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چکیده
هدف این تحقیق اولویتبندی عوامل کلیدی در پیادهسازی بانکهای مجازی ایده در رستة مخابرات است .تحقیق حاضر
از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوة گردآوری دادهها از نوع توصیفی مبتنیبر پیمایش پرسشنامهای است .جامعة آماری
این تحقیق را تمام کاربران بانک مجازی ایده و ارائهدهندگان پیشنهاد در نظام پیشنهادهای سازمانی رستة مخابرات استان
خراسان رضوی تشکیل دادهاند که  13نفر از آنها نمونههای تحقیق درنظر گرفته شدهاند .با استفاده از روش فرایند تحلیل
سلسلهمراتبی ( ،)AHPمقایسة زوجی هفت عامل کلیدی و تخصیص وزن بر مبنای هدف اصلی یعنی میزان اهمیت آنها
برای پیادهسازی در سایت بانک مجازی ایده صورت گرفته است .سپس نشانگرهای هر مؤلفه با کمک تکنیک TOPSIS
رتبهبندی شدند .نتایج نشان داد مؤلفههای «تشویق و حمایت از ایدهها»« ،شیوة ارزیابی از ایده» و «محیط تعامل و محتوای
بانک مجازی ایده» بیشترین اهمیت را برای ایجاد بانک مجازی ایده در رستة مخابرات داشته است.
واژههای کلیدی :ایدهپردازی ،بانک ایده ،تصمیمگیری چندمعیاری ،رستة مخابرات.

 نویسندة مسئول

Email: abdollahzade1@yahoo.com
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مقدمه
به تالش ذهنی برای طرح عقیده ،فکر و اندیشه ایده میگویند ()Corowther, 1995؛ بنابراین،
ایده کاالیی قیمتی است و افرادی که آنها را تولید میکنند بهدنبال منابع آن هستند
(& Kleiner, 1995
(& Bjork, 2008

سازمان است

 .)Smolenskyهمچنین ،ایدهپردازی اولین گام در فرایند نوآوری است

 )Sandstormو خلق ایدههای خالقانه بخشی از فرایند نوآوری درون یک

(et al., 2016

 .)Starkeyایدهها نشاندهندة فرصتهای جدید در محصوالت،

فرایندها و بازارهاست و توانایی هدایت برای شکوفایی نوآوری را دارد
Ende, 2009

( Deichmann & van

 .)denنیاز به تولید ایدههای جدید در شرکتهایی بسیار ضروری است که

خواهان تأمین مؤثر و کارآمد خواستههای مشتریان خود با ارائة محصوالت جدید و مورد نیاز
آنها بهمنظور دستیابی به مزیت رقابتی هستند (.)Kazemi et al., 2016
امروزه در اثر گسترش فناوریهای اطالعات و ارتباطات ،رقابتهای سازمانی بهطور عمده
برای کسب منابع ناملموسی مانند خالقیت و دانش کارکنان و فرایند انتقال آن صورت میگیرد
( .)Zareie & Navimipour, 2016تسهیم چنین دانشی موجب میشود افراد اطالعات و ایدههای
مورد نیاز را از مالکان آن کسب کنند و آن را در راستای بهبود عملکرد کاری و کسب منافع
بیشتر بهکار گیرند ( .)Wang & Ko, 2012در عصر رقابت کنونی ،مدیریت دانش و داراییهایی
معنوی سازمان بهترین پاسخ برای کسب مزیت رقابتی از طریق بهکارگیری ساختارهای پیشرفته
مبتنیبر شبکههای کامپیوتری است ( .)Ashouraie & Jafari Navimipour, 2015شاید مهمترین
تکامل در توسعة داراییهای دانشی ،ایجاد بانکهای مجازی ایده در سازمانها بوده است
(عربیون و همکاران .)5393 ،بانک ایده مفهومی جدید برای تأمین حقوق مالکیت فکری،
جذب دارایی دانشی کارکنان و حفاظت ایدههای مختلف است

(2003

.)Livingston,

قابلیتهای مختلف در ساختار انعطافپذیر بانک ایده ،آن را برای صنعت مخابرات بهعنوان
رستهای که در محیطی پویا و رقابتی فعالیت میکند جذاب ساخته است .همچنین رقابت
شرکتهای ارائهدهندة خدمات مخابراتی در استفاده از ایدههای مختلف برای برطرفکردن
نیازهای مشتریهای خود ،اهمیت ایجاد بستری مناسب را برای جمعآوری و توسعة ایدههای
مناسب در رستة مخابرات نشان میدهد؛ بنابراین ،شکلگیری بانک مجازی ایده امری حیاتی
در بقای شرکتهای ارائهدهندة خدمات مخابراتی است .شرکت مخابرات استان خراسان
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رضوی نیز پس از ده سال از تأسیس نظام پیشنهادها ،با توسعة جزئیات آن شامل دریافت و
ثبت ،ارزیابی ،تأیید و تصویب پیشنهادهای ارزیابیشده ،تعیین و تخصیص پاداش پیشنهاد و
انجامدادن اقدامات الزم بهمنظور اجرای پیشنهاد ،شرایط الزم را در بهرهگیری از بانک مجازی
ایده فراهم کرده است (شرکت مخابرات خراسان رضوی5381 ،؛ دوستی.)5318 ،
موفقیت چنین ساختاری به شناخت عوامل آن و میزان اهمیت و اولویت این عوامل نیاز
دارد که در این تحقیق به آن پرداخته شده است؛ بنابراین ،در پژوهش حاضر شناسایی عوامل
کلیدی برای پیادهسازی بانک مجازی ایده در رستة مخابرات و میزان اهمیت و اولویت
نشانگرهای هر عامل به کمک تکنیکهای تصمیمگیری چندمعیاری  AHPو  TOPSISمورد
توجه بوده است .در این راستا ،به پرسشهای زیر پاسخ داده میشود .5 :عوامل کلیدی در
ایجاد و پیادهسازی بانک مجازی ایده کدماند؟  .5این عوامل چه اهمیت و اولویتی دارند؟
مروری بر مبانی نظری و پیشینة پژوهش
ایدهپردازی و بانک ایده

ایدهپردازی ،توانایی یک سازمان در ایجاد و جذب ایدههای جدید بهمنظور استفاده در رشد و
پیشرفت خود تعریف شده است (عربیون و همکاران .)5395 ،برایناساس ،بانک ایده ممکن است
بهعنوان ساختار حمایتکنندة مرحلة ایدهپردازی عمل کند .بانک مجازی ایده مفهوم بدیع و اهرمی
برای حقوق مالکیت فکری و مفهومی برای حفاظت ایدههای مختلف است .در این ساختار ،هر
ایده بهطور مناسب با شمارهای شناسایی و اولویتبندی میشود و در طبقهبندی ویژهای ثبت میشود
و شرایطی را فراهم میآورد تا هر شخصی در جهان ایدة حفاظتشده را آزمایش و تجاریسازی
کند ( .)Livingston, 2003در تعریفی دیگر ،به شبکهایبودن بانک ایده اشاره میشود .براساس این
تعریف ،بانک ایده مجموعهای از ایدههای خالصهشده در یک شبکة واقعی ارتباطات با دسترسی
ایدهپردازان و قابلیت توسعه و بهبود است (.)Marra, 1989
در این سیستم ،ایدهها از حوزههای مختلف بهطور دقیق در مرحلة مفهومی با شمارة
شناسایی ،تاریخ اولویت و طبقهبندی ویژهای ثبت میشوند .درنتیجه ،از طریق ثبت ایدهها در
زمینههای مختلف ،پایة دانشی جدیدی ایجاد میشود که مبنایی برای توسعة محصوالت،
خدمات و ابداعات بعدی میشود .سپس متخصصان مربوطه میتوانند درمورد صحت ،دقت و
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اعتبار ایدههای دریافتی قضاوت کنند .در آینده ،پس از تجاریشدن ایده ،فرصتی برای
ایدهدهنده فراهم میشود که سهم خود را از ایدة تجاریشده دریافت کند (

Livingston,

 .)2003درنتیجه ،حق مالکیت ایدهدهنده با یک ساختار حفاظت قانونی تضمین میشود .هر
ایدة حفاظتشده از طریق پتنت 5که به محصول یا خدمت جدید منجر میشود ،منافع
ایدهدهندة اولیه را حفظ میکند.
پیشینة تحقیق
از میان عوامل کلیدی و ضروری برای ایجاد و بهبود ایدههای نوآورانه میتوان به شبکهها و
رسانههای اجتماعی ،دسترسی به محلهای نگهداری ایده و فرایند ایدهپردازی اشاره کرد که
در آنها یک ایده به ایدة دیگر منجر میشود (شبکة ایدة ایران .)5381 ،رویکرد تشویق و
حمایت از ایدههای نو نیز به تشخیص فرصت و توسعة محصول کمک میکند .درواقع ،امنیت
محل ذخیرة ایده و حقوق مالکیت معنوی و مادی ایدهدهنده از عوامل مهم در این زمینه است
( .)Kaiser, 2009یکی دیگر از عوامل کلیدی در شکلگیری و پیادهسازی بانک مجازی ایده،
ابزارهای تولید و ارائة ایده است که در پژوهش مارا )5989( 5معرفی شده است .بسیاری از
محققان ،طوفان فکری را ابزاری برای حل مسئله و کمک به مدیریت دانش سازمانی میدانند
که تولید دامنة وسیعی از ایدهها را بهدنبال دارد

(2004

 .)Lai,همچنین ،شیوة انتخاب ایده،

مدیریت و بهبود آن در یک فرایند خالقانه نیز از ملزومات ایجاد یک ساختار ایدهپردازی برای
تولید نوآوری سازمانی است ( .)Ende et al., 2014در برخی تحقیقات نیز بر فرایند ارزیابی
دقیق با معیارهای مشخص و عینی تأکید شده است که صالحیت ایدههای خالقانه را تعیین
میکند ( .)Goldschmidt, & Tatsa, 2005منشأ شکلگیری ایدة اولیه که کیفیت آن را نیز تعیین
میکند ،از دیگر عواملی است که موفقیت یا شکست یک محصول نوآورانه را مشخص
میکند

(et al., 2001

 .)Goldenbergاسکات )5981( 3در پژوهشی شبکههای اجتماعی را

تحلیل و ساختارهای تشکیلدهندة آن را معرفی کرده است .در این مطالعه ،عوامل مرتبط با
1. Patent
2. Marra
3. Scott
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ارتباطات شبکههای اجتماعی از جمله نوع دادهها ،شیوة تجزیه و تحلیل و رابطههای دادهها
شناسایی و تراکم شبکه براساس ساختار اجتماعی بررسی شده است .نتایج پژوهش یادشده
نشان میدهد برای استفاده از شبکههای اجتماعی باید عوامل تأثیرگذار بر آن را شناسایی و به
نقش کیفیت روابط افراد در توزیع شبکه توجه کرد .در پژوهش پانتلی ،)5338( 5از
ویژگیهای مجازیبودن چابکی ،میزان دسترسی و استفاده از فناوری ،مقدار تعامل کاربران و
انعطافپذیری در مقابل تغییرات مطرح شده است.
فوچس )5339( 5در تحقیق خود بهترین فرصتها و ریسکها را از سایتهای شبکة
اجتماعی شناسایی کرد .مهمترین مزیت این شبکهها شامل حفظ و نگهداری تماسهای موجود
دوستان ،تماس جدید با افراد ناشناس ،برقراری آسان ارتباطات آنالین ،ارتباط با گروههای
مورد عالقه و گروههای سرگرمی و ارتباط و تماس عمومی میشود .مهمترین معایب آن نیز
سوءاستفاده از اطالعات و نبود مراقبت الزم از آنها ،حفظنکردن حریم خصوصی افراد و
تبدیل امور خصوصی به امور عمومی بود .در این پژوهش ،مواردی از قبیل ارائة محیط امن و
ساده ،درک اختصاصیبودن عالئق هریک از گروهها ،ایجاد محیطی خوشایند و دلپذیر و
حفظ امنیت کاربران ،ویژگیهای مورد تأکید کاربران سایتها محسوب شده است .همچنین،
لین )5338(33عوامل موفقیت را در یک زمینة مجازی بررسی کرد و بر مؤلفههای حس تعلق به
جامعة مجازی و وفاداری تأکید کرد .در پژوهشهایی که در زمینة عوامل کلیدی در موفقیت
ساختارهای مبتنیبر وب بهمنظور جذب اطالعات و دانش اعضا انجام گرفته است ،بر مواردی
از قبیل ساختار تشویق و حمایت ،شیوة ارزیابی ،شیوة کسب درآمد ،محیط تعامل و کنش
متقابل و امنیت و حفاظت از اطالعات ارائهشده تأکید شده است (

;Livingston, 2003

 .)Sandstorm & Bjork, 2008در پژوهش عربیون و همکاران ( ،)5395محیط و محتوا ،عوامل
شناختی ،تأثیر فناوری ،حفاظت ،نگهداری ،ابزار ارائه و تولید ایده ،نوآوری باز و بسته ،شیوة
درآمد ،فن بازار ،تجاریسازی ،شیوة ارزیابی ،تشویق و حمایت از عوامل مؤثر بر ایجاد
بانکهای مجازی ایده معرفی شده است .همچنین ،در پژوهش یادشده بر ثبت رسمی ایدهها
1. Panteli
2. Fuchs
3. Lin
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در مراجع و سازمانهای معتبر بهمنظور حفاظت از مالکیت فکری ،استفاده از نرمافزارهای
محرک خالقیت برای توسعه و تولید ایده تأکید شده است .نویمیپور و چهاربند ()5356
ضرورت تشکیل تیم پروژه از بین بخشهای مختلف سازمان را برای اشتراک دانش بهمنظور
کاهش هزینهها و افزایش عملکرد مطرح کردند .یوان 5و همکاران ( )5356تأثیر مؤلفههای
فردی (نوآوری و دانش مشتریان) و عوامل خدمات الکترونیک (آسانی استفاده و مفیدبودن) را
بر موفقیت شبکههای مجازی مسافرت بررسی کردهاند و بر اهمیت مؤلفههای فردی تأکید
کردهاند .یان 5و همکاران ( )5356عوامل موفقیت جوامع مجازی را برای اشتراک اطالعات
سالمت بررسی کردهاند و بر مواردی مانند حس خودارزشی ،ادراک از حمایت اجتماعی سایر
اعضا و منافع و هزینههای مشارکت اعضا تأکید داشتهاند .گیلگارسیا و سایگو )5356( 3بهطور
نظاممند برخی تعیینکنندههای مهم موفقیت اشتراک دانش سازمانی را در بخش بهداشت و
بخش قضایی آمریکا بررسی کردهاند و مؤلفههایی مانند سازگاری زیرساختهای فنی ،نگرش
مدیران مربوطه ،امنیت اطالعات و وجود زمان کافی را برای تسهیم دانش معرفی کردهاند.
چارچوب مفهومی
پایة چارچوب نظری تحقیق حاضر مدل لین ( )5338است که از دو بعد ویژگیهای سیستمهای
ارتباطی و شبکة اجتماعی به موضوع توجه داشته است .البته با توجه به شرایط شرکت مخابرات
و همچنین بررسی پیشینة تحقیق ،برخی اصالحات در این مدل صورت گرفته است .بهعالوه،
مدل لین ( )5338یکی از مهمترین مدلهای تبیینکنندة موفقیت سیستمهای اطالعاتی است که
بهطور گسترده در مطالعات مختلف بهکار برده شده است .طبق این مدل و همچنین بررسی
پیشینة تحقیق ،عوامل کلیدی شامل محیط تعامل و محتوای بانک مجازی ایده؛ امنیت و
حفاظت و نگهداری از ایدهها (شامل امنیت اطالعات ،مالکیت فکری و)...؛ روش ارائة ایده؛
شیوة درآمدزایی ،تجاریسازی و فن بازار؛ فناوری اطالعات و قابلیت تسهیم و آنالینبودن
آن؛ شیوة ارزیابی از ایده؛ تشویق و حمایت از ایدهها میشود (شکل  .)5هریک از عوامل
1. Yuan
2. Yan
3. Gil-Garcia & Sayogo.
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کلیدی نشانگرهایی دارند که براساس نظر کاربران بانک مجازی ایده اولویتبندی شدهاند.
عوامل کلیدی بانک مجازی ایده

ابزار ارائة
ایده

فناوری و
قابلیت تسهیم

تشویق و
حمایت

درآمدزایی و
تجاریسازی

امنیت ،حفاظت و
نگهداری

شیوة
ارزیابی

محیط تعامل
و محتوا

اهمیت در پیادهسازی برای
شرکت مخابرات

شکل  .1چارچوب مفهومی تحقیق

روش تحقیق
فرایند روش این تحقیق در شکل  5نشان داده میشود .تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی
و از نظر نحوة گردآوری دادهها توصیفی (غیرآزمایشی) مبتنیبر پیمایش پرسشنامهای است.
جامعة آماری تحقیق شامل تمام کاربران بانک مجازی ایده و ارائهدهندگان 5پیشنهاد در نظام
پیشنهادهای سازمانی رستة مخابرات استان خراسان رضوی میشود که با استفاده از فرمول
کوکران به شرح زیر  13نفر نمونة تحقیق درنظر گرفته شدهاند.

5

)(1/ 96)2 (0/ 95)(0/ 05
(0/ 05)2
n
 69 / 9
1  (1/ 96)2 (0/ 95)(0/ 05) 
1
1

1622 
(0/ 05)2


روش نمونهگیری بهصورت طبقهای با انتساب متناسب بوده است که نمونهها از تمام
واحدهای شهرستانی استان انتخاب شدند .تکمیل پرسشنامهها بهصورت مصاحبة حضوری ،پستی
 .1این گروه بهعلت آشنایی با ساختار بانک ایده و همچنین تجربة کار و ارائة ایده ،نمونه درنظر گرفته شدند.
 .2با توجه به نظرهای کارشناسان شرکت مخابرات مبنیبر همگنبودن نمونههای تحقیق در فرمول کوکران نسبت
نمونهگیری بهصورت  p=0.95, q=0.5لحاظ شد.
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و نیز از طریق پست الکترونیکی صورت گرفت .ابزار تحقیق پرسشنامهای محققساخته بوده است
که در راستای هدف کلی تحقیق و با توجه به پیشینه و چارچوب نظری تحقیق (شکل  )5تدوین
شد .برای حصول اطمینان از پایایی پرسشنامة مورد استفاده ،از آزمون آلفای کرونباخ استفاده
شده است که در پاالیش گویههای نمایای عوامل کلیدی در ایجاد بانک مجازی ایده  3/85به
دست آمده است و نشاندهندة مناسبت پرسشنامة مورد استفاده است .روایی محتوایی پرسشنامة
تحقیق از طریق مصاحبه و کسب نظرهای خبرگان آشنا به موضوع تحقیق شامل تعدادی از
متخصصان برجسته در رستة مخابرات با سابقة باالی ارائة پیشنهاد به نظام پیشنهادها و تجربة
فناوری اطالعات و همچنین تعدادی از اعضای هیئتعلمی آشنا به موضوع نوآوری و
ایدهپردازی سازمانی ارزیابی و تأیید شد .دادههای گردآوریشده با کمک تکنیکهای فرایند
تحلیل سلسلهمراتبی ( 5)AHPو  5TOPSISتحلیل شد .دلیل استفاده و ترکیب دو مدل یادشده این
است که مدل

AHP

توانایی ترکیب معیارهای کیفی و تبدیل آنها را به کمی دارد و مدل

 TOPSISروشی ایدهآل برای رتبهبندی است و بهویژه زمانیکه تعداد مؤلفهها زیاد باشد و مقایسة
زوجی امکانپذیر نباشد ،توانایی تلفیق وزنها را در معیارهای کمی و کیفی بهمنظور رتبهبندی
دقیق دارد .مقایسات زوجی هفت عامل کلیدی از طریق نرمافزار  Expert Choiceتحلیل شد و
تخصیص وزن به هریک از عوامل براساس میزان اهمیت آنها برای پیادهسازی و اجرا در سایت
بانک مجازی ایده صورت گرفت و اولویت عوامل مشخص شد .محاسبات رتبهبندی نشانگرهای
مبتنیبر تکنیک تاپسیس از طریق نرمافزار  Excelانجام گرفت.
یافتهها
توصیف جمعیتشناختی

از نظر میزان تحصیالت 31/1 ،درصد پاسخگویان این گروه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
و  63/3درصد آنها مدرک کارشناسی داشتند .از نظر ترکیب سنی 15/9 ،درصد پاسخگویان
در گروه سنی  35سال به باال 55/9 ،درصد در گروه سنی  33 -36و  53/3درصد در گروه سنی
1. Analytical Hierarchical Process
2. Technique for Order-Preference by Similarity to Ideal Solution
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کمتر از  31سال قرار داشتند .بهلحاظ میزان سابقه (ارائة پیشنهاد یا ایده) 35/9 ،درصد
پاسخگویان بیش از  56سال سابقه 53/3 ،درصد آنها بین  55تا  51سال سابقه و  55/8درصد
آنها نیز سابقة کمتر از  53سال داشتند .از نظر حوزة فعالیت 51/5 ،درصد در حوزة ستادی53 ،
درصد در حوزة نگهداری 1/1 ،درصد در حوزة اداری ،مالی و تدارکات 55/3 ،درصد در
حوزة توسعة و مهندسی و  51/1درصد در حوزة مدیریت مخابرات شهرستانها فعالیت داشتند.
درنتیجه ،بیش از  13درصد از مخاطبان ارائهدهنده در نظام پیشنهادها در حوزههای فنی شرکت
مخابرات خراسان رضوی سابقة کار داشتند .همچنین  53درصد نیز بدون پاسخ بود که از
مخاطبان کاربران بانک مجازی ایده بوده که در شرکت مخابرات خراسان رضوی سابقه کار
ندارند؛ بنابراین ،از نظر نوع کاربر  11/5درصد از پاسخگویان از ارائهدهندگان پیشنهاد در نظام
پیشنهادها بودند.

و پیشینة تحقیق)

شناسایی عوامل بانک

ارزیابی و پاالیش فهرست اولیة عوامل کلیدی در پیادهسازی بانک مجازی ایده

مجازی ایده (مطالعة اسنادی

استخراج فهرست اولیة عوامل کلیدی بانک مجازی ایده از طریق بررسی پژوهشهای پیشین و مبانی نظری مرتبط

دستیابی به فهرست توافقشدة عوامل کلیدی در پیادهسازی بانک مجازی ایده

تحلیل اطالعات از طریق تکنیک  :TOPSISاولویتبندی نشانگرهای هریک از عوامل

اولویتبندی عوامل و
نشانگرهای کلیدی بانک
مجازی ایده ()TOPSIS

مطالعة پیمایشی روی کاربران بانک مجازی و نظام پیشنهادها برای اولویتبندی نشانگرهای عوامل هفتگانه

مقایسة زوجی عوامل
هفتگانه و استخراج
وزن ()AHP

تدوین پرسشنامه بر مبنای مقیاس  9سطحی برای مقایسة زوجی عوامل کلیدی هفتگانه و تحلیل اطالعات با
استفاده از نرمافزار  :Expert Choiceوزندهی به عوامل و اولویتبندی آنها

شکل  .2مراحل انجامدادن تحقیق (چگونگی استخراج عوامل و نشانگرها ،وزندهی و اولویتبندی)

براساس اطالعات نوع ثبت ایدهها 38/6 ،درصد پاسخگویان ایدههای خود را در نظام
پیشنهادها بهصورت کتبی و نرمافزاری ثبت کردهاند 35/9 .درصد آنها ایدههای خود را عالوه
بر ثبت در نظام پیشنهادها بهصورت شفاهی ارائه دادهاند 55/9 .درصد آنها ایدههای خود را در
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بانک مجازی ایده ثبت کردهاند 53 .درصد آنها ایدههای خود را عالوهبر بانک مجازی ایده
در نظام پیشنهادها ،سایت اجتماعی ،ثبت اختراع و بهصورت شفاهی ارائه دادهاند .سه نمونه
ثبت اختراع شده بود که از این تعداد دو نمونه به ایدههای ارائهشده از طریق بانک مجازی ایده
مربوط بوده است .درنتیجه ،باید به جمعآوری ایدههای ارائهشده بهصورت شفاهی بهمنظور
افزایش ایدهها توجه شود .همچنین ،بیش از  3درصد از ایدههای نمونه ثبت اختراع شدهاند که
باید به چگونگی ثبت اختراع در بانک مجازی ایده توجه شود.
نتایج اولویتبندی عوامل کلیدی یافتهها
در این قسمت ،ابتدا با بهکارگیری روش فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ( )AHPوزن هریک از عوامل
هفتگانه برای ایجاد بانک مجازی ایده در رستة مخابرات تعیین شد .سپس با استفاده از وزنهای به
دستآمده از این روش ،نشانگرهای عوامل ذکرشده با استفاده الگوی  TOPSISرتبهبندی شد.
الف) نتایج فرایند تحلیل سلسلهمراتبی

همانطورکه گفته شد ،در تحقیق حاضر هدف از کاربرد  AHPتعیین وزن نسبی عوامل هفتگانه
با توجه به هدف اصلی یعنی اهمیت آنها در پیادهسازی بانک مجازی ایده است .درنتیجه ،برای
تعیین اهمیت نسبی عوامل کلیدی ایجاد بانک مجازی ایده ،از مقایسههای زوجی برای تعیین وزن
نسبی آنها استفاده شده است که نتایج آن در جدول  5نشان داده میشود .شایان ذکر است برای
لحاظکردن تعدد تصمیمگیرندگان و بهدستآوردن قضاوتها در یک تصمیمگیری گروهی از
میانگین هندسی برای تعیین عناصر ماتریس تصمیم استفاده شده است.
وزن نسبی عوامل اصلی بر مبنای  AHPاستخراج شد (جدول  .)5همانطورکه مشاهده میشود
مؤلفة «تشویق و حمایت از ایدهها» با وزن نسبی  3/336بیشترین اهمیت را برای ایجاد بانک مجازی
ایده در رستة مخابرات داشته است .سپس مؤلفة «شیوة ارزیابی از ایده» با وزن نسبی  ،3/536مؤلفة
«محیط تعامل و محتوای بانک مجازی ایده» با وزن نسبی « ،3/535امنیت و حفاظت و نگهداری از
ایدهها (شامل امنیت اطالعات ،مالکیت فکری و »)...با وزن نسبی « ،3/558شیوة درآمدزایی،
تجاریسازی و فن بازار» با وزن نسبی « ،3/536روش ارائة ایده» با وزن نسبی  3/313و درنهایت
مؤلفة «فناوری اطالعات و قابلیت تسهیم و آنالین بودن آن» با وزن نسبی  3/335قرار دارند.
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جدول  .1مقایسة زوجی عوامل با توجه به اهمیت آنها در پیادهسازی بانک مجازی ایده
تشویق و
شاخصها

حمایت از
ایدهها

تشویق و حمایت از ایدهها
شیوة ارزیابی ایده
محیط تعامل و محتوا
امنیت و حفاظت
شیوة درآمدزایی
روش ارائة ایده
فناوری اطالعات
وزن

1/514

شیوة

محیط

ارزیابی تعامل و
از ایده

محتوا

1/53

امنیت و

ش ی وة

روش

فناوری

حفاظت درآمدزایی ارائة ایده اطالعات

2/64
1/53

2/2
1/58
1/15

2/53
2/18
1/23
1/2

4/11
6/4
6/4
2/6
1/55

7/61
3/73
3/74
5/11
2/75
1/55

1/151 1/254

1/125

1/114

1/135

1/161

نرخ سازگاری1/11 :

ب) رتبهبندی نشانگرها (نتایج )TOPSIS
 .1محیط تعامل و محتوای بانک مجازی ایده

نتایج نشانگرهای مربوط به عامل «محیط تعامل و محتوای بانک مجازی ایده» در جدول  5ارائه
میشود .برایناساس ،مواردی از قبیل «ایجاد محیط تعامل مطلوب میان ایدهدهنده،
استفادهکننده از ایده و سرمایهگذار بهمنظور تعامل بیشتر»« ،ارائة شیوهها و معیارهای شناسایی و
طبقهبندی ایدهها در محتوای بانک مجازی ایده» و «مشخصبودن حوزة تخصصی ایده در
بانک مجازی ایده» اولویت بیشتری برای پیادهسازی بانک مجازی ایده داشتهاند .همچنین،
مواردی از قبیل «تماس تلفنی یا حضوری بهمنظور اولین نشست» و «جایگزینی یا واگذاری
ایدهها به افراد دیگر بهمنظور رشد ایده (هرمیبودن ایده)» اولویت کمتری داشتهاند.
 .2شیوة ارزیابی از ایده

نتایج رتبهبندی نشانگرهای مربوط به شیوة ارزیابی از ایده در جدول  3نشان داده میشود.
بهاینترتیب ،مواردی از قبیل «بیان دلیل درصورت رد ایده»« ،تعیین دقیق معیارهای ارزیابی» و
«ارزیابی توسط متخصصان مربوطه» اولویت بیشتری داشته است.
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جدول  .2رتبهبندی نشانگرهای مربوط به محیط تعامل و محتوای بانک مجازی ایده
مؤلفهها

Ci

ایجاد محیط تعامل مطلوب میان ایدهدهنده ،استفادهکننده از ایده و سرمایهگذار بهمنظور 1/767
تعامل بیشتر
1/467
ارائة شیوهها و معیارهای شناسایی و طبقهبندی ایدهها در محتوای بانک مجازی ایده
1/375
مشخصبودن حوزة تخصصی ایده در بانک مجازی ایده
محیط و محتوای بانک مجازی ایده فقط دربرگیرندة مخزن و نگهداری ایده نباشد و 1/317
نشاندهندة محیط شبکهای باشد
1/312
ایجاد محیطی با الگوی نرمافزارهای متن باز برای تعامل بیشتر
1/657
تماس الکترونیکی با فرد ایدهدهنده و پیگیری مداوم روند توسعة ایده
1/654
ایجاد اجتماعات باز و دسترسی همه به ایدهها
دوری محیط تعامل و محتوای بانک مجازی ایده از مباحث سیاسی ،اعتقادی و اخالقی 1/665
1/651
ایجاد تعامل در سطح گستردة بینالمللی و داخلی با ایدهدهندگان
1/582
تماس تلفنی یا حضوری بهمنظور برگزاری نشست با ایدهدهندگان
جایگزینی یا واگذاری ایدهها به افراد دیگر بهمنظور تسهیل رشد ایده (هرمیبودن ایده) 1/515

رتبه

1
2
5
6
3
4
7
5
8
11
11

جدول  .5رتبهبندی نشانگرهای مربوط به شیوة ارزیابی از ایده
مؤلفهها

Ci

رتبه

بیان دلیل درصورت رد ایده
تعیین دقیق معیارهای ارزیابی
ارزیابی توسط متخصصان مربوطه
توجه به زمان در ارزیابی
اعتماد به افراد متخصص و کارشناسان امتیازدهندة ایده (ارزیابان ایده)

1/715
1/433
1/464
1/651
1/628

1
2
5
6
3

 .3امنیت و حفاظت و نگهداری از ایدهها

جدول  3نتایج رتبهبندی نشانگرهای مربوط به عامل امنیت و حفاظت و نگهداری از ایدهها را
نشان میدهد .مشاهده میشود مواردی از قبیل «منطبقبودن بانک مجازی ایده بر مبنای قوانین و
آییننامههای داخلی بانک مجازی ایده»« ،مشخصشدن قوانین جرایم رایانهای برای حفاظت از
ایدههای کاربران» و «مشخصبودن وضعیت انحصاری ایدهها در بانک مجازی ایده» باالترین
اولویت و مواردی مانند «قانعکردن ایدهدهنده به بازبودن ایده برای رشد»« ،ارائة مشخصات
کلی ایده» و «بازبودن محیط بدون هیچگونه تعهد به مالکیت ایده بهمنظور افزایش خالقیت
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مانند دستیابی به نرمافزارهای متن باز» کمترین اولویت را داشتهاند.
جدول  .6رتبهبندی نشانگرهای مربوط به امنیت و حفاظت و نگهداری از ایدهها
مؤلفهها

Ci

1/753
منطبقبودن بانک مجازی ایده بر مبنای قوانین و آییننامههای داخلی بانک مجازی ایده
1/485
مشخصشدن قوانین جرایم رایانهای برای حفاظت از ایدههای کاربران
1/453
مشخصبودن وضعیت انحصاری ایدهها در بانک مجازی ایده
1/478
فراهمسازی احساس مالکیت به ایدهدهنده
1/471
تعیین جایگاه قانونی و مرجع تأیید ایده
1/446
امنیت روانی و اعتمادسازی برای کاربر
1/433
حصول اطمینان از مدیریت بانک مجازی ایده
1/468
اطمینان از امکان بررسی ایده توسط متخصصان زبده
1/413
تعیین جایگاه قانونی و مرجع تأیید در بانک مجازی ایده
1/314
حمایت سازمان دولتی از بانک مجازی ایده
1/612
قانعکردن ایدهدهنده به بازبودن ایده برای رشد
1/615
ارائة مشخصات کلی ایده (طبق صالحدید ایدهدهنده اصل ایده ارائه نشود)
بازبودن محیط بدون هیچگونه تعهد به مالکیت ایده بهمنظور افزایش خالقیت مانند دستیابی 1/151
به نرمافزارهای متن باز

رتبه

1
2
5
6
3
4
7
5
8
11
11
12
15

 .4تشویق و حمایت از ایدهها

اولویتبندی نشانگرهای مربوط به عامل تشویق و حمایت از ایدهها در جدول  1ارائه میشود.
با توجه به جدول مشاهده میشود مواردی مانند «منصفانهبودن قوانین و مقررات بانک مجازی
ایده»« ،ایجاد شرایطی برای سرمایهگذاری روی ایدههای کاربردی و تعیین حامی برای اجرای
آن» و «ضمانت اجرایی در توانایی ارائة مشوقها بهعنوان سیاست تشویقی در حمایت از ایده»
بیشترین اولویت را داشتهاند .همچنین ،نتایج این قسمت بیانگر اولویت کمتر مؤلفههایی از قبیل
«دعوت فرد ایدهدهنده بهصورت حضوری» و «توجه به ایدهها در ردههای سنی پایین» است.
 .4روش ارائة ایده

نتایج اولویتبندی نشانگرهای مربوط به عامل روش ارائة ایده در جدول  6نشان داده میشود.
نتایج بیانگر اولویت بیشتر مواردی از قبیل «بازبودن بانک ایده بهمنظور ارائة ایده» و
«بهکارگیری جلسات طوفان فکری یا اتاق فکر بهمنظور خالقیت بیشتر» است.
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جدول  .3رتبهبندی نشانگرهای مربوط به تشویق و حمایت از ایدهها
مؤلفهها

Ci

منصفانهبودن قوانین و مقررات بانک مجازی ایده (بهمنظور تشویق و حمایت منصفانه) 1/455
ایجاد شرایطی برای سرمایهگذاری روی ایدههای کاربردی و تعیین حامی برای اجرای آن 1/471
1/442
ضمانت اجرایی در توانایی ارائة مشوقها بهعنوان سیاست تشویقی در حمایت از ایده
1/411
معرفی ایدة برتر و مشخصشده در ردة امتیازی باال
1/333
پرداخت پاداش نقدی و غیرنقدی به ایدههای ارزشگذاریشده
1/318
وجود مزیت برتر در بانک مجازی ایده برای ارائة ایده
1/635
دعوت فرد ایدهدهنده بهصورت حضوری بهمنظور ارائة مشوقها
1/566
توجه به ایدهها در ردههای سنی پایین

رتبه

1
2
5
6
3
4
7
5

جدول  .4رتبهبندی نشانگرهای مربوط به روش ارائة ایده
مؤلفهها

Ci

رتبه

بازبودن بانک ایده بهمنظور ارائة ایده
بهکارگیری جلسات طوفان فکری یا اتاق فکر بهمنظور خالقیت بیشتر
استفاده از نرمافزارهای محرک خالقیت در بانک مجازی ایده
توسعة ایدههای پیشپاافتاده (از طریق افزایش تعامل با استفاده از ابزارهای مربوطه)

1/755
1/422
1/341
1/155

1
2
5
6

 .4شیوة درآمدزایی ،تجاریسازی و فن بازار

جدول  1نتایج اولویتبندی نشانگرهای شیوة درآمدزایی ،تجاریسازی و فن بازار را نشان
میدهد .برایناساس ،گویههای «مشخصبودن کارآفرینان و سرمایهگذاران در بانک مجازی
ایده»« ،مشخصبودن حقوق و مزایای ایدهدهنده ،کارآفرین و سرمایهگذار در بانک مجازی
ایده» و «اعالم نیاز بخشهای مختلف بهمنظور ارائة ایدههای کاربردی» باالترین رتبه را
داشتهاند .بهعالوه ،مواردی مانند «ایجاد بازار بهمنظور فروش ایدهها» و «کسب درآمد از محل
بازاریابی ایدهها» کمترین رتبه را داشتهاند.
جدول  .7رتبهبندی نشانگرهای مربوط به شیوة درآمدزایی ،تجاریسازی و فن بازار
مؤلفهها

Ci

1/417
مشخصبودن کارآفرینان و سرمایهگذاران در بانک مجازی ایده
مشخصبودن حقوق و مزایای ایدهدهنده ،کارآفرین و سرمایهگذار در بانک مجازی ایده 1/325
1/652
اعالم نیاز بخشهای مختلف بهمنظور ارائة ایدههای کاربردی
1/624
حمایتهای معنوی دولتی و سرمایهگذار و سازمانهای بزرگ

رتبه

1
2
5
6

اولویتبندی عوامل کلیدی در پیادهسازی بانک مجازی ایده در رستة مخابرات

ایجاد بازار بهمنظور فروش ایدهها
کسب درآمد از محل بازاریابی ایدهها
 .4فناوری اطالعات و قابلیت تسهیم و آنالینبودن
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1/616
1/165

3
4

اطالعات جدول  8نتایج رتبهبندی نشانگرهای مربوط به فناوری اطالعات و قابلیت تسهیم و
آنالینبودن را نشان میدهد .اطالعات بیانگر رتبة باالتر گویههایی از قبیل استفاده از «ابزارهای
تحت وب مانند رسانههای اجتماعی در محیط بانک مجازی ایده» و «ارائة الگوهای مناسب
بهمنظور ارائة ایده در محیط بانک مجازی ایده» است.
جدول  .5رتبهبندی نشانگرهای مربوط به فناوری اطالعات و قابلیت تسهیم و آنالین
Ci

رتبه

مؤلفهها

استفاده از ابزارهای تحت وب مانند رسانههای اجتماعی در محیط بانک مجازی ایده

1/453

1

ارائة الگوهای مناسب بهمنظور ارائة ایده در محیط بانک مجازی ایده

1/326

2

استفاده از نرمافزارهای تفکر باز مثل ویکیپدیا ،نرمافزار اجتماعات گروهی و اشتراک دانش 1/665

5

1/654

6

استفاده از نرمافزارهایی که به رفع اشکاالت و نواقص ایده در بانک مجازی ایده منجر میشود

بحث و نتیجهگیری
تغییرات سریع فناوری و اهمیت داراییهای دانشی و ایدههای جدید کارکنان در حفظ مزیتهای
رقابتی بر ضرورت ایجاد درگاه مناسب برای جمعآوری ،نگهداری و دسترسی به ایدهها در رستة
مخابرات تأکید میکند .برایناساس ،تحقیق حاضر با هدف تحلیل و اولویتبندی عوامل کلیدی در
پیادهسازی بانک مجازی ایده در رستة مخابرات استان خراسان رضوی انجام گرفت .نتایج تحلیل
سلسلهمراتبی نشان داد عوامل «تشویق و حمایت از ایدهها»« ،شیوة ارزیابی از ایده» و «محیط تعامل و
محتوای بانک مجازی ایده» بیشترین اهمیت را برای ایجاد و پیادهسازی بانک مجازی ایده در رستة
مخابرات داشته است .بر این مؤلفهها و میزان اهمیت آنها در تحقیقات پیشین نیز تأکید شده است
(عربیون و همکاران5393 ،؛

2008

 )Lin,که مبتنیبر ویژگی رقابتیبودن و حضور فناوریهای

پیشرفته در رستة مخابرات است .درنتیجه ،تشویق و حمایت از ایدهها ،ارزیابی ،توسعه و از مهمتر
امنیت و حفاظت در طراحی بانکهای مجازی ایده در این حوزه ضرورت دارد.
همچنین ،نشانگرهای هریک از مؤلفهها به کمک تکنیک  TOPSISو بر مبنای دیدگاه کاربران
بانک مجازی ایده و ارائهدهندگان پیشنهاد به نظام پیشنهادهای سازمانی رتبهبندی شد .در این زمینه،
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نتایج نشان داد مواردی از قبیل «ایجاد محیط تعامل مطلوب میان ایدهدهنده ،استفادهکننده از ایده و
سرمایهگذار بهمنظور تعامل بیشتر»« ،بیان دلیل درصورت رد ایده»« ،منطبقبودن بانک مجازی ایده بر
مبنای قوانین و آییننامههای داخلی خود»« ،منصفانهبودن قوانین و مقررات بانک مجازی ایده»،
«بازبودن بانک ایده بهمنظور ارائة ایده»« ،مشخصبودن کارآفرینان و سرمایهگذاران در بانک مجازی
ایده» و «استفاده از ابزارهای تحت وب مانند رسانههای اجتماعی در محیط بانک مجازی ایده»
بیشترین اولویت را در راستای پیادهسازی بانک مجازی ایده در قالب عوامل مختلف داشتهاند .اغلب
نتایج این تحقیق بهویژه الزامات مربوط به چگونگی ثبت و نگهداری و حفاظت ایدهها و همچنین
روشهای دسترسی و اشتراک ایده با مفاهیم معرفیشده برای بانک مجازی ایده در تحقیقات پیشین
( )Clark, 2004; Livingston, 2003مشابه است .بنابراین ،برای انتقال از صندوق پیشنهادهای سنتی به
یک بانک مجازی حرفهای ایده باید از فناوریها و نرمافزارهای تخصصی استفاده شود که محیط
تعامل مطلوب و سادهای را برای اشتراکگذاری ایده و تأمین امنیت آن فراهم میکند .بر ایجاد
ساختار شبکهای برای کنش متقابل در برخی تحقیقات پیشین نیز تأکید شده است ( ;Panteli, 2008

 .)Scott, 1987همچنین ،عوامل مورد تأکید در سیستم بانک مجازی ایده در این تحقیق بر بعضی
موارد از قبیل تفکیک ایدهها ،حفاظت ایدهها ،بهکارگیری ابزارهای توسعة ایده تأکید کرده است که
در سیستم مدیریت ایدة بجورک و ماگنوسون ( )5336به آن توجهی نشده است.
بهعالوه ،در مقایسة نتایج تحقیق حاضر با نمونههای پیشین در ایران (شبکة ایدة ایران )5381 ،میتوان
به تأکید بر نحوة حفاظت از ایده و حفظ حق مالکیت معنوی ایدهدهنده و طبقهبندیکردن ایدهها
بهمنظور داوری و ارزیابی دقیق اشاره کرد .عوامل شناساییشده در تحقیق حاضر با موارد تأکیدشده در
تحقیقات مربوط به شبکههای اجتماعی مجازی ( )Panteli, 2008همراستاست ،ولی از نظر محتوا و
ویژگیهای رفتاری بهویژه وفاداری به جامعة مجازی و همچنین داشتن حس تعلقخاطر ،تفاوتهای
اساسی با نتایج تحقیق لین ( )5338دارد .درواقع ،این مسئله نیز بهعلت محیط حرفهای و تخصصی فعالیت
در رستة مخابرات است که بهدلیل احتمال باالی تجاریسازی ایدهها ،مشوقها و شیوههای کسب درآمد
اهمیت بیشتری دارند تا حس تعلقخاطر به سایت بانک مجازی ایده .همچنین ،عوامل مؤثر شناساییشده
در این تحقیق با مراحل فرایند نوآوری شناساییشده در تحقیقات مشابه پیشین ()Lehto, 2009
همراستاست ،ولی از نظر محتوا و متغیرهای هریک از عوامل و استفاده از فناوری اطالعات متفاوت
است .با نگاه به عوامل تعدیل کننده (عدم تسهیم ایده ،عدم امکان توسعه ایده ،طوالنی بودن زمان
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پذیرش و یا عدم پذیرش و انحصاری بودن ارزیابی ایده¬ها) الزم است ،ابزارهای رفع آن مانند به
کارگیری محیط¬های تعامل شبکه¬ای ،ابزارهای توسعه ایده و روش¬های مختلف ارزیابی ،شناسایی
و برای استفاده در بانک مجازی ایده مورد تأکید قرار گیرد .بیشک ،این عوامل مربوط به بانک مجازی
ایده برای بهکارگیری در رستة مخابرات ارائه شده است؛ بنابراین ،محتوا و عوامل کلیدی آن متناسب با
این رسته تهیه شده است و کاربرد آن در سایر حوزهها به تغییر نیاز دارد.
پیشنهادها
برای پیادهسازی و ایجاد بانک مجازی ایده توجه به پیشنهادهای زیر مفید است:
 .5برای حفاظت از مالکیت فکری ،ثبت رسمی ایدهها در مراجع و سازمانهای معتبر و
همچنین ارائة تضمینهای معتبر توسط حامیان سایت ضرورت دارد؛
 .5از فناوریهای نوین متناسب با ساختار شبکههای اجتماعی مجازی بهویژه از محیطهای
نرمافزار متن باز و نرمافزارهای محرک خالقیت استفاده شود؛
 .3مشوقهای فردی و سازمانی نقشی کلیدی در تشویق به ارائة ایده دارند؛ بنابراین ،پیشنهاد
میشود در این بخش از مشوقهای ترکیبی استفاده شود؛
 .3تدوین دقیق معیارهای ارزیابی و داوری ایده ضروری است؛ بنابراین ،بهتر است از کارشناسان
خبره در زمینههای مختلف بهمنظور تضمین عدالت در داوری ایدهها و همچنین از روشهای
مختلف براساس نوع ایدة نوآورانه (بهبود ،ایجاد کسبوکار ،ثبت اختراع و )...استفاده شود.
 .1بهمنظور تجاریسازی و کسب درآمد از ایده میتوان بخش بازاریابی ایده را در سایت
فعال کرد و سرمایهگذار ،کارآفرین و حامیان مربوطه را معرفی کرد .همچنین جذب
همکاری پارک علم و فناوری نیز مکمل اینگونه اقدامات است.
 .6در تحقیقات آینده باید به مواردی مانند بررسی عوامل کلیدی موفقیت در نظام پیشنهادهای
سازمانی و همچنین بانک مجازی ایده در سایر حوزهها و زمینهها ،بررسی عوامل مؤثر بر
رفتار ارائة ایده در چنین ساختارهایی و انگیزة مشارکت کاربران در آنها توجه شود؛
 .1الزم است به برخی محدودیتهای مربوط به نمونة این تحقیق در مطالعات آینده توجه
شود .با توجه به اینکه نمونة این تحقیق محدود به یک استان و حوزة مخابرات بود ،باید
مدل پژوهشی این تحقیق با استفاده از نمونههای بزرگتر و در سایر استانها و
شرکتهای مبتنیبر فناوریهای اطالعات نیز آزمون شود تا بتوان حمایت تجربی
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بیشتری از مؤلفهها و متغیرهای بهکاررفته در این تحقیق فراهم کرد و قابلیت تعمیم
بیشتری در این زمینه ایجاد کرد.
منابع
دوستی ،حسن ( ،)5318بررسی سازگاری فرهنگ رفتاری کارکنان با رویکرد کایزن ،پایاننامة
کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران.

شبکة ایدة ایران ( ،)5381مروری بر سایتهای اینترنتی ایدهپردازی ،جامعه مجازی قرعهکشی و بردن
جایزه ،گزارش مطالعاتی به سفارش شرکت مخابرات خراسان رضوی ،مشهد.
شرکت مخابرات خراسان رضوی ( ،)5381آییننامه نظام پیشنهادهای شرکت مخابرات خراسان
رضوی ،گزارش منتشرنشده از مستندات شرکت مخابرات خراسان رضوی ،مشهد.55 -3 :
عربیون ،ابوالقاسم ،عبداهللزاده ،غالمحسین و بهرام رضا امیری ( ،)5395بانک مجازی ایده ،چاپ اول،
نشر قصار ،تهران.
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