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 مقدمه
 ،نیبنابرا(؛ Corowther, 1995) ندیگویم دهیا شهیفکر و اند ده،یطرح عق یبرا یذهن تالش به
 هستند آن منابع دنبالبه کنندیم دیرا تول هاآنکه  یافراداست و  یمتیق ییکاال دهیا
(Smolensky & Kleiner, 1995) .است  ینوآور ندیفراگام در  نیاول یپردازدهیا ن،یهمچن
(Sandstorm & Bjork, 2008 و خلق )کی درون ینوآور ندیفرااز  یبخش خالقانه یهادهیا 

در محصوالت،  دیجد یهافرصت ةدهندنشان هادهیا(. Starkey et al., 2016) استسازمان 
 Deichmann & van) دارد را ینوآور ییشکوفا یبرا تیهدا ییتوانا و ستبازارها و هاندیفرا

den Ende, 2009.) که  است یضرور اریبس ییهاشرکت در دیجد یهادهیا دیبه تول ازین
 ازیو مورد ن دیجدمحصوالت  ةارائبا خود  انیمشتر یهاخواستهو کارآمد  مؤثر نیتأمخواهان 

 .(Kazemi et al., 2016) هستند یرقابت تیمز به یابیدست منظوربه هاآن
 هعمد طوربه یسازمان یهارقابت ،اطالعات و ارتباطات یهایورافناثر گسترش  در امروزه

 ردیگیصورت م آن انتقال ندیفرا وکارکنان  دانش و تیخالق مانند یکسب منابع ناملموس یبرا
(Zareie & Navimipour, 2016). یهادهیا و اطالعات افراد شودیموجب م یدانش نیچن میتسه 

 منافع کسب و یکار عملکرد بهبود یراستا دررا  آنو  نندمالکان آن کسب ک از را ازین مورد
 ییهاییدانش و دارا تیریمد ،یکنون رقابت عصر در(. Wang & Ko, 2012) رندیگ کاربه شتریب

 شرفتهیپ یساختارها یریکارگبه قیاز طر یرقابت تیکسب مز یپاسخ برا نیسازمان بهتر یمعنو
 نیترمهم دیشا. (Ashouraie & Jafari Navimipour, 2015) است یوتریکامپ یهاشبکه بریمبتن

 ها بوده استدر سازمان دهیا یمجاز یهابانک جادیا ،یدانش یهاییدارا توسعة درتکامل 
 ،یفکر تیحقوق مالک نیتأم یبرا دیجد یمفهوم دهیا بانک .(5393 همکاران، و ونیعرب)

. (Livingston, 2003) است مختلف یهادهیا حفاظتو  کارکنان یدانش ییدارا جذب
 عنوانبهصنعت مخابرات  یبراآن را  ،دهیا بانک ریپذانعطافدر ساختار  مختلف یهاتیقابل

رقابت  نیهمچنجذاب ساخته است.  کندیم تیفعال یرقابتو  ایپو یطیمحدر  که یارسته
 دنکربرطرف یمختلف برا یهادهیادر استفاده از  یخدمات مخابرات ةدهندارائه یهاشرکت

 یهادهیا ةو توسع یآورجمع یبرا رامناسب  یبستر جادیا تیاهم ،خود یهایمشتر یازهاین
 یاتیح یامر دهیا یبانک مجاز یریگشکل ن،یبنابرا ؛دهدیم نشانمخابرات  ةمناسب در رست

مخابرات استان خراسان  شرکت. است یخدمات مخابرات ةدهندارائه یهاشرکت یدر بقا
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و  افتیآن شامل در اتیجزئ توسعةبا  ،شنهادهایپنظام  سیتأساز  سال دهپس از  زین یرضو
 و شنهادیپ پاداش صیتخص و نییتع ،شدهیابیارز یشنهادهایپ بیو تصو دییتأ ،یابیثبت، ارز

 یمجاز بانک از یریگبهره در راالزم  طیشرا ،شنهادیپ یاجرا منظوربهاقدامات الزم  دادنانجام
 .(5318 ،یدوست؛ 5381 ،ی)شرکت مخابرات خراسان رضو است کرده فراهم دهیا

 ازین عوامل نیا تیاولوو  تیاهم زانیمعوامل آن و  شناخت به یساختار نیچن تیموفق
عوامل  ییشناسا حاضر پژوهشدر  ،نیبنابرا ؛است شدهبه آن پرداخته  قیتحق نیادر  کهدارد 

 تیاولوو  تیاهم زانیمو  مخابرات رستةدر  دهیا یمجاز بانک یسازادهیپ یبرا یدیکل
 مورد TOPSISو  AHP یاریچندمع یریگمیتصم یهاکیتکن کمکبه  عاملهر  ینشانگرها

در  یدیکل عوامل. 5: شودیم دادهپاسخ  ریز یهاپرسش به ،راستا نیا در. است بودهتوجه 
 ند؟دار یتیو اولو تیاهم چهعوامل  نیا. 5 ؟اندکدم دهیا یمجاز بانک یسازادهیپو  جادیا

 
 پژوهش نةیشیپو  ینظر یبر مبان یمرور

 دهیا بانک و یپردازدهیا
 و رشد در استفاده منظوربه دیجد یهادهیو جذب ا جادیسازمان در ا کی ییتوانا ،یپردازدهیا
است  ممکن دهیبانک ا ،اساسنیابر. (5395 همکاران، و ونیعرب) است شده فیتعر خود شرفتیپ

 یو اهرم عیمفهوم بد دهیا یمجاز بانک .کند عمل یپردازدهیا مرحلة ةکنندتیحماساختار  عنوانبه
هر  ،ساختار نیامختلف است. در  یهادهیاحفاظت  یبرا یمفهوم و یفکر تیحقوق مالک یبرا

 شودیم ثبت یاژهیو یبنددر طبقهو  دوشیم یبندتیاولوو  ییشناسا یاشمارهمناسب با  طوربه دهیا
 یسازیتجارو  شیآزما را شدهحفاظت ةدیادر جهان  یشخص هر تا دآوریمرا فراهم  یطیشراو 
 نیا اساسبر .شودیماشاره  دهیبانک ا بودنیاشبکه به ،گرید یفیعرت در(. Livingston, 2003) دکن

 یارتباطات با دسترس یواقع ةشبک کیدر  شدهخالصه یهادهیااز  یامجموعه دهیا بانک ف،یتعر
 (.Marra, 1989) استتوسعه و بهبود  تیو قابل پردازاندهیا

 شمارةبا  یمفهوم مرحلةدر  قیدق طوربهمختلف  یهااز حوزه هادهیا ستم،یس نیا در
 در هادهیثبت ا قیطر از جه،یدرنت. دنشویم ثبت یاژهیو یبندطبقه و تیاولو خیتار ،ییشناسا

محصوالت،  ةتوسع یبرا ییمبناکه  شودیم جادیا یدیجد یدانش ةیپا مختلف، یهانهیزم
دقت و  ،صحت مورددر توانندی. سپس متخصصان مربوطه مشودیم یخدمات و ابداعات بعد
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 یبرا یفرصت ،دهیا شدنیتجارپس از  ،ندهیآ در. کنند قضاوت یافتیدر یهادهیا اعتبار
 ,Livingston) کند افتیدر شدهیتجار ةدیاسهم خود را از  که شودیم فراهم دهندهدهیا

. هر شودیم نیتضم یساختار حفاظت قانون کیبا  دهندهدهیا تیمالک حق جه،یدرنت. (2003
 منافع ،شودیم منجر دیخدمت جد ایمحصول  بهکه  5پتنت قیطر از شدهحفاظت ةدیا
 .کندیم حفظرا  هیاول ةدهنددهیا

 

 قیتحق نةیشیپ
و  هاشبکهبه  توانیم نوآورانه یهادهیاو بهبود  جادیا یبرا یضرور و یدیکل عوامل انیم از

 کهاشاره کرد  یپردازدهیا ندیفراو  دهیا ینگهدار یهامحلبه  یدسترس ،یاجتماع یهارسانه
و  قیتشو کردیرو .(5381 ران،یا دةیا شبکة) شودیممنجر  گرید دةیابه  دهیا کیها آن در

 تیامن ،درواقع .کندیمکمک  محصول ةو توسع فرصت صیتشخ به زین نو یهادهیااز  تیحما
 است نهیزم نیا در مهم عوامل از دهندهدهیا یو ماد یمعنو تیو حقوق مالک دهیا رةیذخمحل 

(Kaiser, 2009). ده،یا یبانک مجاز یسازادهیو پ یریگدر شکل یدیاز عوامل کل گرید یکی 
 از یاریبسشده است.  ی( معرف5989) 5مارا پژوهش دراست که  دهیا ارائةو  دیتول یابزارها

 دانندیم یدانش سازمان تیریمدحل مسئله و کمک به  یبرا یابزار را یفکر طوفان ،محققان
 ده،یانتخاب ا ةویش ،نیهمچن .(Lai, 2004) دارد دنبالرا به هادهیااز  یعیوس ةدامن دیتول که
 یبرا یپردازدهیا ساختار کی جادیاز ملزومات ا زیخالقانه ن ندیفرا کیو بهبود آن در  تیریمد
 یابیارز ندیفرا بر زین قاتیتحق یبرخ در (.Ende et al., 2014) است یسازمان ینوآور دیتول
 نییتعخالقانه را  یهادهیا تیصالح کهشده است  دیتأک ینیمشخص و ع یارهایبا مع قیدق
 نییتع زیآن را ن تیفیکه ک هیاول دةیا یریگشکلمنشأ  (.Goldschmidt, & Tatsa, 2005) کندیم
محصول نوآورانه را مشخص  کیشکست  ای تیموفقاست که  یعوامل گریاز د ،کندیم
 را یاجتماع یهاشبکه یپژوهش در( 5981)  3اسکات. (Goldenberg et al., 2001) کندیم

با  مرتبطعوامل  ،مطالعه نی. در ااست کرده یمعرفآن را  دهندةلیتشک یساختارها و لیتحل

                                                 
1. Patent 

2. Marra 

3. Scott  
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 هاداده یهارابطهو  لیو تحل هیتجز وةیش ،هادادهنوع  جمله از یاجتماع یهاشبکه ارتباطات
 ادشدهی پژوهش جیشده است. نتا یبررس یساختار اجتماع اساسبر شبکه تراکم و ییشناسا
و به  ییشناسا را بر آن رگذاریتأثعوامل  دیبا یاجتماع یهاشبکهاستفاده از  یبرا دهدیمنشان 

از  ،(5338) 5یپانتل پژوهش در. کردشبکه توجه  عیروابط افراد در توز تیفینقش ک
 و کاربران تعامل مقدار ،یفناور از استفاده و یدسترس زانیم ،یچابک بودنیمجاز یهایژگیو

 مطرح شده است. راتییتغ مقابل در یریپذانعطاف
 شبکة یهاتیسا از را هاسکیر و هافرصت نیبهتر خود قیتحق در (5339) 5فوچس

موجود  یهاتماس یو نگهدار حفظ شامل هاشبکه نیا تیمز نیترمهم. کرد ییشناسا یاجتماع
 یهاگروهبا  ارتباط ،نیالآنآسان ارتباطات  یبرقرار ،ناشناس افراد با دیجد تماس ،دوستان

 زین آن بیمعا نیترمهم. شودیم یو ارتباط و تماس عموم یسرگرم یهاگروهمورد عالقه و 
افراد و  یخصوص میحر نکردنحفظ ،هاآناز  مالز مراقبت نبود و اطالعات از سوءاستفاده

امن و  طیمح ةارائ لیقب از یموارد پژوهش، نیا در. بود یبه امور عموم یامور خصوص لیتبد
و  ریدلپذ و ندیخوشا یطیمح جادیا ،هاگروهاز  کیهر عالئق بودنیاختصاصساده، درک 

 ،نیهمچن .است شده محسوب هاتیساکاربران  دیمورد تأک یهایژگیو ،کاربران تیحفظ امن
حس تعلق به  یهامؤلفهو بر  کرد یبررس یمجاز نةیزم کیرا در  تیموفق عوامل( 5338)33نیل

 تیدر موفق یدیکل عوامل نةیزمدر  که ییهاپژوهش در. کرد دیتأک یوفادار و یمجاز جامعة
 یموارد بر ،است گرفتهانجام  اعضا دانش و اطالعات جذب منظوربهوب  بریمبتن یساختارها

تعامل و کنش  طیدرآمد، مح کسب وةیش ،یابیارز وةیش ت،یو حما قیساختار تشو لیقب از
 ;Livingston, 2003)است  شده دیتأک شدهارائهو حفاظت از اطالعات  تیمتقابل و امن

Sandstorm & Bjork, 2008) .و محتوا، عوامل  طیمح ،(5395) همکاران و ونیعرب پژوهش در
 ةویش بسته، و باز ینوآور ،دهیا دیو تولابزار ارائه  ،یحفاظت، نگهدار ،یفناور ریتأث ،یشناخت

 جادیبر ا مؤثرعوامل  از تیو حما قیتشو ،یابیارز ةویش ،یسازیتجار ،بازاردرآمد، فن 
 هادهیا یرسم ثبتبر  ادشدهی پژوهش در ،نیهمچن. است شده یمعرف دهیا یمجاز یهابانک

                                                 
1. Panteli 

2. Fuchs 

3. Lin 
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 یافزارهانرماستفاده از  ،یفکر تیحفاظت از مالک منظوربهمعتبر  یهاسازماندر مراجع و 
( 5356و چهاربند ) پوریمینو. است شده دیتأک دهیا دیو تول توسعه یبرا تیخالق محرک

 منظوربه دانش اشتراک یبرا رامختلف سازمان  یهابخش نیپروژه از ب میت لیضرورت تشک
 یهامؤلفه ریتأث( 5356و همکاران ) 5وانی. کردند مطرح عملکرد شیافزا و هانهیهز کاهش

 را( بودندیاستفاده و مف ی)آسان کی( و عوامل خدمات الکترونانیو دانش مشتر ی)نوآور یفرد
 دیتأک یفرد یهامؤلفه تیو بر اهم اندکرده یبررس مسافرت یمجاز یهاشبکه تیموفق بر

اشتراک اطالعات  یبرا را یجوامع مجاز تی( عوامل موفق5356و همکاران ) 5انی. نداهکرد
 ریسا یاجتماع تیحما ادراک از ،یشارزحس خودمانند  یموارد برو  نداهکرد یبررسسالمت 

 طوربه (5356) 3گویسا و ایگارسلیگ .اندداشته دیتأکمشارکت اعضا  یهانهیو منافع و هز اعضا
بهداشت و  بخش در را یسازمان دانش اشتراک تیموفق مهم یهاکنندهنییتع یبرخ مندنظام

نگرش  ،یفن یهارساختیز یسازگارمانند  ییهامؤلفهو  نداهکرد یبررس کایآمر ییبخش قضا
 .نداهدکر یمعرفدانش  میتسه یبرا را یوجود زمان کاف واطالعات  تیامن ،مربوطه رانیمد

 
 یمفهوم چارچوب

 یهاستمیس یهایژگی( است که از دو بعد و5338) نیمدل ل حاضر قیتحق ینظر چارچوب ةیپا
 مخابرات شرکت طیشرا به توجه با البته .است داشته توجهبه موضوع  یاجتماع شبکةو  یارتباط

 ،عالوهبه است. گرفته صورتمدل  نیا دراصالحات  یبرخ ،قیتحق نةیشیپ یبررس نیهمچن و
است که  یاطالعات یهاستمیس تیموفق کنندةنییتب یهامدل نیترمهماز  یکی( 5338) نیمدل ل

 یبررس نیمچنه و مدل نیا طبقشده است.  برده کاربهدر مطالعات مختلف  گسترده طوربه
و  تیامن ؛دهیا یبانک مجاز یتعامل و محتوا طیمح شامل یدیعوامل کل ،قیتحق نةیشیپ

 ؛دهیا ارائة روشو...(؛  یفکر تیاطالعات، مالک تی)شامل امن هادهیاز ا یحفاظت و نگهدار
 بودننیالآنو  میتسه تیو قابل اطالعات یفناورو فن بازار؛  یسازیتجار ،ییدرآمدزا ةویش

از عوامل  کیهر .(5)شکل  شودیم هادهیااز  تیحماو  قیتشو ؛دهیااز  یابیارز وةیشآن؛ 

                                                 
1. Yuan 

2. Yan 
3. Gil-Garcia & Sayogo. 
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 .نداهشد یبندتیاولو دهیا یمجاز بانک کاربران نظر اساسبر که دارند یینشانگرها یدیکل

 
 

 قیتحق یچارچوب مفهوم .1 شکل

 

 قیتحق روش
 یکاربرد حاضر از لحاظ هدف قیتحق. شودیمنشان داده  5 شکل در قیتحق نیا روش ندیفرا

 است. یاپرسشنامه شیمایپ بریمبتن (یشیرآزمایغ) یفیتوصها داده یگردآور ةنحو نظرو از 

در نظام  شنهادیپ 5دهندگانو ارائه دهیا یمجاز بانک کاربران تمام شامل قیتحق یآمار جامعة

با استفاده از فرمول  که شودیم یرضومخابرات استان خراسان  ةرست یسازمان یشنهادهایپ

 5.نداهشدگرفته  درنظر قیتحق ةنمون نفر 13 ریکوکران به شرح ز

( / ) ( / )( / )

( / )
n /

( / ) ( / )( / )

( / )

 
 

  
  

2

2

2

2

1 96 0 95 0 05
0 05 69 9

1 1 96 0 95 0 051 1
1622 0 05

 

 

 تمام ازها نمونه بوده است که با انتساب متناسب یاطبقه صورتبه یریگنمونه روش

 یپست ،یحضور مصاحبة صورتبه هاپرسشنامه لیتکم .ندشد انتخاباستان  یشهرستان یواحدها

                                                 
 .شدندگرفته  درنظر نمونه ،دهیا ةکار و ارائ ةتجرب نیهمچن و دهیا بانک ساختار با ییآشنا علتبه گروه نیا .1

در فرمول کوکران نسبت  قیتحق یهانمونه بودنهمگن بریمبنکارشناسان شرکت مخابرات  یاهنظر به توجه با .2
 لحاظ شد. p=0.95, q=0.5 صورتبه یریگنمونه

 دهیا یمجاز بانک یدیکل عوامل

 یبرا یسازادهیپ در تیاهم
 مخابرات شرکت

 تعامل طیمح
 محتوا و

 ةویش
 یابیارز

  و حفاظت ت،یامن
 یدارنگه

  و ییدرآمدزا
 یسازیتجار

  و قیتشو
 تیحما

  ارائة ابزار
 دهیا

و  یورافن
 میتسه تیقابل
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بوده است  ساختهمحقق یاپرسشنامه قیتحق ابزار صورت گرفت. یکیالکترونپست  قیطراز  زین و

 نیتدو( 5)شکل  قیتحق یچارچوب نظر و نهیشیپبه  توجه باو  قیتحق یکلهدف  یراستا در که

 استفاده کرونباخ یآلفااز آزمون  ،مورد استفاده ةپرسشنام ییایپااز  نانیاطمحصول  یبراشد. 

به 85/3 دهیا یمجاز بانک جادیادر  یدیکلعوامل  یاینما یهاهیگو شیپاالدر  کهاست  شده

 پرسشنامة ییمحتوا ییروا .است مورد استفاده ةپرسشنام مناسبت دهندةنشان وآمده است  دست

از  یشامل تعداد قیخبرگان آشنا به موضوع تحق یاهنظر کسب و مصاحبه قیطر از قیتحق

 تجربةو  شنهادهایپبه نظام  شنهادیپ ارائة یباال سابقةبا  مخابرات رستةمتخصصان برجسته در 

و  ینوآورآشنا به موضوع  یعلمئتیه یاعضااز  یتعداد نیهمچناطالعات و  یفناور

 ندیفرا یهاکیتکن کمکبا  شدهیگردآور یهاداده. شد دییتأ و یابیارز یسازمان یپردازدهیا

 نیا ادشدهی مدل دو بیترک و استفاده لیدلشد.  لیتحل TOPSIS5و  5(AHP) یمراتبسلسله لیتحل

مدل  و دارد یکم به را هاآن لیتبد و یفیک یارهایمع بیترک ییتوانا AHPکه مدل  است

TOPSIS سةیمقاباشد و  ادیز هامؤلفهتعداد  کهیزمان ژهیوبه واست  یبندرتبه یبرا آلدهیا یروش 

 یبندرتبه منظوربه یفیو ک یکم یارهایمع در را هاوزن قیتلف ییتوانا ،نباشد ریپذامکان یزوج

شد و  لیتحل Expert Choice افزارنرم قیطر از یدیکلعامل  هفت یزوج ساتیمقا. ددار قیدق

 تیساو اجرا در  یسازادهیپ یبرا هاآن تیاهم زانیم اساسبر از عوامل کیهربه  وزن صیتخص

 ینشانگرها یبندرتبه محاسبات .شد مشخص عوامل تیاولو و گرفت صورت دهیا یمجاز بانک

 .گرفتانجام  Excelافزار نرم قیاز طر سیتاپس کیتکن بریمبتن

 

 هاافتهی
 یشناختتیجمعتوصیف 

ی کارشناسی ارشد لیتحص مدرک درصد پاسخگویان این گروه 1/31، التیتحص زانیماز نظر 

 انیپاسخگودرصد  9/15ی، سن بیترکها مدرک کارشناسی داشتند. از نظر درصد آن 3/63و 

درصد در گروه سنی  3/53و  33 -36درصد در گروه سنی  9/55سال به باال،  35در گروه سنی 

                                                 
1. Analytical Hierarchical Process 

2. Technique for Order-Preference by Similarity to Ideal Solution 
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د درص 9/35(، دهیا اسابقه )ارائة پیشنهاد ی زانیملحاظ سال قرار داشتند. به 31از  کمتر

درصد  8/55سال سابقه و  51تا  55 نیبها درصد آن 3/53سال سابقه،  56پاسخگویان بیش از 

 53درصد در حوزة ستادی،  5/51سال داشتند. از نظر حوزة فعالیت،  53از  کمترسابقة  زینها آن

درصد در  3/55ة اداری، مالی و تدارکات، در حوزدرصد  1/1درصد در حوزة نگهداری، 

فعالیت داشتند.  هاشهرستاندرصد در حوزة مدیریت مخابرات  1/51و مهندسی و  حوزة توسعة

ی فنی شرکت هاحوزهدر نظام پیشنهادها در  دهندهارائهدرصد از مخاطبان  13درنتیجه، بیش از 

درصد نیز بدون پاسخ بود که از  53 نیهمچنمخابرات خراسان رضوی سابقة کار داشتند. 

سابقه کار  یبوده که در شرکت مخابرات خراسان رضو دهیا یمخاطبان کاربران بانک مجاز

پیشنهاد در نظام  دهندگانارائهاز  انیپاسخگودرصد از  5/11، از نظر نوع کاربر نیبنابرا؛ ندارند

 پیشنهادها بودند.

 

 
 (یبندتیاولو و یدهوزن ،نشانگرهااستخراج عوامل و  یچگونگ) قیتحق دادنانجام مراحل. 2 شکل

 

خود را در نظام  یهادهیا انیپاسخگو درصد 6/38 ،هادهیانوع ثبت  اطالعات براساس

خود را عالوه یهادهیا هاآندرصد  9/35. انددهکرثبت  یافزارنرمو  یکتب صورتبه شنهادهایپ

در  راخود  یهادهیا هاآندرصد  9/55. انددهدا ارائه یشفاه صورتبه شنهادهایدر نظام پ ثبت بر

یی
سا
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 سازی بانک مجازی ایدهکلیدی در پیادهعوامل اولیة بی و پاالیش فهرست ارزیا

 دهیا یمجاز بانک یسازادهیپ در یدیکل عوامل ةشدتوافقبه فهرست  یابیدست

تحلیل اطالعات با گانه و زوجی عوامل کلیدی هفتمقایسة برای  سطحی 9تدوین پرسشنامه بر مبنای مقیاس 

 هاآنبندی اولویت و عواملدهی به : وزنExpert Choiceافزار استفاده از نرم

 گانهعوامل هفت ینشانگرها یبندتیاولونظام پیشنهادها برای  کاربران بانک مجازی و رویپیمایشی  ةمطالع

 از عوامل کینشانگرهای هربندی : اولویتTOPSISاز طریق تکنیک تحلیل اطالعات 

 های پیشین و مبانی نظری مرتبطبانک مجازی ایده از طریق بررسی پژوهشعوامل کلیدی اولیة ستخراج فهرست ا
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 دهیا یبانک مجاز برخود را عالوه یهادهیا هاآندرصد  53. انددهکرثبت  دهیا یبانک مجاز

 نمونه سهاند. داده ارائه یشفاه صورتبهثبت اختراع و  ،یاجتماع تیسا شنهادها،یدر نظام پ

 دهیا یبانک مجاز قیاز طر شدهارائه یهادهیا بهنمونه  دو تعداد نیا از کهبود  شدهثبت اختراع 

 منظوربه یشفاه صورتبه شدهارائه یهادهیا یآورجمعبه  دیبا جه،یدرنتبوده است.  مربوط

که  اندشدهنمونه ثبت اختراع  یهادهیادرصد از  3از  شیب ،نیهمچن. شود توجه هادهیا شیافزا

 .شود توجه دهیا یثبت اختراع در بانک مجاز یچگونگ به دیبا
 

 هاافتهی یدیعوامل کل یبندتیاولو جینتا
از عوامل  کیهر وزن( AHP) یمراتبسلسله لیتحل ندیفراروش  یریکارگبه باابتدا  قسمت، نیا در

به یهاوزنبا استفاده از  سپس. شد نییتع مخابرات رستةدر  دهیا یمجاز بانک جادیا یبراگانه هفت

 شد. یبندرتبه TOPSIS یالگوبا استفاده  شدهذکرعوامل  ینشانگرهاروش،  نیااز  آمدهدست
 

 یمراتبسلسله لیتحل ندیفرا جی( نتاالف

گانه عوامل هفت یوزن نسب نییتع AHPاز کاربرد  هدف حاضر قیتحق در ،شد گفته کهطورهمان

 یبرا جه،یدرنتاست.  دهیا یبانک مجاز یسازادهیدر پ هاآن تیاهم یعنی یبا توجه به هدف اصل

وزن  نییتع یبرا یزوج یهاسهیمقااز  ،دهیا یمجاز بانک جادیا یدیکلعوامل  ینسب تیاهم نییتع

 یبراذکر است  انیشا. دوشیمنشان داده  5آن در جدول  جیاستفاده شده است که نتا هاآن ینسب

از  یگروه یریگمیتصم کیها در قضاوت آوردندستو به رندگانیگمیتصمتعدد  کردنلحاظ

 .استفاده شده است میتصم سیماترعناصر  نییتع یبرا یهندس نیانگیم

 شودیمطورکه مشاهده (. همان5استخراج شد )جدول  AHPی مبنای بر اصلوزن نسبی عوامل 

ی مجاز بانک جادیای برارا  تیاهمبیشترین  336/3با وزن نسبی « هادهیااز  تیحماو  قیتشو»ة مؤلف

ة مؤلف، 536/3ی نسببا وزن « دهیاشیوة ارزیابی از »ة مؤلفدر رستة مخابرات داشته است. سپس  دهیا

و حفاظت و نگهداری از  تیامن»، 535/3ی نسببا وزن « دهیامحیط تعامل و محتوای بانک مجازی »

یی، درآمدزاة ویش»، 558/3ی نسببا وزن « ها )شامل امنیت اطالعات، مالکیت فکری و...(ایده

 تینهاو در 313/3ی نسببا وزن « روش ارائة ایده»، 536/3ی نسببا وزن « سازی و فن بازارتجاری

 قرار دارند. 335/3ی نسببا وزن « الین بودن آناطالعات و قابلیت تسهیم و آن فناوری»ة مؤلف
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 دهیا یبانک مجاز یسازادهیدر پ هاآن تیعوامل با توجه به اهم یزوج سةیمقا .1 جدول

 هاشاخص
و  قیتشو
از  تیحما
 هادهیا

 وةیش
 یابیارز
 دهیااز 

 طیمح
 و تعامل

 محتوا

و  تیامن
 حفاظت

 ةویش
 ییدرآمدزا

 روش
 دهیا ارائة

 یفناور
 اطالعات

 61/7 11/4 53/2 2/2 64/2 53/1  هادهیااز  تیحماو  قیتشو
 73/3 4/6 18/2 58/1 53/1   دهیا یابیارز وةیش
 74/3 4/6 23/1 15/1    محتوا و تعامل طیمح

 11/5 6/2 2/1     و حفاظت تیامن
 75/2 55/1      ییدرآمدزا ةویش

 55/1       دهیا ارائة روش
        اطالعات یفناور

 161/1 135/1 114/1 125/1 151/1 254/1 514/1 وزن
 11/1: یسازگار نرخ

 

 (TOPSIS جینتا) نشانگرها یبندرتبه( ب
 دهیا یبانک مجاز یتعامل و محتوا طیمح .1

ارائه  5در جدول  «دهیا یبانک مجاز یتعامل و محتوا طیمح»مربوط به عامل  ینشانگرها جینتا

 ،دهندهدهیا انیتعامل مطلوب م طیمح جادیا» لیقباز  یموارد اساس،نیبرا. دوشیم

و  ییشناسا یارهایمعو  هاوهیش ارائة» ،«شتریب تعامل منظوربه گذارهیو سرما دهیاز ا کنندهاستفاده

در  دهیا یتخصص حوزة بودنمشخص» و «دهیا یمجاز بانک یمحتوادر  هادهیا یبندطبقه

 ،نیهمچناند. داشته دهیا یمجاز بانک یسازادهیپ یبرا یشتریب تیاولو «دهیا یمجاز بانک

 یواگذار ای ینیگزیجا»و « نشست نیاول منظوربه یحضور ای یتلفن تماس» لیقباز  یموارد

 اند.داشته یکمتر تیاولو(« دهیا بودنیهرم) دهیا رشد منظوربه گریدبه افراد  هادهیا

 
 دهیاشیوة ارزیابی از  .2

شود. نشان داده می 3در جدول  دهیای از ابیارزة ویشی نشانگرهای مربوط به بندرتبه جینتا

و « ی ارزیابیارهایمع قیدقتعیین »، «دهیادرصورت رد  لیدل انیب» لیقبی از مواردترتیب، اینبه

 بیشتری داشته است. تیاولو« مربوطه نامتخصصی توسط ابیارز»
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 دهیا یبانک مجاز یتعامل و محتوا طیمربوط به مح ینشانگرها یبندرتبه .2 جدول

 رتبه Ci هامؤلفه
 منظوربه گذارهیو سرما دهیاز ا کنندهاستفاده ،دهندهدهیا انیم تعامل مطلوب طیمح جادیا

 شتریبتعامل 
767/1 1 

 2 467/1 دهیا یمجاز بانک یمحتوادر  هادهیا یبندطبقهو  ییشناسا یارهایمعو  هاوهیش ةارائ
 5 375/1 دهیا یمجاز بانکدر  دهیا یتخصص حوزة بودنمشخص

نباشد و  دهیا یمخزن و نگهدار ةرندیدربرگفقط  دهیا یبانک مجاز یو محتوا طیمح
 باشد یاشبکه طیمح ةدهندنشان

317/1 6 

 3 312/1 شتریبتعامل  یمتن باز برا یافزارهانرم یالگوبا  یطیمح جادیا
 4 657/1 دهیا توسعةروند  مداوم یریگیپ و دهندهدهیابا فرد  یکیالکترون تماس

 7 654/1 هادهیابه  ههم یدسترس اجتماعات باز و جادیا
 5 665/1 یاخالق و یاعتقاد ،یاسیس مباحث از دهیا یمجاز بانک یمحتوا و تعامل طیمح یدور

 8 651/1 دهندگاندهیبا ا یداخلو  یالمللنیب گستردة سطحتعامل در  جادیا
 11 582/1 دهندگاندهینشست با ا یبرگزار منظوربه یحضور ای یتلفن تماس

 11 515/1 (دهیا بودنیهرم) دهیا رشد لیتسه منظوربه گریدبه افراد  هاهدیا یواگذار ای ینیگزیجا
 

 دهیااز  یابیارز ةویشمربوط به  ینشانگرها یبندرتبه .5 جدول

 رتبه Ci هامؤلفه
 1 715/1 دهیارد  صورتدر لیدل انیب
 2 433/1 یابیارز یارهایمع قیدق نییتع
 5 464/1 مربوطه نامتخصصتوسط  یابیارز

 6 651/1 یابیارز در زمان به توجه
 3 628/1 (دهیا ابانی)ارز دهیا ةدهندازیامت و کارشناسان متخصص افراد به اعتماد

 

 هادهیا از ینگهدار و حفاظت وامنیت  .3

را  هادهیاز ا یو حفاظت و نگهدار تیامنمربوط به عامل  ینشانگرها یبندرتبه جینتا 3 جدول

و  نیقوان یمبنابر  دهیا یبانک مجاز بودنمنطبق» لیقباز  یموارد شودیم. مشاهده دهدیمنشان 

حفاظت از  یبرا یاانهیرا میجرا نیقوان شدنمشخص» ،«دهیا یبانک مجاز یداخل یهانامهنییآ

 نیباالتر «دهیا یدر بانک مجاز هادهیا یانحصار تیوضع بودنمشخص» و «کاربران یهادهیا

مشخصات  ةارائ» ،«رشد یبرا دهیا بودنباز به دهندهدهیا کردنقانع»مانند  یمواردو  تیاولو

 تیخالق شیافزا منظوربه دهیا تیتعهد به مالک گونهچیهبدون  طیمح بودنباز»و  «دهیا یکل



 در رستة مخابرات دهیا یبانک مجاز یسازادهیدر پ یدیعوامل کل یبندتیاولو 

 

454  

 .اندرا داشته تیاولو نیکمتر «متن باز یافزارهانرمبه  یابیمانند دست
 هادهیاز ا یو حفاظت و نگهدار تیامنمربوط به  ینشانگرها یبندرتبه .6 جدول

 رتبه Ci هامؤلفه
 1 753/1 دهیا یبانک مجاز یداخل یهانامهنییو آ نیقوان یمبنابر  دهیا یبانک مجاز بودنمنطبق

 2 485/1 کاربران یهادهیاحفاظت از  یبرا یاانهیرا میجرا نیقوان شدنمشخص
 5 453/1 دهیا یدر بانک مجاز هادهیا یانحصار تیوضع بودنمشخص

 6 478/1 دهندهدهیابه  تیاحساس مالک یسازفراهم
 3 471/1 دهیا دییتأو مرجع  یقانون گاهیجا نییتع

 4 446/1 کاربر یبرا یو اعتمادساز یروان تیامن
 7 433/1 دهیا یمجاز بانک تیریمداز  نانیاطم حصول

 5 468/1 زبده نامتخصصتوسط  دهیا یبررس امکاناز  نانیاطم
 8 413/1 دهیا یدر بانک مجاز دییأتو مرجع  یقانون گاهیجا نییتع

 11 314/1 دهیا یمجاز بانک از یدولت سازمان تیحما
 11 612/1 رشد یبرا دهیا بودنباز به دهندهدهیا کردنقانع
 12 615/1 (دشوارائه ن دهیااصل  دهندهدهیا دیصالحد)طبق  دهیا یکل مشخصات ارائة

 یابیدست مانند تیخالق شیافزا منظوربه دهیا تیتعهد به مالک گونهچیهبدون  طیمح بودنباز
 متن باز یافزارهانرمبه 

151/1 15 

 
 هادهیااز  تیحماو  قیتشو .4

. شودیمارائه  1در جدول  هادهیااز  تیحماو  قیتشومربوط به عامل  ینشانگرها یبندتیاولو

 یبانک مجاز مقرراتو  نیقوان بودنمنصفانه»مانند  یموارد شودیمبا توجه به جدول مشاهده 

 یاجرا یبرا یحام نییو تع یکاربرد یهادهیا یرو یگذارهیسرما یبرا یطیشرا جادیا» ،«دهیا

 «دهیااز  تیحمادر  یقیتشو استیس عنوانبه هامشوق ارائة ییتوانادر  ییاجراضمانت »و « آن

 لیقباز  ییهامؤلفه کمتر تیاولو انگریبقسمت  نیا جینتا ،نیهمچن. اندداشتهرا  تیاولو نیشتریب

 .است «نییپا یسن یهاردهدر  هادهیاتوجه به »و  «یحضور صورتبه دهندهدهیادعوت فرد »

 
 روش ارائة ایده .4

شود. نشان داده می 6در جدول  دهیای نشانگرهای مربوط به عامل روش ارائة بندتیاولو جینتا

و « دهیامنظور ارائة به دهیا بانکبازبودن » لیقبی از مواردبیشتر  تیاولو انگریب جینتا

 است.« شتریب تیخالقمنظور به فکراتاق  ای جلسات طوفان فکری یریکارگبه»
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 هادهیاز ا تیحماو  قیتشومربوط به  ینشانگرها یبندرتبه .3 جدول

 رتبه Ci هامؤلفه
 1 455/1 منصفانه( تیو حما قیتشو منظوربه) دهیا یبانک مجاز مقرراتو  نیقوان بودننصفانهم
 2 471/1 آن یاجرا یبرا یحام نییو تع یکاربرد یهادهیا یرو یگذارهیسرما یبرا یطیشرا جادیا

 5 442/1 دهیااز  تیحمادر  یقیتشو استیس عنوانبه هامشوق ارائة ییتوانادر  ییاجرا ضمانت
 6 411/1 باال یازیامت ردةدر  شدهمشخص برتر و ةدیا یمعرف

 3 333/1 شدهیگذارارزش یهادهیابه  ینقدریغ و ینقد پاداش پرداخت
 4 318/1 دهیا ةارائ یبرا دهیا یمجاز بانک برتر در تیمز وجود
 7 635/1 هامشوق ارائة منظوربه یحضور صورتبه دهندهدهیافرد  دعوت
 5 566/1 نییپا یسن یهاردهدر  هادهیابه  توجه
 

 دهیا ارائة روشمربوط به  ینشانگرها یبندرتبه .4 جدول

 رتبه Ci هامؤلفه
 1 755/1 دهیا ةارائ منظوربه دهیا بانک بودنباز

 2 422/1 شتریب تیخالق منظوربه فکراتاق  ای یجلسات طوفان فکر یریکارگبه
 5 341/1 دهیا یمجاز بانکدر  تیخالق محرک یافزارهانرماز  استفاده

 6 155/1 (مربوطه یابزارها از استفاده با تعامل شیافزا قیطر)از  پاافتادهشیپ یهادهیا توسعة
 

 بازار فن و یسازیتجار ،ییدرآمدزا ةویش .4

 نشان راو فن بازار  یسازیتجار ،ییدرآمدزا ةویش ینشانگرها یبندتیاولو جینتا 1 جدول
 یمجاز بانکدر  گذارانهیسرماو  نانیکارآفر بودنمشخص» یهاهیگو اساس،نیبرا. دهدیم
 یدر بانک مجاز گذارهیسرماو  نیکارآفر دهنده،دهیا یایمزاحقوق و  بودنمشخص» ،«دهیا
را  رتبه نیباالتر «یکاربرد یهادهیا ةارائ منظوربهمختلف  یهابخش ازیناعالم »و  «دهیا

درآمد از محل  کسب» و «هادهیا فروش منظوربهبازار  جادیا»مانند  یموارد ،عالوهبه. اندداشته
 اند.رتبه را داشته نیکمتر «هادهیا یابیبازار

 

 بازار فن و یسازیتجار ،ییدرآمدزا ةویشمربوط به  ینشانگرها یبندرتبه .7 جدول

 رتبه Ci هامؤلفه
 1 417/1 دهیا یمجاز بانکدر  گذارانهیسرماو  نانیکارآفر بودنمشخص

 2 325/1 دهیا یدر بانک مجاز گذارهیسرماو  نیکارآفر دهنده،دهیا یایمزاحقوق و  بودنمشخص
 5 652/1 یکاربرد یهادهیا ةارائ منظوربهمختلف  یهابخش ازین اعالم
 6 624/1 بزرگ یهاسازمانو  گذارهیسرماو  یدولت یمعنو یهاتیحما
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 3 616/1 هادهیا فروش منظوربهبازار  جادیا
 4 165/1 هادهیا یابیبازاردرآمد از محل  کسب

 بودننیالآنو  میتسه تیاطالعات و قابل یفناور .4

و  میتسه تیاطالعات و قابل یفناورمربوط به  ینشانگرها یبندرتبه جینتا 8جدول  اطالعات
 یابزارها»استفاده از  لیقباز  ییهاهیگو باالتر رتبة انگریب. اطالعات دهدیمرا نشان  بودننیالآن

مناسب  یالگوها ارائة» و «دهیا یمجاز بانک طیمحدر  یاجتماع یهارسانهتحت وب مانند 
 .است «دهیا یمجاز بانک طیمحدر  دهیا ارائة منظوربه

 

 نیالآنو  میتسه تیو قابل اطالعات یفناورمربوط به  ینشانگرها یبندرتبه .5 جدول
 رتبه Ci هامؤلفه

 1 453/1 دهیا یمجاز بانک طیمحدر  یاجتماع یهارسانهتحت وب مانند  یاز ابزارها استفاده
 2 326/1 دهیا یمجاز بانک طیمحدر  دهیا ةارائ منظوربهمناسب  یالگوها ارائة

 5 665/1 دانش اشتراکو  یگروهافزار اجتماعات نرم ،ایپدیکیو مثل باز تفکر یافزارهااز نرم استفاده

 6 654/1 شودیم منجر دهیا یمجاز بانکدر  دهیاو نواقص  اشکاالترفع  بهکه  ییافزارهانرماز  استفاده
 

 یریگجهینتو  بحث
 یهاتیمزدر حفظ  کارکنان دیجد یهادهیاو  یدانش یهاییدارا تیاهم و یفناور عیسر راتییتغ

 ةدر رست هادهیا به یدسترس و ینگهدار ،یآورجمع یدرگاه مناسب برا جادیضرورت ا بر یرقابت
در  یدیکلعوامل  یبندتیاولوو  لیتحلهدف  باحاضر  قیتحق ،اساسنیابر. کندیم دیتأکمخابرات 

 لیتحل جینتا. گرفت انجام یرضوخراسان  استان مخابرات ةدر رست دهیا یمجاز بانک یسازادهیپ
تعامل و  طیمح» و «دهیااز  یابیارز ةویش» ،«هادهیااز  تیحماو  قیتشو» عوامل نشان داد یمراتبسلسله
 رستةدر  دهیا یمجاز بانک یسازادهیپو  جادیا یبرارا  تیاهم نیشتریب «دهیا یبانک مجاز یمحتوا

 است شده دیتأک زین نیشیپ قاتیدر تحق هاآن تیاهم زانیو م هامؤلفه نیا براست.  داشته مخابرات
 یهایفناورو حضور  بودنیرقابت یژگیو بریمبتن که( Lin, 2008؛ 5393و همکاران،  ونی)عرب

 ترمهمتوسعه و از  ،یابیارز ها،دهیاز ا تیو حما قیتشو ،جهیدرنت .است مخابرات رستةدر  شرفتهیپ
 .دارد ضرورت حوزه نیا در دهیا یمجاز یهابانک یطراح در حفاظت و تیامن

 کاربران دگاهید یمبناو بر  TOPSIS کیتکن کمک به هامؤلفهاز  کیهر ینشانگرها ،نیهمچن
 ،نهیزم نیاشد. در  یبندرتبه یسازمان یشنهادهایپبه نظام  شنهادیپ دهندگانارائهو  دهیا یمجاز بانک
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و  دهیاز ا کنندهاستفاده ،دهندهدهیا انیتعامل مطلوب م طیمح جادیا» لیقباز  یمواردنشان داد  جینتا
بر  دهیا یبانک مجاز بودنمنطبق» ،«دهیارد  صورتدر لیدل انیب» ،«شتریب تعامل منظوربه گذارهیسرما

 ،«دهیا یبانک مجاز مقرراتو  نیقوان بودنمنصفانه» ،«خود یداخل یهانامهنییو آ نیقوان یمبنا
 یمجاز بانکدر  گذارانهیسرماو  نانیکارآفر بودنمشخص» ،«دهیا ةارائ منظوربه دهیا بانک بودنباز»
 «دهیا یمجاز بانک طیمحدر  یاجتماع یهارسانهتحت وب مانند  یاستفاده از ابزارها»و  «دهیا
 اغلباند. مختلف داشته عواملدر قالب  دهیا یبانک مجاز یسازادهیپ یراستارا در  تیاولو نیشتریب

 نیو همچن هادهیا و حفاظت یدارنگه و ثبت یچگونگ بهمربوط  الزامات ژهیوبه قیتحق نیا جینتا
 نیشیپ قاتیدر تحق دهیا یبانک مجاز یبرا شدهیمعرف میبا مفاه دهیو اشتراک ا یدسترس یهاروش

(Livingston, 2003 Clark, 2004;) به  یسنت یشنهادهایپانتقال از صندوق  یبرا ،نیاست. بنابرا مشابه
 طیمح کهشود  استفاده یتخصص یافزارهاو نرم هایفناور از دیبا دهیا یاحرفه یبانک مجاز کی

 جادیا بر. دکنیم فراهمآن  تیامن نیو تأم دهیا یگذاراشتراک یبرا را یاتعامل مطلوب و ساده
 ;Panteli, 2008) است شده دیتأک زین نیشیپ قاتیتحق یمتقابل در برخ کنش یبرا یاساختار شبکه

Scott, 1987) .یبعض بر قیتحق نیدر ا دهیا یبانک مجاز ستمیدر س دیمورد تأک عوامل ن،یهمچن 
که  است کرده دیتأک دهیا ةتوسع یابزارها یریکارگبه ،هادهیاحفاظت  ،هادهیا کیتفک لیاز قب موارد

 .است نشده یتوجه آن به (5336) ماگنوسون و بجورک دةیا تیریمد ستمیسدر 
 توانی( م5381 ران،یا ةدیا ة)شبک رانیا در نیشیپ یهانمونهبا  حاضر قیتحق جینتا ةسیمقادر  ،عالوهبه
 هادهیا دنکریبندو طبقه دهندهدهیا یمعنو تیو حفظ حق مالک دهیحفاظت از ا ةبر نحو دیبه تأک

در  شدهدیتأکحاضر با موارد  قیدر تحق شدهییشناسا عواملاشاره کرد.  قیدق یابیو ارز یداور منظوربه
از نظر محتوا و  یول ،ستراستاهم (Panteli, 2008) یمجاز یاجتماع یهامربوط به شبکه قاتیتحق

 یهاتفاوت ،خاطرتعلق حس داشتن نیهمچن و یمجاز جامعةبه  یوفادار ژهیوبه یرفتار یهایژگیو
 تیفعال یو تخصص یاحرفه طیمح علتبه زین مسئله نیا ،درواقع .دارد( 5338) نیل قیتحق جینتا با یاساس
کسب درآمد  یهاوهیها و شمشوق ،هادهیا یسازیتجار یاحتمال باال لیدلکه به است مخابرات رستةدر 
 شدهییشناسا مؤثر عوامل ،نیهمچن. دهیا یبانک مجاز تیبه سا خاطرتعلق دارند تا حس یشتریب تیاهم

 (Lehto, 2009) نیشیپ مشابه اتقیدر تحق شدهییشناسا ینوآور ندیفرامراحل  با قیتحق نیدر ا
 متفاوت اطالعات یفناور از استفاده واز عوامل  کیهر یرهایاز نظر محتوا و متغ یول ،ستراستاهم

بودن زمان  یطوالن ده،یعدم امکان توسعه ا ده،یا میکننده )عدم تسه لیبا نگاه به عوامل تعد .است
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رفع آن مانند به  ی( الزم است، ابزارهاها¬دهیا یابیبودن ارز یو انحصار رشیعدم پذ ایو  رشیپذ
 ییشناسا ،یابیمختلف ارز یها¬و روش دهیتوسعه ا یابزارها ،یا¬تعامل شبکه یها¬طیمح یریکارگ
 یعوامل مربوط به بانک مجاز نیا شک،یب. ردیقرار گ دیمورد تأک دهیا یاستفاده در بانک مجاز یو برا

آن متناسب با  یدیو عوامل کل محتوا ن،یبنابرا ؛است شده ارائه مخابرات رستةدر  یریکارگبه یبرا دهیا
 .دارد ازین رییتغ به هاحوزه ریکاربرد آن در سا و استشده  هیرسته ته نیا

 

 شنهادهایپ
 :است دیمف ریز یشنهادهایتوجه به پ دهیا یبانک مجاز جادیو ا یسازادهیپ یبرا

و  معتبر یهاسازماندر مراجع و  هادهیا یثبت رسم ،یفکر تیحفاظت از مالک یبرا .5
 ؛دارد ضرورت تیسا انیحام توسط معتبر یهانیتضم ارائة نیهمچن

 یهاطیمح از ژهیوبه یمجاز یاجتماع یهامتناسب با ساختار شبکه نینو یهایفناور از .5
 ؛شود استفاده تیخالق محرک یافزارهانرم و متن باز افزارنرم

 شنهادیپ ،نیبنابرا ؛دارند دهیا ارائةبه  قیدر تشو یدیکل ینقش یو سازمان یفرد یهامشوق .3
 شود؛ استفاده یبیترک یهامشوق از بخش نیا در شودیم

کارشناسان  ازاست  بهتر ،نیبنابرا ؛است یضرور دهیا یو داور یابیارز یارهایمع قیدق نیتدو .3
 یهاروش از نیو همچن هادهیا یعدالت در داور نیتضم منظوربهمختلف  یهانهیخبره در زم

 .شود استفادهثبت اختراع و...(  ،وکارکسب جادی)بهبود، ا نوآورانه دةیانوع  براساسمختلف 

 تیرا در سا دهیا یابیبخش بازار توانیم دهیو کسب درآمد از ا یسازیتجار منظوربه .1
جذب  نیکرد. همچن یمربوطه را معرف انیو حام نیکارآفر گذار،هیفعال کرد و سرما

 اقدامات است. گونهنیامکمل  زین یفناور و علم پارک یهمکار

 یشنهادهایدر نظام پ تیموفق یدیکل عوامل یبررسمانند  یموارد به دیبا ندهیآ قاتیتحق در .6
بر  مؤثرعوامل  یبررس ها،نهیها و زمحوزه ریدر سا دهیا یبانک مجاز نیو همچن یسازمان
 شود؛توجه  هاآنمشارکت کاربران در  ةزیانگو  ییساختارها نیچن در دهیا ارائةرفتار 

 توجه ندهیآ العاتمط در قیتحق نیابه نمونة  مربوط یهاتیمحدود یبرخ بهاست  الزم .1
 دیبا ،بود مخابرات حوزةو  استان کی به محدود قیتحق نیا نمونة نکهیتوجه به ا با .دشو

ها و استان ریو در سا تربزرگ یهابا استفاده از نمونه قیتحق نیا یپژوهش مدل
 یتجرب تیتا بتوان حما شود آزمون زین اطالعات یهایفناور بریمبتن یهاشرکت
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 میتعم تیقابل و کرد فراهم قیتحق نیدر ا کاررفتهبه یرهایو متغ هامؤلفهاز  یشتریب
 .کرد جادیا نهیزم نیا در یشتریب

 منابع
 ةنامانیپا ،زنیکا کردیرو با کارکنان یرفتار فرهنگ یسازگار یبررس ،(5318) حسن ،یدوست

 تهران. ،یبهشت دیارشد، دانشگاه شه یکارشناس

و بردن  یکشقرعه یجامعه مجاز ،یپردازدهیا ینترنتیا یهاتیبر سا یمرور ،(5381) رانیا دةیا شبکة
 .مشهد ،یشرکت مخابرات خراسان رضو به سفارش یگزارش مطالعات ،زهیجا

شرکت مخابرات خراسان  یشنهادهاینظام پ نامهنییآ (،5381) یرضو خراسان مخابرات شرکت
 .55 -3: مشهد ،یشرکت مخابرات خراسان رضو از مستندات منتشرنشده گزارش ،یرضو

اول،  چاپ ،دهیا یمجاز بانک ،(5395) یریامرضا  بهرام و نیغالمحس ،زادهعبداهلل ،ابوالقاسم ،ونیعرب
 .تهران ،قصار نشر

 (،5393) یریامرضا  بهرام و محمدرضا ،یپور گونیم ن،یزاده، غالمحسابوالقاسم، عبداهلل ،ونیعرب
در شرکت مخابرات  ی)مطالعه مورد دهیا یمجاز یهابانک جادیبر ا مؤثرعوامل  ییشناسا»
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