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 سرآغاز

یکی از رویکردهای نوین که از طریق مشارکت و همکاری با جمعیت در 
شاود هاا مایانگیری ها در ساازمعلوم و فناوری منجر به بهبود تصمیم

و یا ساپردن سپاری در واژه سپارش،است. اساس واژه جمع 1سپاریجمع
( ایان واژه اویاین 1باشا.. می دادنبه امانتو یا  تسلیم کردنبه معنای 

( 2باراز ترکیب دو واژه جمعیت باا برونساپاری بکارگرف اه شا.ه اسات. 
نیازمنا. ساپاری جاوان باوده و هناوز نبایس ی از یاد بردکه مفهوم جماع
 ها باش.. در همین زمینه پژوهشگران مویفهتحقیقات گس رده بسیاری می

 

 

 

 
برن.. در یا  سپاری نام میهای فرهنگی بسیاری را برای جمعو خصلت

تخصصای  انساانیمناابع باه ساریع هاای دس رسایبررسی جامع مویفه
 زماان توسعه، و تحقیق به کم ر نیاز تویی.، کاهش هزینه وغیرتخصصی،

ارزش،  ایجاد ارزش در سرتاسر زنجیاره بازار، پ انسیل ارسال محصول به
ی اشااره مج.دروابط کارگر فیتعروری، بهره ارتباطات،فناوری از اس فاده

ترکارهاا، شناساایی های ارزیابی راحت( علاوه بر این مویفه3ش.ه است. 
 در  ، دریافت بازخورد، قرار گرف ن کار2مسائل اخلاقیرعایت ها، چایش

 

 

 چکیده
سپاری سازی جمعپیاده گیری افزوده و به منظورمشکلات تصمیم کارها بروروابط بین کسبو سطح سازمانها افزایش پیچی.گی در زمینه:

اخلاقِی بر همین اساس ه.ف این پژوهش ارائه م.یی به منظور رعایت ایزامات اخلاقی بسیاری است.هایموفق نیازمن. رعایت ایزامات و مویفه
 های بسیار زیاد است. های پیچی.ه و دارای مویفهسپاری فراک ایی درسامانهجمع

آماری این جامعه .استها پیمایشی آوری دادهی و از نظر شیوه گردکمّاز نظر نوع داده از نظر نوع ه.ف کاربردی، حاضرپژوهش روش:
نفربه عنوان نمونه  8قضاوتیگیریسپاری در ایران است که با کم  نمونهفعال در حوزه جمع هایوکارکارکنان کسبپژوهش م.یران و
ی سپاربه منظوراویویت بن.ی مویفه های اس خراج ش.ه جمعبود.  بس هیاف ه و پرسشنامههامصاحبه ساخ ارآوری دادهابزار جمعان خاب ش.ن..

با  کانونی به منظور ارائه م.ل،سطحیسپس از م.ل چهار سریع، اثراتاز روش ماتریس ارزیابیها،به کم  مطایعات پیشین دربرابر شاخص
 افزار اِکسل اس فاده ش..کم  نرم

ها مویفه %45مایانگر آن بود کهها در م.ل نزیرا فراوانی مویفه کارا است،سپاری فراک ایی ی  م.لجمعاخلاقیایزاماتم.لها:یافته
با مق.ار صفر مویفه ها(%22خنثی مویفه3های علت و اثرگذار؛درمح.وده مویفه (+1+تا34 مویفه بین بازه3؛(+33+تا108مویفه بین بازه 3شامل
-های اثراتخاذ نماین. تامویفهکارها رویکردی را وباش.. به همین منظور یازم است تا کسبمی(-1تا-102بین بازه مویفه ها(%11مویفه  2و

 بخش شون.اثرهایتب.یل به مویفهکانونی،هایپذیری از مویفهخنثی با اثرهایمویفهتفاوتی برسن.؛بیپذیرح.اقل به ناحیه

سپاری دردنیای جمعاخلاقی معنوی به عنوان مهم رین ایزاماتها و حقوق مایکیتاس ان.اردمناسب، بایابردنهای راهبردمویفهگیری:نتیجه
ای قرار مثبت و کارایی م.ل بایس ی مورد توجه ویژههای فرهنگیباشن. که به منظور ایجاد خصلتگون میپیچی.ه و دارای روابط آشوب

 گیرن..

 

 نی.کانوسطحیچهارم.ل سریع،اثراتارزیابیماتریس سپاری فراک ایی،جمع ،سپاریجمعاخلاقیِایزامات:واژگانکلید
 

 
 

 gh_hashemzadeh @azad.ac.ir نویسن.ۀ مسئول: نشانی ایک رونیکی: 



 فراکتالیسپاریجمعاخلاقی  الزاماترعایتمنظوربهمدلیطراحیو همکاران:  خوراسگانی زادههاشم غلامرضا دکتر 
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به ر باه خصاوب بارای کارهاای  جیبه ن ا خود، دس یابیجهت درست 
فرم و جمعیات خاارجی و ها.ایت کارهاا بطاور (، اس فاده از پلت.هیچیپ

ایزامات و مفهوم  یبررس ( با5خودکار به خارج از سازمان را نام برده ان.. 
سپاری و باتکیاه برمفهاوم توجاه باه مساائل درجمع 3های اخلاقیمویفه

 هاایهای واسطه، هزیناهداخلی، هزینه هایهزینه مایی، عوامل کاهش
ساپاری ( وبا معرفی جماع4برن.، ارزیابی را نام می هایک.گذاری، هزینه
 5برحقاوق مایکیات معناوی واخلااقی .یاج. یاسا راتژ  به عناوان یا

  ی بارروی یاقیتشاو سمیمکان  ی اطلاعات شخصی افراد، به طراحی
هاا در پاسا  تیافیبهبودک یروش مؤثر برا ان ی ی بعنوفرم عمومپلت

هاای تعها. ( علاوه باراین ساایر تحقیقاات مویفاه3پردازن.. جمعیت می
هاای زیار سااخت،4وکاراخلااق محاوراس راتژی کسبکنن.گان،مشارکت
کیفیات سااخ ار جاذب،کننا.گان،(کیفیت عملکارد مشاارکت2مناسب، 

فرآینا.کن رل ونظاارت ن،سااخ ارحف  کااربراسیس م فناوری اطلاعاات،
ریاازی برنامااهباارروی جمعیاات، ماا.یریت دانااش، ماا.یریت ارتباطااات،

( را ناام 8ساپار کارمن.ان و ساخ ار روابط ساازمان جماعکاراییراهبردی،
 برن.. می

-فرهنگایروی هم رف ه، دری  بررسی جامع ایزامات موردنیاز اخلااقی و

 .(1نام برد  1توان مطابق ج.ولسپاری را میجمع
 

 های مدل پژوهشها و نماد: معرفی مولفه3جدول
 نماد توصیف مولفه اخلاقی

تپش یبانی م.یری  A1 سپاری پش یبانی آشکارم.یران به منظورشفافیت، ترویج ای.ه وحذف موانع اخلاقی موردنیاز است.درجمع 

 A2 سپاری بر پایه اخلاق هس ن..های جمعهای موفق، راهبردها و دس ورات رسمی ه.ای گر فعاییتدرسازمان راهبردمناسب

 A3 های شناسایی ش.ه وجود دارد.سپاری به ارزشسپاری، مکانیسمی به منظور مرتبط کردن ن ایج جمعهای موفق و کارا جمعدر سازمان تمرکز برارزش

محور،کساانی هاای خاارجی وجماعردارن.؛ به عبارتی پیش ازان ناوآوریم.ار در جای مناسب قراهای موفق افرادمناسب، م عه. واخلاقسپاریدر جمع یابی صحیحمنبع
 هس ن.که هنرم.یریت روابط داخل وخارج سازمان را بطور همزمان دارن..

A5 

قبول شکست و 
 یادگیری

ها باه عناوان فرصات ها شکستکنن.. در این سازمانریزی میسپاری، تمایل به شکست وجود دارد و برای شکست برنامههای موفق جمعدرسازمان
 شون..یادگیری تلقی می

A4 

دانن. که عمر نوآوری درآنها کوتاه است، به این خاطر همواره به دنبال تحول و بهبود اق.امات اخلاقی به منظور سپاری میهای موفق در جمعسازمان بردن اس ان.اردهابایا
 باشن..سپاری مینوآوری باز و جمع

A3 

های باهوش برای آنها کار کنن. و روحیه همکاری برپایه اخلاق با شارکای قرار نیست همه آدم"سپاری این اصل کههای موفق برای جمعماندر ساز روحیه همکاری

 پذیرف ه ش.ه است."خارجی بای. پرورش داده شود

A2 

حقوق مایکیت معنوی 
 فعال

-رکایی که مایل به حف  مسائل اخلاقی و حقوق مایکیت معنوی برای سرمایهسپاری، به جس جوی فعایانه برای شناسایی شهای موفق جمعدر سازمان

 شود.گذاری و کسب ارزش باشن. پرداخ ه می
A8 

تا چگونگی های دوره ای اس فاده ش.ه؛به همین منظوراز شرکاء برای انجام بررسیکارا سطح بایایی از جنبش،حرکت و ارتباطات وجوددارد؛سپاریدرجمع ارتباطات
 ها مشخص شود.شرفت فعاییتپی

A1 

 A10 های ارائه ش.ه است.نهادن و اق.ام برای ای.هارزشاع ماد به منظور ریس ،سپاری،جمع 3ازایزامات اخلاقی اع ماد

-ران.ن افراد ریس 

 پذیر 
 A11 شکنان( ی  مانع اساسی موفقیت است.یمانآمیز یا پکردن افراد مخاطرهپذیری یکی ازایزامات بوده وحذفسپاری، مخاطرهدر ایزامات اخلاقی جمع

 
شاود؛ ساپاری جاوان محساوب ماینیز مشابه جماع 2هاموضوع فراک ال

ساخ ارهن.سی است که با بزرگ کردن هر  فراک ال فرک ال، یا یال رخابَ
-مایدسات  باه به نسبت معین، هماان سااخ ار نخسا ین آنبخش از 

دان توسااط ریاضاای1123در سااال( ایاان مفهااوم اویااین بااار 10. آیاا.
علام و فنااوری شا.. هرچنا. ایان مفهاوم در وارد دنیای ( 11فرانسوی 

م.یریت ج.ی. است ویی در علوم دیگروضع به شکل دیگراست. فراک ال 
شاهر کامپیوتر،عمران،های مخ لف ازجمله در مهن.سیدر علوم و فناوری

کاربرد به:کرونهنانو،و... دارای کاربرد است برای نمهنر،کشاورزی،سازی،
(؛ 13 ها در علام اق صاادکاربرد فراک ال(؛12ها در علم پزشکی  فراک ال

هاای حل(( همین کم  وکشف راه15 ها در علم فیزی کاربرد فراک ال
ها منجر ش.ه است تا مخ لف در علوم گوناگون به کم  قوانین فراک ال

و بار رویکردهاای  هاا در ما.یریت نیاز ماورد توجاه قرارگرف اهفراک ال
( باارهمین اساااس برخاای از 14گوناااگون سااازمان اثاار داشاا ه باشاا.. 

کار وها برای توسعه کسبهای فراک الپژوهشگران به بیان کاربرد مویفه
هاای هاای ساازمانی باه ناام ما.لپردازن.. آنها نوع ج.ی.ی از م.لمی

برخای  (13کننا.. کارها را پیشانهاد مایوبرای کسب 8سازمانی فراک ال
هاا بارای شارکت هاای کوچا  و های فراک االدیگر به کاربرد مویفه

هاای دهنا. کاه شارکتپردازن.. این پژوهشگران نشان مایم وسط می
های ارتباطی خود کوچ  و م وسط، به فشارهای رقاب ی از طریق شبکه

دهن.. آنها توانایی خود را برای واکنش و سازگاری باا تیییارات پاس  می
هاای اصالی دهن.، وازطریق تمرکز بار قابلیاتافزایش می زیستمحیط

( در پژوهشای دیگار 12پردازنا.. خود، به افزایش دس رسای مناابع مای
بزرگ اارین چایشاای را کااه امااروز رهبااران بااا آن مواجااه هساا ن. را 

دان. که در زمان نامطمئن و پیچی.ه امروز قادر باه هایی میایجادسازمان
.. بارهمین اسااس پژوهشاگران طراحای زن.ه مان.ن و شکوفایی هس ن

باش.( برپایاه سازمانی پیشرو و دینامی  که انعکاسی از دنیای واقعی می
( مهم ارین موضاوع در 18دهنا.. ها را پیشانهاد مایهای فراک المویفه
کلای هاا دارای چهاار ویژگایباشن.؛ فراک الها میها ویژگی آنفراک ال

-هاا شاناخ ه مایوانین فراک االکه به عنوان قهس ن.،2بصورت ج.ول 

 (. 14 شون.
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 ها: قوانین فراکتال3جدول
 نماد توصیف قانون

توانا. در درک و یااف ن نحاوه پویایی دراصل توصیف پ.ی.ه رش. وتوسعه اسات. پویاایی مای پویایی1 تکامل(
 و فضای حاکم بر آنها مورد اس فاده قرارگیرد.ها،رش. وحیات پ.ی.هتکوین،

C1 

توان. از کنارهم قرارگرف ن ی  شیء و یا ها دارای ساخ ارتکراری هس ن.. این تکرارمیفراک ال خودسازمانی10
 قرارگرف ن ی  موضوع نسبت به موضوع دیگرحاصل و به طور م وایی کوچ  شود.

C2 

شود. به عبارت ظهور ی  فرآین. است که از ی  نظم ج.ی. از طریق خودسازمان.هی ایجاد می ظهور11
 ر ظهور ی  مکانیزم مرکزی به یکباره است که به روابط درونی سامانه بس گی دارد.به 

C3 

ای تشکیل ش.ه است که هرچن. درنگاه اوییه های زیاد و پیچی.هی  سیس م پیچی.ه از زیر جزء جذب12
کنن.ه انواع پیچی.گی آی. اما ایگوهای منظمی هس ن. که جذبنظم به نظر میی  مجموعه بی

 شن..بامی

C5 

 
رویکاردی اسات کاه در دنیاای 13ساپاری فراک ااییاز سوی دیگر جماع

پیچی.ه دارای کارکرد است. زمانی کاه از پیچیا.گی درعلاوم و فنااوری 
تعریف جمعیت شود، مقصود پیچی.گی است که در نوع روابط،صحبت می

ساپاری فراک اایی مفهاومی ( جماع11شود. و ارتباطات بین جمعیت می
تواننا.، هاا مایها( از طریق قاوانین فراک االها سامانهزماناست که سا

مفاهیم عملی را ایجاد کنن. تا در دوره آشاف ه و بحاران قاادر باه زنا.ه 
ای است که ( علاوه بر این اخلاق پ.ی.ه20ح ی شکوفایی باشن.. مان.ن و

کار وجود داش ه و کارکرد آن نیز به خوبی حضور آن در ودر دنیای کسب
( جامعیت اخلااق 21نمای.. اق صادی و م.یریت موجه جلوه میهایمحیط

های اق صادی، اج ماعی، فرهنگی و حقاوقی انکارناپاذیر در تمامی زمینه
( با این وجود یکی از وجوه بسیار مهم در 22بوده وح ی ی  ایزام است. 

هاا کم ار باه آن اخلاقی است که در پژوهشسپاری رعایت ایزاماتجمع
-ها و ب.یای از خوبیاخلاقی به معنای مجموعهاست. ایزامات توجه ش.ه

( اخلااق هاواره 23باش.. ازنظرسامانه موردپذیرش وهنجار میهااست که
ماهیت ثابت و ب.ون تیییر داش ه، اما مفاهیم و قوانین همواره دس خوش 
تیییر و تحول هس ن. و این امر منجار باه پیچیا.گی مضااعف در درون 

اگرچه بسیاری ازپژوهشگران اخلاق را به عنوان یا   گردد؛ها میسامانه
اماا اخلااق را آورنا.،منبع اصلی در عرض سایر مناابع باه حسااب نمای

هاایی کاه ( از همین رو تماام ساامانه25دهن.. سریوحه کارخود قرار می
شاون.که گیرن. با مشکلات ناخوشاین.ی مواجه میسپاری را بکار میجمع

ها و بطورکلی م.یی مناسب هس ن. تاا کنن.هها، تثبیتکنن.هنیاز به کن رل
باه عباارت ایگوهای عملکرد و اخلاق را در مح.وده با ثبات حف  نماین.؛

شود و این پیچی.گی باه به ر هنگامی که سامانه دارای رف ار پیچی.ه می
 های بحرانی عبور کنا.،عمیقاًسطوح فراساخ اری افزایش، و ازح. آس انه

دهن. وممکن است وارد بحران وح ی انقراض رف ارخودرا تیییرمی ایگوی
ها ح.اقل ای شود تا سامانهبنابراین یازم است شرایط به گونه (24شون.. 
اخلاقی را در زمان پیچی.گی رعایت نماین.. این ب.ان معناا اسات ایزامات

ماورد نیااز در 15هاای اخلااقیکه رویکردهای فعلی در شناسایی خصالت
هایی را که از تعامل بین اجزای ی  سیس م توان. پویاییسپاری نمیجمع

پیچی.ه بوجود می آی.، رعایت کنن.. باه عباارت به ار در ساامانه هاای 
سپاری کارا، نبای. بخشی را ب.ون درک پیچی.ه برای رعایت ایزامات جمع

شود که ما.ل کل آن سامانه، مطایعه کرد. بنابراین این سئوال مطرح می
-15سپاری در دنیاای آشاوبهای اخلاقی جمعسب برای رعایت مویفهمنا

هاای اخلااقی گون و پیچی.ه ک.ام است؟ یا به عبارت به ار چاه مویفاه
هاایی بایسا ی سپاری فراک ایی رعایت گردد؟ چه مویفاهبایس ی در جمع

هایی بایس ی به عنوان فرهنگ تب.یل به فرهنگ مثبت شون. و چه مویفه
 شون.؟ تضایفی اج ناب 

اخلاقی از این رو ه.ف اصلی این مقایه ضمن طراحی و ارائه م.ل ایزامات
-سپاریِ فراک ایی، ارائه راه حلی برای رعایت این ایزامات در سامانهجمع

 های پیچی.ه است.
 

 روش
ی و از کمّااز نظرناوع داده  پژوهش حاضر از نظر ناوع ها.ف کااربردی،

م.یران و  جامعه آماری تحقیق .ستاها پیمایشی نظرشیوه گردآوری داده
در  سپاریکار فعال در حوزه جمعوکسب 22کارکنان  به عنوان خبره( در 

 (3 ج.ول ان..سال بوده3کاری بیش ازدارای سابقه ایران بودن. که

 بندی نمونه پژوهشطبقهدرصد و : 0جدول
 تعداد سال تاسیس سپارینوع جمع

 39و39 39 39 39 30
 2 - 2 - - - جمعیهوش

 1 - - - 1 - سازیجمع

 - - - - - - گروهینظرسنجی

 11 5 8 3 2 2 جمعیماییتامین

 22 مجموع 

9% 5%

0%

86%

درص. انواع جمع سپاری

هوش جمعی

جمع سازی
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نفرعضااو هیئاات علماای و  3نفاار شااامل: 8تعاا.اد نمونااه ایاان تحقیااق
نفار  2دک ارا ونفربا تحصیلات فاوق1فراوانی به ترتیب 07324پژوهشگربا
 0724ما.یره باانفار عضاو هیئات 2سال سابقه کارمرتبط(، 5و 4ادک را ب

 3ساال ساابقه کاارمرتبط(، 5ارشا. باافراوانی با تحصایلات کارشناسای
سال  3ارش. بافراوانی با تحصیلات کارشناسی 07324نفرکارشناس خبره با
گیااری درایاان پااژوهش بااوده اساات. روش نمونااه سااابقه کااارمرتبط(،

 نش عناصر بصورت مح.ود بوده است.و گزیقضاوتی؛-غیراح مایی
-نامه و بطور همزمان از مصاحبه سااخ اردر این پژوهش از ابزار پرسش

هاای یاف ه به شیوه فردی اس فاده ش.ه اسات. مناابع اسا خراج سائوال
تجربه پژوهشگران و نامه بر اساس اس فاده از مصاحبه با خبرگان،پرسش

هاای چناین سائوالممصاحبه با اعضای نمونه حاصال شا.ه اسات. ها
گویی بصورت بس ه و از نوع طیفی بوده نامه بر اساس نحوه پاس پرسش

است. علاوه بر این به منظور تحلیل داده های جمع آوری ش.ه از فرمول 
هاای ایان صحت ارزیابی مقیاس نویسی در نرم افزار اکسل اس فاده ش..

ات خبرگاان، پژوهش دارای روایی ظاهری و مح وایی بایا بر اساس نظر
و  %211پایایی با کما  روش آیفاای کرونبااه باه میازان قابال قباول

 بوده است. 130/0حساسیت کلی ارزیابی قابل قبول
سپاری باه کما  به منظوراویویت بن.ی مویفه های اس خراج ش.ه جمع

 ساریع، اثراتاز روش ماتریس ارزیابیها،مطایعات پیشین دربرابر شاخص
افازار با کم  نرم کانونی به منظور ارائه م.ل،حیسطسپس از م.ل چهار

Excel ..اس فاده ش 
 

 یافته ها
بن.ی در این پژوهش به منظور طبقه. طبقه بن.ی مویفه های پژوهش: 1

سپاری با کم  قاوانین فراک اال از روش اخلاقی جمعهای ایزاماتمویفه

مرحله  3در ماتریس ارزیابی اثرات سریع اس فاده ش.؛ ایگوری م این روش
-مویفاه مرحله بایسا ی این در( مرحله اول:23پذیرد: م وایی صورت می

 صاورت گیریخصوب آنهاتصامیم در بای. (کهCهایی ( وشاخصAها 
ها، بر اساس جا.ول به هرک.ام از مویفهکرد. مرحله دوم: مشخص بگیرد

دهی روش ارزیابی اثرات ساریع ام یاازی توساط شاخص و مقیاس نمره
باه محاسابه  مرحلاه درایانشود. مرحله سوم:تخصیص داده می خبرگان
 شود:پرداخ ه می 3و2،1های هرمویفه مطابق فرمول اثرات ارزش
 1 ) AT=A1*A2 
 2 ) BT=B1+B2+B3 

 3 ) ES=AT*BT 

AT 1گاذار، اثر هایمعیار کل مق.ار معنای بهA 2وضاعیت، اهمیاتA 
 2Bاثارات،  دوام 1Bواساطه، هاایشاخص کل مق.ار BTاثرات،بزرگی
 اثارات ارزش ESشون.ه، و تش.ی. و تخصصی اثرات 3Bپذیری،برگشت
پاس است. مرحله چهاارم: شرایط به توجه با واسطه و اثرگذار معیارهای

هر مویفه مح.وده تیییرات باه کما  محا.وده تیییارات  ESازمحاسبه
 هار جماع باه مرحلاه در اینگردد. مرحله پنجم:ها مشخص میشاخص
در ایان شود. مرحله ششم:قبل پرداخ ه می مرحله طیف هاییایه م ازک.ا

ها برای هرمویفه در مرحلاه قبلای  مرحله بع. از آنکه تمامی 
مشخص ش.، به منظورمحاسبه ام یاز هر مویفه با توجه باه شااخص باه 

شود. با بکارگیری روش ماتریس ارزیابی اثارات جمع سطری پرداخ ه می

باا فرماول  3و2،1( مطابق فرماول هاایESمقادیر ارزش اثرات  سریع،
افزار اکسل محاسبه و مح.وده تیییرات هرمویفاه بصاورت نویسی درنرم

 .حاصل ش.5ج.ول

 

 هاسپاری بر مبنای قوانین فراکتالهای اخلاقی جمعمولفه تغییرات ارزیابیو محدوده ES: مقادیر9 جدول
هگزین  A3  A3  A0  A9  

 C1 C2 C3 C5 C1 C2 C3 C5 C1 C2 C3 C5 C1 C2 C3 C5 شاخص

ES 21 2 2-  11 53 53 51 54 10 5-  3 1-  3-  24-  1 3-  

 B +A -A +B +D +D +D +D +B -A +A -A -A -C +A -A+ مح.وده

هگزین  A9  A9  A9  A9  

ES 2 1 10-  2 41 38 50 50 13 15 1 3 54 52 33 28 

 A +A -B +A +D +D +D +D +B +B +A +A +D +D +D +C+ مح.وده

هگزین  A3  A33  A33  

ES 8-  5-  33-  1-  3 4 8 13 14 8-  0 2-  

 A -A -C -A +A +A +A +B +B -A N -A- مح.وده

 
 

ها، مویفه از ک.ام جمع مقادیرارزش اثرات هر به چنین با پرداخ نهم
و جمع سطری در هر  شاخص هر برای تیییراتمح.وده مق.ارتجمعی

معنای ام یاز هرمویفه درقبال هرشاخص( محاسبه و ن یجه شاخص به 
 .حاصل ش. 4نهایی آن بصورت ج.ول
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 ها به کمک روش ماتریس ارزیابی سریعسپاری با توجه به قوانین فراکتالهای اخلاقی جمع: ارزش نهایی مولفه9جدول 
 ارزش نهایی E +D +C +B +A N -A -B -C -D -E+ محدوده 

سپاریعی هر مولفه جمعجمع تجم مولفه  

A1 0 0 0 23 3 0 3-  0 0 0 0 23 

A2 0 571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 571 

A3 0 0 0 50 2 0 52-  0 0 0 0 0 

A5 0 0 0 0 5 0 53-  0 31-  0 0 23-  

A4 0 0 0 0 50 0 0 50-  0 0 0 0 

A3 0 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 531 

A2 0 0 0 20 4 0 0 0 0 0 0 23 

A8 0 531 31 0 0 0 0 0 0 0 0 513 

A1 0 0 0 0 0 0 35-  0 22-  0 0 13-  

A10 0 0 0 52 51 0 0 0 0 0 0 23 

A11 0 0 0 51 0 0 51-  0 0 0 0 0 

 
ارزیابی اثرات سریع های روشخروجی . م.ل چهار سطحی کانونی:2
دهن.ه اثرات ( قراربگیرن.؛که نشان-102+تا102توان. بین بازه می

دهن.ه توان. نشانباش.؛ علاوه بر این میها میم از مویفهم فاوت هر ک.ا
-ها باش.. مسلماً مویفههای مثبت تر( برروی سایرمویفهتاثیر بیش ر مویفه

که یازم است توسط هایی که منفی هس ن. اثر منفی در سامانه داش ه،
ای از تعادل به های مثبت جبران ش.ه تا سامانه به نقطهسایر مویفه
کارایی برس.. ازسوی دیگر با وجود اینکه روش اثرات سریع در منظور 

-باش.، ییکن رابطهبررسی انواع مخ لف اثرات در سامانه موفق می

ده.. به این منظور به جهت را ارائه نمیای نمودار یا روابط شماتی (
کانونی اس فاده ها از م.ل چهارسطحیارائه روابط شماتی  بین مویفه

 ش.:
 
 
 
 
  

 

 

 

 کانونیسطحی: طرح کلی مدل چهار3نگاره
 

طبقه از  5کانونی دارایسطحیهمانگونه که مشخص است، م.ل چهار
 ها است:مویفه
دهی به م.ل ها کانون اصلی شکلهای علّت: این مویفهمویفه-ایف

-+[ م.نظر قرارمی33+ تا108های این طبقه بین بازه هس ن.. مویفه

ای هس ن. های واسطهها،مویفهای:این مویفههای م.اخلهمویفه-بگیرن..
های این طبقه مویفههای دیگر دارای اثرگذاری هس ن.؛که بر روی مویفه
ها، های خنثی: این مویفهمویفه -ج+[ است.1+ تا34بین بازه بس ه]

اثرهس ن. که دارای ارزش صفر بوده و اگردر کارایی سامانه های بیمویفه
-مویفه-دکنن..ای برای سامانه ایجاد نمی.، هزینههیچ اثری ن.اش ه باشن

-102های پذیرن.ه دارای ارزش منفی ،مویفههاههای اثر پذیر: این مویف
-برای جبران نیازمن. سایر مویفهکه علاوه برایجاد هزینه،بوده،[-1تا

 هس ن.. های علّت(ها بخصوب مویفه
بایست این قوانین را کانونی میسطحیبه منظور اس فاده از م.ل چهار

های علّت برروی تمامی طبقات بایاتر خود طبقه مویفه-1م.نظر داشت:
های خنثی بر روی اثرطبقه مویفه-2باش..گذاری قوی میدارای اثر

پذیرن. و های علّت تاثیر میکارایی م.ل صفربوده و تنها از طبقه مویفه
ای،نقش ی واسطههاطبقه مویفه-3گذارن.. ای اثر نمیبرهیچ طبقه

-های اثرپذیر موثرشون..توانن. تنها برطبقه مویفهم.اخله کنن.ه داش ه ومی

تراز بقیه باش.؛ مویفه پیشرو ای مثبتدرطبقه علّت، چنانچه مویفه-5
در -4ها در همان طبقه دارای اثر است.خوان.ه ش.ه و بر روی سایر مویفه

یگانه است. هرطبقه نسبت طبقه ای که تنها ی  مویفه باش.، آن مویفه 
چنین ح. معناست. همبه سایر طبقات یگانه بوده وت.اخل طبقاتی بی

ای، اگر درطبقات علّت و م.اخله-3شود.میانی برای طبقات تعریف نمی
شود؛ که میزان اثرگذاری آن به دو مویفه برابر باشن. ایجاد ی  حلقه می

علاوه بر قطعی ودارا(  ای  سامانه بسیار کار-2سایر طبقات برابراست. 
و اثر خنثی، ای،توان. هر ک.ام از طبقات م.اخلهمیهای علّت،بودن مویفه

در صورتی که سامانه توانایی شناسایی ح.اقل ی  -8پذیر ران.اش ه باش..
ای باش.، و دارای ح.اقل ی  مویفه م.اخلهمویفه علّت را ن.اش ه باش.،

 -1ی شاکله خود را از دست خواه. داد.کارا بوده و به زودسامانه نیمه
ای ن.اش ه باش. سامانه غیرکارا ای که هیچ مویفه علّت ویا واسطهسامانه

ای که تمامی سامانه-10باش..بوده و م.ل مناسبی برای بکارگیری نمی
گیری ایجاد( ای است که قابلیت شکلسامانههای آن صفر باش.،مویفه
 ن.ارد.  

بر همین اساس با توجه به خروجی حاصل ش.ه از روش ماتریس ارزیابی 
سپاری جمع 13های اخلاقی و فرهنگیاثرات سریع، هرک.ام از مویفه

هایی که باشن.؛ مسلماً مویفهدارای اثرات م فاوت بر روی سامانه می

 

کانون پی.ایش 
 م.ل طبقه علّی(
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کن. درسامانه منفی هس ن.، زمانی که پیچی.گی سیس م افزایش پی.ا می
توانن. با ایجاد هزینه بایا شون. ومیرات منفی مضاعف تر( میدارای اث

به این منظور به جهت  شکست( سامانه شون..12منجر به سقوط اخلاقی
های ها در سامانه یازم است تا توسط سایرمویفهکاهش اثرات این مویفه

-ای از تعادل صفربه گونه ای که سامانه به نقطهمثبت جبران گردد؛

 رس..کارایی( ب
کانونی اس فاده و در آن هر مویفه بر سطحیدر همین راس ا از م.ل چهار
بن.ی و بصورت ی  گره کانونی سطحسطحیاساس قوانین م.ل چهار
 (.2نمایش داده ش. نگاره

 

 
 کانونیسطحیسپاری فراکتالی بر اساس مدل چهاراخلاقی جمعمدل رعایت الزامات :3 گارهن

 
-اخلااقیایزامااتم.لهای تحقیق نشان می دهن. که به طور کلی یاف ه

کاارا باوده و دارای چهاار طبقاه اسات؛ فراک ایی ی  ما.ل سپاریجمع
مویفاه 3ها شاملمویفه %45ها در م.ل نمایانگر آن بود که فراوانی مویفه
هاای +[ درمح.وده مویفه1+تا34مویفه بین بازه]3+[؛33+تا108بین بازه 

بااا مقاا.ار صاافر و دو مویفااه هااا(%22خنثاای همویفاا3علاات و اثرگااذار؛
علّی در این ما.ل باش.. طبقه[می-1تا-102بین بازه مویفه ها(%11مویفه 

بایاابردن (،2Aهاای راهبردمناساب کانون پی.ایش ما.ل باوده و مویفاه
بعناوان  (8Aبودن حقوق مایکیات معناوی فعاال و دارا(،3Aاس ان.اردها 

اسای در ایان طبقاه وجاود دارنا.. طبقاه های شایس ه،کانونی واسمویفه
-باشن. و به عنوان مح.ودهای مح.وده قوت و درآم.زا سامانه میم.اخله

-هاای پشا یبانیشاود؛ مویفاهعملکردی مناساب ساامانه شاناخ ه مای

( در این طبقه واقع ش.ه 10Aو اع ماد (،2Aهمکاری روحیه(،1Aم.یریت 
تفااوتی باوده و نقاش بای خنثای بعناوان محا.ودههای طبقهان.. مویفه

-(،3Aهاای تمرکاز بار ارزش سازی رادارن.. مویفهای در فرهنگواسطه

(، درایان 11Aپاذیر ریسا ورانا.ن افاراد(،4Aویاادگیری قبول شکست
مح.وده واقع ش.ه ان.. مح.وده اثرپذیرضعف کارایی سامانه بوده و ایجاد 

در این (،1Aارتباطات و (،5Aیابی صحیح های منبعمویفهنمای.؛هزینه می
هاا کارها و سازمانوکسبباشن.؛ بر همین اساس بر م.یران،مح.وده می
 یازم است تا:

کاارا رویکاردی را اتخااذ سپاریاخلاقیِ جمعبه منظور رعایت ایزامات-1
هاای تفاوتی برسن.. مویفاههای اثر پذیرح.اقل به ناحیه بینماین. تامویفه

-. منجر به تقویت اثارات مخارب در فرهناگاین طبقه اگرکن رل نشون

درمنباع -شون.. به عباارت به ار: ایافاخلاقی میسازی و رعایت ایزامات
ریازی ما.ار در جاای مناساب برناماهیابی افرادمناسب، م عها. واخلااق

سطح بایایی از جنبش،حرکت و ارتباطاات را باا ساایرین اعم -بنماین..
ریازی هاا برناماهی پیشرفت فعاییاتشرکاء و مش ریان( براازسهام.اران،

 نماین..
تفاوتی بااجود های خنثی واقع در ناحیه بیترتیبی اتخاذ دهن. تا مویفه-2

هاای کاانونی، با اثر پذیری از مویفهای را برای سامانه ن.ارد(اینکه هزینه
باارای ایجاااد تااا ماا.ل هااای اثاار بخااش شااون.؛تباا.یل بااه مویفااه
توجاه -3قابلیت کارکردی بیش ری گاردد. دارای سازی(فرهنگ فرهنگ

های کانونی داش ه وبه جهات حفا  ساامانه در ای به رعایت مویفهویژه
های حیاتی تلقی ها را مویفهحف  هویت و کارایی،این مویفهجهت تعادل،

کاانونی، بیشا رین جباران باه سطحیزیرا طبق قوانین م.ل چهارنماین.؛
ایان پاذیرد؛ای کاانونی صاورت مایهسازی توسط مویفهمنظور فرهنگ

های شایس ه م.ل شناخ ه ش.ه و به کم  آنهاا ها به عنوان مویفهمویفه
 شود.های اخلاقی میسرمیامکان جبران کمبود سایرمویفه

سپاری فراک اایی ضامن های م.ل اخلاقی جمعبرای اس فاده از مزیت-5
ت را تواماان باا سیس می داش ه و همه طبقارویکردتوجه به کانون م.ل،
 ها در نظر بگیرن..ها و طرحریزییک.یگر در برنامه

ریزی بلن.م.ت نماوده، های تضایفی ایزامات اخلاقی برنامهبرای مویفه-4
 های کانونی تکیه بیش ری نماین..و به مویفه

 

 بحث
گردد که های اساسی عصرج.ی. محسوب میسپاری یکی از رویکردجمع

اری از جمله مویفه های اخلاقی واقاع شا.ه اسات، های بسیبرپایه مویفه
کارهاا و در تعامال باا وها با یک.یگر در سطح کسبزمانی که این مویفه

کارهاا وگیرن.و ارتباطاات جمعیات درون کسابها قرار میسایر سازمان
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ومرج افزایش پی.ا کارده و منجار باه قرارگارف ن یاب.، هرجگس رش می
گاردد. هاای غیراخلااقی مایباروز رف اارسازمان در مرز آشوب و ح ای 

هاای کننا.ه رف اارهاای ایجاادها بایس ی مویفاهبرهمین اساس سازمان
فرهنگی و اخلاقی مثبت را تقویت وکانون توجه خود قراردهن.. ن ایج این 

بایابردن اسا ان.اردها راهبرد مناسب،"های اخلاقیتحقیق به رعایت مویفه
رد و با برخی از تحقیقات که به داشا ن تاکی. دا"و حقوق مایکیت معنوی

گذاری در این بررسی سیاست مناسب، نیاز به سرمایه(،22راهبرد مناسب 
( داش ن اس ان.ارد در وجوه مخ لف بخصاوب 28زمینه، آموزش مناسب 
همخاوانی داشات. در تحقیقای (؛ تاکی. دارنا.،21برای فناوری اطلاعات 

و رابطاه  نیدرجواماع آنلاا معیتج یرف ارهااهمیت  بررسی به(30دیگر 
-یوسط فناوری ترک نوآورمثبت اهمیت مشارکت داوطلبانه جمعیت درد

معنوی افراد مشاارکت کنن.ه،تاکیا. رعایت حقوق مایکیت، الیجید یها
ش.ه است که با ن ایج این پژوهش همساو باوده اسات. علااوه بار ایان 

از افراد مخ لاف  اس فاده(؛31همکاری های تحقیق مثل روحیهسایرمویفه
نیز با تحقیقات سایر پژوهشگران در ی  (؛32با ریس  پذیری گوناگون 

که راس ا است. با این تفاسیر مح.ودیت هایی نیز وجود داشت، ازجمله آن
کارهاای فعاال در وها باکسابهای پژوهشگران سایر کشورتطبیق یاف ه

 م فعاییات کاه دراکوسیساهای بسایاری اسات؛ چاراایران دارای تفاوت
، اهمیات و 18کارهای سایرکشورها تعریف اخلاق، کاارکرد اخلااقوکسب

کاربست اخلاق، میزان حمایت بایادس ی از اخلاق، مشارکت، آماوزش و... 
های اساسی است. از ساوی دیگار با شرایط فعلی کشور ما دارای تفاوت
ر از سپاری ایران نیز به عنوان یکی دیگجوان بودن اکوسیس م فعلی جمع

مح.ودیت های موردنظر است؛ که بایس ی در ن ایج حاصال شا.ه ماورد 
-هاا و کسابساازمانرود م.یران،با این وجود ان ظار میتوجه قرار گیرد.

سپاری بن.ی ش.ه م.ل جمعوکارها با بکارگیری رویکرد سیس می و طبقه
 تر عمل نماین.. اخلاقی موفقفراک ایی در رعایت ایزامات

هاای ساریع و ما.لارزیابیروشفازیتحقیقات آین.ه تکنی  درآخر برای
چنین پیشنهاد می گردد که پژوهشاگران همگردد.ترکیبی آن توصیه می

 کارها:وو بخصوب م.یران و کسب
ساپاری را هاای جماعسایر مویفهسپاری،اخلاقی جمععلاوه بر ایزامات-1

 مورد توجه قرار دهن..
ساپاری را در راهبردهاای اخلااقی جماعاتتاثیربکارگیری م.ل ایزاما-2

 اق صادی مورد سنجش قرار دهن..
های کاهن.ه بار کاارایی اج ناب به معنای شناسایی مویفهاتصاییطبقه-3

هاای سپاری فراک ایی بطور همزماان باا مویفاهاخلاقی جمعم.ل ایزامات
 را به م.ل یکپارچه اصلی افزون بنماین..اثرگذار(

 

 گیرینتیجه
کارها وسپاری در زمانی که پیچی.گی کسبی پیاده سازی موفق جمعبرا

بایابردن اسا ان.اردها و راهبرد مناسب،"اخلاقیهایبایا است رعایت مویفه
راهبردهاا و دسا ورات -زیرا: ایافی  ایزام است،"حقوق مایکیت معنوی
 -باشان.. بسپاری بر پایاه اخلااق مایهای جمعرسمی ه.ای گر فعاییت

-اخلاقی به منظورناوآوریوآوری پایین بوده و نیاز به بهبود اق.اماتعمرن

نیااز باه جسا جوی فعایاناه بارای شناساایی -سپاری است. جبازو جمع
گذاری و کسب ارزش به منظور بکاارگیری شرکای م فاوت برای سرمایه
مایکیات معناوی بارای اخلااقی و حقاوقافرادی که در پی حف  مسائل

 باش.. اس فاده هس ن. می

 

 های اخلاقیملاحظه
 داریدر مقایۀ حاضراصل اخلاقی، با معرفی مناابع ماورد اسا فاده امانات

 .مح رم شمرده ش.ه است معنوی مؤیفین آثارعلمی رعایت و حق
 

 هنام واژه
 CrowdSourcing (CS).1 سپاریجمع

 Ethical issues.2 اخلاقیمسائل

 Ethical components.3 اخلاقیهایمویفه

 Ethic and Intellectual property.4 اخلاقیومعنویمایکیت

5.Ethics-based business strategy 

محوراخلاقکاروکسباس راتژی  

 Ethical requirements.6 اخلاقیایزامات

 Fractal.7 فراک ال

 Fractal organizations.8 فراک اییسازمان

 Dynamics.9 پویایی

 Self-Organization.10 خودسازمانی

 Appearance .11 ظهور

 Absorption .12 جذب

 Fractal CrowdSourcing (FCS).13 فراک اییسپاریجمع

 Ethical character.14 اخلاقیهایخصلت

 Chaos.15 آشوب

16.Ethical and Cultural components 

فرهنگیوهای اخلاقیمویفه  

 Moral fall.17 اخلاقیسقوط

 Function Morality.18 اخلاقکارکرد
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