جمع سپاری به صورت جدول )2( است:

جدول 2- معرفی مولفه ها و نماد های پژوهش برگرفته از ادبیات پیشین بین سال های2010 
تا 2020
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مولفهنماد

***A1کیفیت

**A2لذت مشارکت

***A3زمان 

**A4نتیجه گرایی

****A5بهره وری

**A6هزینه تولید

*A7غیررسمی بودن

*A8کار سریع

**A9هم افزایی

*A10حذف رانت ها

*A11منابع انسانی متخصص 

***A12پرورش افراد خالق

*****A13غیرمتمرکز بودن

*****A14فناوری ارتباطات

***A15مزایای سازمانی
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مولفهنماد

**A16ارتباطات دوطرفه

*A17مسئول بودن همگان

*A18اثرات جانبی شبکه

**A19عملکرد

**A20زمان ورود به بازار

*A21وابستگی به منبع

***A22روابط کارگر با کارفرما

**A23گون ظرفیت های گونا

*****A24ارزش گذاری

**A25ِخرد جمعی

**A26 اطالعات غیر
انحصاری

**A27مشارکت داوطلبانه

*******A28صرفه جویی در هزینه

**A29کارایی اطالعات

**A30انگیزه مشارکت

و  کتالی  هندسه فرا ساختار   که  می کردند  مطرح  اینگونه  گذشته  از  پژوهشگران  این  بر  عالوه 
کتالی، فضای پیچیده   فرا بهتر تحلیل   به عبارت  به پیچیدگی نظم می بخشد؛  آن،  ویژگی های 
کتال  فرا بر همین اساس  قابل تحلیل می نماید.1  بهتر  را  آشوب گون جمع سپاری در سازمان ها  و 

1. Peitgen and jurgens, (2018)
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شناخته  کتال ها  قوانین  فرا به عنوان  که  است،   )3( جدول  به صورت  کلی  ویژگی  چهار  دارای 
می شوند:1

کتال ها جدول 3- قوانین فرا

نمادتوصیفقانون

پویایی
این قانون در اصل به پدیده رشد و توسعه اشاره دارد؛ این ویژگی در سازمان ها می تواند در 

درک و یافتن نحوه تکوین، رشد و حیات اتفاقات، موضوعات و مسائل کاری مورد استفاده 
گیرد. قرار 

C1

خودسازمانی

این قانون در اصل به سازمان یافتگی درونی یک سیستم به طور نرمال بدون آنکه توسط 
عوامل بیرونی هدایت یا اعمال مدیریت شود اشاره دارد؛ این ویژگی در سازمان ها می تواند 

کنار یکدیگر مورد  گرفتن موضوعات، مسائل و اتفاقات  ، قرار  در درک و یافتن دالیل تکرار
گیرد. استفاده قرار 

C2

ظهور
این قانون در اصل به ایجاد یک نظم جدید از طریق خودسازماندهی اشاره دارد؛ این ویژگی 

کمک  در سازمان ها می تواند در درک و یافتن شکل گیری به یکباره اتفاقات و مسائل کاری 
کند.

C3

جذب
این قانون در اصل به پدیده ایجاد پیچیدگی در درون سیستم ها اشاره دارد؛ این ویژگی در 

سازمان ها می تواند در درک و یافتن دالیل تشکیل اجزاء زیاد و پیچیده  برای اتفاقات و 
کند.  کمک  مسائل کاری 

C4

4. روش شناسی پژوهش

هدف،  منظر  از  کّمی؛  ماهیت داده ها  منظر  از  محیط میدانی؛  منظر  از  حاضر  طرح پژوهش 
منظر  از  ؛  آینده نگر رخداد  زمان  منظر  از  مقطعی؛  داده ها  زمان گردآوری  منظر  از  کاربردی؛ 

کتشافی است؛ این بخش از پژوهش شامل هفت بخش است: قطعیت پژوهش ا

4-1. جامعه آماری

، واحد نمونه گیری، محدوده جغرافیایی،  جامعه هدف باید بر اساس حداقل چهار بعد:  عنصر
جمع سپاری؛  تحقیق،  این  نظر  مورد  عنصر  اساس  همین  بر  شود.2  تعریف  محدوده زمانی  و 
کشور ایران  کسب و کارهای فعال در حوزه جمع سپاری؛ و محدوده جغرافیایی  واحد نمونه گیری 

و دربعد زمانی، نمونه های دارای سابقه کاری بیش از سه سال انتخاب شده اند.

)1398( ، 1. مشبکی و ممتاز
2. عزیزی، )1397(
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4-2. چارچوب نمونه گیری

جمعی  تامین مالی  و  نظر سنجی گروهی،  جمع سازی،  هوش جمعی،  انواع  دارای  جمع سپاری 
چارچوب  جامعه هدف،  اعضاء  نمایش  منظور  به  پژوهش  این  در  راستا  همین  در  می باشد.1 
از  بیش  هستند  آن  بیانگر  آمارها  است.  شده  تعریف  جمع سپاری  انواع  اساس  بر  نمونه گیری 
افزایش  به  رو  آنها  در  جمع سپاری  به  توجه  روند  که  بوده  فعال  ایران  در  نوپا  کسب و کار   161
با  کشور دنیا می باشد.2   190 بین  ایران در  رتبه 128  نیمه سال 1397 نشانگر  تا  آمار  این  است، 
ایران  در  فعال درحوزه جمع سپاری  کسب و کارهای  که  گرفته مشخص شد  بررسی های صورت 
تأمین  حوزه  بیشتردر  فراوانی  )با   98 سال  پایان  تا  آن ها  تعداد  که  شده اند  فعال   1393 سال  از 
اساس  این  بر  است.  رسیده  مورد   22 به  جمع سپاری(  حوزه های  سایر  به  نسبت  جمعی  مالی 
در  جمع سپاری  فعال  کسب و کار   22 کارکنان  و  مدیران  پژوهش  این  در  شده  انتخاب  جامعه 

ایران بوده است.

4-3. روش نمونه گیری

نمونه گیری قضاوتی  نوع  از  دارد(،  از تخصصی بودن موضوع  نشان  که  پژوهش) نوع  به  توجه  با 
پژوهش،  به هدف  توجه  با  که  انتخاب می شدند  بایستی  افرادی  که  استفاده شده است؛ چرا 
استفاده  زمانی  روش  این  باشند؛  کافی  قضاوت  وخبرگی  تجربه  دانش،  اطالعات،  دارای 
آن ها است؛  دنبال  به  پژوهشگر  و  دارای اطالعات هستند  افراد  از  که طبقه محدودی  می شود 

در این روش متخصصان بر اساس توانایی آن ها در پاسخ به سؤاالت انتخاب می شوند.3

4-4.  اندازه نمونه

است؛  کرده  استفاده  مبنای  شاخص  بر  تصمیم گیری  شاخه  تصمیم گیری  تئوری  از  تحقیق  این 
وافراد واجد شرایط  10نفر است  تا  از تحقیقات تعداد خبرگان مورد استفاده بین3  در بسیاری 
این  و  است  دسترس  در  کارشناس   10 از  کمتر  موارد  بیشتر  در  و  هستند  محدود  ذاتًا  خبرگی 

1. How, (2008)
2. WBG, (2019)
3. Fink and et al, (1984)
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تعداد  راستا  همین  در  است.1  تصمیم گیری برمبنای شاخص  مسائل  حل  در  متعارف  رویکردی 
شاخص های:  دارای  که  شده اند  انتخاب  نمونه هایی  و  بوده  نفر  پنج  تحقیق  این  نمونه های 
فعالیت)عملی  کتال ها،  فرا موضوع  با  آشنایی  حداقل  و  جمع سپاری  موضوع  با  کامل  "آشنایی 
یا نظری( درحوزه جمع سپاری با سابقه حداقل دو سال فعالیت، دارا بودن سمت اجرایی و یا 
یا  و  به باالی شرکت های فعال در حوزه جمع سپاری، پیاده سازی  مشاوره ای در جایگاه میانه 
عضو تیم اجرایی یک پروژه جمع سپاری، عضویت در یکی از انواع یازده شرکت جمع سپاری 

کشورها"، را دارا بوده باشند. در ایران و یا سایر 

گردآوری داده ها 4-۵. ابزار و روش 

در این پژوهش از ابزار پرسش نامه به شیوه فردی استفاده شده است. عالوه بر این سؤال های 
پاسخ گویی  نوع طیفی؛ دارای طیف  از  و  پاسخ گویی بصورت بسته  بر اساس نحوه  پرسش نامه 
رتبه ای)رتبه دهی به مولفه ها بر اساس جداول ارزیابی روش های ماتریس ارزیابی2( بوده است. 
کسل استفاده  هم چنین به منظور تحلیل داده های جمع آوری شده از فرمول نویسی در نرم افزار  ا

شد. 

4-۶. شناسایی مولفه ها

اساس  بر  تحقیق  این  در  کتال ها  فرا قوانین)ویژگی های(  جمع سپاری؛  مولفه های  استخراج 
بررسی اسناد و مدارک، مطالعه مقاالت و بررسی پایگاه های علمی داخلی و خارجی به صورت 

کتابخانه ای بوده است. 

4-۷. طبقه بندی مولفه ها

ارزیابی  روش های  ماتریس   از  جمع سپاری  مولفه های  طبقه بندی  منظور  به  پژوهش  این  در 
هستند  بعدی  دو  لیست های  چک  اصل  در  ارزیابی  ماتریس  روش های  است.  شده  استفاده 
بر روی محور  را  آن ها  بر روی  اثرگذار  را در یک محور و شاخص های  گزینه ها  که فعالیت های 
بین  علت و معلولی  روابط  شناسایی  جهت  ابزاری  اصل  در  روش  ها  این  می دهند؛  نشان  دیگر 

1. حبیبی و همکاران، )1393(
2. Assessment Matrix Method’s(AMM)
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کمکی عینی در جهت انجام مطالعات بیشتر فراهم می کند.  گزینه  های خاص و اثرات بوده و 
بر روی  گزینه ها)مولفه ها(  کلی  آثار و پیامد یک پروژه یا طرح و به طور  این روش ها به بررسی 
گزینه ها با امتیازات  اجزای سازمان و یا مسئله می پردازند. این روش ها از طریق ارائه رتبه بندی 
خاص می توانند اقدامات اصالحی پیگیری و فوریت در عمل را نمایش دهند.1 دو روش مهم 
آنها استفاده شده است روش های ماتریس ارزی از  که در این تحقیق نیز  ماتریس های ارزیابی 

به صورت  روش ها  این  الگوریتم  می باشد؛   )IRM(3ماتریس ایرانی و   )RIAM(2ابی اثرات سریع
زیر است:

RIAM 4-۷-1. الگوریتم روش

مرحله  این  اول: در  مرحله  می پذیرد:4  صورت  متوالی  مرحله  شش  در  روش  این  الگوریتم 
بگیرد  صورت  آنهاتصمیم  گیری  خصوص  در  باید  که  )C(شاخص هایی و   )A(مولفه ها بایستی 
از مولفه ها، بر اساس جدول شاخص و مقیاس نمره دهی  کرد. مرحله دوم: به هرکدام  مشخص 
سوم: دراین  مرحله  می شود.  داده  تخصیص  خبرگان  توسط  امتیازی  روش ارزیابی اثرات سریع 

مرحله به محاسبه ارزش اثرات هرمولفه مطابق فرمول های )1(، )2(، )3( پرداخته می شود:

ES=AT*BTB3+B2+BT=B1A2*AT=A1

فرمول1فرمول2فرمول3

 BT،بزرگی اثرات  A 2 اهمیت وضعیت،   A 1  ، اثر گذار معیار های  کل  مقدار  معنای  به   AT
و  تخصصی  اثرات   B 3 برگشت پذیری،   B 2 اثرات،  دوام   B 1 شاخص های واسطه،  کل  مقدار 
به شرایط است. مرحله  توجه  با  واسطه  و  اثرگذار  معیارهای  اثرات  ارزش   ES و  تشدید شونده، 
کمک محدوده تغییرات شاخص ها  ES هر مولفه محدوده تغییرات به  چهارم: پس از محاسبه 
از الیه های طیف مرحله قبل  کدام  مشخص می گردد. مرحله پنجم: در این مرحله به جمع هر 
مرحله  در  مولفه  هر  برای  تمامی ها  آنکه  از  بعد  مرحله  این  در  ششم:   مرحله  می شود.  پرداخته 

1. محمدی و همکاران، )1398(
2. Rapid Impact Assessment Matrix(RIAM)
3. Iranian Matrix(IRM)

4. ممتاز و همکاران، )1399(
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سطری  جمع  به  شاخص ها  به  توجه  با  مولفه  هر  امتیاز  محاسبه  منظور  به  شد،  مشخص  قبلی 
مبنای  بر  مولفه  هر  تجمعی  اثرپذیری  میزان   ،RIAM  روش به کارگیری  با  می شود.  پرداخته 
کمک جدول شاخص ها، مقیاس و توصیف ارزش دهی RIAM محاسبه و سپس  شاخص ها به 
کسل  درنرم افزارا فرمول نویسی  با   3 و   2،1 فرمول های  مطابق   )ES( ارزش اثرات  تجمعی  مقادیر 

محاسبه و محدوده تغییرات هرمولفه بصورت جدول شماره )4( حاصل شد:

کتال ها جدول 4- مقادیرتجمعی ES و محدوده تغییرات ارزیابی جمع سپاری بر مبنای قوانین فرا

A1A2A3A4گزینه

C1C2C3C4C1C2C3C4C1C2C3C4C1C2C3C4شاخص

ES120-5-21738201715-15-7715-53-5

-B+NA-A-B+D+C+B+B+B-A+A-B+A-A+Aمحدوده

A5A6A7A8گزینه

ES-2711-19258-17-1563-172210192814

+C-B+C-C+A+B-B-A+A+B-A+C+NC+C+Bمحدوده

A9A10A11A12گزینه

ES-224-31152448-4740075321

+C-A+A-B+A+C+A+A+D-A+NNA+A+A+Cمحدوده

A13A14A15A16گزینه

ES508255172629-1114-30-63625

+A+NA+A+D+B+C+C+B-B+A-NA-A+A+Cمحدوده

A17A18A19A20گزینه

ES-913-9524176106-14610-79323

+A-B+A-A+C+B+A+B+A+B-A+B+A-A+A+Cمحدوده
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A21A22A23A24گزینه

ES-88-99-6-8-15-1021271614-13-505

+A-A+A-A+A-A-B-B-C+C+B+B+B-A-NAمحدوده

A25A26A27A28گزینه

ES26541242-3-21653571119125-318

+C+D+B+D+A-A-B+A+A+D+B+C+B+A+A-Bمحدوده

A29A30گزینه

ES-20-17630-2-331

+C-B-A+A+NA-A-Cمحدوده

سطری(  )جمع  تغییرات  محدوده   مقدارتجمعی   ،RIAM روش  الگوریتم  آخر  گام  به  توجه  با 
به صورت  آن  نهایی  نتیجه  و  محاسبه  هرشاخص(  درقبال  هرمولفه  امتیاز  معنای  )به  مولفه  هر 

جدول )5( حاصل شد:

کمک روش کتال ها به  جدول 5- ارزش نهایی مولفه های جمع سپاری با توجه به قوانین فرا
RIAM

-E+D+C+B+A+NA-B-C-D-Eمحدوده
ارزش نهایی

جمع تجمعی هر مولفه جمع سپاریمولفه

A10001200-700005

A20382034000000092

A30001570-7-150000

A40001530-1000008

A50025110000-4600-10

A600001400-32000-18

A700210500-170009

A8004714000000061

A90001140-30-2200-10
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-E+D+C+B+A+NA-B-C-D-Eمحدوده
ارزش نهایی

جمع تجمعی هر مولفه جمع سپاریمولفه

A10002401700000041

A11000040000-470-43

A12002101500000036

A1300001500000015

A1405555170000000127

A150001400-3-110000

A160025090-6000028

A170001350-1800000

A18002427600000057

A19000101200-140008

A2000230120-7000028

A210000170-1700000

A22000000-14-25000-39

A23004830000000078

A24000050-5-13000-13

A2509626120000000134

A260001650-5000016

A270571911300000090

A280003050-3000032

A290000900-17-2000-28

A300031000-5000026

IRM 4-۷-2. الگوریتم روش

بایستی  مرحله  این  در  اول:   مرحله  می پذیرد:1  صورت  متوالی  مرحله  در5  روش  این  الگوریتم 
مرحله  این  در  دوم:  مرحله  شوند.  شناسایی  هستند  مستقل  متغیر  به عنوان  که   )C(شاخص ها
می شوند.  شناسایی  می گیرند  قرار  تاثیر  تحت  شاخص ها  مجموعه  توسط  که   )A(مولفه هایی

1. محمدی و همکاران، )1398(
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بر اساس جدول  بر مجموعه مولفه ها  تاثیرات مجموعه شاخص ها،  این مرحله  مرحله سوم: در 
سودمندی)یا  میزان  مرحله  این  در  چهارم:  مرحله  می گردد.  شناسایی  برآیند ارزش ها  رده بندی 
و منفی محاسبه می شود.  به همراه پیامد ها در دو جهت تقویت مثبت  مخرب بودن( هر مولفه 
محاسبه  برای  بود.  خواهد   ]-5 و  بازه بسته]5+  بین  مقداری  مولفه  هر  ارزش  نهایی  اینجا  در 
پیامد هایی  و مجموعه  اثرات  اول- شمارش مجموعه  الزم است:  گام  سودمندی)تخریب( سه 
که در مرحله اول و دوم حاصل شده است. دوم- جمع  جبری ارزش های تقویت مثبت و منفی. 
گام  گام دوم( بر تعداد شمارش مجموعه اثرات و مجموعه پیامد ها ) سوم- تقسیم جمع جبری)
اول(. مرحله پنجم: در مرحله آخر نتایج اثرات و پیامد ها در دو وجه مورد بررسی قرار می گیرد؛ 
گزینه نهایی حاصل شده می تواند سه حالت »رد، انجام امور اصالحی و بهسازی« را داشته  هر 
طریق  از  شاخص ها  کمک  به  مولفه  هر  تاثیرپذیری  محدوده   ،RIM  روش به کارگیری  با  باشد. 
تجمعی  مقادیر  سپس  محاسبه،  برآیند  ارزش ها  اساس  بر  ماتریس  ایرانی  رده بندی  جدول 

کسل مطابق جدول )6( حاصل شد: سودمندی)تخریب( با فرمول نویسی در نرم افزار  ا

کمک  کتال ها به  جدول 6- ماتریس نهایی ارزیابی مولفه های جمع سپاری بر مبنای قوانین فرا
RIMروش

مقادیرشاخص ها

موثر

جمع 
سطری

میانگین 
ارزش

مقادیرشاخص ها

موثر

جمع 
سطری

میانگین 
ارزش C1C2C3C4مولفه C1C2C3C4مولفه 

A11/801/20/633/60/83A16221/41/446/80/59

A22/61/81/42/2480/5A171/412/4246/80/59

A30/6-1/21/2-1/84-1/2-3/33A182/40/422/847/60/53

A41/21/8-0/41/4441A191/8002/2240/5

A50000000A2000/42/8-0/432/81/07

A61/4-1/6-10/64-0/6-6/67A21001/8011/80/56

A70/61/60/6-0/442/41/67A22-0/61/8-1/6-0/84-1/2-3/33

A82/21/61/82/648/20/49A2323/22/41/248/80/45

A9-0/802-1/23-0/8-3/75A24-1/801/402-0/4-5

A100/41/820/444/60/87A250/40/80/20/842/21/82

A110/4-20/8-0/84-1/6-2/5A261/21/42/21/446/20/64

A121/2-11/6031/81/67A27-1/21/61/20/241/82/22
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مقادیرشاخص ها

موثر

جمع 
سطری

میانگین 
ارزش

مقادیرشاخص ها

موثر

جمع 
سطری

میانگین 
ارزش C1C2C3C4مولفه C1C2C3C4مولفه 

A1301/21/80230/67A282-0/40/8244/40/91

A142/4-0/60/8-1/441/23/33A2910/80-23-0/2-15

A150/8-1/40/403-0/2-15A300/8-0/200/631/22/5

13121214مقادیرموثر13121411مقادیرموثر

جمع 
ستونی

14/8213/42/2
جمع 
ستونی

11/412/11711/4

میانگین 
ارزش

0/8861/055
میانگین 

ارزش
1/140/940/711/23

۵. یافته های پژوهش

شناسایی  جهت  به  مناسبی  مکانیسم  به کارگیری  گرو  در  را  موفق  جمع سپاری  پژوهشگران 
دارای  مولفه ها  از  کدام  هر  اهمیت  و  جایگاه  شناسایی  آن  در  که  می برند1،  نام  آن  مولفه های 
اهمیت بسیاری می باشد. نتایج به کارگیری روش های RIAM و RIM بیانگر اولویت بندی های 
تقریبًا یکسانی از مولفه های جمع سپاری بود. بر اساس هر دو روش پنج اولویت اصلی مولفه های 
روش  کمک  به  طبقه بندی  این  طبق  می باشد.   )7( جدول  مطابق  ترتیب  به  جمع سپاری 
گیرد مولفه "استفاده  که بایستی مورد توجه سازمان های بازرگانی قرار  RIAM مهمترین مولفه ای 
منابع  "آموزش  مولفه  داوطلبانه جمعیت" می باشد؛ هم چنین  "مشارکت  و سپس  از خرد جمعی" 
آن توجه  کارا بایستی به  که در جمع سپاری   آخرین مولفه ای است   انسانی  متخصص" به عنوان 
سازمان های  در  جمع سپاری  مولفه های  سایر  به  بیشتری  توجه  به  نیاز  بهتر  به عبارت  نمود؛ 
مهمترین   RIM روش  اساس  بر  است.  مثبت(  مقادیر  دارای  مولفه های  بازرگانی)به خصوص 
است.  مشارکت کنندگان"  بین  در  "انگیزه  سپس  و  اطالعات"  فناوری  از  "استفاده  مولفه  مولفه، 
که بر اساس این روش مولفه های "غیر رسمی بودن" و "پرورش افراد خالق" هر  قابل توجه است 
که بایستی  دو به یک میزان دارای اولویت هستند. هم چنین مطابق این روش آخرین مولفه ای 
کارایی  کاربرد در سازمان" و " آن توجه نمود بطور همزمان مولفه های " کارا به  در جمع سپاری 

بیشتر اطالعات" می باشد:

1. Sloane, (2011)
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کمک  جدول 8- رتبه بندی 5 مولفه اصلی)اول( جمع سپاری در سازمان های بازرگانی به 
RIM و RIAM روش های

پنجمچهارمسومدوماولاولویتنام روش

RIAM

A25A27A23A14A2مولفه

استفاده از نام مولفه
خردجمعی

مشارکت 
داوطلبانه 
جمعیت

استفاده از 
ظرفیت های 

گون گونا

استفاده از 
لذت مشارکتفناوری اطالعات

RIM

A14A30A27A25A7A12مولفه

استفاده از نام مولفه
فناوری اطالعات

انگیزه در 
بین مشارکت 

کنندگان

مشارکت 
داوطلبانه 
جمعیت

استفاده از 
خردجمعی

غیر 
رسمی 
بودن

پرورش 
افراد 
خالق

گزینه ها=30  گزینه ها و شاخص ها 34 مورد می باشد) از سوی دیگر با کمک روش RIM تعداد کل 
که از این تعداد8 مورد)معادل23 درصد(منفی، یک مورد)معادل 3درصد(  و شاخص ها=4( 
روش  این  قضاوت  طیف  اساس  بر  دارند.  مثبت  مقدار  درصد(  مورد)معادل74   25 و  خنثی، 
درست  سپاری  جمع  مولفه های  می باشد   -3/1 از  بیش  مقادیر  درصد   74 که  آنجایی  از 
که مقادیرکمتر از 3/1-  شناسایی شده و نمی توانند مردود شوند.)رد طبقهA(؛ از طرفی از آنجا 
کمتر از 3/1- نباشد"  گر هیچ مقداری  گزینه ها وجود دارد، قانون طبقه دوم"ا درمیانگین ارزش 
کمتر از 3/1-  گزینه ها مقدار  که در مقادیر  را رد می کند)رد طبقهB(؛ بر همین اساس از آنجایی 
کمتر از 3/1-  که در مقادیر ستون ها  وجود دارد طبقه C نیز رد می شود)رد طبقهC(. از آنجایی 
50درصد  از  کمتر  ردیف ها  در   -3/1 میزان  به  گزینه ها  مقادیر  ارزش  میانگین  و  ندارد  وجود 
می باشد پس این طبقه مورد قبول واقع می شود. به عبارت بهتر با توجه به طیف قضاوت روش 
RIM طبقه D با فرض این که موضوع جمع سپاری در سازمان های بازرگانی با "اجرای طرح های 
توجه  شد)قابل  واقع  قبول  مورد  است،  استفاده  قابل  جمع سپاری  مولفه های  برای  بهسازی" 
 -AMM2 روش های  از  دیگر  روش لئوپولد1-یکی  قضاوت  طیف  توسط  نتیجه  این  که  است 
بر  جمع سپاری  شده  شناسایی  مولفه های  به کارگیری  آن که  نتیجه نهایی  است(.  تایید  مورد  نیز 

1. Leopold Matrix(LM)

2. محمدی و همکاران، )1398(
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از  استفاده  مولفه های  به  همزمان  به طور  روش  دو  هر  و  است؛  تایید  مورد  روش  دو  هر  اساس 
مهمترین  به عنوان  را  فناوری اطالعات  از  استفاده  جمعیت،  داوطلبانه  مشارکت  خرد جمعی، 

بازرگانی توصیه می کنند. مولفه های جمع سپاری در سازمان های 

جمع بندی و مالحظات

کاربردن اهرم  لت دارد و مکانیزمی است برای به  جمع سپاری به اجرایی نمودن ِخرد جمعی دال
که می توان جمع سپاری را ابزاری  کاربران آنالین به سمت نتایج سودمند؛ به طوری  دانش جمعی 
افزایش  و  هزینه  کاهش  با  که  دانست  خاص  مقاصد  برای  اطالعات  و  جمع آوری ایده  برای 
قرار  یکدیگر  با  ارتباط  در  بازرگانی  سازمان های  که  زمانی  اما  است.  همراه  سازمانی  اثربخشی 
جمع سپاری کارا  در  موثر  مولفه های  شناسایی  و  شده  افزون  آنها  میان  در  پیچیدگی  می گیرند، 
آنکه جمع سپاری می تواند مزایای بسیاری را به همراه  دشوار می گردد. به همین لحاظ با وجود 
داشته باشند؛ چنانچه اولویت بندی مناسبی از مولفه های آن در دسترس نباشد، هزینه های آن 
منظور  به  آن  مولفه های  از  مناسبی  طبقه بندی  و  شناسایی  نیازبه  لحاظ  این  به  می گردد.  افزون 

کارایی بیشتر است.  ، کاربرد صحیح تر
اثرات  بررسی  به  ارزیابی  ماتریس  روش های  از  می توان  اینکه  به  توجه  با  مقاله  این  در  ما 
طرح  یک  قالب  در  گون،  گونا مولفه های  شناسایی  با  پرداخت  مولفه ها  مقابل  در  هرشاخص 
برخی  با  به دست آمده  نتایج  پرداختیم.  جمع سپاری  مولفه های  طبقه بندی  و  بررسی  به  کلی 
و  مرزانو  تحقیقات  با  تحقیق  نتایج  که  به طوری  داشت؛  همخوانی  پیشین  پژوهش های  از 
مشارکت جمعیت  برای  جدید  روش های  و  فناوری دیجیتالی  مولفه  اهمیت  به  که  لوبکینا 
تاثیر  بررسی  به  که  کار  آ تحقیقات  با  بود.1  هم راستا  داشتند  کید  تا فرآیندهای مشارکتی  در 
که  همکارانش  و  مدرس نژاد  بود؛2  پرداخته  مشکالت  حل  منظور  به  جمع سپاری  مولفه های 
انبوهی  به  جمع سپاری  فرآیند  در  موثر  اصلی  عنصر  به عنوان  فناوری اطالعات،  اهمیت  به 
به  که  وانگ  تحقیقات  با  داشت.  هم خوانی  می کند3،  اشاره  اینترنت  طریق  از  جمعیت  از 
داوطلبانه  مشارکت   اهمیت  مثبت  رابطه  و  آنالین  جوامع  در  جمعیت  رفتارهای  اهمیت  بررسی 

1. Marzano and Lubkina, (2019)
2. Acar, (2019)
3. Modaresnezhad and et al, (2020)
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جمعیت در درک نوآوری توسط فناوری های دیجیتال فعال اشاره می کنند، مشابه بود.1 نتایج 
به خصوص  تحقیقات  از  بسیاری  پایه  می تواند  اینکه  بر  عالوه  تحقیق  این  در  آمده  دست  به 
مزیت های  دارای  شود؛  واقع  جمع سپاری  مولفه های  به کارگیری  اولویت بندی  و  شناسایی  در 
بسیاری از جمله: سادگی و دقت روش تحلیل، انعطاف پذیری برای ارزیابی های به کار گیرنده 
هم چنین  است.   ، برتر مولفه های  معرفی  مولفه ها،  و  اجزا  تمامی  یکپارچه سازی  جمع سپاری، 
به  مولفه ها،  فعالیت  اثر  بزرگی  بر  عالوه  تحقیق  این  در   RIAM و   RIM روش های  به کارگیری 
، برگشت پذیری اثر و قابلیت تجمع پذیری اثر نیز پرداخته است.  شعاع اثرگذاری، پایداری اثر

بر مدیران و سازمان های بازرگانی الزم است تا:
 به منظور رعایت مولفه های برتر جمع سپاری رویکردی را اتخاذ نمایند تا شرایط بهسازی، . 1

گردد. و تقویت مولفه های جمع سپاری تسهیل 
از . 2 "استفاده  جمعیت"،  داوطلبانه  "مشارکت  "خرد جمعی"،  از  استفاده  مولفه های 

را به عنوان مهمترین مولفه های جمع سپاری مدنظر قرار دهند. فناوری اطالعات" 
کاربرد . 3  : از اعم  کمتر  اولویت  دارای  مولفه های  برای  سازمان  اقدامات  به  ارزش گذاری  با 

برای  جمع سپاری  به کارگیری  از  که  بیشتری  کارایی  سازمان،  در  جمع سپاری  اهمیت  و 
آموزش  برای  جمع سپاری  که  اهمیتی  می شود،  ایجاد  سازمان  درون  در  اطالعات 

کنند. برنامه ریزی  منابع انسانی متخصص منجر می شود؛ 
اهمیت . 4 دارای  را  پذیرفته  صورت  اولویت بندی  جمع سپاری  مولفه های   با  مواجهه  در 

و  تبعی  هزینه های  افزایش  انتظار  صورت  این  غیر  در  نمایند؛  هموار  را  آن  مسیر  و  دانسته 
غیر تبعی سازمان در اثر پیچیدگی روابط سازمان ها را بدهند.

الگوی . 5 یک  را  کتالی  فرا شاخص های  مولفه ها،  ابتدایی  پنج گانه  اولویت های  تحلیل  در 
از ِخرد جمعیت)به عنوان مهمترین مولفه  مناسب قرار دهند؛ برای نمونه در مولفه استفاده 

:)RIAM جمع سپاری با توجه به نتایج روش 
خرد جمعی 	  در  پویایی  متوسط«  »مثبت  اثر  به  پویایی،  شاخص  به  توجه  با  الف. 

رشد  به  منجر  جمع سپاری  در  افراد  تعامل  که  باشند  داشته  نظر  ودقت  نموده  توجه 
آنها خواهد شد.  و حیات اتفاقات، موضوعات و مسائل کاری جدید و حتی تکمیل 

1. Wang and et al, (2018)
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کنترل  برای  مشخصی  مکانیسم  بازرگانی  سازمان های  در  که  است  مهم  بنابراین 
گیرد. پویایی مدنظر قرار 

تکرار 	  بودن«  معنی دار  »مثبت  اثر  به  خودسازماندهی،  شاخص  به  توجه  با  ب. 
باشند  داشته  دقت  و  نموده  توجه   ، یکدیگر کنار  موضوعات  قرار گرفتن  موضوعات، 
مسائل)و  حل  در  خود به خودی  سازمان یافتگی  به  منجر  خرد جمعی  از  استفاده  که 
حتی ایجاد مسائل جدید( بدون آنکه از قبل و توسط نیروی درونی از درون سازمان 

مدیریت شود، می گردد.
یکباره 	  به  شکل گیری  در  خرد جمعی  »مثبت«  اثر  به   ، ظهور شاخص  به  توجه  با  ج. 

اتفاقات و مسائل کاری توجه نمایند؛ ایجاد مشکالت و یا حتی از بین رفتن مشکالت 
فعلی بدون دلیل نیست.

با توجه به شاخص جذب، به اثرات »مثبت« استفاده از خرد جمعی در تشکیل 	  د. 
اجزاء زیاد و پیچیده  برای اتفاقات و مسائل کاری توجه نموده و توجه داشته باشند 
دیگر  مشکل  چندین  به  را  ساده  مشکل  یک  می تواند  جمعی  خرد  از  استفاده  که 

ارتقاء دهد.
آن که: رویکرد جمع سپاری هم چنان  با این تفاسیر محدودیت هایی نیز وجود داشت، ازجمله   
یک رویکرد ناشناخته بوده و ادبیات نظری در این حوزه هم چنان نیازمند تحقیقات بسیاری 
اجتماعی)و  فرهنگی،  لحاظ  به  آن  مولفه های  و  جمع سپاری  آثار  سویی  از  است؛  داخل  در 
کوسیستم فعلی  آنچنان شناخته شده نیست؛ هم چنین جوان بودن ا به خصوص زیر ساخت ها( 
جمع سپاری ایران، جمع سپاری را به عنوان یک اولویت مهم نتوانسته است شناسایی و تعریف 
گیرد.   قرار  استفاده  مورد  بایستی  نتایج  این محدودیت ها  گرفتن  نظر   در  با  که در مجموع  کند؛ 
اولویت بندی  با  کسب و کارهایشان  بازرگانی و  انتظار می رود مدیران،  سازمان های  این وجود  با 
عمل  موفق تر  خود  محیط های  پیچیده  شرایط  با  برخورد  در  تحقیق  این  در  پذیرفته  صورت 

نمایند.

کسب و کارها: که پژوهشگران و به خصوص مدیران و  درآخر پیشنهاد می گردد 
کمک مولفه های همین تحقیق بپردازند.. 1 کتالی با  به طراحی و ایجاد مدل جمع سپاری  فرا
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عالوه بر مولفه های جمع سپاری، سایر الزامات آن مثل مولفه های اخالقی، عوامل موفقیت، . 2
الزامات  پیاده سازی را مورد توجه قرار دهند.

در . 3 را  تحقیق  این  در  جمع سپاری  مولفه های  پذیرفته  صورت  اولویت های  به کارگیری  تاثیر 
کسب و کارهای خودشان و هم چنین سایر سازمان ها مورد سنجش قرار دهند.
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