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طراحی مدل جمع سپاری فراکتالی
به کمک تکنیک ارزیابی اثرات سریع و مدل  چهار  سطحی  کانونی

حسین ممتاز1*، غالمرضا هاشم زاده2، اصغر مشبکی3، کیامرث فتحی هفشجانی4

تاریخ دریافت: 1398/11/06         تاریخ پذیرش: 1399/06/31

چکیده
حل مسائل از طریق جمع سپاری یکی از رویکردهای مهم است. بااین وجود افزایش پیچیدگی بر مشکالت تصمیم گیری 
در جمع سپاری افزوده و کمتر به آن توجه شده است. هدف این پژوهش ارائه مدل جمع سپاری فراکتالی برای سامانه های 
پیچیده است. پژوهش حاضر کّمی، کاربردی، مقطعی و از نوع پژوهش اکتشافی است. قلمرو  مکانی این پژوهش مدیران 
و کارکنان22 کسب و کار فعال جمع سپاری در ایران و قلمرو زمانی، دوره شش ماهه با کمک نمونه گیری  هدفمند، 7 نفر 
مقابل شاخص ها  در  مؤلفه ها  اولویت بندی  به منظور  است.  پرسشنامه  داده ها  ابزار جمع آوری  است.  بوده  نمونه  به عنوان 
به منظور  روابط  ارئه دهنده  روش های  سایر  و  چهار سطحی  کانونی  مدل   سپس  ماتریس  ارزیابی  اثرات  سریع  روش   از 
با  ادغامی  رتبه بندی  جزئی  روش   از  این سطح  در  روابط  نوع  قطعی سازی  به منظور  نهایت  در  شد.  استفاده  مدل  ارائه 
کمک نرم افزار اکسل و متلب)R2018a( استفاده گردید. یافته ها نشان می دهند که مدل  جمع سپاری  فراکتالی برای ایجاد 
حداقل صفرکارایی دارای هشت خوشه اولویت بندی می باشد. هم چنین کسب و کارها می بایست به اثرات مهم استفاده از 
فناوری اطالعات به عنوان مهم ترین اولویت  در دنیای پیچیده و دارای روابط آشوب گون توجه داشته باشند. عالوه بر این 
پویایی، خودسازمانی، ظهور و جذب اثر معنی دار  مثبتی در فناوری اطالعات دارند که سامانه ها در کاربست جمع سپاری 

بایستی به آن توجه نمایند.  
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1- مقدمه
از طریق  از طریق مشارکت های درون سازمانی و درنهایت  را  درگذشته سازمان ها حل مشکالت خود 
و  سازمان  از  خارج  ِخرد جمعی2 در  یک  اساس  بر  رویه  این  امروزه  اما  می دادند؛  انجام  برون سپاری1 
در  و  دارد  یکدیگر  با  همکاری  و  مشارکت  به  اشاره  خرد جمعی  این  می پذیرد.  کسب و کارها صورت 
اصطالِح مدیریت به آن جمع سپاری3 گفته می شود. اساس واژه جمع سپاری در واژه سپارش و یا سپردن 
به  درواقع جمع سپاری  هاشم زاده، 1398(.  و  می باشد)ممتاز  امانت دادن  به  یا  و  کردن  تسلیم  معنای  به 
کاربردی نمودن ِخرد جمعی داللت دارد و مکانیزمی است برای به کار بردن اهرم دانش جمعی کاربران 
آنالین به سمت نتایج سودمند به طوری که می توان جمع سپاری را از نظر پارادایم نوآوری باز4، ابزاری برای 
جمع آوری ایده و اطالعات برای مقاصد خاص دانست که با کاهش هزینه و افزایش اثربخشی سازمانی 
همراه است )Kuppuswamy & Bayus, 2015(. این مفهوم یکی از مفاهیم نوینی است که اولین بار از 
ترکیب دو واژه جمعیت با برون سپاری بکارگرفته شده )HOW, 2008(. در همین زمینه جمع سپاری در 
ابعاد مختلف کنترل بالیای طبیعی، دفاع سایبری، اقتصاد، جریان زنجیره تامین و ... دارای اهمیت است. در 
بعد کنترل بالیای طبیعی می توان به پروژه تایدرز اشاره کرد؛ در اکتبر 2012 میالدی، طوفان شنی مهیبی در 
سواحل شرقی آمریکا اتفاق افتاد که بعد از طوفان وحشتناک کاترینا در سال2005، از بعد خسارت ها و 
خرابی های حادث شده در رتبه دوم قرار می گیرد. بر اثر این طوفان قسمت هایی از نیوجرسی و نیویورک 
پروژه   آمریکا  دانشگاه دفاع ملی  این راستا  بسیاری دچار مرگ شدند. در  انرژی گاز قطع و  غرق شده، 
تایدز را به جهت تشویق و نوآوری به واسطه ایجاد شبکه سراسری از هزاران عضو فعال در حوزه های 
کمک رسانی انسان دوستانه، امداد رسانی حوادث و فجایع)Heinzelman & Waters, 2010( را فعال کرد و 
از این طریق امکان امداد رسانی کارآمدتر را فراهم آورد. تایدز به کمک جمع سپاری توانست راه حل های 
گرمایش قابل حمل، کم هزینه، در دسترس و با هزینه45 دالری را ارائه دهد و از فاجعه جلوگیری نماید 
)Heinzelman & Waters, 2010(. در بعد دفاع  سایبری تجربیات حمالت سایبری به روسیه، گرجستان، 

استونی و هزینه های بسیار زیاد آن برای این کشور ها منجر شده است تا کشورها با طراحی الگوریتم های 
مبتنی بر جمعیت به کنترل این موضوع پرداخته و در شرایط بحرانی که نیاز به استفاده از سیستم های 
پشتیبانی می باشد با اطمینان بیشتری اقدام نمایند. این کشورها با طراحی و توسعه یک بازی آنالین به 
نام فالکس هانتر، در ابعاد بزرگ در یک شبکه گسترده به ارزیابی نتایج حاصل از واگذاری دفاع سایبری 
از طریق جمع سپاری پرداختند. این بازی امکان مشاهده بالقوه وب سایت های دشمن، میزان خسارت، 



نی
انو
یک

طح
س
هار

چ
دل

وم
ع
سری

ت
ثرا
یا

زیاب
ار
ک

کنی
کت

کم
به
ی
کتال

فرا
ری

سپا
مع

لج
مد
ی
راح

ط

97

نمایش دامنه و یا آدرس  آی پی ها را به هنگام فاجعه مورد تحلیل قرار داده و سناریو های مختلف را ارزیابی 
می کند. نتایج نمایانگر آن بود که با بکارگیری جمع سپاری به این منظور حدود71 درصد از تصمیمات 
بعد  در   .)Paulhamus & et al, 2012(می کند تائید  را  دفاع سایبری  کنترل  در  داده ها  جمعیت صحت 
اقتصادی گزارش اتحادیه اروپا در سال2015 یکی از ویژگی ها و آثار جمع سپاری را پتانسیل باال در ایجاد 
 .)Verzijl & et al, 2014(ارزش در سراسر زنجیره ارزش تولید و در بخش های مختلف معرفی می کند
مطابق این گزارش تا سال های آتی، 75 درصد از سازمان ها محصوالت خود را از راه حل های مشتریان 
به جای قابلیت های تحقیق و توسعه در درون سازمان دریافت می کنند)Verzijl & et al, 2014( از بعد 
جریان زنجیره تامین، فرابارانداز ها مراکز تسهیالت واسطه ای هستند که باهدف تسریع انتقال پیام، کاهش 
هزینه ها، کاهش پیچیدگی ارتباطی، افزایش بستر امنیتی شبکه و پوشش ضعف های زیرساختی موجود 
در ساختار شبکه می توانند مکان یابی شوند)Yan & Tang, 2009(. در همین راستا با کمک جمع سپاری 
می توان فرآیندهای دریافت، اسکن، اعتبارسازی، مرتب سازی، دسته بندی و ارسال پیام و کمک های مورد 
نیاز را به نحو مناسب و در کمترین زمان و هزینه ممکن انجام داد و یک ساختار مناسب مبتنی بر استفاده 
از تسهیالت واسطه ای فرابارانداز ایجاد کرد)کریمی و رضایی،1397(. عالوه بر این پژوهشگران به بررسی 
در  بسزایی  تاثیر  می تواند  که  هزینه  اقتصادی و صرف  لحاظ  به  منحصربه فرد جمع سپاری  ویژگی های 
 )Christensen & Karlsson, 2020( .استراتژی های نوآوری باز وجریان اقتصادی داشته باشد پرداخته اند
برخی آن را به عنوان یک استراتژی جدید برای افزایش اطالعات از تعداد زیادی از افراد که تأثیر بسزایی 
در بهبود کیفیت پاسخ ها در نوآوری دارد )Wang & Dang, 2020( می دانند؛ برخی به فناوری  دیجیتالی 
 ،)Marzano & Lubkina, 2019(مشارکتی فرآیندهای  در  مشارکت جمعیت  برای  جدید  روش های  و 
اهمیت موتورهای جستجو در وب و جامعه اطالعاتی، گسترش و کارایی نسل بعدی موتورهای جستجو 
برای جمع سپاری پرداخته اند.)Moradi, 2019( عالوه بر این عده ای از پژوهشگران به تأثیر مؤلفه های 
 Acar,( جمع سپاری  به وسیله  حل مشکالت  به منظور  باز  نوآوری  پیچیده  چالش های  در  جمع سپاری 
 ،)Sloane, 2011( به کمک جمع سپاری  ایده ها  و جمع آوری  نوآوری  دیگر  برخی  پرداخته اند.   )2019

بهبود مدیریت  داده های  ذخیره شده توسط جمع سپاری )Guoliang and et al, 2018( را موردتوجه قرار 
داده اند. ولی همان گونه که مشخص است کمتر پژوهشی به اهمیت بررسی پیچیدگی در کسب و کارهای 

جمع سپار، زمانی که روابط در آن ها افزون شده و دچار پیچیدگی و آشوب می شوند توجه کرده است.
از سوی دیگر موضوع فراکتال ها5 یکی از مفاهیم جدید در مدیریت است که در این زمینه بسیار راهگشا 
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است. فراکتال در مهندسی عمران، کامپیوتر، شهر سازی، کشاورزی، هنر، نانو، مکانیک سیاالت و... دارای 
کاربرد است. کاربرد فراکتال ها در علم پزشکی در چگونگی زیرساخت مدیریت کیفیت مبتنی بر فراکتال 
در   .)Pronovost  & Marsteller, 2014(شود منجر  بیمار  ایمنی  تالش های  و  کیفیت  بهبود  به  می تواند 
علم اعصاب شناسی برنامه های کاربردی خاص تجزیه و تحلیل فراکتال، ابزار مورداستفاده برای اندازه گیری 
پیچیدگی اطالعات برای تشخیص بهتر اوتیسم را ممکن کرده است. )Wolfson, 2017( در بعد علم اقتصاد 
فراکتال ها در فهمیدن و مفهوم سازی یک رویکرد جدید برای توسعه اقتصادی و فراهم آوردن پایه ای برای 
رفاه اجتماعی و اقتصادی پایدار یاری رسان هستند. پیچیدگی فراکتال به عنوان پایه ای از سیستم های اقتصادی 
است که می توانند جریان کافی انرژی و اطالعات را به تمام زیر سیستم ها تزریق کند)Dyck, 2006(. در بعد 
علم فیزیک، فراکتال در مدل های فراکتالی و مدل های پیچیده مؤثر است. کمک فراکتال در اندازه گیری های 
 Jumarie,(به نظم می شود به طورکلی در دینامیک فراکتالی منجر  اصل هایزنبرگ و اصل  کوانتیزاسیون و 
2010(. همین کمک و کشف راه حل های مختلف در علوم گوناگون به کمک قوانین فراکتال ها منجر شده 

است تا فراکتال ها در درون سازمان ها نیز موردتوجه قرار گیرند. این توجه صرفاً در درون کسب و کارها 
نبوده، بلکه برجنبه ها و رویکرد های گوناگون سازمان اثر داشته است )مشبکی و ممتاز، 1398( که می تواند 
در مطالعه موضوع پیچیدگی یاری برساند. در همین زمینه برخی از پژوهشگران به بیان یک مدل  سازمان  
 Bider & et al,(پرداختند کسب و کار  توسعه  برای  فراکتال،  مولفه های  اساس  بر  آن  وکاربرد  فراکتالی 
2016(. برخی به ارائه یک مدل فراکتالی با کمک مؤلفه های فراکتال به منظور دستیابی به مزایای استفاده از 

فراکتال ها )Canavesio and Martinez, 2016(، ایجاد سازمان هایی که در زمان نامطمئن و پیچیده شکوفا 
شوند )Malik, 2015( پرداختند. برخی دیگر به ایجاد سازمان فراکتال چند سطحی از گروه های انسانی در 
 )Kleinikkink & Noori, 2013( 6اتوماسیون فراکتال پیشنهاد  ارائه  دنیای مجازی)Fuchs & et al, 2014(؛ 
وحتی استفاده از مولفه های  فراکتال به منظور ایجاد سازمانی که توانایی زنده ماندن و شکوفایی در دوران 

آشفته را داشته باشند)Hoverstadt, 2009( پرداخته اند.
شواهد نشان می دهد در دهه های اخیر بسیاری از نوآوری های تأثیرگذار نه توسط شرکت های بزرگ، بلکه 
توسط نوپاها ایجادشده است. نوپاها به مثابه موتور توسعه اقتصادی و سازوکاری مؤثر در خلق فرصت های 
شغلی در کشورهای رو به پیشرفت با معرفی محصوالت و خدمات جدید موجب رشد اقتصادی، افزایش 
ثروت و تغییرات اجتماعی می گردند)محمدی و همکاران، 1398(. در ایران 8.4% کسب وکارها کمتر از3 
ماه، 11.8% بین3 تا6 ماه، 19% بین6 ماه تا یک سال، 29.4% آن ها بین1تا3 سال، 17% بین2 تا 3 سال و 
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14.4% بیش از4 سال عمر داشته اند؛ که دالیل متعددی برای دوران سه ساله ی شناخته شدن و پیچیدگی 
ازجمله  تصاحب شدن توسط سایر شرکت های بزرگ، افزایش تعداد دفاتر، افزایش درآمد، افزایش تعداد 
کارکنان و ... را می توان نام برد؛ که در این میان 3.5% حوزه فعالیت این کسب و کارها در حوزه جمع سپاری 
ایمانی، 1398(. از همین رو تمام سازمان ها)سامانه هایی( که جمع سپاری را بکار  بوده است)خلیفی و 
می گیرند با مشکالت ناخوشایندی مواجه می شوند که نیاز به کنترل کننده ها، تثبیت کننده ها و به طورکلی 
مدلی مناسب هستند تا الگوهای عملکرد را در محدوده با ثبات حفظ نمایند. به عبارت بهتر هنگامی که 
سامانه دارای رفتار پیچیده می شود و این پیچیدگی7 به سطوح فراساختاری افزایش و از حد آستانه های 
بحرانی عبور کند، عمیقًا الگوی رفتار خود را تغییر می دهند و ممکن است وارد بحران وحتی انقراض 
شوند)Ricardo & et al, 2011(. به این علت نیاز است تا کسب و کارها رویکردی را اتخاذ نمایند تا در 

دوران آشفته قادر به زنده ماندن و حتی شکوفایی باشند.
در این راستا مقاله حاضر به بررسی و رفع کمبود دیدگاه پیچیدگی در بکارگیری جمع سپاری پرداخته و 
این سؤال اساسی را مطرح می کند که مدل مناسب برای جمع سپاری در دنیای آشوب8 گون و پیچیده کدام 
است؟ چه مؤلفه هایی بایستی در این مدل موردتوجه قرار گیرند؟ چه مؤلفه هایی بایستی به عنوان مهم ترین 
مؤلفه ها باشند؟ چه زمانی جمع سپاری کارا بهتر میسر می شود؟ هدف اصلی این پژوهش ضمن طراحی 
و ارائه مدل  جمع سپاری  فراکتالی، ارائه راه حلی به منظور برون رفت از مشکالت و مسائل دنیای پیچیده 
فعلی برای کاربست بهتر جمع سپاری بوده است. عالوه بر این بر اساس جستجوی پژوهشگران مقاله در 
پایگاه های مختلف مقاالت علمی، تاکنون مطالعه ای در خصوص در نظر گرفتن جمع سپاری در محیط های 
پیچیده، دارای نوسان و آشوب گون صورت نپذیرفته است؛ که خود، جنبه نوآور بودن این پژوهش را 
این مقاله متناسب برای فعالین حوزه کسب و کارها، نوآوری و خط مشی گذاری در  نتایج  تائید می کند. 

سطح کالن و میانی است. 

2-  پیشینه پژوهش
می کنند  استدالل  پژوهشگران  شد.  توسط جف هاو9ساخته   2006 سال  در  بار  اولین  جمع سپاری  واژه 
که جمع سپاری یک اصطالح با متغیرهای گوناگون است)Arolas & et al, 2012( که برای پیاده سازی 
نیازمند یک سری از الزامات و مؤلفه ها می باشد. این مؤلفه ها در اصل چارچوبی از بهترین روش انجام 
جمع سپاری را ارائه می دهند. به عبارت بهتر برای بهبود موفقیت جمع سپاری الزم است که همواره این 
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مؤلفه های کلیدی را به همراه مالحظات گوناگون مد نظر داشت. لیستی از این مالحظات می تواند شامل: 
پشتیبانی و رهبری در تمام سطوح، ایجاد سازمان یکپارچه، ایجاد سنجه های مناسب، انتخاب افراد مناسب 
برای انجام کار، توجه به مسائل فرهنگی  و  رفتاری، مدیریت تغییر و ارتباط، به کارگیری ترکیب درستی 
از جمع سپاری و ارائه دهندگان راه کار، استفاده از تجربیات دیگران باشد)Sloane, 2011( بااین حال، دو 
ادغام  در خصوص  دیگری  و  تعیین حدود جمع سپاری  و  تعریف  در خصوص  یکی  اساسی  موضوع 
ادبیات مختلف جمع سپاری برای به دست آوردن بینش بهتر موردنیاز است تا از طریق آن بتوان مؤلفه های 
جمع سپاری را بهتر شناسایی کرد. برخی از پژوهش ها در حوزه جمع سپاری به بررسی نقطه نظر جمعیت 
این در حالی است  به کارگیرنده جمع سپاری را هدف می گیرند.  پرداخته درحالی که برخی نظر سامانه 
که برخی از پژوهش های دیگر به انگیزه حضور در یک رقابت واحد و مشارکت توجه دارد. در نتیجه، 
از  دست  به  منجر  می تواند  تنها  انگیزه جمعیت  نام  به  طبقه  پژوهش ها تحت یک  این  طبقه بندی همه 
 )Nevo & Kotlarsky, 2020( .رفتن بخشی از غنای موجود در خصوص مؤلفه های جمع سپاری شود 
بنابراین مطابق جدول)1( الزم است که در بررسی مؤلفه های جمع سپاری به بررسی مطالعات گوناگون 

در سال های مختلف و با دیدگاه جامع پرداخت.

جدول )1(معرفی مؤلفه ها و نماد های مدل پژوهش برگرفته از ادبیات پیشین بین سال های2010 تا2020 – ممتاز و هاشم زاده،1398
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هزینه تولید
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غیررسمی بودن
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کار سریع
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همافزایی

*A10
حذف رانت ها
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منابع انسانی متخصص

***A12
پرورش افراد خالق
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کارایی اطالعات

**A30انگیزه مشارکت
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از سوی دیگر فراکتال ساختاری هندسی است که با بزرگ  کردن هر بخش از این ساختار به نسبت معین، 
این گونه مطرح می کردند  از گذشته  آید)قبادیان، 1397(. پژوهشگران  به دست  همان ساختار نخستین 
که ساختار  هندسه  فراکتالی و ویژگی های آن، به پیچیدگی نظم می بخشد؛ به عبارت بهترتحلیل فراکتالی، 
 Peitgen & jurgens,(فضای پیچیده  وآشوب گون جمع سپاری در کسب و کارها را بهتر قابل تحلیل می نماید
2018(. استفاده از مفهوم فراکتال برای سامانه ها یک رویکرد برای نشان دادن مدیریت تغییر سامانه ها 

است)Forouharfar, 2020(. خصوصیات یک سامانه فراکتالی شامل هدف و ارزش های مشترک است که 
یکپارچگی را ایجاد می کند. سامانه فراکتالی مشارکت-جهانی، تصمیم گیری در سطح عملکردی، رهبری با 
دیدگاه جهانی، هدایت انرژی رقابت، جریان اطالعات بین افراد را امکان پذیر می کند و در بین تیم ها در 
تمام سطوح سامانه، اطالعات بین اعضا را به صورت تکراری به اشتراک می گذارد و در پاسخ به شرایط 
دائمًا در حال تغییر تصمیمات جمعی را هدایت می کند)Raye, 2014(. به عبارت بهتر سامانه ای که دارای 
بااین وجود  به عنوان یک سامانه فراکتالی شناخته می شود)مشبکی و ممتاز، 1398(.  باشد،  این ویژگی ها 
پیچیدگی و عدم قطعیت در سامانه ها، دوعاملی هستند که اکثر مواقع با یکدیگر همراه بوده و بر یکدیگر 
 Padalkar & Gopinath,(تأثیر می گذارند و می توانند بر عملکردسامانه و پروژه ها تأثیرات منفی بگذارند
2016(. پیچیدگی تأثیر مستقیمی در زمان و هزینه پروژه های سامانه دارد. برای جلوگیری از ضررهای 

مالی و اعتباری حاصل از پیچیدگی نیاز است که پیچیدگی مختلف را شناخت و آن ها را اندازه گیری کرد 
 .)Bjorvatn & Wald, 2018(تا با آگاهی کامل از میزان این مشخصه، زمان و قیمت را بهتر کنترل کرد
مقصود از پیچیدگی اشاره به تعدد باالی روابط، جمعیت و ارتباطات بین سامانه ها است؛ و مقصود از 
دنیای آشوب گون نوعی بی نظمی منظم یا نظم در بی نظمی در محیط سامانه است. هم چنین مقصود از 
 سامانه در این پژوهش، کسب و کارها و یا سازمان های به کارگیرنده جمع سپاری فراکتالیFCS( 10( به منظور 
استفاده از مزایا و اثرات مثبت مؤلفه های شناسایی شده توسط آن است. عالوه بر این منظور از جمع سپاری 
فراکتالی رویکردی است که در دنیای پیچیده برای سازمان های بکارگیرنده جمع سپاری دارای کارکرد 
است. به عبارت بهتر FCS مفهومی است که سامانه ها از طریق قوانین فراکتال ها می توانند، مفاهیم عملی 
 )Momtaz, 2018(را ایجاد کنند تا در دوره آشفته و بحران قادر به زنده ماندن و حتی شکوفایی باشند
بر همین اساس فراکتال دارای چهار ویژگی کلی به صورت جدول )2( است که به عنوان قوانین فراکتال ها 

شناخته می شوند:
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نمادتوصیفقانون
پویایی11

)تکامل(

در  می تواند  پویایی  سامانه ها،  مطالعه  در  است.  توسعه  و  پدیده رشد  توصیف  اصل  در  پویایی 
C1درک و یافتن نحوه تکوین، رشد و حیات پدیده ها و فضای حاکم بر آن ها مورداستفاده قرار گیرد.

فراکتال ها دارای ساختار تکراری هستند. این تکرار می تواند از کنارهم قرار گرفتن یک شیء و یا خودسازمانی12
C2قرار گرفتن یک موضوع نسبت به موضوع دیگر حاصل و به طور متوالی کوچک شود.

ظهور یک فرآیند است که از یک نظم جدید از طریق خودسازماندهی ایجاد می شود. به عبارت ظهور13
C3بهتر ظهور یک مکانیزم مرکزی به یکباره است که به روابط درونی سامانه بستگی دارد.

یک سیستم پیچیده از زیر جزءهای زیاد و پیچیده ای تشکیل شده است که هرچند درنگاه اولیه یک جذب14
C4مجموعه بی نظم به نظر می آید اما الگوهای منظمی هستند که جذب کننده انواع پیچیدگی هستند.

3- روش پژوهش
مدل اجرایی این پژوهش در سه مرحله مطابق شکل )1( است. در مرحله اول به شناسایی مولفه های 
بکارگیری  با  دوم  مرحله  در  شد؛  پرداخته  پیشین  گرفته  صورت  مطالعات  از  فراکتال  و  جمع سپاری 
با کمک روش های  در مرحله-نهایی  اولیه، وسپس  ارائه مدل  به   )RIAM(15روش ماتریس ارزیابی سریع
ادغامی  روش  با  مدیریت؛  در  روابط  ارائه دهنده  مدل های  وسایر   )FFLM(16مدل چهار سطحی کانونی

رتبه بندی جزئی به تولید مدل نهایی پرداخته شد.

جدول )2(: قوانین  فراکتال ها- مشبکی و ممتاز،1398

شکل)1(: الگوی اجرایی پژوهش- نگارندگان

PoSetبکارگیري -10

مدلاصالح-12(شدهبنديرتبهکانونيهايبه همراه مولفه)نهایيمدل-11

دیگرارزیابي و ارتباط مولفه هاي کانوني با یک-9

 کانونيهايبندي مولفهاولویت-5
 مدلمدل اولیه با توجه به قوانین

چهارسطحي

ي کانونهايبندي و کشف روابط مولفهاولویت-7
دهنده هاي ارائهمدل اولیه با کمک برخي از روش

شاخصهگیري چنددرتصمیم( مدل)روابط

پژوهشنظري، پیشینه و موضوعات مرتبط با هدفبررسي ادبیات-1

سپاريجمعهايبندي مولفهطبقه-4

اکتالفراستخراج و بکارگیري قوانین-2-2سپاريجمعهاياستخراج مولفه-1-2

سریعارزیابيماتریسسپاري به کمک روشهاي جمعبندي مولفهارزیابي و رتبه-3

( هاولیمدلارائه)کانونيسطحيچهارتشکیل مدل-6
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طرح پژوهش حاضر از منظر محیط میدانی؛ از منظر ماهیت داده ها کّمی از نوع ذهنی/نگرشی؛ از منظر هدف، 
کاربردی از نوع تصمیم گیری؛ از منظر زمان گردآوری داده ها مقطعی از نوع تک مقطعی؛ از منظر زمان رخداد 

آینده نگر؛ از منظر قطعیت پژوهش اکتشافی است؛ این قسمت از پژوهش شامل10 بخش است:

3 -1 -جامعه آماری: جامعه هدف باید بر اساس حداقل چهار بعد: عنصر، واحد نمونه گیری، محدوده 
جغرافیایی و محدوده زمانی تعریف شود)عزیزی، 1397( بر همین اساس عنصر موردنظر این پژوهش، 
فعال در حوزه جمع-سپاری؛ و قلمرو مکانی مدیران و  نمونه گیری کسب و کارهای  جمع سپاری؛ واحد 
کارکنان22 کسب و کار فعال انواع جمع سپاری در کشور ایران و به لحاظ قلمرو زمانی، دوره شش ماهه)از 

مهرماه1398( با انتخاب نمونه های دارای سابقه کاری بیش از3 به طول انجامیده است. 

3-2- چارچوب نمونه گیری: به منظور نمایش اعضاء جامعه هدف، چارچوب نمونه گیری بر اساس انواع 
جمع سپاری تعریف شد؛ جمع-سپاری دارای انواع هوش جمعی، جمع سازی، نظرسنجی گروهی و تأمین 
 مالی جمعی می باشد)How, 2008(. آمارها بیانگر آن هستند بیش از161 کسب و کار نوپا در ایران فعال 
نشانگر  نیمه سال1397  تا  آمار  این  افزایش است،  به  آن ها رو  به جمع سپاری در  بوده که روند توجه 
رتبه128 ایران در بین190 کشور دنیا می باشد )WBG, 2019(. بر این اساس، جامعه انتخاب شده در این 

پژوهش مطابق جدول)3( بوده است:

استفاده  زمانی  این روش  است.  برده شده  بهره  هدفمند  نمونه گیری  از روش  3-3-روش  نمونه گیری: 
می شود که طبقه محدودی از افراد دارای اطالعات هستند و پژوهشگر به دنبال آن هاست؛ در این روش 
متخصصان بر اساس توانایی آن ها در پاسخ به سؤاالت انتخاب می شوند)Fink & et al, 1984( به عبارت 
بهتر مشارکت کنندگانی انتخاب شده اند که بیشترین میزان اطالعات را بر اساس سؤال پژوهش فراهم آورند. 

جدول)3(: درصد و طبقه بندی جامعه پژوهش- نگارندگان

 

جمع تعدادتعدادسال تأسیسنوع جمع سپاري 98و9394959697

2-2---جمعيهوش

22
1---1-سازيجمع

------نظرسنجي گروهي

2238419جمعيماليتامین

9% 5%

0%

86%

درصد انواع جمع سپاري

هوش جمعي

جمع سازي

ينظرسنجي گروه

تامین مالي جمعي
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جدول )4(: مقایسه، درصد وطبقه بندی مشخصات نمونه ها- نگارندگان

)Salgado, 2012( روی هم رفته روش نمونه گیری در این پژوهش غیراحتمالی از نوع قضاوتی )هدفمند( 
بوده است.

از  بسیاری  استفاده شده است؛ در  برمبنای شاخص  از تصمیم گیری  پژوهش  این  نمونه: در  3-4-اندازه 
تحقیقات تعداد خبرگان مورد استفاده بین3 تا10نفر است و افراد واجد شرایط خبرگی ذاتاً محدود هستند و 
در بیشتر موارد کمتر از10 کارشناس در دسترس است و این رویکردی متعارف در حل مسائل تصمیم گیری 
نفر  پژوهش7  این  نمونه های  تعداد  اساس  بر همین   برمبنای  شاخص است)حبیبی و همکاران، 1393(. 
ویژگی های:  دارای  که  انتخاب شده اند  افرادی  نمونه ها  انتخاب  به منظور  است؛  بوده   )4( جدول  مطابق 
آشنا یی با مفاهیم جمع-سپاری، حداقل3 سال سابقه کار، تجربه پیاده سازی و یا عضو تیم اجرایی یک پروژه 

جمع سپاری را دارا بوده باشند.

3-5-مقیاس داده ها: ماهیت سنجش داده های این پژوهش)طیف پاسخ گویی به سؤال های این پژوهش( 
رتبه ای و بر اساس فن غیر مقایسه ای)مقیاس تکی( رتبه دهی به مؤلفه ها بر اساس جدول شاخص و مقیاس 

نمره دهی روش ارزیابی  اثرات  سریع بوده است.

3-6- روایی، پایایی، حساسیت: صحت ارزیابی مقیاس های این پژوهش دارای روایی ظاهری و محتوایی 
باال بر اساس نظرات خبرگان، حساسیت ناشی از تعداد گزینه های پاسخ به میزان 0/952، حساسیت ناشی از 
تعداد سؤاالت به میزان 0/998 و حساسیت قابل قبول کلی ارزیابی به میزان 0/950 بوده است؛ عالوه بر این 
پایایی ابزار های سنجش با کمک روش آلفای  کرونباخ به میزان 0/715 بوده و کمی تعداد نمونه موردمطالعه 

ف یرد ت یفعال  محل  )سمت( خبره عنوان  الت یتحص    
  سابقه نیانگیم

مرتبط   کار  
ی فراوان تعداد   

  دانشگاه 1
  مشاور ؛ی علمئتیه عضو

کارها وکسب  
دکترا فوق سال5   1 14 %  

کارو اداره کسب یوسار ( MCI) همراه اول  شرکت 2 سال4 دکترا    2 29 %  
 ( GSM)اماسیج  شرکت 3

ره یمدئتیه عضو  
 دکترا 

سال4  
1 

43 %  یکارشناس وفاندییجمعیمالنیتام  شرکت 4 
 ارشد 

2 
 راتا یجمعیمالنیتام  شرکت 5
خبره کارشناس ( MCCI) رانیااریسارتباطات  شرکت 6 شد اریکارشناس  سال3   1 14 %  
% 100 7 مجموع 7  
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باعث می شود که پاسخگویی با دقت کم)تنها یک یا دو پاسخگو( بر مقدار واقعی ضریب آلفا اثر نامطلوب 
گذارد)قاسمی، 1384(؛ با توجه به تعداد کم نمونه ها و مقدار حاصل شده، صحت درونی مقیاس پژوهش 

دارای حد قابل قبولی است.

3-7- ابزار و روش گردآوری داده ها: در این پژوهش از ابزار پرسش نامه )و ارائه راهنمایی های موردنیاز 
به نمونه ها برای تکمیل پرسش نامه( به شیوه فردی استفاده شده است. منابع استخراج سؤال های پرسش نامه 
سؤال های  است.  نمونه حاصل شده  اعضای  با  مصاحبه  و  پژوهشگران  خبرگان، تجربه  نظرات  اساس  بر 
پرسش نامه بر اساس ویژگی جمعیت شناختی/ عمومی نمایانگر سن بالغ )بین35 تا60 سال(، جنسیت مرد، 
متأهل، ساکن کشور ایران، تمامی نمونه ها بوده است. عالوه بر این سؤال های پرسش نامه بر اساس نحوه 
پاسخ گویی به صورت بسته و از نوع طیفی بوده است. هم چنین به منظور تحلیل داده های جمع آوری شده از 

فرمول نویسی در نرم افزار  اکسل و هم چنین نرم افزارمتلب)R2018a( استفاده شد.

3-8- طبقه بندی مولفه های پژوهش: این پژوهش مؤلفه های جمع سپاری را با کمک قوانین فراکتال و روش 
 RIAM موردبررسی قرارداده است؛ الگوریتم این روش در6 مرحله متوالی صورت می پذیرد:)محمدی و 

همکاران، 1399( مرحله اول: در این مرحله بایستی مؤلفه ها)A( و شاخص هایی)C(که باید در خصوص 
آن ها تصمیم گیری صورت بگیرد مشخص کرد. مرحله دوم: به هرکدام از مؤلفه ها، بر اساس جدول شاخص 
و مقیاس نمره دهی روش  ارزیابی  اثرات سریع امتیازی توسط خبرگان تخصیص داده شود. مرحله سوم:در 
این مرحله به محاسبه ارزش اثرات )ES( هر مؤلفه پرداخته می شود. مرحله چهارم: پس از محاسبه ES هر 
مؤلفه محدوده تغییرات به کمک محدوده تغییرات شاخص ها مشخص می گردد. مرحله پنجم: در این مرحله 
به جمع هرکدام از الیه های طیف مرحله قبل پرداخته می شود. مرحله ششم: در این مرحله بعداز آنکه تمامی         
                 ها برای هر مؤلفه در مرحله قبلی مشخص شد، به منظور محاسبه امتیاز هر مؤلفه با توجه به شاخص 

به جمع سطری پرداخته می شود. با بکارگیری روش RIAM، مقادیر ارزش اثرات)ES( با فرمول نویسی در 
نرم افزار  اکسل محاسبه و محدوده تغییرات هر مؤلفه بصورت جدول)5( حاصل شد:
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هم چنین با پرداختن به جمع مقادیر ارزش اثرات هرکدام از مؤلفه ها، مقدارتجمعی محدوده تغییرات برای 
هر شاخص و جمع سطری در هر شاخص)به معنای امتیاز هر مؤلفه در قبال هر شاخص( محاسبه و نتیجه 

نهایی آن به صورت جدول )6(حاصل شد:

جدول)5(: مقادیر ES و محدوده تغییرات ارزیابی جمع سپاری بر مبنای قوانین فراکتال ها- نگارندگان(

نهیگز  A1 A2 A3 A4 

 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 شاخص

ES 11 7-  13 3-  23 42 39 35 7 8-  9 8-  0 12 4 0 
 B -A +B -A +C +D +D +C +A -A +A -A N +B +A N+ محدوده

نهیگز  A5 A6 A7 A8 

ES 23 21 -  12 29 -  11 13 -  4-  3-  12 6-  2-  3 9 12 12 5 
 C -C +B -C +B -B -A -A +B -A -A +A +A +B +B +A+ محدوده

نهیگز  A9 A10 A11 A12 

ES 5 10 -  3 12 -  1 4-  13 4 4-  0 2-  27 -  25 2 1 5-  
 A -B +A -B +A -A +B +A -A N -A -C +C +A +A -A+ محدوده

نهیگز  A13 A14 A15 A16 

ES 7 1 7 4 42 48 71 50 3-  1 2 0 20 16 0 2 
 A +A +A +A +D +D +D +D -A +A +A N +C +B N +A+ محدوده

نهیگز  A17 A18 A19 A20 

ES 0 11 -  3 14 -  10 7 9 13 4 9 6-  7 10 5-  1 6-  

 N -B +A -B +B +A +A +B +A +A -A +A +B -A +A -A محدوده

نهیگز  A21 A22 A23 A24 

ES 15 5-  9 5 2-  6-  6-  1-  16 19 20 10 4 2 2-  8-  
 B -A +A +A -A -A -A -A +B +C +C +B +A +A -A -A+ محدوده

نهیگز  A25 A26 A27 A28 

ES 22 21 32 30 5 6 9-  7-  38 23 60 35 11 10 -  3-  0 
 C +C +C +C +A +A -A -A +D +C +D +C +B -B -A N+ محدوده

نهیگز  A29 A30 
ES 9 10 7-  14 -  26 2 4-  12 -  

 A +B -A -B +C +A -A -B+ محدوده
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جدول )6(: ارزش نهایی مولفه های جمع سپاری با توجه به قوانین فراکتال ها به کمک روش ماتریس ارزیابی سریع- نگارندگان

یینهاارزش E +D +C +B +A N -A -B -C -D -E+ محدوده  
ی سپارجمع  مولفه   هر  یتجمعجمع مولفه   

A1 0 0 0 24 0 0 10 -  0 0 0 0 14 

A2 0 81 58 0 0 0 0 0 0 0 0 139 

A3 0 0 0 0 16 0 16 -  0 0 0 0 0 

A4 0 0 0 12 4 0 0 0 0 0 0 16 

A5 0 0 23 12 0 0 0 0 50 -  0 0 15 -  

A6 0 0 0 11 0 0 7-  13 -  0 0 0 9-  

A7 0 0 0 12 3 0 8-  0 0 0 0 7 

A8 0 0 0 12 14 0 4-  0 0 0 0 38 

A9 0 0 0 0 8 0 0 22 -  0 0 0 14 -  

A10 0 0 0 13 5 0 4-  0 0 0 0 14 

A11 0 0 0 0 0 0 6-  0 27 -  0 0 33 -  
A12 0 0 25 0 3 0 5-  0 0 0 0 23 
A13 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 19 
A14 0 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 
A15 0 0 0 0 3 0 3-  0 0 0 0 0 
A16 0 0 20 12 0 0 7-  0 0 0 0 38 
A17 0 0 0 0 3 0 0 25 -  0 0 0 22 -  
A18 0 0 0 10 23 0 0 0 0 0 0 39 
A19 0 0 0 0 20 0 6-  0 0 0 0 14 
A20 0 0 0 10 1 0 11 -  0 0 0 0 0 
A21 0 0 0 15 14 0 5-  0 0 0 0 24 
A22 0 0 0 0 0 0 15 -  0 0 0 0 15 -  
A23 0 0 39 26 0 0 0 0 0 0 0 65 
A24 0 0 0 0 6 0 10 -  0 0 0 0 4-  
A25 0 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 115 
A26 0 0 0 0 11 0 16 -  0 0 0 0 5-  
A27 0 98 58 0 0 0 0 0 0 0 0 156 
A28 0 0 0 11 0 0 3-  10 -  0 0 0 2-  
A29 0 0 0 10 9 0 7-  14 -  0 0 0 2-  
A30 0 0 26 0 2 0 4-  12 -  0 0 0 12 
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شکل)2(: طرح کلی مدل چهار سطحی کانونی-نگارندگان

3-9- مدل  چهار  سطحی کانونی)ارائه  مدل  اولیه(: خروجی های روش  ارزیابی  اثرات  سریع می تواند بین 
بازه)107+تا107-( قرار بگیرند. باوجوداینکه این روش در بررسی انواع مختلف اثرات در سامانه موفق 
می باشد، لیکن رابطه ای را ارائه نمی دهد. به این منظور به جهت ارائه روابط شماتیک بین مؤلفه ها از مدل 

 چهار سطحی کانونی)FFLM( استفاده شد)شکل)2((:

پیدایش کانون
)علّیطبقه(مدل

بقه
ط

اي
له 

داخ
م بقه

ط
ثی

خن

بقه
ط

ذیر
ثرپ

ا
مؤلفه ها در FFLM به صورت مؤلفه های  عّلت17 بین بازه)+108 تا +36[، مؤلفه های  مداخله ای18 بین بازه 
بسته ]35+ تا 1+[، مؤلفه های خنثی19 باارزش صفر، مؤلفه های  اثر پذیر20 بین بازه )107- تا 1-[ می باشند. 
به منظور استفاده از FFLM می بایست یکسری از قوانین را مدنظر داشت: 1- طبقه مؤلفه های  عّلت بر روی 
تمامی طبقات باالتر خود دارای اثرگذاری قوی می باشد. 2- اثر طبقه مؤلفه های  خنثی بر روی کارایی مدل 
صفر بوده و تنها از طبقه مؤلفه های  عّلت تأثیر می پذیرند و بر هیچ طبقه ای اثر نمی گذارند. 3- طبقه مؤلفه های  
واسطه ای، نقش مداخله کننده داشته و می توانند تنها بر طبقه مؤلفه های  اثرپذیر مؤثر شوند. 4-در طبقه عّلت، 

چنانچه مؤلفه ای مثبت تر از بقیه باشد؛ مؤلفه پیشرو خوانده شده و بر روی سایر مؤلفه ها در همان طبقه دارای 
اثر است. 5-در طبقه ای که تنها یک مؤلفه باشد، آن مؤلفه یگانه21است. هر طبقه نسبت به سایر طبقات یگانه 
بوده و تداخل طبقاتی بی معناست. هم چنین حد میانی برای طبقات تعریف نمی شود. 6-در طبقات عّلت و 
مداخله ای، اگر دو مؤلفه برابر باشند ایجاد یک حلقه می شود؛ که میزان اثر گذاری آن به سایر طبقات برابر 
است)لیکن این قانون در طبقه عّلت بیشتر مالک است(.7-یک سامانه بسیار کارا22 عالوه بر قطعی)و دارا( 
بودن مؤلفه های  عّلت، می تواند هرکدام از طبقات  مداخله ای، خنثی و اثر پذیر را نداشته باشد. 8-درصورتی که 
سامانه توانایی شناسایی حداقل یک مؤلفه  عّلت را نداشته باشد و دارای حداقل یک مؤلفه  مداخله ای باشد، 
سامانه نیمه کارا23 بوده و به زودی شاکله خود را از دست خواهد داد. 9- سامانه ای که هیچ مولفه  عّلت و یا 
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واسطه ای نداشته باشد سامانه غیر کارا بوده و مدل مناسبی برای بکارگیری نمی باشد.10- سامانه ای که تمامی 
مؤلفه های آن صفر باشد، سامانه ای است که قابلیت شکل گیری)ایجاد( ندارد؛ بنابراین طبقه عّلی در اصل کانون 
پیدایش مدل بوده و مؤلفه های شایسته، کانونی و اساسی در این طبقه وجود دارد. طبقه  مداخله ای محدوده 
قوت و درآمد زا سامانه می باشد و به عنوان محدوده عملکردی مناسب سامانه شناخته می شود. طبقه خنثی 

محدوده بی تفاوتی بوده و طبقه  اثرپذیر محدوده ضعف برای کارایی سامانه بوده و ایجاد هزینه می نماید.

بر همین اساس هرکدام از مؤلفه های جمع سپاری دارای اثرات متفاوت بر روی سامانه می باشند؛ مسلمًا 
مؤلفه هایی که در سامانه منفی هستند، زمانی که پیچیدگی سیستم افزایش پیدا می کند دارای اثرات منفی 
مضاعف)تر( می شوند و می توانند با ایجاد هزینه باال منجر به شکست سامانه شوند. به این منظور به جهت 
کاهش اثرات این مؤلفه ها در سامانه الزم است تا توسط سایرمولفه های مثبت جبران گردد؛ به گونه ای که 
سامانه به نقطه ای از تعادل)صفر کارایی( برسد. در همین راستا به منظور طراحی FCS از FFLM استفاده و در 

آن هر مؤلفه بر اساس قوانین این مدل سطح بندی و به صورت یک گره نمایش داده شد)شکل )3((:

تا  نمایند  اتخاذ  را  رویکردی  کسب و کارها  تا  است  الزم  مدل  جمع سپاری  کارا  یک  پیاده سازی  به منظور 
 مؤلفه های  اثر پذیرحداقل به ناحیه بی تفاوتی برسند و از سویی مؤلفه های  خنثی واقع در ناحیه بی تفاوتی
)A3 -A15 -A20( )باوجوداینکه هزینه ای را برای سامانه ندارد( با اثرپذیری از مؤلفه های  کانونی، تبدیل به 
مؤلفه های اثر بخش شوند؛ تا مدل دارای قابلیت کارکردی بیشتری گردد. از سوی دیگر با توجه به کانون 

شکل شماره)3(: بر اساس مدل چهار سطحی کانونی-نگارندگان
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جدول)7(: مولفه های کانونی با کمک قوانین مدل چهار سطحی کانونی- نگارندگان

FCS، اولویت مؤلفه ها به صورت جدول)7( قابل حصول است)مؤلفه  پیشرو نسبت به سایر مؤلفه ها، مؤلفه 

A14 است و مدل بین مؤلفه های A8 و A16 دارای حلقه است(.

3-10- شناسایی  روابط  مؤلفه ها در سطح کانونی: طبق قوانین FFLM بیشترین جبران توسط مؤلفه های 
توجه  که  است  آن  در کسب و کارها   FCS اصلی  بهترشایستگی های  عبارت  به  می پذیرد؛   کانونی صورت 
ویژه ای به مؤلفه های  کانونی داشته و به جهت حفظ سامانه در جهت تعادل، حفظ هویت و کارایی، این 
مؤلفه ها را مؤلفه های حیاتی تلقی نماید. روی هم رفته ازآنجایی که مدل به دست آمده نمایانگر روابط پیچیده 
در سطح کانون می باشد؛ هم چنین به منظور اعتباریابی مجدد روابط درونی مدل در این سطح؛ اعتبار یابی 
در  تصمیم گیری  تقویت  سویی  از  و  روش ها؛  سایر  با  مقایسه  در   FFLM روش  کمک  با  روابط  مجدد 
در  روابط)مدل(  ارائه دهنده  از روش های  برخی  بررسی  به  مدل؛  ارائه  مختلف  به کارگیری روش های  اثر 
ارجاع   تفسیریWarfield, 1976(24(،  ماتریس  اثر  ضرب  مدل  ساختار  ازجمله:  تصمیم گیری چند شاخصه 
 ،)Martilla & James, 1997(26مدل تحلیل اهمیت- عملکرد  ،)Godet & Bourse, 1989(25متقابل کاربردی

 تست و  ارزیابی تصمیم گیریGabus, 1974 & Fonetla(27( پرداخته شد.

4-تجزیه وتحلیل یافته ها
تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش در دو قسمت یافته های مدل و یافته های تحلیلی می باشد:

4-1- یافته های  مدل:

برای نشان دادن رابطه مؤلفه ها در سطح  نتایج بکارگیری روش های گوناگون تصمیم گیری چند شاخصه 
کانونی FCS بیانگر اولویت بندی های متفاوت بود؛ به همین منظور به جهت قطعی سازی نوع روابط مدل 
به منظور  بُردا29، کپ لند30 و درنهایت  میانگین28،  از روش های   ،FCS نهایی ارائه مدل  در سطح کانونی و 
ادغام نهایی آن ها، افزایش قدرت تصمیم گیری در خصوص مدل، مقایسه جواب های حاصل شده با یکدیگر، 

از روش مجموعه  رتبه بندی جزئیPoSets( 31( استفاده شد:

A27A25A23A18A16A14A8A2مولفه
24567173اولویت
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4-1-1-روش میانگین: این روش مؤلفه ها را بر اساس میانگین حسابی رتبه های به دست آمده اولویت بندی 
می کند. نتایج به دست آمده به کمک این روش به صورت جدول)8( می باشد:

جدول )8( مولفه های کانونی با کمک میانگین رتبه ها- نگارندگان

جدول)9(: اولویت بندی مؤلفه های  کانونی با کمک بردا- نگارندگان

 مولفه
A27 A25 A23 A18 A16 A14 A8 A2 روش نوع 

FFLM 2 4 5 6 7 1 7 3 

ISM 1 1 2 3 3 1 2 3 
MICMAC 3 3 4 2 5 1 4 2 

IPAM 8 4 6 5 7 3 2 1 
DEMATEL 1 6 5 4 3 2 8 7 

 3.2 4.6 1.6 5 4 4.4 3.6 3 ن یانگیم
 3 7 1 8 5 6 4 2 ن یانگیم روش کمک به یینهاتیاولو 

 

4-1-2- روش بردار: این روش بر قاعده اکثریت و در ادامه روش میانگین است. هر مؤلفه که تعداد برد های 
آن بیشتر باشد دارای اولویت باالتری خواهد بود. درصورتی که مؤلفه نسبت به مؤلفه دیگر دارای برتری)برد( 
بود از نماد W و درصورتی که بازنده)باخت( بود از L )عباسپور، 1393( استفاده شده است؛ نتایج به دست آمده 

به کمک روش بردا به صورت جدول )9( است:

 بردا روش کمک به  یینها تیاولو تعداد بردها  A2 A8 A14 A16 A18 A23 A25 A27 مؤلفه 
A2 - W L W W W W L 5 3 
A8 L - L W L L L L 1 7 
A14 W W - W W W W W 7 1 
A16 L L L - L L L L 0 8 
A18 L W L W - W L L 3 5 
A23 L W L W L - L L 2 6 
A25 W L L W W W - L 4 4 
A27 W W L W W W W - 6 2 
ها تتعداد باخ  4 6 0 7 5 3 2 1 
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جدول)10(: اولویت بندی مؤلفه های  کانونی با کمک روش  کپ لند- نگارندگان

جدول )11( خوشه بندی  نهایی مؤلفه های  کانونی با کمک روش مجموعه رتبه بندی جزئی- نگارندگان

4-1-3- روش کپ لند: این روش با پایان روش بردا و با در نظر گرفتن تعداد باخت ها)یا بازنده شدن هر 
مؤلفه( عالوه بر تعداد برد های هر مؤلفه حاصل می گردد. نتایج به دست آمده به کمک این روش به صورت 

جدول)10( می باشد:

بردها تعداد مولفه  ها باختتعداد  لند کپروش کمک به یینهاتیاولو تفاضل    
A2 3 4 1- 4 
A8 1 6 5- 7 
A14 7 0 7 1 
A16 0 7 7- 8 
A18 2 5 3- 6 
A23 4 3 1 5 
A25 5 2 3 3 
A27 6 1 5 2 

 

4-1-4- روش مجموعه  رتبه بندی  جزئی: درنهایت به منظور انتخاب یک اولویت بندی واحد بین سه روش 
مذکور از روش PoSet بهره گرفته شد. تمایز برخی از مؤلفه ها از یکدیگر به گونه ای است که نمی توان 
آن ها را در مجموعه ای جداگانه قرار داد؛ درحالی که برخی از مؤلفه ها به صورت واحد در یک اولویت قرار 
اولویت بندی توسط هر سه روش  برابری  نمایانگر  نتایج حاصل شده  می گیرند)آذر و رجب زاده،1393(. 
به صورت جدول )11( بود)توجه شود که سطر اول این جدول در اصل نماینگر اولویت های حاصل شده به 

کمک روش PoSet می باشد(:

 1 2 3 4 5 6 7 8 ( یبند)خوشهیینها تیاولو

 A16 A8 A23 A18 A25 A2 A27 A14 لند کپ  بردا،  ن، یانگیم اساس بر  تیاولو

 A16 A8 A23 A18 A25 A2 A27 A14 ی جزئ یبندمجموعه رتبه  روش
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4-2-یافته های تحلیلی:
اسلون جمع سپاری  موفق را در گرو بکارگیری مکانیسم مناسب جهت شناسایی مؤلفه های گوناگون نام 
می برد)Sloane,2011( که در آن شناسایی جایگاه و اهمیت هرکدام از مؤلفه ها دارای اهمیت است. به این ترتیب 
مدل نهایی FCS در سطح کانون مدل برای ایجاد حداقل صفر کارایی دارای اولویت بندی هشتگانه به صورت 
)A14(خواهد بود. هم چنین سامانه ها می بایست به اثرات بسیار مهم استفاده از فناوری اطالعات )جدول)11
)به عنوان مولفه حیاتی(، مشارکت داوطلبانه جمعیت)A27(، لذت مشارکت)A2( به عنوان سه اولویت بسیار 
مهم جمع سپاری در دنیای پیچیده و دارای روابط آشوب گون توجه ویژه ای داشته و در نظر داشته باشند 
که سایر مؤلفه ها از آن ها تاثیر می-پذیرند.  به عبارت بهتر در مواجهه با مؤلفه های  جمع سپاری خوشه بندی 
صورت پذیرفته را دارای اهمیت دانسته و مسیر آن را هموار نمایند. قابل توجه است که مؤلفه فناوری 
اطالعات به عنوان مهم ترین مؤلفه حاصل شده توسط مدل FCS با پیشینه حاصل شده پژوهش)جدول)1(( 
که در آن فناوری اطالعات توسط اکثر پژوهشگران دارای اهمیت خوانده شده است مورد تائید قرارگرفته 
است؛ اما از سوی دیگر مؤلفه های اثرات جانبی شبکه)A18( و کار سریع)A8( برخالف نظر اکثر پژوهشگران 
در خوشه بندی نهایی و در کانون  مدل FCS قرار گرفته است که نشان دهنده تفاوت و اهمیت این دو مؤلفه 
برخالف تائیدات سایر پژوهشگران است. دلیل این موضوع می تواند تغییرات مضاعف پیش روی سامانه ها 
تأثیراتی که در تولید  ابعاد و وجوه جدید کارکرد های جمع سپاری و  در دو سه سال اخیر، روشن شدن 
ارزش نهایی و از سویی چابکی انجام کارها و مسائل برای سامانه ها دارد باشد. یکی از مفاهیم برگرفته از 
اقتصاد که در آن یک سامانه می-تواند فعالیتی را انجام دهد که به طور مستقیم بردیگران اثر بگذارد، لیکن 
به ازاء آن پولی پرداخت یا دریافت نمی کند اثرات جانبی شبکه است که با رویه افزون شدن مشارکت های 
 جمعی و سرمایه گذاری های مشترک در سطح دنیا، با اقتصاد ایران همسو است. این به آن معناست که 
سامانه های استفاده کننده از مؤلفه اثرات جانبی شبکه، هزینه یا منافع ناشی از این عمل را در محاسبات خود 
وارد نمی کنند زیرا این ارزش به واسطه مجموعه ای از سامانه های دیگر صورت می پذیرد)ممتاز و هاشم 
زاده،1398(. همین اتفاق برای مؤلفه کار سریع به علت افزایش سطح همکاری ها و سرعت انجام کارها در 
حال رشد است؛ بنابراین دور از انتظار نیست که این دو مؤلفه در دنیای پیچیده بیشتر شناخته شده و به عنوان 
مؤلفه های کانونی معرفی شوند. عالوه براین در بررسی اهمیت مؤلفه های FCS آمارها نمایانگر آن هستند که 
حوزه فعالیت کسب وکارهای نوپا فعال در ایران در خدمات و ابزارهای پایه فناوری اطالعات نزدیک به %30 
از کل حوزه ها بوده که ضمن نمایانگر بودن رتبه اول عالقه کسب وکارهای نوپا برای فعالیت در این حوزه، 
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بیانگر اهمیت توجه به این مؤلفه در حوزه های نوین بخصوص جمع سپاری است؛ هم چنین نمایش تقریبًا 
29 درصدی شیوه های درآمد کسب وکارهای نوپا در ایران به شیوه حق عضویت، به عنوان چهارمین شیوه 
کسب درآمد از کل شیوه های ده گانه )شامل تبلیغات، فروش محصوالت، زمان استفاده از سرویس، فریمیوم، 
حق-کمیسیون، حق لیسانس، خرید های درون برنامه ای، فروش نرم افزار و سایر()خلیفی و ایمانی، 1398( 
نشان دهنده اهمیت لذت مشارکتی است که جمعیت در حضور جمع بدست می آورد. با همه این تفاسیر 
ضرورت توجه به مؤلفه های FCS از آن جنبه است که محیط سامانه ها در ایران یک محیط تقریباً غیر شفاف 
است که باید هر روز منتظر یکی از عوامل مخل بر سر راه کسب و کار خود باشند و عالوه بر رقابت با 
رقبا، با این عوامل پیش بینی نشده دست به گریبان شوند. این عوامل عواملی هستند که میزان انرژی و تمرکز 
سامانه ها را تحلیل برده و باعث می شود عالوه بر کاهش تدریجی اثربخشی و کارایی سامانه ها، پیچیدگی در 
سامانه ها افزون شود)قاضی نوری و همکاران، 1399(. به همین لحاظ سامانه ها بایستی توجه داشته باشند که:
1- پویایی، اثر معنی دار مثبتی در فناوری اطالعات داشته ومنجر به رشد و حیات اتفاقات، موضوعات و 
مسائل کاری جدید و حتی تکمیل آن ها خواهد شد؛ بنابراین مهم است که در سامانه ها مکانیسم مشخصی 

برای کنترل پویایی مدنظر قرار گیرد.
2- خودسازماندهی اثر معنی دار مثبتی در تکرار موضوعات، قرار گرفتن موضوعات کنار یکدیگر، داشته و 
استفاده از فناوری اطالعات منجر به سازمان یافتگی خود به خودی در حل مسائل بدون آنکه از قبل از درون 

سامانه مدیریت شود، می گردد.
3- ظهور و جذب، اثر مثبت معنی داری در فناوری اطالعات برای شکل گیری به یک باره اتفاقات و موضوعات 

داشته و در تشکیل اجزاء زیاد و پیچیده مؤثر هستند.
بین سامانه ها کاماًل  فناورانه  فناوری اطالعات، فرآیند همکاری  از سوی دیگر در بررسی جایگاه مؤلفه 
پیچیده و تخصصی بوده و عوامل متعددی بر موفقیت این فرآیند تأثیرگذار هستند؛ ازاین رو عدم توجه و 
بررسی دقیق عوامل مؤثر بر فرآیند همکارانه فناوری اطالعات ممکن است شانس موفق همکاری و موفقیت 
سامانه ها را به خطر بیندازد و در برخی موارد نیز منجر به شکست آن شود)خالدی و همکاران، 1399(؛ 
بنابراین نیاز است که سامانه ها در همکاری خود با سایرین با آگاهی کامل از عوامل مؤثر بر پیچیدگی 
جمع سپاری وارد فرآیند همکاری شوند. بر همین اساس با تجمیع نظرات خبرگان در ارزیابی صورت گرفته 

از مؤلفه فناوری اطالعات با کمک طیف ارزیابی نمره-دهی روش ارزیابی اثرات سریع:
1- فناوری اطالعات از منظر شاخص پویایی دارای اثر مثبت معنی دار موقت و برگشت پذیردر کارایی سامانه 
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است. این تأثیرگذاری به صورت منفرد و در سطح منطقه ای و ملی مؤثر است؛ به همین منظور سامانه ها 
بایستی در ایجاد زیرساخت های مناسب برای فناوری-اطالعات برنامه ریزی مناسبی صورت دهند.

2- از منظر شاخص خودسازمانی دارای اثر منطقه ای و ملی، اثر مثبت معنی دار در کارایی سامانه با ویژگی 
دائمًا  تا  می شود  منجر  فناوری اطالعات  که  معنا  این  به  است.  تشدید-شونده  و  برگشت ناپذیر  موقتی، 
سازمان یافتگی خود به خودی ولی موقت و بازگشت پذیر در سامانه صورت پذیرد که در هر دور ایجاد، این 

سازمان یافتگی تشدید می شود.
3- از منظر شاخص ظهور فناوری اطالعات دارای اهمیت ملی و بین المللی بوده و نیازمند دیدگاه فراسامانه ای 
به منظور ایجاد و همسو بودن سامانه با سطح بین المللی است. عالوه بر این اثر بسیار مثبتی در کارایی سامانه 
داشته و این اثر دائمی، منفرد و تشدید شونده است. به این معنا که فناوری اطالعات منجر می شود تا به یکباره 
موضوع جدید در سطح ملی و بین المللی به صورت دائمی طرح شود؛ این وضعیت البته تنها خود سامانه را 

به عنوان اولین دریافت کننده اثرات تحت تأثیر قرار خواهد داد.
4- از منظر شاخص جذب، فناوری اطالعات منجر به ایجاد اجزاء زیاد و پیچیده ولی دارای نظم قابل 
شناخت در سامانه در سطح منطقه ای و ملی شده که دارای اثر مثبت معنی داری بر کارایی سامانه به صورت 

دائم، برگشت پذیر و تشدید شونده خواهد بود.
در نگاه کلی تر و بررسی اثرات اقتصادی مدل FCS آنکه، سیاست های اقتصادی نمایش دهنده محورها و 
اولویت های اصلی حوزه اقتصاد یک کشور در طول مسیر رشد خود می باشد. ازآنجاکه اقتصاد به صورت 
کاربردی علم انتخاب مقید است؛ به این مفهوم که در حوزه های مختلف اقتصادی یک کشور برای رسیدن 
به اهداف با محدودیت هایی روبه رو هستیم که به صورت ویژه شامل قیدهای مالی، ظرفیت های زیر ساختی، 
دانش و بخصوص نوآوری هستند)کرمی و رسولی نژاد،1398(، جمع سپاری دارای اثر مستقیم در اقتصاد 
است. آمارها نمایانگر آن است که شرکت های استارت آپ در سال 96 مقدار60 هزار میلیارد تومان فروش 
بخصوص  جدید  رویکردهای  طریق  از  نوآوری  اثرگذار  نقش  اهمیت  بیانگر  داشته اند)ستاری،1397(که 
و  در بخش خدمات، صنعت  اقتصادی،  لحاظ ساختار  به  ایران  این کشور  بر  است. عالوه  جمع سپاری 
ایفا  کشاورزی بیشترین سهم را در تولید ملی داشته و از لحاظ بومی، درآمد های نفتی نقش کلیدی را 
می کند. از لحاظ مدل رشد اقتصادی، ایران مدل انرژی محور داشته و درآمدهای نفت و گاز پایه صادرات، 
درآمد دولت، اشتغال و سرمایه گذاری هستند. هم چنین از نظر سطح توسعه یافتگی، یک کشور درحال توسعه 
شناخته می شود که نیازمند فناوری های نوآورانه و بخصوص برپایه مشارکت جمعی است. آمارهای موجود 
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در رتبه نوآوری و رقابت پذیری ایران نمایانگر وجود یک زمینه مناسب به منظور بکارگیری رویکردهای 
نوین است. هم چنین تناسب بین صادرات و واردات کشور، ارزان بودن نیروی انسانی،رتبه سرمایه انسانی 
نیاز به کاربست مدل های مناسب به منظور ایجاد  و نرخ بیکاری در کشور، )کرمی و رسولی نژاد،1398( 
رویکردهای موفق در حوزه های نوین را دوچندان می نماید. با این تفاسیر هر کشوری اقتصاد خاص خود 
را دارد که در آن انتخاب های مختلف با محدودیت های متنوع وجود دارند. بکارگیری رویکردهای نوین 
نیازمند ارائه الگوی مشخصی است تا به کمک آن ها بتوان بهترین شیوه بکارگیری آن 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. برهمین اساس 
هدف و تأثیر بلندمدت مدل FCS کاربست کارای جمع سپاری در راهبردهای اقتصادی کشور با محوریت 

فناوری اطالعات است.
با همه این تفاسیر قابلیت مدل FCS منجر می شود تا اولویت بندی صورت گرفته از مؤلفه هایی که در مدل 
FCS ایجاد هزینه می نمایند)مؤلفه های طبقه اثرپذیر( به ترتیب با کمک اولویت مؤلفه های کانونی بهبود یابند. 

این به معنای آن است که پذیرش جبران کمبود در این مؤلفه ها، بر اساس اولویت بندی می باشد که در سطح 
کانونی ایجاد شده است. به عبارت بهتر مؤلفه های اثر پذیر به ترتیب با کمک توان هر مؤلفه  کانونی)به میزان 
قوه اثرگذاری و از پایین ترین سطح تا سطح حیاتی(تأثیر می پذیرند؛ بنابراین می توان بیان داشت که اولین 
اثرگذاری در سطح مؤلفه های اثر پذیر از مؤلفه سطح چهارم)A16( رخ می دهد. عالوه بر این سامانه ها بایستی 
برای منابع انسانی متخصص)به عنوان منفی ترین-تاثیرپذیرترین مؤلفه FCS( برنامه ریزی جدی را صورت 
دهند. برای این منظور می توانند از سایر مؤلفه های اثرگذار سامانه آن را جبران نمایند؛ زیرا این مؤلفه از 
منظر شاخص پویایی و ظهور اثرات منفی اندکی در کارایی سامانه بکارگیرنده جمع سپاری دارد. از منظر 
شاخص خودسازمانی هرچند بدون تغییر مثبت و یا منفی در سامانه است ولی از منظر شاخص جذب دارای 
اثرات منفی متوسطی روی سامانه بوده و می تواند منجر به کاهش کارایی سامانه و از سویی افزایش هزینه ها 
گردد. به عبارت بهتر نداشتن منابع انسانی متخصص در یک سامانه جمع سپار منجر به ایجاد، رشد، اتفاقات، 
موضوعات و مسائل کاری جدید و به یکباره، بدون برنامه ریزی قبلی خواهد شد. هم-چنین منجر به ایجاد 
اجزاء زیاد و موضوعات متعدد در کنار موضوع اصلی ایجادشده بدون برنامه ریزی می شود و برای نمونه 
ممکن است در اجرا و پیاده سازی جمع سپاری به منظور پیشبرد اهداف سامانه مشکالت جدی را ایجاد نماید؛ 
بنابراین بسیار مهم است که سامانه ها تدارک الزم را برای کنترل، ایجاد و تشکیل منابع انسانی متخصص را 
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داده تا درنهایت بتوانند از پیچیدگی سامانه خود بکاهند.

5- جمع بندی
مؤلفه های  برپایه  آن  اساس  که  می گردد  محسوب  عصر جدید  اساسی  رویکرد های  از  یکی  جمع سپاری 
بسیاری واقع شده است. زمانی که این مؤلفه ها با یکدیگر در سطح کسب و کارها و در تعامل با سایر سامانه ها 
قرار می گیرند؛ و زمانی که این ارتباطات به کمک جمعیت درون کسب وکارها گسترش و مورداستفاده واقع 
می شوند؛ هرج و مرج سامانه های بکارگیرنده آن افزایش پیدا کرده و منجر به ناشناخته شدن و قرار گرفتن 
سامانه در مرز آشوب می گردد. به همین لحاظ باوجودآنکه این رویکرد می توانند مزایای بسیاری را به همراه 
داشته باشند؛ اما نیاز به الگویی است که توانایی کنترل و تعریف صحیح از مؤلفه های جمع سپاری، شناسایی 

مهم ترین و حیاتی ترین آن ها؛ شناسایی مؤلفه هایی که ایجاد هزینه می نمایند، است.
ما در این مقاله با توجه به اینکه می توان از روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع به بررسی اثرات هر مؤلفه 
در مقابل شاخص پرداخت با تعریف طبقات چهارگانه، در قالب FFLM به طراحی مدل FCS پرداختیم. 
نوآوری این تحقیق از آن جنبه می باشد که منجر به کاربست بهتر جمع سپاری می شود؛ عالوه بر این منجر 
می شود تا سامانه های بکارگیرنده جمع سپاری این توانایی را پیدا کنند تا در زمان پیچیدگی موفق تر عمل 
نموده و مؤلفه هایی که منجر به پویایی، خودسازمانی، ظهور و جذب می شوند را بهتر کنترل و در محدوده 
بحرانی تعیین شده هدایت نمایند. هم چنین معرفی مؤلفه های مختلف جمع سپاری مطابق مدل ارائه شده در 
این تحقیق منجر می شود تا مؤلفه های حیاتی درآمدزا و هزینه ای بهتر شناخته شده و میزان کارایی سامانه 
افزون گردد. در ابعاد کالن مدل ارائه شده در این تحقیق می تواند در هدایت سیاست های راهبردی اقتصادی 
و  کشور؛  کنونی  شرایط  برای  درآمدزا  نوین  رویکردهای  از  یکی  به عنوان  از جمع سپاری  استفاده  برای 
هم چنین الگوی مناسبی به منظور اینکه چه مؤلفه هایی بایستی برای پیاده سازی موفق آن، فرهنگ سازی و 
یا تدارک دیده شود تلقی گردد. از سوی دیگر نتایج به دست آمده با برخی از پژوهش های پیشین همخوانی 
 )Modaresnezhad & et al, 2020(داشت؛ به طوری که نتایج تحقیق با تحقیقات مدرس نژاد و همکارانش
که به اهمیت فناوری اطالعات، به عنوان عنصر اصلی مؤثر در فرآیند جمع سپاری به انبوهی از جمعیت از 
 Harrison(طریق اینترنت اشاره می کند، مورد تائید قرار گرفت. هم چنین با تحقیقات هریسون و جانسون
Johnson, 2019 &( که به بررسی سیاست های استفاده دولت از فناوری ارتباطات، نیاز به سرمایه گذاری در 

این زمینه و آموزش مناسب را به عنوان چالش های اساسی نام می برند، همسو بود. با نتایج تحقیقات کالودیا 
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آپرسیدا و همکارانش)Claudia Aparecida & et al, 2018( که برای فناوری اطالعات، استفاده از آن برای 
توسعه محیط مجازی به منظورهمکاری با نمایندگان خارجی نقش حیاتی قائل هستند همخوانی داشت. با 
تحقیقات وانگ و همکارانش )Wang & et al, 2018(که به بررسی اهمیت رفتارهای جمعیت در جوامع 
آنالین و رابطه مثبت اهمیت مشارکت داوطلبانه جمعیت در درک نوآوری توسط فناوری های دیجیتال 
 Renard & Davis,(فعال اشاره می کنند، یکسان بود. سایر مؤلفه های حاصل شده تحقیق مثل لذت مشارکت

 Djelassi &( ؛ استفاده از خرد جمعیت)Cappa & et al, 2019(؛ استفاده از ظرفیت های گوناگون)2019

Decoopman, 2013(؛ نیز با تحقیقات سایر پژوهشگران در یک راستا بود.

مدل ارائه شده در این تحقیق دارای مزیت  های بسیاری ازجمله: ساختار ساده، دقت باال، انعطاف پذیری 
برای ارزیابی های بکار گیرنده جمع سپاری، آنالیز مشخص و پایدار، یکپارچه سازی تمامی اجزا و پارامترها، 
معرفی شایسته ترین  مؤلفه)و طبقات مؤلفه ها به همراه میزان قدرت هر مؤلفه(، است؛ که بخصوص برای 
و  مدیران، کسب و کارها  بر  می شود.  توصیه  جمع سپاری  به کارگیرنده  پروژه های  کالن  تصمیم گیری های 

سازمان ها الزم است تا:
ناحیه  به  پذیرحداقل  اثر  مؤلفه های  تا  نمایند  اتخاذ  را  رویکردی  کارا  جمع سپاری  رعایت  1- به منظور 
بی تفاوتی برسند. به عبارت بهتر: برای بهره وری بیشتر جمع سپاری، کنترل هزینه تولید، حفظ جریان هم افزایی 
برابر جمع سپاری،  ایجاد روحیه مسئول بودن همگان در  انسانی متخصص،  نیروی  درسامانه ها، پرورش 
بهبود روابط کارگری با کارفرما، ارزش گذاری به اقدامات کسب و کار به کمک جمع سپاری، عدم تمرکز 
به روی ایجاد اطالعات انحصاری، صرفه جویی در هزینه ها با کمک جمع سپاری، افزایش کارایی اطالعات 

برنامه ریزی کنند.
2- مواجهه با مؤلفه های  اثرپذیر جمع سپاری را یک امر مهم تلقی نموده و برای آن برنامه مؤثری را اتخاذ 
نمایند؛ در غیر این صورت انتظار افزایش زمان حل مسائل و به تبع آن مشکالت سازمانی و حتی افزایش 

زمان ورود محصول)و خدمات( به بازار را بدهند.
3- مسیر اثرگذاری مولفه های  کانونی FCS برای سایر مؤلفه ها را به منظور ایجاد یک مدل کارا هموار نمایند.

4- برای استفاده از مزیت های مدل FCS ضمن توجه به کانون  مدل، رویکرد سیستمی داشته و همه طبقات 
را توامان با یکدیگر در برنامه ریزی ها و طرح ها مدنظر قرار دهند.

5- فناوری اطالعات را به عنوان اصیل ترین الزام پیاده سازی جمع سپاری مدنظر داشته باشند.
6- مدل FCS را به عنوان یک سامانه بسیار کارا تلقی نمایند؛ زیرا عالوه بر دارا بودن مولفه های عّلت، دارای 
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روابط پیچیده و حتی هم سطح در بین مؤلفه ها)بین مؤلفه های A8 و A16( در این طبقه می باشد.
7-  مدل FCS را به علت دارا بودن طبقه مداخله ای)و مطابق قوانین FFLM( یک مدل درآمدزا تلقی نموده 

و بکارگیری آن را برای ایجاد محدوده عملکردی مناسب مدنظر قرار دهند.
بیشتر جنبه  از جمع سپاری  ما  در کشور  آن که  ازجمله  داشت،  نیز وجود  تفاسیر محدودیت هایی  این  با 
بخصوص  و  اجتماعی  فرهنگی،  دالیل  به  آن  ابعاد  سایر  و  است  مفهوم  دارای  اصول تامین مالی جمعی 
زیر ساختی آن چنان شناخته شده نیست. از سوی دیگر جوان بودن اکوسیستم فعلی جمع سپاری ایران نیز 
به عنوان یکی دیگر از محدودیت های موردنظر است؛ که بایستی در نتایج حاصل شده موردتوجه قرار گیرد.  
بااین وجود انتظار می رود مدیران، سازمان ها و کسب و کارها با بکارگیری مدل FCS در برخورد با شرایط 
پیچیده محیط های خود موفق تر عمل نمایند. در آخر پیشنهاد می گردد که پژوهشگران و بخصوص مدیران 

و کسب و کارها:
الزامات  موفقیت،  عوامل  مؤلفه های  اخالقی،  مثل  آن  الزامات  سایر  مؤلفه های جمع سپاری،  بر  1-عالوه 

 پیاده سازی را موردتوجه قرار دهند.
2-تأثیر بکارگیری مدل FCS را در کسب و کارهای خودشان و هم چنین راهبردهای اقتصادی موردسنجش 

قرار دهند.
 FFLM 3-  طبقه  اتصالی  اجتناب به مدل یکپارچه اصلی)شناسایی مولفه های  موثر و  کاهنده بر کارایی مدل

به طور همزمان با مؤلفه های اثرگذار(را شناسایی و موردسنجش قرار دهند.
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1. Outsourcing
2. Collective wisdom 
3. CrowdSourcing )CS(
4. Open Innovation )OI(
5. Fractal
6. Fractal Automation
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9. Jeef How
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15. Rapid Impact Assessment Matrix )RIAM(
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23. Semi- efficient system
24. Interprative Structure Model )ISM(
25. Matrix of Crossed Impact Multiplications Applied to a Classification (MICMAC)
26. Importance-Performance Analysis Model )IPAM(
27. DEcision MAking Trial and Evaluation Laboratory )DEMATEL(
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