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میرفیض فالح

چکیده
زمينه و هدف پژوهش :يک نيروي بالقوه براي جمع سپاري در زمينههاي مختلف وجود دارد .جمع
سپاري برمبناي هوش عمومي بنا شده است و قادر به جمعآوري اطالعات و نيز کاهش زمان و هزينه
است .جمع سپاري تنها از طريق تکنولوژي فناوري اطالعات امکانپذير است و نيازمند مشارکت فعال و
مداوم ،تعامل ذينفعان و بازخورد شفاف است .از اين رو هدف پژوهش حاضر طراحي مدلي براي جمع
سپاري شرکتهاي دانش بنيان در بانکها انجام پذيرفته است .پژوهش حاضر با توجه به نحوه
جمعآوري اطالعات و دادههاي مورد نياز جهت تحليل ،ترکيبي از پژوهش کمي و کيفي و به عبارت
ديگر پژوهش آميخته است .از نظر نوع هدف ،کاربردي بوده روش گردآوري نمونه توصيفي و از نظر
نحوه گردآوري دادهها يک پژوهش پيمايشي ميباشد .يافتههاي پژوهش نشان ميدهد که عوامل ايجاد
کننده جمع سپاري  88/6درصد تغييرات مربوط به عوامل زمينهساز جمع سپاري 19/5 ،درصد
تغييرات مربوط به پديده جمع سپاري و  16درصد تغييرات مربوط به عوامل تسريع کننده و يا کند
کننده جمع سپاري را به طور مستقيم تبيين ميکنند .بر اساس نتايج پژوهش اثرگذاري تمامي
مؤلفههاي ابعاد مورد تأييد قرار ميگيرد .مؤلفه عوامل بافت بيروني بيشترين تأثير را بر ساير عوامل
دارد .عوامل ايجاد کننده جمع سپاري  88/6درصد تغييرات مربوط به عوامل زمينه ساز جمع سپاري،
 19/5درصد تغييرات مربوط به پديده جمع سپاري و  16درصد تغييرات مربوط به عوامل تسريع کننده
و کند کننده جمع سپاري را تبيين ميکنند که اين عوامل خود به ترتيب  27/6 ،0/66و  69/7درصد
تغييرات مربوط به راهکارهاي توسعه دهنده جمع سپاري را تبيين مي کنند که در نهايت راهکارهاي
توسعه دهنده جمع سپاري  16/3درصد تغييرات مربوط به نتايج حاصل از جمع سپاري را به طور
مستقيم تبيين ميکند.
کلمات کلیدي
جمع سپاري ،شرکتهاي دانشبنيان ،بانکها
 -9گروه مديريت بازرگاني ،واحد تهران مرکزي  ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايرانyousefhajiasghari@gmail.com.
 -7گروه مديريت بازرگاني ،واحد تهران مرکز ي،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران(نوسينده مسئول) vrmirabi@yahoo.com
 -3گروه مديريت صنعتي  ،واحد تهران مرکزي ،دانشگاه آزاد اسالمي ، ،تهران ،ايرانh_mehrmanesh@yahoo.com .
 -6گروه مديريت بازرگاني ،واحد تهران مرکزي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايرانmir.fallahshams@iauctb.ac.ir .
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مقدمه
امروزه در تالش براي جذب ايدههاي جديد در فرايند نوآوري بسياري از بنگاهها امروزه در حال
گسترش حوزههاي مديريت دانش و برونسپاري خالقيت ميباشند و اين امر بهوسيله جمعسپاري يا
انبوهسپاري 9امکانپذير خواهد بود و ميتواند در دستور کار کسبوکارها قرار گيرد .توماس فريدمن در
کتاب معروفش «جهان صاف است» تأکيد ميکند که «برونسپاري يکي از ده بولدوزري است که جهان
را صاف و مسطح کرده است» .درواقع با ظهور برونسپاري سازمانها توانستند با انتقال برخي وظايف
غيرمحوري خود به خارج از سازمان به کارايي و اثربخشي باالتري دست يابند .با ظهور جمعسپاري اين
روش از اهميت بيشتري برخوردار شده و راه مناسب تري را در اختيار بشر قرار داده تا به نيروي کار
ارزان و شايسته دست يابد (لي و هانگجون)7099،7
طي  90سال گذشته ،فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطاتي جديد پيشرفت چشمگيري داشته که در
صورت همراه بودن با گسترش اينترنت و رسانههاي اجتماعي ،يک سناريوي جديد را در مدلهاي
کسب و کار کارآفرينان و مشتريان ايجاد ميکند (ايگر و همکاران .)7008،3اين سناريوي جديد مبتني
بر مشارکت فعال کارگران و مشتريان در تمام فرآيندهاي کسب و کار است .در نتيجه ،اهميت مشارکت
و درک محيط کسب و کار جديد بسيار ضروري خواهد بود (گاريگوس و همکاران .)7099 ،6بسياري از
نويسندگان از اصطالح وب  7براي توصيف اين محيط تکنولوژيک جديد استفاده کردهاند .در اين
سناريو جديد ،نحوه استفاده از اينترنت و البته ،از مدلهاي تجاري مبتني بر اينترنت نيز تغيير ميکند.
تفاو ت اصلي در نقش جديد کاربر به عنوان هسته سيستم نهفته است .در واقع ،تفاوت اصلي وب  9اين
است که کاربران اخير نقش منفعلي داشتند که تنها تماشاگران و مصرف کنندگان اطالعات بودند .در
مقابل ،در وب  7کاربر يک نقش فعال را ايفا مي کند و حتي ممکن است به يک همکار تبديل شده و
باعث رد و بدل شدن اطالعات شود (اريلي .)7097،5از اين رو ،تبديل مشتري از يک عنصر منفعل به
يک عنصر فعال که مي تواند در تمام مراحل توسعه اجتماعي شرکت کند و توسعه رسانهها نه تنها در
مدلهاي کسب و کار جديد بلکه در مدلهاي توليدي بسيار مهم است (فريدمن .)7090،6سازمانها
مجبور به انطباق با اين پارادايم جديد هستند که در آن آنها بايد مشتريان و ديگر سهامداران را در
فرايند توليد دخيل سازند .در نتيجه ،اگر بر اهميت مشارکت افراد با پيشرفتهاي تکنولوژي جديد
مبتني بر وب  ،7تمرکز نماييم به طور مستقيم به مفهوم جمع سپاري پي خواهيم برد.
جمع سپاري يک روش اکتشافي است که توسط مارس ( )9119بيان گرديد و يکي از کاربردهاي
طبيعي حل مسائل پيچيده است (برابهام7008،2؛ الخاني و همکاران .)7002،8رويکرد جمع سپاري
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باعث استفاده از ابعاد بيروني نوآوري باز ميشود (چسبرو .)7003،1يک نمونه از اين پديده که به ندرت
در مقاالت مورد مطالعه قرار گرفته ،خود تفکري است (گويتارد و شنک .)7099،90اين مفهوم نشان
دهنده شرايطي است که در آن يک کسب و کار براي کسب ايدههاي خالقانه ،به عنوان مثال در زمينه
طراحي به جمعيت واگذار ميگردد .به دنبال مطالعات قبلي ،جمع سپاري صرفاً به دنبال حل مشکالت
خاص نيست ،بلکه در زمينه ظهور ايدههاي جديد نيز پيشگام ميباشد .در واقع اين پديده انعطاف
پذيري خالق لزوماً بسيج مهارتهاي فني بسيار ماهرانه نيست ،بلکه توانايي افراد براي انديشيدن و در
نتيجه برقراري رابطه با جمعيت بسيار گسترده ميباشد .فرصتهاي زيادي براي ارتقاء مشارکت وجود
دارد و از جمله اين فرصتها جمع سپاري است .امروزه ،بسياري از بنگاهها در تالش براي جذب
ايدههاي جديد در فرايند نوآوري ،در حال گسترش حوزههاي مديريت دانش و برون سپاري خالقيت
هستند و يکي از نظرياتي که امروزه بسيار بدان توجه کرده اند ،جمع سپاري است که ميتواند در
دستور کار کسب و کارها قرار گيرد .در حال حاضر ،جمع سپاري در مقولههاي کسب و کار و امور
اجتماعي به کار گرفته شده است (گودي و هيلدبراند )7001 ،99و اين امکان را ميدهد تا خالقيت و
تعامالت اجتماعي را تقويت کرده تا بدين وسيله مشکالت را حل نمايد .جمع سپاري داراي قدرت تغيير
چشمگير در قلمروهاي فعاليت اجتماعي و ايجاد محتوا است (وينستون و پارامسوران .)7002 ،97بر
اساس نتايج تحقيقات ،راه حل هايي که از طريق جمع سپاري براي حل مشکالت توسعه محصول و
خدمات ارائه ميشود ،کار آمدتر و با دقت باالتر نسبت به راه حلهاي ارائه شده برخي افراد و
متخصصان در آن حوزه است (بنکلره .)7007 ،93بررسي فعاليت سازمانهاي مختلف نشان ميدهد که
در حال حاضر سازمانهاي گوناگوني در حال بهرهگيري از تکنيک جمع سپاري هستند .باوجود اين،
سؤاالت بسياري در اين زمينه بي پاسخ ماندهاند .آيا استفاده از جمع سپاري باعث ارتقاي عملکرد
سازمانها و دستيابي به مزيت رقابتي ميروند جمع سپاري و ترغيب سازمانها به استفاده از اين روش
براي بهبود سطح نوآوري در فعاليتهاي متعدد از قبيل استراتژي بازاريابي ،کاهش هزينه ،نوآوري
محصوالت و خدمات است .سازمانها با شناسايي اين عوامل به بهرهبرداري صحيح و مثبت از اين پديده
و دستيابي به ارزش دست مييابند .هرچند مطالعه منابع موجود در اين حوزه تا حدي در شناسايي
برخي عوامل و مفاهيم کليدي اين حوزه راهگشاست ،اما هنوز بسياري از ابعاد اين پديده و محرکهاي
انگيزشي سوق دهنده آن و تأثير آن بر بهبود بهرهوري ناشناخته باقي مانده است.
از سوي ديگر نقش مراکز حمايتي از شرکتهاي دانش بنيان در توسعه دانش و فناوري و نهادينه
کردن کارآفريني در جامعه ،ميتواند و بايد يک نقش پيشتاز و تأثيرگذار باشد .شرکتهاي دانش بنيان
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يکي از ابزارهاي مؤثر و کارآمد بهمنظور توسعه علمي و فناوري و در نتيجه رشد صنعتي و اقتصادي
کشورها محسوب ميشوند .لذا يکي از الزامات دستيابي به توسعه علمي و فناوري ،ايجاد درک صحيح و
مشترک از ضرورت و اهميت دانش ،فناوري و نوآوري در جامعه از طريق بسيج ملي منابع و امکانات و
ايجاد نظام جامع علم و فناوري در کشور است که الزمه آن ارتقاي جايگاه شرکتهاي دانش بنيان
مبتني بر دانش و فناوري و مراکز حمايت کننده از آنان خواهد بود .طي دهههاي اخير ،ظهور پديده
شرکتهاي دانش بنيان در بسياري کشورها توانسته است تأثيرات شگرفي در دستيابي به توسعه دانش
محور و همچنين تقويت تعامالت دولت ،دانشگاه و صنعت برجاي گذارد (عباسي و همکاران.)9313،
دوران اقتصادي امروز ،جذب سرمايه براي کسبوکارهاي نوپا بسيار مشکل است .بانکها به عنوان
اصليترين تامينکنندگان سرمايه ،با ريسکهاي مالي به شدت مخالف هستند؛ اما به خاطر لفاظيهايي
که بانکها در شعارهاي خود براي کمک به کسبوکارها ميکنند ،توسط فرآيندها و سياستهاي
بروکراسي محور خود دچار محدوديت شدهاند .اخيراً بانکها به داليل مختلف تحت فشارهاي دروني و
بيروني زيادي قرارگرفتهاند که کمترين آن ناتوان بودن در انطباقپذيري و عدم برآوردن نياز مشتريان
مدرن است .مطمئناً زمان آن رسيده است که بانکها به نوآوري و بازبيني مدل کسب و کار
درونسازماني متعهد شوند .آنها ميبايست توجه ويژهاي به طرحهاي حمايتي خود از کسب و کارهاي
نوآورانه ،شرکتهاي دانش بنيان و استارتاپها داشته باشند و به عنوان يکي از مولدين اقتصادي
کشورها به کسب و کارهاي اجتماعي کمک کنند (همر.)7099،96
يکي از وظايف بانکها ،همسوسازي سرمايهگذاران و شرکتهاي نوپايي است که داراي تخصص و
عاليق مشترک ميباشند .در راستاي حرکت به سوي بانکداري جامع ميتوان با فراهم آوردن
زيرساختهاي مختلفي مانند پورتالهايي که در آن استارتاپها به ثبت پروپوزالهاي خود ،منابع مورد
نياز و اينکه به دنبال چه نوع سرمايهگذاراني هستند ،اقدام نمود .براي مشتريان بانک (سرمايهگذاران)
فرصتي که نقدينگي خود را در کسبوکارهايي که مورد عالقه آنها است و حتي ممکن است که در آن
زمينه تخصص و تجاربي داشته باشند سرمايهگذاري کنند .سرمايهگذاري در استارتاپها صرفاً مالي
نيست بلکه سرمايهگذاران ميتوانند از تجارب و امکانات فيزيکي خود و حتي با بهکارگيري آنها در
مجموعههاي کاري خود ،به اين شرکتها کمکرساني کنند؛ نقش بانکها در اين ميان ،به عنوان پل
ارتباطي سرمايهگذاران و استارتاپها در راستاي تأمين مالي اين شرکتها قابل توجه است .بانکها
بدينوسيله ريسک سرمايهگذاري خود را کاهش ميدهند .بنابراين سرمايهگذاران ،پول خود را با ريسک
شخصي سرمايهگذاري کرده و بانکها نيز اين ريسک را با ابزارهاي مشاورهاي و کمک به استارتاپها
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براي تسهيل فرآيندهاي کاري خود به حداقل ميرسانند .سوددهي بانکها نيز ميتواند بهوسيله افزايش
شرکتهاي نوپايي که جذب ميشوند و خدمات تراکنشي و مشاورهاي که براي سرمايهگذاران و
استارتاپها است ،افزايش داده شود (رحيمي.)9317،
جمع سپاري فقط يک حرکت جمعي زودگذر نيست .ابزاري خودجوش است که نياز جامعه جهاني
به استفاده از پيشرفت فناوري آن را به وجود آورده و برخي دولتها براي حفظ حقوق ذينفعان و
همچنين استفاده از منافع حاصل از قدرت جمعي ،آن را از طريق تدوين قوانين و مقررات و نظارت بر
آن ،به رسميت شناخته اند .اين ابزار قادر است فرهنگ کارآفريني و سرمايه اجتماعي را ارتقاء بخشيده و
از اين طريق توسعه اقتصادي و اجتماعي را در جوامع تسريع نمايد .انتشار فناوريهاي نوين در جوامع،
بهطور بالقوه داراي پيامدهايي است که ميتواند مطلوب (پاداش) يا نامطلوب (ريسک) باشد (قمبرعلي و
همکاران .)9313،در واقع جمعسپاري از تجميع منابع اشخاص با يکديگر بهمنظور حمايت از يک پروژه
که توسط يک فرد يا يک سازمان آغاز شده است .تفاوت اين شيوه تأمين مالي در حذف واسطههاي
مالي سنتي و امکان مشارکت مستقيم سرمايهآوران است .تحقيقات بسيار کمي درباره جمعسپاري در
ايران وجود دارد و نيازمند تحقيقات اوليه است .پيشرفت سوم ،دسترسي بيشتر به اطالعات و هزينه رو
به کاهش ابزار توليد آن است .آخرين پيشرفت ،ظهور جوامع آنالين است که در آن جمعي آنالين
سازماندهي ميگردد .در مجموع در ادبيات جمع سپاري ،انديشمندان داليل و ضرورت اهميت استفاده
از جمع سپاري را مواردي چون ذيل دانستهاند.
-

کاهش هزينههاي بنگاه و کاهش زمان ايجاد محصول و خدمات،

-

ايجاد ارزش براي شرکت،

-

پذيرش بهتر از سوي مشتريان

-

افزايش ادراک مشتريان از محصوالت جديد،

-

ايجاد سرمايه (در حالت تأمين مالي جمعي)،

-

حل مسائل از سوي جمع ،کاراتر از حل مسائل از سوي فرد است،

-

دريافت سيگنالهاي وجود تقاضا در خصوص محصوالتي که قصد ورود به بازار دارند.

کاربرد جمع سپاري در بسياري از سطوح جامعه مشهود است ،هر چند هنوز مدلي جامع که تمامي
ابعاد و زواياي اين پديده را در نظر بگيرد ،ارائه نشده است .پژوهشها در زمينه فرايند جمع سپاري
بسيار اندک است .يي و کانکاناهالي )7092( 95در پژوهشي که با عنوان مشارکت حل کنندگان در
پلتفرمهاي جمع سپاري :بررسي اثرات اعتماد ،مزايا و فاکتورهاي هزينه انجام دادهاند که بر اساس
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يافتههاي پژوهش سازمانها اکنون بيشتر از قبل به جمع سپاري فعاليتهاي خود به کمک کارکنان
ناشناخته مي پردازند ،مثل حل کنندگان .مشارکت حل کنندگان نقش مهمي در موفقيت فعاليتهاي
جمع سپاري دارد .در اين پژوهش مدلي را براي شرح اثرات مزايا و فاکتورهاي هزينه و نيز اعتماد به
رفتار مشارکت حل کننده در جمع سپاري توسعه ميدهد .مدل مذکور با استفاده از دادههاي آرشيو و
بررسيهاي  956حل کننده در يک پلتفرم بزرگ جمع سپاري آزمايش شد .همانطور که فرض گرديد،
پاداش مالي ،تقويت مهارت ،استقالل کاري ،لذت و اعتماد تأثير مثبتي بر مشارکت حل کننده در جمع
سپاري داشتند ،درحاليکه تالشهاي شناختي داراي اثرات منفي بر مشارکت هستند .به عالوه ،مشاهده
گرديد که پاداش مالي اثرات مثبتي بر اعتماد دارد (اعتماد بهصورت جزئي سبب تعديل تأثير آن بر
رفتار مشارکت ميشود) ،در حالي که کمبود دانش به صورت منفي بر اعتماد اثر ميگذارد.
ناتايچيو و همکاران )7092( 96در پژوهشي که با عنوان مشارکت حل کنندگان در پلتفرمهاي جمع
سپاري :بررسي اثرات اعتماد ،مزايا و فاکتورهاي هزينه انجام دادهاند که بر اساس يافتههاي پژوهش
فعاليتهاي جمع سپاري در بين سازمانهاي مختلف با هدف جمع سپاري توسعهي راهکارها در مسائل
ابتکار داخلي براي حل کنندگان خارجي گسترش يافتهاند .نتايج پژوهش نقش مهمي در توسعهي
نظريهي مرتبط با جستجوي راهکارهاي در فعاليتهاي جمع سپاري دارد که نمايانگر خصوصيات حل
کنندگان و انواع پلتفرمها براي بيشينهسازي بازدهي فرآيند حل مسئله ميباشند که به صورت کيفيت
بهترين پاسخ فراهم شده و زمان مورد نياز براي آن مطابق با مسائل ابتکاري خاص بيان ميشود.
همچنين ،نتايج ساختار راهنماييهاي سازمانها را با استفاده از جمع سپاري براي حل مسائل ابتکاري
و مديران پلتفرمهاي جمع سپاري نشان ميدهند.
گوو و همکارن )7092( 92در پژوهشي که با عنوان تلفيق معنايي جمع سپاري براي دادههاي بزرگ
رسانههاي ناهمگون در اينترنت و چيزها (اشياء) انجام دادهاند که بر اساس يافتههاي پژوهش افزايش
محبوبيت رسانههاي اجتماعي در زمينهي محيطهاي مبتني بر اينترنت اشياء ،اطالعات معنايي به
عنوان پلي مهم براي اتصال هوش انساني به دادههاي بزرگ رسانهاي ناهمگون پديدار شده است.
فدرکو و همکارن )7096( 98در پژوهشي که با عنوان هويت جمعي :مديريت اوليه جمع سپار براي
باال بردن ارزش شرکت کنندگان از طريق ايجاد هويت انجام دادهاند که در پژوهش مذکور جمع سپاري
را از ديدگاه مشتريان مورد بررسي قرار ميدهد .نتايج اين پژوهش نشان داد شکلگيري مديريت درباره
پتانسيل خالقانه هويت و روشن کردن استراتژيهاي مناسب رسيدن به اين اهداف در جمع سپاري
است .مرور برنامههاي جمع سپاري نشان مي دهد که برخي از اين ابزارها نسبتاً مرسوم هستند (مثل
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بازي با نقشها و موقعيتها ،افزايش موقعيتهاي کاري ،روبرو شدن با داستانهاي ارائه در زندگي) که
سايرين تحت گسترش آن هستند.
استلس آروالس و گونزالس الدروونديگوارا)7095(91در پژوهشي که با عنوان اصول جمع سپاري:
تعريف و توپولوژي آن انجام دادهاند که بر اساس بررسيها جمع سپاري يک مدل حل مسئله و مدل
انجام وظيفه است که امروزه به طور فزايندهاي مورد استفاده قرار ميگيرد .به لطف امکان استفاده از
هوش انبوه اينترنتي؛ و با تشکر از ابتکارات جمع سپاري مردم ميتوان ،براي مثال ،راه حلهايي را براي
يک مشکل شيميايي پيدا کرد ،تصاوير را برچسبگذاري نمود ،يا لوگوي طراحي شدهاي را دريافت کرد.
در ايران پژوهش قابل توجهي در زمينه جمع سپاري اجرا نشده است و به همين دليل يک کمبود
در اين زمينه احساس ميشود که اين پژوهش ،براي کاهش اين کمبودها و بهرهگيري بهتر ،از اين
پديده و شناختي جامع از ابعاد آن با توجه به شرايط خاص و بستر حاکم بر کشور انجام ميشود.
همچنين شکافهاي اساسي در مطالعات قبلي که در اين زمينه وجود دارد .اوالً در پي ارائه يک مدل
جمع سپاري جامع با يک چارچوب يکپارچه ميباشد .از سوي ديگر ،بيشتر اين مدلها در کشورهاي
توسعه يافته تدوينشدهاند و در هنگام بهکارگيري آنها در کشورهاي در حال توسعه بايد محتاط بود.
ارائه مدل بومي شده در اين زمينه براي کشور ايران ،يکي از نوآوريهاي اين پژوهش است .هدف
پژوهش حاضر فراهم کردن درک بهتري از رويکرد جمع سپاري در بانکها و بررسي ابعاد و مؤلفههاي
اثرگذار در صدد دست يابي به الگوي جمع سپاري شرکتهاي دانش بنيان ميباشد وبه دنبال پاسخ به
سوالهاي اصلي پژوهش ميباشد که عبارتند از-9:ابعاد و مؤلفههاي اثرگذار بر شرکتهاي دانش بنيان
در بانکها کدامند؟  -7چه مدلي براي جمع سپاري شرکتهاي دانش بنيان در بانکها مناسب است؟
روششناسی تحقیق
در اين پژوهش ابتدا با مطالعه کتابخانهاي ،ابعاد و مؤلفههاي جمع سپاري بررسي و سپس ،با
استفاده از روش کيفي ابعاد نهفته پديده مورد مطالعه تحقيق و الگوي نظري تکميل شد .پس از بررسي
زمينه مورد نظر مصاحبههاي صورت گرفته به کمک روش داده بنياد و زمينهاي ،متغيرهاي مورد
مطالعه شناسايي و کدگذاري و الگوي ساختاري طراحي شد .در ادامه با استفاده از مؤلفه و شاخصهاي
مورد تائيد خبرگان ،پرسشنامه کمي پژوهش با  51گويه طراحي و تهيه گرديد که توجه به اينکه اين
پرسشنامه با استفاده ابعاد و مؤلفههاي مورد اجماع گروه خبرگان تهيه شده به نوعي روايي محتوايي
اين پرسش نامه حاصل شده است که عالوه بر آن براي بررسي روايي محتوايي از شاخص  CVRو
 CVIاستفاده شد که بدين منظور محتوا از  97نفر از متخصصين نظرخواهي گرديد .مالک در بخش
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 CVRبراي حذف سؤاالت  0/56در نظر گرفته شده است که تماميگويه از اين منظر شاخص CVR

باال  0/56داشتند .مالک در بخش  0/21 CVIو باالتر است که در اين پژوهش  0/833محاسبه گرديد
و از اين رو ميتوان روايي محتوايي پرسشنامه مورد تائيد متخصصان ميباشد .همچنين بهمنظور تائيد
پايايي پرسشنامه مورد استفاده ،همساني دروني آن بهوسيله آلفاي کرونباخ و با استفاده از نرمافزار
 SPSSمورد سنجش قرار گرفت که در اين تحقيق مشخص شد پرسشنامه طراحي شده از اعتبار و
پايايي ( )0/289بسيار خوبي برخوردار است.
جامعه آماري اين پژوهش را مديران و کارشناسان مرتبط با موضوع در شرکتهاي دانش بنيان
تشکيل ميدهند به طور دقيق تعداد  3555شرکت دانش بنيان در کشور وجود دارد که با استفاده
فرمول نمونهگيري کوکران  362نفر به عنوان نمونه آماري محاسبه گرديد .پرسشنامه پژوهش بين
بيش از  600نفر نمونه آماري از مديران و کارشناسان شرکتهاي دانش بنيان توزيع و جمعآوري
گرديد که در نهايت  336پرسشنامه با اطالعات صحيح مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
براي تجزيهوتحليل اطالعات ابتدا وضعيت گويههاي پرسشنامه مورد بررسي و آزمون قرار گرفته
است تا معنيداري رابطه شاخصها (متغيرهاي آشکار) با مؤلفهها (متغيرهاي مکنون) آزمون شود و بار
عاملي آنها تعيين شود که براي اين منظور از آزمون تحليل عامل اکتشافي ) (EFAاستفاده شده است.

پاسخهاي نمونه آماري به  51گويه پرسشنامه با استفاده از نرمافزار  SPSSبهوسيله آزمون تحليل
عاملي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است که براي اجراي تحليل عامل اکتشافي ابتدا با استفاده از
آزمون KMOمشخص شد که نمونه مورد آزمون از کفايت قابل قبولي برخوردار بوده و دادههاي
پژوهش قابل تقليل به تعداد عاملهاي زيربنايي و بنيادي ميباشد؛ و نتايج آزمون  Bartlettنشان داد
که ماتريس همبستگي بين گويهها ،ماتريس هماني و واحد نميباشد و يعني اينکه بين گويههاي اين
ماتريس هيچگونه رابطه همبستگي مشاهده نشده است .در مرحله بعدي پژوهش ،به منظور ارائه مدل از
روش معادالت ساختار به شيوه حداقل مربعات جزئي ( )PLSبا استفاده از نرمافزار Smart-PLS

استفاده گرديد.
یافتههاي پژوهش
براي تحليل دادهها پژوهش بعد از تعيين ميزان واريانس هر گويه الزم است وضعيت معنيداري
رابطه گويه با مؤلفه و نيز ميزان بار عاملي هر گويه بر مؤلفه مورد آزمون قرار بگيرد .در اين مرحله فارغ
از نوع تأثير هر يک از گويه ،به بررسي رابطه آنها با مؤلفه مورد نظر مورد نظر پرداخته شده است .در
اين مرحله رابطه گويهها به عنوان متغيرهاي آشکار با مؤلفهها به عنوان متغيرهاي مکنون مورد آزمون
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قرار گرفت تا با استفاده بار عاملي هر يک از مؤلفهها بر روي ابعاد ميزان و شدت رابطه و تأثير آنها
تعيين شده و با استفاده از نتايج آزمون  tسطح معنيداري اين روابط تعيين گردد .نتايج مقداره  tبراي
ارزيابي سطح معنيداري روابط همانند آزمون  tتفسير ميشوند ،در نمونههاي باالي  970توزيع  tمانند
توزيع نرمال عمل مينمايد ،در اين حالت مقادير  tبايد در سطح اطمينان  10درصد بزرگتر از 9/66؛ در
سطح اطمينان  15درصد بزرگتر از 9/16؛ و در سطح اطمينان  11درصد بزرگتر از  7/56باشد
(محسنين و اسفيداني  .)936 ،9313بررسي ضرايب  tروابط گويهها با مؤلفهها پژوهش نشان ميدهد
تماميمسيرهاي مدل طراحي شده باال  7/56بوده و در سطح  11درصد معنيدار هستند.
بعد از اطمنيان از معنيداري روابط بين گويهها متغيرهاي آشکار و مؤلفهها به عنوان متغيرهاي
مکنون و قابل قبول بودن بار عاملي گويهها بر مؤلفههاي پژوهش در مرحله بعد با استفاده ميانگين
گويههاي هر يک از مؤلفهها ،داده مورد نياز برا ي آزمون روابط بين مؤلفه و ابعاد تعيين گرديد و در اين
مرحله مؤلفه هاي به عنوان متغيرهاي آشکار و ابعاد به عنوان متغيرهاي مکنون و روابط مدل و روابط
بين اجراي آن (ابعاد يا متغيرهاي مکنون پژوهش) با استفاده از الگوي معادالت ساختاري به روش
 PLSبا استفاده از نرمافزار  Smart-PLSمورد آزمون قرار گرفت تا ضرايب مسير ،مقداره آماره  tهر
يک از ابعاد در مدل ارائه شده براي جمع سپاري در بانک کشاورزي با محوريت شرکتهاي دانش بنيان
مشخص گرديده و مدل با استفاده از دادههاي به دست آمده از جامعه آماري مورد آزمون قرار بگيرد.
اولين ماتريس خروجي نرمافزار ،ضرايب  tيا ضرايب معنيداري است .بررسي ضرايب  tمدل پژوهش
نشان ميدهد تماميمسيرهاي مدل طراحي شده باال  7/56بوده و در سطح  11درصد معنيدار هستند.
دومين ماتريس خروجي نرمافزار ماتريس ضرايب مسير و واريانس تبيين شده براي مسيرهاي پژوهش و
روابط مدل را گزارش ميکند .بررسي ضرايب همبستگي نشان ميدهد که تمامي روابط مدل معنيدار
بوده و قابل اجرا ميباشد .نمودارهاي ( 7و  )3و جدول ( )9مدلهاي متفاوت تحقيق را در حالت قدر
مطلق معناداري ضرايب 70نشان ميدهد .اين مدل در واقع تمامي معادالت اندازهگيري (بارهاي عاملي)
و معادالت ساختاري (ضرايب مسير) را با استفاده از آماره  ،tآزمون ميکند؛ که خروجي مدل در حالت
معناداري بيانگر اين است که تمامي مقادير در اين سطح معنادارند.

424

مدلی براي جمع سپاري/...سیدیوسفحاجیاصغري ،وحیدرضامیرابی،حسنمهرمنش و میرفیض فالح

نمودار  -2ماتریس ضرایب  tمدل

نمودار  -9ماتریس ضرایب مسیر مدل اصلی در حالت تخمین ضرایب استاندارد
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جدول  -8مقادیر مربوط به مدل اندازهگیري ،در مورد زیرسازههاي پژوهش (روایی سازهها)

سازه
عوامل ايجاد کننده جمع سپاري

پديده جمع سپاري

عوامل تسريع کننده و يا کند
کننده جمع سپاري

عوامل زمينه ساز جمع سپاري

راهکارهاي توسعه دهنده جمع
سپاري

نتايج حاصل از جمع سپاري

زير سازه

مقدار بار عاملي

T-value

عوامل ساختاري

0/576

3/868

عوامل رابطهاي

0/539

2/296

عوامل شناختي

0/615

8/660

هوشمندسازي فرآيندهاي سازماني

0/519

2/625

هوشمندسازي منابع مالي

0/860

79/678

هوشمندسازي منابع انساني

0/657

92/612

هوشمندسازي اطالعاتي

0/213

36/919

عوامل بافت بيروني

0/891

36/160

عوامل فرا سازماني

0/839

99/669

مشتريان

0/558

96/376

عوامل روانشناختي و انگيزشي

0/267

33/601

عوامل راهبردي و مديريتي

0/283

1/512

عوامل درونسازماني

0/596

97/663

طراحي نظام مديريت يکپارچه منابع
انساني کارآفرينانه

0/229

98/661

طراحي نظام حمايت از سرمايههاي
فکري

0/688

79/910

طراحي سيستم پاسخگويي اجتماعي

0/893

71/587

طراحي نظام خلق ارزشها

0/676

97/627

سطح فردي

0/655

97/696

سطح سازمان

0/215

95/669

سطح جامعه

0/272

96/510

با توجه به نتايج جدول شماره ( )7و مقادير  tگزارش شده براي هريک از گويهها ،معنيداري هريک
مورد بررسي قرار گرفتند .نتايج تحليل عاملي تأييدي با توجه به آماره  tنشان ميدهد که تمام گويهها
معنيدار است .بنابراين گويهها براي اندازهگيري صفتهاي مکنون مورد مطالعه اين پژوهش با ساختار
عاملي و ز يربناي نظري تطابق قابل قبولي دارند .بر اساس بارهاي عاملي ،شاخصي که بيشترين بار
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عاملي را داشته باشد ،در اندازهگيري متغير مربوطه سهم بيشتري دارد و شاخصي که ضرايب
کوچکتري داشته باشد سهم کمتري رو در اندازهگيري سازه مربوطه ايفا ميکند .بنا بر ضريب تعيين
مدل مي توان گفت که تمامي ابعاد عوامل ايجاد کننده جمع سپاري (عوامل ساختاري ،عوامل رابطهاي و
عوامل شناختي) روي هم رفته توانستهاند  0/166از واريانس بعد عوامل زمينه ساز جمع سپاري،
 0/207از واريانس بعد پديده جمع سپاري و  0/857از واريانس بعد عوامل تسريع کننده و يا کند
کننده جمع سپاري را توضيح دهند .اين ضريب براي بعد راهکارهاي توسعه دهنده جمع سپاري برابر
 0/867شده است و نشان مي دهد سه بعد عوامل زمينه ساز جمع سپاري ،پديده جمع سپاري و عوامل
تسريع کننده و يا کند کننده جمع سپاري روي هم رفته  0/867از واريانس راهکارهاي توسعه دهنده
جمع سپاري را به خود اختصاص ميدهند؛ و اين ضريب براي بعد نتايج حاصل از جمع سپاري برابر
 0/185شده است و نشان مي دهد بعد راهکارهاي توسعه دهنده جمع سپاري روي هم رفته  0/185از
واريانس نتايج حاصل از جمع سپاري را به خود اختصاص ميدهند.
جدول  -2اثرات مستقیم ،آماره  tو نتیجه آزمون
آماره t

سطح
معناداري

عوامل ايجاد کننده جمع سپاري←عوامل زمينه ساز جمع سپاري

5/716 0/886

معنيدار

عوامل ايجاد کننده جمع سپاري← پديده جمع سپاري

6/773 0/195

معنيدار

عوامل ايجاد کننده جمع سپاري← عوامل تسريع کننده و يا کند کننده
جمع سپاري

6/178 0/160

معنيدار

عوامل زمينه ساز جمع سپاري←راهکارهاي توسعه دهنده جمع سپاري

3/615 0/660

معنيدار

پديده جمع سپاري← راهکارهاي توسعه دهنده جمع سپاري

3/775 0/276

معنيدار

عوامل تسريع کننده و يا کندکننده جمع سپاري ← راهکارهاي توسعه
دهنده جمع سپاري

5/999 0/697

معنيدار

راهکارهاي توسعه دهنده جمع سپاري← نتايج حاصل از جمع سپاري

93/196 0/163

معنيدار

مسير

ارزش
مسير

آزمون نیکویی برازش مدل
معيارها براي ارزيابي برازندگي مدل ،ميانگين واريانس استخراج شده ،79قابليت اطمينان ترکيبي،77
ميباشد .اين معيار براي اطمينان از ثابت بودن بخشهاي مختلف مدل اندازهگيري به کار ميرود.
قابليت اطمينان ترکيبي بايد بيشتر از  0/20باشد تا سنجهها قابل اطمينان باشد که قابليت اطمينان
همه سنجهها در اين مدل باالتر از  0/20ميباشند .در اين پژوهش شاخص ميانگين واريانس استخراج
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شده براي تمامي متغيرهاي تحقيق باالي  0/5است لذا روايي همگراي سازههاي مدل تأييد ميشود.
قابليت اطمينان ترکيبي و آلفاي کرونباخ اعتبار و پايايي ابزار اندازهگيري را ميسنجند .تمامي اين
ضرايب از مقدار  0/2باالتر ميباشند و نشان از پايايي و اعتبار باالي ابزار اندازهگيري ميباشد.
در مدلسازي معادالت ساختاري به کمک روش  PLSشاخصي به نام نيکويي برازش ()GOF
توسط تننهاوس و همکاران ( )7005پيشنهاد شد .اين شاخص هر دو مدل اندازهگيري و ساختاري را
مدنظر قرار ميدهد و به عنوان معياري براي سنجش عملکرد کلي مدل به کار ميرود .اين شاخص به
صورت ميانگين  R2و متوسط مقادير اشتراکي به صورت فرمول زير محاسبه ميشود .اين شاخص،
مجذور ضرب دو مقدار متوسط اشتراکي ( )Communalityو متوسط ضريب تعيين ( R Square

 )Averageاست .از آنجا که اين مقدار به دو شاخص مذکور وابسته است .حدود اين دو شاخص بين
صفر و يک بوده و تزلس و همکاران ( )7001سه مقدار  0/75 ،0/09و  0/36را به ترتيب به عنوان
مقادير ضعيف ،متوسط و قوي براي  GOFمعرفي نمودهاند (محسنين و اسفيداني )955 ،9313
طبق فرمول باال ،محاسبه  GOFبراي مدل پژوهش حاضر به صورت زير قابل محاسبه است:
GOF=√0.668*0.722=0.695

که در نتيجه ،مقدار معيار GoFبرابر است با  0/615که اين عدد با توجه به سه مقدار 0/75 ،0/09
و  0/36به عنوان مقادير ضعيف ،متوسط و قوي براي  ،GoFنشان از برازش کلي قوي مدل دارد.
نتیجهگیري
 در خصوص پاسخ به سوال اول مبني بر ابعاد و مولفه هاي اثر گذار بر جمع سپاري شرکتهاي
دانش بنيان بعد از مطالعه رابطه معني داري گويه هاي پژوهش با مولفه ها وميزان بار عاملي هر گويه
ورابطه متغيرهاي آشکار با مکنون ميزان وشدت رابطه وتاثير آنها وپس از بررسي آماره  Tوبه طور کلي،
بنا بر ضريب تعيين مدل ميتوان گفت که تمامي ايجاد کننده جمع سپاري (عوامل ساختاري ،عوامل
رابطهاي و عوامل شناختي)روي همرفتهتوانستهاند  0/166از واريانس بعد عوامل زمينهساز جمعسپاري،
 0/207از واريانس بعد پديده جمع سپاري و  0/857از واريانس بعد عوامل تسريع کننده و يا کند
کننده جمع سپاري را توضيح دهند .اين ضريب براي بعد راهکارهاي توسعه دهنده جمع سپاري برابر
 0/867شده است و نشان ميدهد سه بعد عوامل زمينه ساز جمع سپاري ،پديده جمع سپاري و عوامل
تسريع کننده و يا کند کننده جمع سپاري روي هم رفته  0/867از واريانس راهکارهاي توسعه دهنده
جمع سپاري را به خود اختصاص ميدهند؛ و اين ضريب براي بعد نتايج حاصل از جمع سپاري برابر
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 0/185شده است و نشان ميدهد بعد راهکارهاي توسعه دهنده جمع سپاري روي هم رفته  0/185از
واريانس نتايج حاصل از جمع سپاري را به خود اختصاص و تبيين کرده و مابقي آن يعني 0/095
درصد تغييرات مربوط به ساير عواملي است که در اين پژوهش بررسي نشدهاند .بر اساس آزمونهاي
صورت گرفته ،اثرگذاري تمامي مؤلفههاي ابعاد مورد تأييد قرار ميگيرد .بر اساس اين يافتهها ،مؤلفه
عوامل بافت بيروني بيشترين تأثير را بر ساير عوامل دارد .همچنين مؤلفههاي چون هوشمندسازي منابع
مالي ،عوامل رابطهاي و عوامل روانشناختي و انگيزشي بيشترين تأثيرپذيري را دارند.
در خصوص پاسخ به سوال دوم جهت دست يابي به الگوي جمع سپاري شرکتهاي دانش بنيان
ذر بانکها بعد از جمع بندي نتايج آزمونهاي پژوهش ،مدل جمع سپاري شرکتهاي دانش بنيان در
بانکها به صورت شکل  9نهايي گرديد .اين مدل روابط بين اجزاي تشکيل دهند و ميزان تأثير هر از
ابعاد مدل را نشان ميدهد.

شکل  -8مدل نهایی جمع سپاري شرکتهاي دانش بنیان در بانکها

(منبع :يافتههاي پژوهش)
بر اساس مدل آزمون شده و اعداد واقع بر خطوط ،ضريب مسير و ارتباط بين متغيرهاي مکنون،
نشان ميدهد که عوامل ايجاد کننده جمع سپاري  88/6درصد تغييرات مربوط به عوامل زمينه ساز
جمع سپاري ،عوامل ايجاد کننده جمع سپاري  19/5درصد تغييرات مربوط به پديده جمع سپاري،
عوامل ايجاد کننده جمع سپاري  16درصد تغييرات مربوط به عوامل تسريع کننده و يا کند کننده
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جمع سپاري ،عوامل زمينه ساز جمع سپاري  0/66درصد تغييرات مربوط به راهکارهاي توسعه دهنده
جمع سپاري ،پديده جمع سپاري  27/6درصد تغييرات مربوط به راهکارهاي توسعه دهنده جمع
سپاري ،عوامل تسريع کننده و يا کندکننده جمع سپاري  69/7درصد تغييرات مربوط به راهکارهاي
توسعه دهنده جمع سپاري و راهکارهاي توسعه دهنده جمع سپاري  16/3درصد تغييرات مربوط به
نتايج حاصل از جمع سپاري را به طور مستقيم تبيين ميکنند.
پیشنهادها


دولت با بازنگري در سياستهاي اشتغال و با تدوين قوانين مورد نياز حمايت از محيط کسب

کار مبني بر جمع سپاري در شرکتهاي دانش بنيان را افزايش بدهد؛


شرکت دانش بنيان با شناسايي جهتهاي حرکت تکنولوژي و بهبود تحقيقات و کاربردي

نمودن ريسک مشارکت افراد در جمع سپاري آن شرکت کاهش دهند؛


شرکتهاي دانش بنيان با افزايش توانمنديها و مهارتهاي شرکت ،توسعه آموزش ،تسهيل

همکاري بين بخشهاي مختلف جامعه ،توسعه سياستهاي حامي اشتغال به فرايند اجتماعي کردن و
توسعه گنجايشها جمع سپاري کمک نمايند؛


شرکتهاي دانش بنيان ،با استفاده از ظرفيت واسطهاي الکترونيکي و شبکهها اجتماعي،

پديده جمع سپاري را پشتيباني نمايند؛


شرکتهاي با شناسايي نياز آتي و جاري توجه به نيازهاي بازار و ارزش مورد انتظار مشتري،

به حل مسائل مشتريان از طريق جمع سپاري اقدام نمايند.
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