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1- مقدمه
در  بازگشت  بدون  و  روزافزون  رقابت  و  شدن  جهانی  روابط،  پیچیدگی  دلیل  به  اخیر  دهه های  در 
عرصه های اقتصادی، نوآوری از دیدگاه اقتصاددانان و سیاست گذاران ارزش ویژه ای یافته و عامل کلیدی 
تولید ثروت، رشد اقتصادی )ریاحی و قاضی نوری، 1392(، خلق ارزش و مزیت رقابتی پایدار، عامل 
حیاتی زنده ماندن و رشد شرکت ها )Shaker & Covin, 1994( و نیز پاسخگویی به بخشی از چالش های 
اجتماعی شناخته شده است. به بیان دیگر آنچه به نوآوری ارزش و اهمیتی خاص بخشیده است، توان 

آن در سرعت بخشی به توسعه اقتصادی و اجتماعی است )ریاحی و قاضی نوری، 1392(. 
برخوردارند.  خاصی  اهمیت  از  نیز  اجتماعی  نوآوری های  فناورانه  نوآوری های  بر  عالوه  امروزه 
نوآوری های اجتماعی ایده ها، نهادها یا شیوه های جدیدی همچون شیوه های جدید فعالیت برای کاهش 
فقر و تبعیض، یا خدمات و سازمان های جدید برای مراقبت از بیماران هستند که هدف شان حل مسائل 
اجتماعی است )Bacon, et al., 2008(. نوآوری های اجتماعی بازیگران متعددی دارند. هر چند بازیگران 
مختلفی اعم از دولتی، خصوصی، جامعه مدنی و یا ترکیبی از آن ها قادر به هدایت نوآوری های اجتماعی 
هستند )Michelini, 2012( اّما این نوآوری ها عمدتًا از جانب سازمان هایی انجام می شوند که اولویت آن ها 
اهداف اجتماعی است )Mulgan, 2006(؛ سازمان هایی که سؤال راهنمای آن ها این است که »برای داشتن 
جامعه ای بهتر« به چه نوآوری هایی نیاز است؟ )Rüede & Lurtz, 2012(. نوآوری های اجتماعی ای  که از 
جانب این بازیگران محقق می شوند ماهیتی بشردوستانه و نوع دوستانه دارند در حالی که نوآوری های 
.)Osburg & Schmidpeter, 2013( اجتماعی برآمده از مسئولیت اجتماعی شرکت ها الزامًا این چنین نیستند
مشهورترین  از  یکی  می گذراند.  سر  پشت  را  مختلفی  مراحل  پایان  تا  آغاز  از  اجتماعی  نوآوری های 
مدل های فرآیندی نوآوری اجتماعی، مدل مورای و همکاران است که فرآیندی شش مرحله ای را برای 

.)Murray, et al., 2010( آن ترسیم می کند
دوم،  مرحله  می شوند.  شناسایی  مسئله  ریشه های  مرحله  این  در  است.  تشخیص  و  الهام  اول،  مرحله 
ایده پردازی و طرح پیشنهادی است. در مرحله دوم، گزینه های مناسب برای مسئله پیش آمده فهرست 
می شوند. در مرحله سوم، نمونه اولیه نوآوری اجتماعی طراحی می شود. روند پاالیش و آزمایش ایده ها، 
به ویژه در حوزه اقتصاد اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا تکرار آزمون و خطای ایده 
منتخب عملیاتی شده در سطح جامعه، عالوه بر اتالف منابع، موجب افزایش بی اعتمادی نیز می شود. 
از این رو ارزیابی مناسب، دقیق و متعدد و البته مکرر نمونه های اولیه بسیار مهم است. مرحله چهارم 
استقرار است. استقرار زمانی رخ می دهد که ایده تبدیل به عملی روزمره می شود. در این مرحله به منظور 
پایداری مالی بلندمدت بنگاه، شرکت اجتماعی و یا خیریه ای که نوآوری را به پیش می برد جریان های 
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درآمدی شناسایی می شوند. جریان های درآمدی در بخش دولتی به معنای شناسایی بودجه، تیم ها و دیگر 
منابع نظیر قانون گذاری است. ظرفیت های مردمی نیز یکی از جریان های درآمدی بسیار مهم سازمان های 
مردم نهاداند. مرحله پنجم، اجرا در مقیاس وسیع است. در این مرحله نوآوری های اجتماعی موفق اشاعه 
می یابند. سرانجام، مرحله ششم تغییر نظام مند است. این مرحله، هدف غایی نوآوری اجتماعی است. 
معموالً تغییر نظام مند مستلزم تعامل عناصر بسیاری نظیر نهضت های اجتماعی، مدل های کسب و کار، 
قوانین و مقررات، داده و زیرساخت ها، و روش های کاماًل جدید از اندیشه و عمل است. به طور کلی 
تغییر نظام مند مستلزم چارچوب ها یا معماری های جدیدی است که از تعدادی نوآورِی کوچکتر ساخته 
بخش  و  اقتصاد  بخش خصوصی،  دولتی،  بخش  در  تغییراتی  شامل  سیستمی  نوآوری  عمومًا  شده اند. 

خانگی در دوره های زمانی بلندمدت است.
در مسیر حل مسائل اجتماعی، نوآوری های اجتماعی تالش می کنند تا از طریق به کارگیری و مشارکت 
دادن حداکثری مردم به میزان بیشتری به نیازهای اجتماعی پاسخ دهند )OECD, 2010(. منظور از مشارکت 
است  اجتماعی  نوآوری های  تداوم  و  توسعه  فرآیند  در  مردم  مشارکت  اجتماعی  نوآوری  در  مردمی 
)Davies & Simon, 2013b(. مشارکت مردمی در تمامی مراحل نوآوری اجتماعی الزم و معنادار است 

اّما مشارکت مردمی در مرحله استقرار از اهّمیت بیشتری برخوردار است زیرا به میزانی که مشارکت 
مردم در این مرحله افزایش یابد، به همان میزان نیز سرعت حل مسائل اجتماعی افزایش خواهد یافت. 

نقش  اجتماعی،  نیازهای  به  پاسخ  در  اجتماعی  نوآوری های  نقش  از روشن شدن  ترتیب، پس  این  به 
خیریه ها و سازمان های مردم نهاد در شکل دادن یک نوآوری اجتماعی و نیز مشارکت مردم در این امر 
مهم، سؤال پژوهش حاضر آن است که »چگونه می توان مشارکت مردم در نوآوری های اجتماعی که در 

مرحله استقرار قرار دارند را افزایش داد؟«.

2-مبانینظریپژوهش

2-1-نوآوریاجتماعی
مطالعه مبانی نظری پژوهش گویای آن است که تفاسیر و تعاریف گوناگونی از این مفهوم ارائه شده 
به گونه ای که برخی از آن ها خیلی خاص و برخی دیگر چنان گسترده و وسیع هستند که مثال های 
جای  خود  در  را  می گیرند(  سرچشمه  بازار  از  که  آن هایی  ویژه  )به  اجتماعی  نوآوری  از  متعددی 
دیدگاه صاحبنظران  از  که  اجتماعی  نوآوری  تعاریف  برخی   .)Caulier-Grice, et al., 2012( می دهند 

مختلف مورد بررسی قرار گرفته اند، در جدول )1( آمده است.
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پژوهش حاضر تعریف کائولیر )2012( را به عنوان مبنای خود پذیرفته است. از نگاه وی نوآوری های 
اجتماعی راه حل های جدیدی )محصوالت، خدمات، مدل ها، بازارها، فرآیندها و غیره( هستند که در عین 
رسیدگی به نیازهای اجتماعی )به شیوه ای مؤثرتر از راه حل های موجود(، منجر به قابلیت ها و روابط جدید 
و بهبودیافته و استفاده بهتر از دارایی ها و منابع هم می شوند. به عبارت دیگر، نوآوری های اجتماعی نه تنها 
برای جامعه مفید هستند بلکه ظرفیت کنش جامعه را هم افزایش می دهند )Caulier-Grice, et al., 2012(. به 

بیان دیگر، نوآوری های اجتماعی سرمایه اجتماعی جوامع را افزایش می دهند. 

2-2-مشارکتمردمیدرامورخیر
از آنجایی که نوآوری های اجتماعی صورت گرفته از جانب خیریه ها و سازمان های مردم نهاد ماهیتی 

جدول)1(.تعاریفنوآوریاجتماعی

منبعتعریف
نوآوری های اجتماعی ایده های جدیدی )محصوالت، خدمات یا مدل ها( هستند که به صورت همزمان 

)Murray et al., 2010(نیازهای اجتماعی را برطرف می سازند و روابط یا همکاری های اجتماعی جدید خلق می کنند.

اصطالح ”نوآوری اجتماعی“ به ایده ها، نهادها یا شیوه های جدیدی اشاره دارد که هدف شان 
بنابراین ممکن است شامل شیوه های جدید فعالیت برای  رسیدگی به مسائل اجتماعی است؛ 

کاهش فقر یا تبعیض، یا خدمات و سازمان های جدید برای مراقبت از بیماران باشد.
)Bacon et al, 2008(

با  مقایسه  در  که  هستند  جدیدی  کاری  شیوه های  یا  نهادها  ایده ها،  اجتماعی  نوآوری های 
رویکردهای موجود به شکل موثرتری به نیازهای اجتماعی رسیدگی می کنند.

)Social Innovation 
Europe, 2012(

اقدام  اجتماع  و  افراد  رفاه  بهبود  برای  افراد  مشارکت  یا  بکارگیری  بواسطه  اجتماعی  نوآوری 
)OECD, 2010(می کند و هدف آن ارائه راه حل  برای مسائل فردی و اجتماعی است.

نوآوری پایدار یا فراگیر یا نوآوری اجتماعی در مورد نوآوری هایی است که برای کسب و کار، 
)Joshi, 2010(مشتری، محیط یا اجتماع ارزش افزوده ایجاد کند.

یک نوآوری هنگامی نوآوری اجتماعی نامیده می شود که پتانسیل بهبود کمیت یا کیفیت زندگی 
)Pol & Ville, 2009(مردم را داشته باشد.

کانال های  جدید،  فرآیندهای  کسب و کار،  جدید  مدل های  جدید،  خدمات  جدید،  محصوالت 
توزیع جدید و غیره، آنگاه که به صورت همزمان به حل چالش های جهانی مربوط به موضوعات 

محیطی و اجتماعی می پردازند.
)Bisgaard, 2009(

کارآمدتر،  موثرتر،  موجود  راه حل های  به  نسبت  که  اجتماعی  مشکالت  برای  جدید  راه حلی 
پایدارتر یا عادالنه تر است و ارزش ایجاد شدة ناشی از آن در درجه اول به جای افراد، به جامعه 

به عنوان یک کل تعلق می گیرد.
)Phills, et al., 2008(

به  رسیدگی  هدف شان  که  دارد  اشاره  نوآورانه ای  خدمات  و  فعالیت ها  به  اجتماعی  نوآوری 
نیازهای اجتماعی است و عمدتًا نیز توسط سازمان هایی که اهداف اجتماعی برایشان اولویت 

دارد، انجام می شوند.
)Mulgan, 2006(

نوآوری اجتماعی به عنوان رویکردهای جدید در پرداختن به نیازهای اجتماعی تعریف می شود. 
نوآوری های اجتماعی در اهداف و ابزارهایشان اجتماعی هستند. آن ها با بکارگیری و تسهیل 

دسترسی ذی نفعان به منابع و قدرت، به تغییر روابط اجتماعی کمک می کنند.
)TEPSIE, 2014(
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فهم  نیازمند  نوآوری ها،  گونه  این  در  مردمی  مشارکت  ابعاد  دارند، کشف  نوع دوستانه1  و  بشردوستانه 
چرایی مشارکت مردم در وقایع نوع دوستانه و بروز رفتارهای جامعه پسند است. در این راستا، ادبیات 
تا پس  بررسی شد  اجتماعی  و زیست شناسی  اجتماعی  روان شناسی  منظر جامعه شناسی،  از  نیاز  مورد 
از فهم چرایی مشارکت مردمی در امور نوع دوستانه، ابزارهای الزم  به منظور جلب مشارکت مردم در 

نوآوری های اجتماعی مزبور طراحی گردد. جدول )2( به مرور نظریه های بیان شده می پردازد.

3-پیشینهپژوهش

3-1-مشارکتمردمیدرنوآوریاجتماعی
تعداد پژوهش هایی که در این زمینه انجام شده بسیار محدود بوده و غالبًا نیز توسط دو پژوهشگر به 

نام های دیویس و سایمون انجام شده است. 
دیویس و سایمون )2013( در پژوهش خود، ابزارهای مشارکت در فرآیند نوآوری اجتماعی را بر اساس 
تقاطع دو محور »تعداد اندک افراد درگیرشده-تعداد بسیار افراد درگیرشده« و »مطلع شدن در مورد وضعیت 
کاربرمحور2،  پژوهش های  قوم نگاری،  تکنیک های  کرده اند.  دسته بندی  آینده«  راه حل های  حاضر-توسعه 
نگاشت نیازها از جانب شهروندان، داده های جمع سپاری شده، پلتفرم های رتبه بندی، پانل ها، ابتکارهای 
منبع باز، طراحی مشترک، کمپ های ایده، بانک های ایده، رقابت ها، ایده پردازی های بزرگ مقیاس و تمارین 
از جمله این ابزارها هستند )Davies & Simon, 2013a(. آن ها در پژوهش دیگر خود به تشریح این ابزارها 
پرداخته و مفصل آن ها را توضیح داده اند )Davies & Simon, 2013b; Davies & Simon, 2012(. همچنین 
در پژوهش دیگر خود با موضوع »ارزش و نقش مداخله شهروندی در نوآوری اجتماعی« مزایای مشارکت 

.)Davies & Simon, 2013c( برای فرد و اجتماع را برشمرده اند
اتحادیه اروپا نیز طی گزارشی به معرفی ابزارهای مختلفی نظیر پرسشنامه ها و نظرسنجی ها3، گروه های 
کانونی4، کارگاه ها5، انجمن های کاربر یا سهامدار6، هیئت مشورتی7 و آزمون های آزمایشی8 پرداخته است  

.)Europe, 2014(.

3-2-مشارکتمردمیدرامورخیر
انفاق،  و  امور خیریه  در  مردمی  مشارکت  دنبال جلب  به  پژوهشی  در   )1393( و خیری  مسعودی پور 
چگونگی تبلیغات مؤثر در بازاریابی اجتماعی انفاق را استخراج کرده اند. مبتنی بر نتایج پژوهش آن ها، 
تبلیغی در جلب مشارکت مردم مؤثر است که از چهار جاذبه منطقی، احساسی، ترس و اطمینان بخش 
استفاده کند )مسعودی پور و خیری، 1393(. آن ها در دیگر پژوهش خود ابتدا روش تبلیغی قرآن به منظور 
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جدول)2(.خردمایهنظریههایمختلفپیرامونچراییمشارکتدرامورنوعدوستانه

منابع توصیف و تحلیل مشارکتنظریه هادیدگاه

جامعه شناسی

نظریه تخصص گرایی 
دورکیم

تقسیم کار با مطرح کردن پست های سازمانی، نقش افراد را کمرنگ 
می کند و افراد به این باور می رسند که دیگران چه باشند چه نباشند، 
پست های سازمانی از پس رفع نیازهای آن ها برخواهند آمد. ناظران 

هم با چنین استداللی از کمک کردن خودداری می کنند.
تقسیم کار »مای جمعی« جامعه را ضعیف و مشوجب دور شدن افراد از 
ارزش های اجتماعی مشترک و گسترش بی تفاوتی و فردگرایی می شود. 

)تنهایی، 1386؛ 
فیالکوف، 1383(

نظریه شهرگرایی 
جورج زیمل

افراد شهرنشین به دلیل تحریک پذیری باالی ذهن ایشان، برای حفظ 
امنیت و آرامش خود به ناچار تعدادی از محرک های محیطی را نادیده 
می گیرند. یکی دیگر از اثرات شهرنشینی تسلط روحیه حساب گری 
با معیارهای مادی  را  به دیگران  افراد کمک کردن  به گونه ای  است 
قابل تبدیل به پول می سنجند. همچنین، شهرنشینی با تقویت ویژگی 

وقت شناسی افراد، آن ها را خشک و ماشینی می سازد. 

)ممتاز، 1387؛ توسلی، 
1386؛ اخوان، 1387؛ 
زیمل، 1372؛ کرایب، 

)1389

نظریه رفتارگرایی 
هومنز

برای  آن ها  کنونی  تصمیم گیری  بر  افراد  گذشته  رفتارهای  پیامد 
یک  کنشگر  هومنز،  نظر  از  است.  مؤثر  بی تفاوتی  یا  کمک رسانی 
سودجوی عاقل است زیرا پس از ارزیابی موقعیت ها تصمیم می گیرد 

مداخله کند یا نه. 

)دوچ، 1374؛ ریتزر، 
1374؛ محمدی اصل، 
1386 ؛ تنهایی، 1386(

روان شناسی اجتماعی

نظر پخش مسئولیت 
بیب التانه و دارلی

عمل  یابد،  افزایش  اضطراری  موقعیت  یک  ناظران  تعداد  هر چقدر 
کمک رسانی کاهش می یابد زیرا همگان انتظار دارند که ابتدا دیگران 

اقدام کنند. 
)ستوده، 1389(

نظریه یادگیری 
اجتماعی باندورا

طبق این نظریه، رفتار محصول یادگیری های گذشته است و فرآیندهای 
)کریمی، 1381(پاداش و تنبیه و مشاهده الگو روی رفتار نوع دوستانه مؤثرند. 

نظریه مبادله اجتماعی 
جان پیلیاوین

افراد طی پنج مرحله تصمیم به مشارکت یا عدم مشارکت می گیرند: 
تفسیر   .3 هیجانی،  تحریک   .2 اضطراری،  وضعیت  از  آگاهی   .1

موقعیت، 4. محاسبه هزینه و پاداش، و 5. تصمیم گیری. 
)پیلیاوین، 1990(

نظریه فرآیند 
تصمیم گیری التانه و 

دارلی

نیازمند  به  که  می گیرند  تصمیم  افراد  روانشناختی،  فرآیند  یک  طی 
کمک کنند یا نکنند: 1. توجه به موقعیت اضطراری، 2. تفسیر درست 
موقعیت اضطراری، 3. مسئول دانستن خویش در قبال مشکل ایجاد 
شده، 4. ارزیابی توانایی ها و مهارت های مورد نیاز برای اقدام، و 5. 

تصمیم گیری نهایی.

)بارون و همکاران، 
)1389

نظریه تسکین حالت 
منفی سیالدینی

بد خود  تا احساسات  نیازمندان کمک می کنند  به  دلیل  این  به  افراد 
را کاهش دهند. 

)سیالدینی و همکاران، 
)1981

افراد زمانی که بدانند کمک هایشان اثر مثبتی روی نیازمند دارد بیشتر به نظریه لذت هم حسی
ایشان کمک می کنند به همین دلیل بازخور دادن به ناظران مهم است. 

)بارون و همکاران، 
)1389

نظریه هم دلی باتسون
بیشتری  نیازمند بگذارند احتمال  افرادی که قادرند خود را به جای 
دارد که به آن ها کمک کنند. سه نوع اتخاذ چشم انداز »خودت را جای 
خیالی«  شخصیت  با  »همانندسازی  و  بکن«  را  »فکرش  بگذار«،  او 

هم دلی را افزایش می دهند. 
)دو و همکاران، 1997(

ت شناسی 
زیس

اجتماعی

نظریه بقای ژنتیکی

بدست  را  موفقیت  ها  تمام  تا  بمانند  زنده  آنقدر  دارند  عالقه  ژن ها 
بیاورند. از آنجایی که این امکان برای آن ها نیست سعی می کنند که 
با کمک به ژن های مشابه خویش به این هدف نائل شوند. به همین 
دلیل افراد عالقه دارند تا به کسانی که به خودشان شباهت بیشتری 
دارند کمک کنند. این شباهت می تواند ناشی از رابطه فامیلی، دوستی 

و یا دیگر شباهت ها میان ناظر و نیازمند باشد. 

)بدار، 1381(
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دعوت مردم برای کمک به محرومان )پاسخ به نیازهای اجتماعی( را شناسایی و در ادامه با اولویت بندی 
مقوله های مختلف این مدل ابعاد نگرشی-دانشی را اولویت دارترین مقوله معرفی کردند. نیت و انگیزه 
رفتار، هشدار نسبت به پیامدهای عدم انفاق، توصیف رفتار مطلوب منفقان، روش های کاهش نگرانی و 
استفاده از جاذبه های تبلیغاتی مناسب در اولویت های بعدی قرار دارند )مسعودی پور و خیری، 1396(. 

یافته های پژوهش گنجی و همکاران )1394( نیز حاکی از وجود رابطه معنادار و مستقیم بین متغیرهاي 
دین داري، عدالت خواهي، انسجام اجتماعي، اعتماد اجتماعي، تعلق و تعهد اجتماعي با مشارکت در امور 

خیریه و وقف است )گنجی و همکاران، 1394(.

4-الگویمفهومیپژوهش
به منظور ترسیم مدل نظری پژوهش، ابتدا تمامی متغیرهای اثرگذار بر مشارکت مردمی استخراج و در 
تلفیق  پژوهش که حاصل  نظری  )3( مدل  ماهیت های مشابه دسته بندی شدند. جدول  اساس  بر  ادامه 

نظریه های فوق است را ارائه می کند. 
این پژوهش به دنبال آن است که در راستای طراحی ابعاد مشارکت مردمی در مرحله استقرار نوآوری  
با  حاضر  پژوهش  تمایز  محل  هدف،  این  کند.  بهره جویی  نوع دوستی  ادبیات  از  خیریه ها،  اجتماعی 

پژوهش های نامبرده است.

5-روشپژوهش

5-1-ابزارجمعآوریدادهها
به منظور جمع آوری ادبیات پژوهش از مطالعات کتابخانه ای و به منظور جمع آوری داده های تجربی، از 

مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شده است. 
جهت جمع آوری داده های تجربی از افرادی که سابقه کار و فعالیت در مراکز خیریه نوآور و یا در جلب 
مشارکت های مردمی را دارا بودند استفاده شد. مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. به این 
با 12 تن از خبرگان مصاحبه شد. ویژگی های مصاحبه شوندگان در جدول )4( آمده است. از  ترتیب 

مصاحبه شوندگان خواسته شد تا مدل نظری پژوهش را با توجه به تجارب خود تکمیل کنند.  

5-2-پیادهسازیروشتحلیلمضموندرپژوهش
به منظور پاسخ به سؤال پژوهش، بر اساس فرایند معرفی شده توسط عابدی جعفری و همکاران )1390( 
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جدول)3(.مدلنظریپژوهش:عواملمؤثربرمشارکتمردمیدرنوآوریاجتماعی

متغیرهاابعاد فرعیابعاد اصلی

آگاه سازی

معرفی طرح و بیان نیازها
تشریح دقیق نیاز

نمایان ساختن اضطراری بودن نیاز

چگونگی معرفی طرح و 
بیان نیاز

ابراز نیاز در زمان شادی و نه حالت خلقی بسیار مثبت ناظران
ابراز نیاز در زمان حالت بد خلقی ناظران با تأکید بر توانایی کمک رسانی 

در بهبود شرایط ایشان
معرفی طرح و ابراز نیاز در مجامع کوچک و دوستانه

ایجاد هم حسی نسبت به 
نیازمندان

تالش برای درک نیاز و موقعیت اضطراری ایجاد شده از نگاه نیازمند
درخواست توصیف احوال خود در صورت قرار داشتن به جای نیازمند 

به تصویر کشیدن شرایط نیازمند
درگیر کردن افراد با جان واقعی نه با جان آماری

آگاه کردن ناظران نسبت به بی گناهی نیازمند و موقعیت ایجاد شده برای ایشان

شناخت افراد نسبت به نقش، 
ضرورت و نتیجه حضورشان

تأکید بر کافی نبودن پست های سازمانی برای رسیدگی به نیازهای اجتماعی 
اطالع رسانی نتیجه مشارکت داوطلب به ایشان    

معرفی و تخصیص افراد بر 
بیان ارزش ها و شرایط مشترک میان نیازمند و ناظر اساس شباهت و عالئق فرد

تقویت هویت و 
تأکید بر اشتراکات مردمی انسجام اجتماعی

تأکید بر ارزش های اجتماعی مشترک
مدیریت تضادهای فرهنگی

تسهیل و جذاب 
نمودن مشارکت 

داوطلبانه

پرداخت حق الزحمه و پاداش های مادی جذاب نمودن مشارکت

تسهیل مشارکت
جبران خسارت های وارده به داوطلب در حین مشارکت

واگذاری هر مسئولیت تنها به یک نفر
ایجاد احساس آرامش برای داوطلبان

یادگیری و 
مهارت افزایی

قرار دادن افراد در معرض 
معرفی دیگر مشارکت کنندگان و فعالیت های انجام شده از سوی آنانالگوهای جامعه پسند

آموزش مهارت های انسانی، 
آموزش مددکاری و مهارت های مورد نیاز به داوطلبان فنی و ادراکی به افراد

یادگیری از طریق تقویت 
مثبت و منفی

حذف خاطرات بد مشارکت های قبلی 
حفظ و تقویت خاطرات مثبت مشارکت های قبلی 

بهبود تعامل و 
ارتباط کنشگران 

اصلی

بهبود تعامل و ارتباط 
نیازمندان و داوطلبان

جلوگیری از واکنش منفی و پرخاش نیازمندان به داوطلبان 
آموزش آداب سپاسگزاری را به نیازمندان 

مطلع نکردن نیازمندان از مزایای در نظر گرفته شده برای ناظران
بهبود تعامل و ارتباط 
داوطلبان و مسئوالن

مخفی نگه داشتن ارتباط داوطلبان با نیازمندان خاص مثل معتادان و یا 
افراد مبتال به ایدز 
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گام های زیر برداشته شد:
الف( آشنا شدن با داده ها

به منظور آشنایی هر چه بیشتر با داده ها و کشف و استخراج داللت های مشارکت از آن ها، چندین و چند 
مرتبه مطالعه شدند. پس از مطالعه عمیق داده ها، قسمت هایی که قابلیت پاسخ به سؤال پژوهش را دارا 

بودند به منظور شروع فرآیند تحلیل وارد مرحله بعد شده و دیگر داده ها از دور خارج شدند.
ب( ایجاد کدهای اولیه و کدگذاری

در این گام با مد نظر قرار دادن سؤال پژوهش، کدهای باز ایجاد شدند. در راستای استخراج و کشف 
کدهای باز ابتدا متن به قسمت های کوچکتری تقسیم شد. سپس با مطالعه مجدد داده ها، خردمایه های 
قالب یک  بودند که در  امور خیر استخراج شدند. خردمایه ها همان عصارة متون  مشارکت مردمی در 
مطالعه  با  ادامه،  در  تئوریزه می کردند.  را  نوع دوستانه و جامعه پسند  رفتارهای  مردمی،  جمله مشارکت 
خردمایه های مشارکت، داللت های )آشکار و پنهان( بیشینه سازی و جلب مشارکت های مردمی استخراج 
شدند. به منظور تأیید کدهای استخراج شده، نه تنها فرآیند کدگذاری چندین بار از سوی محقق تکرار 

گردید، بلکه فرآیند کدگذاری توسط دو فرد دیگر نیز به صورت جداگانه انجام پذیرفت.
ج( جستجو و شناخت مضامین

قرار  ارزیابی  مورد  بیان شده و مجدداً  فهرست وار  باز  یعنی کدهای  قبل  گام، خروجی مرحلة  این  در 

جدول)4(.پیشینهمصاحبهشوندگان
پیشینه

نگارش پایان نامه با موضوع طراحی مدل بازاریابی اجتماعی انفاق و سابقه فعالیت در مراکز خیریه و مسجد جمکران
سابقه فعالیت در مراکز خیریه و پژوهشگر حوزه کارآفرینی

معاون طرح و برنامه قرارگاه جهادی امام رضا علیه السالم و مسئول طرح جهاد مهربانی
از مسئولین طرح جهاد مهربانی

قائم مقام قرارگاه جهادی امام رضا علیه السالم و از فعاالن طرح جهاد مهربانی
فعال در خیریه و دانشجوی دکتری خط مشی گذاری عمومی

دکتری خط مشی گذاری و از مسئولین هیئت میثاق با شهدای دانشگاه امام صادق علیه السالم
مسئول طرح جهادی یک عالمه درخت

مسئول جمعیت مردمی حور
معاون داوطلبان قرارگاه جهادی امام رضا علیه السالم

مسئول جمعیت مردمی حنیفا

مسئول طرح ملی نذر فرهنگی
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کنار  داشتند  مشابهی  مضامین  که  اولیه ای  کدهای  پایه،  مضامین  استخراج  منظور  به  ادامه،  در  گرفتند. 
یکدیگر قرار داده شده و مضامین پایه ایجاد شدند. در این میان، کدهایی که مضامین مشابهی داشتند 
حذف شده و تنها یک نسخه از آن ها نگه داری شد. همچنین، کدهای بازی که قابلیت ترکیب با دیگر 

کدها را داشتند و یا خود باید به چندین قسمت معنادار تقسیم می شدند، اصالح شدند.
د( ترسیم شبکه مضامین

با مطالعه مضامین پایه، ابتدا مضامین سازمان دهنده و در ادامه مضامین قراگیر ایجاد شدند. در ادامه به 
منظور مرتب کردن مضامین موجود نمودار درختی آن ها ترسیم گردید. با بررسی مجدد نمودار از سوی 
پژوهشگر و نیز در فرصت بعدی با همکاری استاد راهنما مضامین ساخته شده اصالح و یا جابجا شدند.
در هر یک از سه مرحله پیشین کدگذاری توسط سه فرد مستقل انجام شد و کدگذاری تا جایی ادامه 
یافت که تمام کدگذاران به اجماع رسیدند. این فرآیند هم برای کشف مدل نظری و هم برای کدگذاری 

مصاحبه ها انجام پذیرفت. 
ه( تحلیل شبکه مضامین

در این مرحله نمودار ساخته شده تشریح و هر یک از مضامین به صورت جداگانه و با استفاده از موضوع 
و یا مصاحبه ها توصیف شدند. 

و( تدوین گزارش
پس از کشف داللت های بیشینه سازی مشارکت مردمی و ترسیم شبکه مضامین، به توصیف شبکه مضامین 
اجتماعی  نوآوری  در  مردمی  ابعاد مشارکت  نیز،  ادامه  در  پرداخته شد.  پژوهش  با سؤال  آن  ارتباط  و 

طراحی شدند. جدول )5( نحوه کدگذاری مصاحبه ها را نشان می دهد. 

6-تجزیهوتحلیلیافتهها
مصاحبه ها با روش تحلیل مضمون کدگذاری شدند. خروجی این فرآیند، مدلی است که در جدول )6( 
ارائه شده است. در ادامه با تکمیل ادبیات نظری پژوهش توسط یافته های حاصل از مصاحبه ها، مدل 

نهایی پژوهش ارائه می شود.

6-1-توصیفشبکهمضامین
- آگاه سازی

اولین گامی که افراد برای پاسخ به موقعیت اضطراری ایجاد شده و بروز رفتار جامعه پسند طی می کنند، 
آگاه سازی است. افرادی که به دنیای پیرامونی خود توجهی ندارند، هرگز در یاری رسانی به دیگران توفیق 
نیاز و طرح نوآورانه زیاد شود، مشارکت آن ها  از  افراد  نخواهند داشت. در واقع به میزانی که آگاهی 
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جدول)5(.شیوهکدگذاریمصاحبهها

مضامین پایهمتن مصاحبهمصاحبه شونده

PB

آن  راستای  در  و  پرسیده  افراد  نکردن  مشارکت  علت  که  صورتی  در 
برنامه ریزی شود، مشارکت افزایش می یابد. شاید علت مشارکت نکردن 

افراد خاطره ای بد از مشارکت های قبلی باشد.
مشارکت  از  دارد  هزینه  برایشان  مشارکت  که  آن  علت  به  افراد  برخی 
خودداری می کنند. این هزینه ها شامل هزینه های مادی و غیرمادی است. 
به عنوان مثال فرد نگران آن است که در حین کمک به شخصی که دچار 
اختالالت روحی و روانی است حال خودش نیز خراب شده یا آن که 
گرفتار دزدی شود که به اشتباه خود را نیازمند جا زده است. این مسئله 
نیز وجود دارد. در کل، عالوه بر هزینه های مشارکت که  نیازمند  برای 
باید کاهش یابد. برای کاهش هزینه ها، هزینه های جانبی مشارکت را خود 
پرداخت کنید یا از نیازمند بخواهید که در پرداخت به شما کمک کند، 
به منظور جلوگیری از سوءاستفاده افرادی که خود را نیازمند جا می زنند 
افزایش  با  این کار  امنیتی محکمی داشت.  باید سازوکارهای حقوقی و 

اعتماد مخاطب، موجب افزایش مشارکت می شود.
مورد دیگر شفافیت است. هر چه شفافیت بیشتر باشد مشارکت افزایش 
می یابد. به عنوان مثال ناظران باید بدانند که آیا مبالغ بخشیده شده صرف 

رسیدگی به نیاز شد یا خیر.
ناظرانی که بدانند کمک آن ها اثربخش است کمک بیشتری می کنند. مثال 
تا  به جای صفرهای هزارتومانی سه کپسول می گذارند  مترو  گاهی در 
با این کار به شما نشان دهند که با تنها هزار تومان می شود سه کپسول 
)برای درمان( تهیه کرد. در واقع با پول ناچیزی مثل هزار تومان می شود 
کار بزرگی کرد. باید کار کوچک و خرد ناظران را ارزشمند جلوه دهید. 
ارتباط با خیّر بسیار مهم است. نتیجه مشارکت خیّر را به ایشان گزارش 
دهید تا بداند که مشارکتش چه اثری داشته است. این کار موجب افزایش 
مشارکت می گردد. همچنین از خیّرین بپرسید که چه چیزی برای آن ها 
مهم است. به عنوان مثال، در صورتی که راجع به زمان و مکان محدودیت 

دارند، زمان و مکان مالقات را به ایشان واگذار کنید.

مسائل  پرسش   :PB1

برای  افراد  مشکالت  و 
مشارکت و تالش برای حل 

آن ها
بد  خاطرات  حذف   :PB2

مشارکت های قبلی
پرداخت حق الزحمه   :PB3

و پاداش های مادی
خسارت های  جبران   :PB4

داوطلب در حین  به  وارده 
مشارکت

و  بررسی صالحیت   :PB5

عدم سوءسابقه نیازمندان و 
توانمندان

PB6: ارائه گزارش تصویری 

از رسیدگی به نیاز
نتیجه  اطالع رسانی   :PB7

مشارکت داوطلب به ایشان    
دادن  جلوه  مهم   :PB8

مشارکت
PB9: واگذاری حق انتخاب 

زمان و مکان به داوطلب و 
تطبیق خود با محدودیت های 

داوطلب

نیز افزایش می یابد. آگاه شدن نسبت به ضرورت یک نیاز، چگونگی آگاه شدن، مطلع شدن از نقش و 
ضرورت حضور خویش در طرح های خیریه های نوآور اجتماعی، هم حس شدن با نیازمندان و آگاهی از 

شباهت با نیازمند مقوله هایی هستند که میزان مشارکت در طرح های مزبور را افزایش می دهند. 
- تقویت هویت و انسجام اجتماعی

میزان مشارکت شهروندان کشورها و جوامعی که انسجام اجتماعی شان زیاد است، نسبت به جوامعی که 
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جدول)6(.یافتههایحاصلازمصاحبهها
ابعاد اصلی 

متغیرها )مضامین پایه(ابعاد فرعی )مضامین سازمان دهنده()مضامین فراگیر(

آگاه سازی

شناخت افراد نسبت به نقش، ضرورت 
مهم جلوه دادن مشارکت و نتیجه حضور خویش

معرفی و تخصیص افراد بر اساس 
واگذاری حق انتخاب نیازمند به داوطلب شباهت و عالئق فرد

تقویت هویت و 
انسجام اجتماعی

توسعه هویت های فامیلی، محلی و 
سایر تقسیم بندی های خرد اجتماعی

استفاده از هیئت تربیتی
استفاده از شیوه های حقیقی و مجازی به منظور افزایش ارتباط میان محله 

ها، مناطق و افراد جامعه
طراحی کمپین

بهبود تعامل 
کنشگران اصلی

بهبود تعامل و ارتباط داوطلبان و 
مسئوالن

آمادگی دائمی برای پاسخگویی به سؤاالت داوطلبان 
تحمیل نکردن اعتقادات خاص به داوطلب با رعایت خطوط قرمز

تسهیل و جذاب 
نمودن مشارکت 

داوطلبانه

جذاب نمودن مشارکت
ارائه مدرک 

هویت بخشی و ارائه کارت عضویت 
پرسش انگیزه مشارکت داوطلبان و تالش برای پاسخ به آن انگیزه ها

تسهیل مشارکت

آسان سازی رفت و آمد 
ارائه خدمات نگه داری کودکان و سالمنداِن تحِت مراقبت داوطلبان

پاسخ سریع به اعالم آمادگی داوطلب و معطل نکردن ایشان در طول فرآیند
واگذاری حق انتخاب زمان و مکان به داوطلب و تطبیق خود با 

محدودیت های داوطلب 
پرسش مسائل و مشکالت افراد برای مشارکت و تالش برای حل آن ها

درخواست کمک از داوطلبان متناسب با توان ایشان

یادگیری و 
مهارت افزایی

قرار دادن افراد در معرض الگوهای 
جامعه پسند

معرفی ائمه به عنوان الگوهای سرآمد در رفتارهای نوع دوستانه 
ارائه گزارشی از مشارکت افراد مشهور

آموزش مهارت های انسانی، فنی و 
ادراکی به افراد

برگزاری کالس های آموزشی ضمن خدمت و پیش از خدمت به منظور 
آموزش مهارت های مورد نیاز

یادگیری از طریق تقویت مثبت و 
منفی

برگزاری جلسات تقدیر از داوطلبان به صورت آزاد و همگانی به منظور 
جذب تماشاچیان

اعتمادسازی

همکاری با سازمان های مورد اعتماد 
جامعه

قرار دادن خیریه ها ذیل هیئات و یا سازمان های مورد اعتماد جامعه مثل 
مساجد و سازمان های غیرانتفاعی 

دولتی نبودن خیریه ها و امور بشردوستانه 

افزایش شفافیت
ارائه مشخصات و بیوگرافی کامل طرح نوآوری اجتماعی و یا خیریه 

ارائه گزارش تصویری از رسیدگی به نیاز 

جلوگیری از سوءاستفادة توانمندان و 
نیازمندان

بررسی صالحیت و عدم سوءسابقه نیازمندان و توانمندان 
کنترل رابطه نیازمند و توانمند 

برپایی ساختار حقوقی و امنیتی به منظور رسیدگی به شکایات
شناسایی نیازمندان واقعی

استفادة صحیح از منابع بخشیده شده 
توسط مردم

عدم استفاده از منابع مالی اهدا شده برای مصارف غیر ضروری خیریه
عدم سوءاستفاده شخصی از منابع مالی اهدا شده
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جدول)7(.ابعادمشارکتمردمیدرنوآوریاجتماعی

متغیرهاابعاد فرعیابعاد اصلی

آگاه سازی

معرفی طرح و بیان نیازها
تشریح دقیق نیاز

نمایان ساختن اضطراری بودن نیاز

چگونگی معرفی طرح و 
بیان نیاز

ابراز نیاز در زمان شادی و نه حالت خلقی بسیار مثبت ناظران
ابراز نیاز در زمان حالت خلقی بد ناظران با تأکید بر توانایی کمک رسانی در 

بهبود شرایط ایشان
معرفی طرح و ابراز نیاز در مجامع کوچک و دوستانه

ایجاد هم حسی نسبت به 
نیازمندان

تالش برای درک نیاز و موقعیت اضطراری ایجاد شده از نگاه نیازمند

درخواست توصیف احوال خود در صورت قرار داشتن به جای نیازمند 

به تصویر کشیدن شرایط نیازمند

درگیر کردن افراد با جان واقعی نه با جان آماری

آگاه کردن ناظران نسبت به بی گناهی نیازمند و موقعیت ایجاد شده برای ایشان

شناخت افراد نسبت به 
نقش، ضرورت و نتیجه 

حضور خویش

تأکید بر کافی نبودن پست های سازمانی برای رسیدگی به نیازهای اجتماعی 

اطالع رسانی نتیجه مشارکت داوطلب به ایشان    

مهم جلوه دادن مشارکت 
معرفی و تخصیص افراد 

بر اساس شباهت و عالئق 
فرد

بیان ارزش ها و شرایط مشترک میان نیازمند و ناظر 

واگذاری حق انتخاب نیازمند به داوطلب 

ت و انسجام 
ت هوی

تقوی
اجتماعی

تأکید بر اشتراکات مردمی 
تأکید بر ارزش های اجتماعی مشترک

مدیریت تضادهای فرهنگی

توسعه هویت های 
فامیلی، محلی و سایر 
تقسیم بندی های خرد 

اجتماعی

استفاده از هیئات تربیتی
استفاده از شیوه های حقیقی و مجازی به منظور افزایش ارتباط میان محله ها، 

مناطق و افراد جامعه
طراحی کمپین

بهبود تعامل و ارتباط کنشگران اصلی

بهبود تعامل و ارتباط 
نیازمندان و داوطلبان

جلوگیری از واکنش منفی و پرخاش نیازمندان به داوطلبان 

آموزش آداب سپاسگزاری را به نیازمندان 

مطلع نکردن نیازمندان از مزایای در نظر گرفته شده برای ناظران

بهبود تعامل و ارتباط 
داوطلبان و مسئوالن

افراد  یا  و  معتادان  مثل  خاص  نیازمندان  با  داوطلبان  ارتباط  نگه داشتن  مخفی 
مبتال به ایدز 

آمادگی دائمی برای پاسخگویی به سؤاالت داوطلبان 

تحمیل نکردن اعتقادات خاص به داوطلب در عین رعایت خطوط قرمز
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ت داوطلبانه
ب نمودن مشارک

تسهیل و جذا
جذاب نمودن مشارکت

پرداخت حق الزحمه و پاداش های مادی 
ارائه مدرک 

هویت بخشی و ارائه کارت عضویت 
پرسش انگیزه مشارکت داوطلبان و تالش برای پاسخ به آن انگیزه ها

تسهیل مشارکت

آسان سازی رفت و آمد 
ارائه خدمات نگه داری کودکان و سالمنداِن تحِت مراقبت داوطلبان

جبران خسارت های وارده به داوطلب در حین مشارکت
پاسخ سریع به اعالم آمادگی داوطلب و معطل نکردن ایشان در طول فرآیند

واگذاری حق انتخاب زمان و مکان به داوطلب و تطبیق خود با محدودیت های 
داوطلب 

پرسش مسائل و مشکالت افراد برای مشارکت و تالش برای حل آن ها
درخواست کمک از داوطلبان متناسب با توان ایشان

واگذاری هر مسئولیت تنها به یک نفر
ایجاد احساس آرامش برای داوطلبان

ت افزایی
یادگیری و مهار

قرار دادن افراد در معرض 
الگوهای جامعه پسند

معرفی دیگر مشارکت کنندگان و فعالیت های انجام شده از سوی آنان
معرفی ائمه به عنوان الگوهای سرآمد در رفتارهای نوع دوستانه 

ارائه گزارشی از مشارکت افراد مشهور
آموزش مهارت های 

انسانی، فنی و ادراکی 
به افراد

برگزاری کالس های آموزشی ضمن خدمت و پیش از خدمت به منظور 
آموزش مهارت های مورد نیاز

آموزش مددکاری و مهارت های مورد نیاز به داوطلبان 

یادگیری از طریق تقویت 
مثبت و منفی

حذف خاطرات بد مشارکت های قبلی 
حفظ و تقویت خاطرات مثبت مشارکت های قبلی 

برگزاری جلسات تقدیر از داوطلبان به صورت آزاد و همگانی به منظور 
جذب تماشاچیان

اعتمادسازی

همکاری با سازمان های 
مورد اعتماد جامعه

قرار دادن خیریه ها ذیل هیئات و یا سازمان های مورد اعتماد جامعه مثل مساجد 
و سازمان های غیرانتفاعی 

دولتی نبودن خیریه ها و امور بشردوستانه 

افزایش شفافیت
ارائه مشخصات و بیوگرافی کامل طرح نوآوری اجتماعی و یا خیریه 

ارائه گزارش تصویری از رسیدگی به نیاز 

جلوگیری از سوءاستفادة 
توانمندان و نیازمندان

بررسی صالحیت و عدم سوءسابقه نیازمندان و توانمندان 
کنترل رابطه نیازمند و توانمند 

برپایی ساختار حقوقی و امنیتی به منظور رسیدگی به شکایات
شناسایی نیازمندان واقعی

استفادة صحیح از منابع 
بخشیده شده توسط مردم

عدم استفاده از منابع مالی اهدا شده برای مصارف غیر ضروری خیریه
عدم سوءاستفاده شخصی از منابع مالی اهدا شده
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از "مای جمعی" ضیعف تری برخوردارند، در طرح های بشردوستانه بسیار بیشتر و نمایان تر است. به این 
ترتیب، ابزارها و سازوکارهایی که هویت های مّلی و محلی را افزایش می دهند، موجب افزایش مشارکت 
افزایش مشارکت  بیان دیگر، در صورتی که خواهان  به  شهروندان در طرح های نوع دوستانه می شوند. 
افراد در طرح های نوآوری اجتماعی نوع دوستانه هستیم، باید زمینه ای را فراهم سازیم تا افراد مسائل و 
مشکالت دیگران را مسائل و مشکالت خویش معنا کنند. میزان موفقیت در این امر، میزان موفقیت در 

جلب مشارکت مردمی در این گونه طرح های نوآوری اجتماعی را افزایش خواهد داد. 
- تسهیل و جذاب نمودن مشارکت داوطلبانه

افراد هنگام مواجهه با طرح های نوآوری اجتماعی به سرعت هزینه ها و مزایای مشارکت را محاسبه و در 
صورت برتری مزایا اقدام به مشارکت می کنند. طرح هایی که هزینه های کمی به داوطلبان تحمیل کنند، یا 
هزینه های وارد شده به آن ها در طول مشارکت را پوشش دهند و یا بدیل هایی در راستای افرایش منافع 
بالتبع  بیشتری در جلب مشارکت مردم در طرح های نوآوری اجتماعی و  داوطلبان طراح کنند، توفیق 
حل مسائل و مشکالت اجتماعی خواهند داشت. به این منظور باید تالش شود تا حد امکان هزینه های 

مشارکت کاهش و مزایا و منافع آن افزایش داده شود. 
- یادگیری و مهارت افزایی

داشتن مهارت مرتبط با مسئله و مشکل اجتماعی نقش بسزایی در افزایش میزان مشارکت دارد. هنگامی 
بر  مبتنی  آن ها  تصمیم  کنند،  مشارکت  اجتماعی  نوآوری  در یک طرح  تا  افراد خواسته می شود  از  که 
ارزیابی میزان توانایی و مهارت های خویش است. ابزارها و سازوکارهایی نظیر قرار دادن افراد در معرض 
الگوهای جامعه پسند، آموزش مهارت های فنی، ادراکی و انسانی به آن ها و نیز یادگیری از طریق تقویت 
مثبت و منفی راه حل هایی هستند که با باال بردن مهارت و یادگیری داوطلبان، میزان مشارکت آن ها در 

نوآوری اجتماعی را افزایش می دهند. 
- اعتمادسازی

اعتماد از جمله ارکان اساسی تعیین کننده مشارکت است. هر چقدر که میزان اعتماد افراد به یکدیگر و 
در کل اعتماد اجتماعی افزایش یابد مشارکت در امور خیر و طرح های نوآوری اجتماعی بشردوستانه نیز 

افزایش خواهد یافت. اعتماد شرط الزم مشارکت است.
- بهبود تعامل و ارتباط کنشگران اصلی

شیوه تعامل با ناظران عامل مهمی در تعیین میزان مشارکت است. شیوه تعامل به نحوه ارتباط میان ناظران، 
نیازمندان و مسئوالن اشاره دارد. به میزانی که کیفیت ارتباط این بازیگران افزایش یابد، احتمال مشارکت در 
نوآوری های اجتماعی نیز افزایش می یابد. به این ترتیب، بهبود تعامل نیازمندان با داوطلبان و داوطلبان با 
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مسئوالن نوآوری اجتماعی موجب مشارکت حداکثری ناظران در طرح های نوآوری اجتماعی خواهد شد. 
به منظور سنجش روایی پژوهش، عالوه بر آن که مضامین فراگیر، سازمان دهنده و پایه تمامًا با مطالعه 
ساخت  و  کدگذاری  مراحل  تمامی  در  گرفتند،  قرار  تأیید  مورد  مصاحبه ها  و  پژوهش  ادبیات  مجدد 
مضامین، نظرات و رهنمودهای دو تن از خبرگان نیز لحاظ شده و جرح و تعدیل نهایی تا رسیدن به 

اجماع ادامه یافت. 

همچنین، به منظور سنجش پایایی پژوهش و با استفاده از کدگذاران مستقل، ضریب  پایایی طبق روش 
هولستی عبارت بود از:

 PAO = 2M/)n1+n2(
PAO = 2 )57(/)60+58(= % 97

در این فرمول PAO درصد توافق مشاهده شده )ضریب پایایی(، M تعداد توافق در دو مرحله کدگذاری، 
n1 تعداد واحدهای کدگذاشته در مرحله اول و n2 تعداد واحدهای کدگذاشته در مرحله دوم است. این 

رقم بین صفر )هیچ توافق( یا یک )توافق کامل( متغیر است. 

7-جمعبندی
جوامع مختلف در تالش اند تا از طریق حل مسائل و آسیب های اجتماعی سطح رفاه و عدالت را در 
جوامع خویش افزایش دهند. در واقع، هنگامی که در جوامع ارزش های اجتماعی با شکست مواجه شده 
و عده ای محروم و ناتوان می شوند، سیاست گذارن مبتنی بر وظیفه خود )که احیای ارزش های اجتماعی 
شکسته شده است(، با طراحی راه حل ها و وضع سیاست ها در مسیر رسیدگی مؤثر به نیازهای اجتماعی 
نیازهای  به  رسیدگی  مسیر  در  نیز  دولت ها  اجتماعی،  ارزش های  شکست  بر  عالوه  می کنند.  حرکت 
اجتماعی با شکست مواجه می شوند. در راستای پر کردن این شکاف، خیریه ها و سازمان های مردم نهاد 
ارائه راه حل های بدیع و مؤثر شکست دولت ها در پاسخگویی به مسائل  با نوآوری و  تا  در تالش اند 
اجتماعی را جبران کنند. در این مسیر، اثرگذاری نوآوری خیریه ها به میزان مشارکت مردم در این طرح ها 
وابسته است. در واقع، به میزانی که مشارکت مردم در نوآوری های اجتماعی افزایش یابد، نرخ حل مسائل 

اجتماعی نیز افزایش خواهد یافت. 
در  مردم  می توان مشارکت  که چگونه  بود  این سؤال  به  پاسخی  ارائه شد،  پژوهش حاضر  در  آن چه 
تسهیل  جامعه،  اجتماعی  انسجام  و  هویت  تقویت  آگاه سازی،  داد؟  افزایش  را  اجتماعی  نوآوری های 
ارتباط  و  تعامل  بهبود  و  اعتمادسازی  مهارت افزایی،  و  یادگیری  داوطلبانه،  مشارکت  نمودن  و جذاب 
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کنشگران اصلی به عنوان ابعاد اصلی جلب مشارکت مردمی در نوآوری های اجتماعی معرفی شدند. ذیل 
هر بعد، ابزارهایی قرار دارد که بکارگیری آن ها، زمینه ساز مشارکت حداکثری در استقرار نوآوری های 

اجتماعی و به دنبال آن حل مسائل اجتماعی می شود.  
مفاهیم  بر  آن  پیشنهادی  ابزارهای  ابتنای  می کند،  متمایز  پیشین  پژوهش  های  از  را  پژوهش  این  آن چه 
روان شناسی اجتماعی و جامعه شناسی است. همانطور که در قسمت ادبیات نظری پژوهش نیز بیان شد 
خیلی اوقات ناظران علی رغم مشاهده نیازمند و آگهی نوآوری اجتماعی )برنامه نوآورانه ای که در مسیر 
حل مسائل اجتماعی، راه حل نوآورانه ای را ارائه و مردم را دعوت به مشارکت می کند( به سادگی از کنار 
آن رد می شوند. به این ترتیب، اثرگذاری روش هایی نظیر طراحی مشترک، کمپ های ایده، بانک های ایده 
و دیگر روش ها که در قسمت پیشینه پژوهش ارائه شد، به شدت کاهش می یابد زیرا داوطلبان به دالیلی 
نظیر شهرنشینی، تقسیم کار، محاسبه هزینه-فایده مشارکت و ... اصاًل وارد فرآیند نمی شوند. از این رو، 
در این پژوهش تالش شد تا با توجه به چرایی نوع دوستی مردم، ابزارهای جلب مشارکت مردمی در 
برنامه های نوآوری اجتماعی طراحی شود تا این ابزارها از قدرت الزم برای جلب مشارکت مردمی در 

نوآوری اجتماعی را دارا باشند.
در پایان پیشنهاد می شود که با استفاده از روش هایی نظیر IPA، سازوکارهای جلب مشارکت مردمی در 
برنامه های نوآوری اجتماعی برای یک طرح خاص نوآوری اجتماعی طراحی شوند و مشخص شود که 
میزان اهمیت و عملکرد طرح مورد نظر در هر یک از ابزارها به چه شکل است. همچنین پیشنهاد می شود 
که در تحقیقات آتی به شیوه های جلب مشارکت مردمی در سیاست های نوآوری اجتماعی نیز پرداخته شود. 
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1 کمک به افراد آسیب دیده –اعم از فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ...- برای بازگشت به شرایط عادی زندگی.
2  User-led
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6  User or stakeholder fora

7  Advisory board
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