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چکیده
سازمانهای خیریه مردمنهاد باوجود ماهیت مستقل از منابع دولتی ،میتوانند از تأمین مالی جمعی برای حصـول
چشماندازهای خود بهره ببرند .پیشرفت روزافزون فناوریهای اینترنتی و عالقهی جامعـه بشـری در اسـتفاده از
رسانهها ی اجتماعی ،نقطه قوتی است که جای بررسی دارد .هدف این مقاله بررسی عوامـل مـثرر بـر کـارکرد
رسانههـای اجتمـاعی در موفقیـت تـأمین مـالی جمعـی مثسسـات خیریـه بـوده کـه بـه روو ت ـوری داده بنیـاد
انجامگرفته است .در این راستا و به علت نبود پیشینه مطالعاتی دانشگاهی ،نتایج گزاروهای ساالنهی کشورها و
مراکز تحقیقاتی و تجربیات مدیران مالی خیریهها ،مطالعه و با بررسی سـطر بـه سـطر مطالـب ،کدگـااریهـای
تحلیل محتوا انجامشده است .مثلفهها در هشت مقولـهی نهـایی دسـتهبنـدی ،روایـی سـنجی و سـدر در قالـب
الگوی پارادایم و فرضیات ارائه شدهاند .نتایج نشان میدهد که وجود استراتژی همراستای تأمین مالی ،مدیریت
کارآمد رسانهها و اعتبار سمن ،علت شکلگیـری موفـ پـروهه در بسـتر فنـاوری االالعـات و کـاربرد صـحی
رسانهها بوده و تبلیغات و اشتراک رسـانهای و ارتباالـات خیـرین بـا سـمن ،زمینـهی سـاختاری رشـد را فـراهم
میکند؛ تا مقولهی محتوا القا و بودجه موردنیاز با موفقیت تأمین شود.
کلیدواژگان :رسانههای اجتماعی ،مدل اهدای تأمین مالی جمعی ،خیریه ،ت وری داده بنیاد.
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مقدمه
سازمان مردمنهاد (سمن)  7به سازمانی االالق میشود که باشخصیت حقوقی مستقل ،غیردولتـی،
غیرانتفاعی ،غیرسیاسی ،برای انجام فعالیت داواللبانه با گـرای

فرهنگـی ،اجتمـاعی ،مـاهبی و

بشردوستانه و بر اساس قانونمنـدی و اساسـنامهای مـدون ،رعایـت چـارچو قـوانین موضـوعه
کشور و مفاد آییننامههای اجرایی آن فعالیت میکند (استون  .)4002،4ایـن سـازمانهـا ،الیـ
گستردهای از مسائل پی

روی انسـان امـروزی را چـون آمـوزو در سـطول مختلـ  ،مسـائل

دینی ،ماهبی ،فرهنگی ،هنری ،محیطزیست ،مبارزه بـا فقـر و اعتیـاد و سـایر مسـائل بـه جهـت
تالو در بهبود امور و ایجاد پیشرفتهای مردمی شامل میشوند .وجود سمنها با توجه بـه نـو
مس ولیتها و اهدافی که پی

رو دارند و توجه به فرایند جهانیسازی در هـر جامعـهای ،دارای

اهمیت بوده و میتواند سبب پیشبرد چشماندازهای مهمی را فراهم آورد.
هر یک از این سمنها با توجه به نـو نیـاز خـود و خالقیـت موجـود در اع ـا و دیگـر مسـائل
متفاوت و با توجه به مسـ له اسـتقالل از تـأمین منـابع دولتـی مـیتواننـد بـه الـرق مختلـ

بـرای

رسیدن به مأموریتهای خـود کسـب درامـد داشـته باشـند .ازجملـه آنهـا مـیتـوان بـه فـروو
محصوالت تولیدی مددجویان ،بازارچـههـای خیریـه مختلـ  ،برپـایی جشـن و پخـ

فـیلم و

موسیقی زنده و اخیراً تأمین مالی جمعی اشاره داشت.
تــأمین مــالی جمعــی از الری ـ اعــالم عمــومی و دعــوت از گــروه بزرگــی از مــردم در جهــت
مشارکت در تأمین سرمایه یک پروهه یا رویداد بهخصوص ممکن میشود (عباسی.)7934،
درروو تأمین مالی جمعی (مدل اهدا) مشارکت کنندگان هیچگونه انتظـاری در قبـال حمایـت
مالی ارائهشده ندارند( .گودیسی و همکاران  )4074 ،9فرد اهداکننده به صحت عمل باور قلبـی
داشته و آن را دارای سودمندی اجتماعی میدانـد( .لیمیسـتر و زوگـا  )4079 ،2ایـن مـدل کـه
معموالً در تأمین مالی نهادهای مدنی و خیریـههـا اسـتفاده مـیشـود( .گـزارو معاونـت توسـعه
)1. Non-Government Organization(NGO
2. Stone
3. Giudici et al.
4. Leimeister & Zogaj
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اشتغال و کارآفرینی ،7939 ،ص  )2به کمک اینترنت و رسـانههـای اجتمـاعی مـیتوانـد بسـیار
پرکاربرد باشد.
رسانهی اجتماعی کاربرد فنّاوری متحرک و پایه برای تبدیل ارتباالات به دیـالوگی دوسـویه
است؛ برخالف رسانههـای جمعـی ماننـد تلویزیـون کـه ارتبـا یـکالرفـه دارنـد .رسـانههـای
اجتمــاعی از تکنی ـکهــای ارتبــاالی بســیار در دســترس و گس ـتروپــایر  7اســتفاده م ـیکننــد.
رسانههای اجتماعی بهنوعی استراتژی تولید محتوای دوالرفه هستند و شبکههای اجتمـاعی ابـزار
آن؛ که البته امروزه با پیشرفت شبکهها بهمانند گوگل پالس تفکیک مرز دقی بین ایـن دو کـار
دشواری است .ازجملـه ویژگـیهـای رسـانههـای اجتمـاعی گفتگـوی دوالرفـه و فعـال کـردن
همکاری است .از سویی تولید محتوا در آن رایگان بوده (افتاده )79۳3 ،که سـبب رشـد سـریع
مخاالبین آن میگردد .این عامل میتواند فرصت مناسبی برای سازمانها به سـبب بهـرهمنـدی و
ارتبا با مخاالبین خود و افزای

اعتبار باشد.

مدل اهدای تأمین مالی جمعی شباهت زیادی به آیین گلریزان دارد .در فرهنگ گلریزان کـه
بخشی از سنتهای پهلوانی ایرانیان بوده ،مردم سـرمایههـای خـرد خـود را بـرای تهیـه جهیزیـه،
آزادی زندانی یا راهاندازی شغل برای یک نفر جمع میکردند( .زرندی )7932،این آیین بـرای
مصارف عمومی دیگر نیز استفاده میشده است تا حدی که شاهعباس برای ساخت سیوسهپـل
از مردم کمک گرفت و مبلغ موردنیاز برای ساخت این پل را جمعآوری کرد نمونههای دیگـر
کاربرد این روو در ایـران از دیربـاز ،مشـارکت مـردم و یـا اهـالی محلـه در سـاخت مسـاجد،
حمامها ،بیمارستانها و مدارس و بناهای عمومی اسـت( .غفـوری .)7932 ،رشـد ایـن فرهنـگ
نیک در ایران در حال گسترو و پیشرفت است .برای مثال ،انتشـارات نوگـام کـه از ایـن روو
به انتشار کتا های فارسی با تلفی رووهای نشر الکترونیک و تأمین مالی جمعی میپـردازد.

4

امروزه بسیاری از هنرمندان ایرانی در زمینههای دیگر مثل موسیقی و عکاسـی هـم از ایـن روو
استفاده میکنند.
1. Scalable
2. www.nogaam.com
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تأمین مالی جمعی مفهوم جدید و پرکاربردی است که امـروزه بـهعنـوان یـک پدیـده نوظهـور
سبب ایجاد موفقیتهای چشمگیری شده است .این موفقیت موجـب شـده اسـت تـا مـدلهـای
سـرمایهگـااری جمعـی بـهعنـوان یـک مـدل نوآورانـه و کـارا مـورد توجـه قـرار گرفتـه شـود.
ازآنجاکه پژوه ها ی علمی در ایـن زمینـه تـا امـروز ،بسـیار محـدود اسـت ،مفهـوم و مقیـاس
ارربخشی سرمایهگااری جمعی بهخـوبی تعریـ

نشـده و جـای زیـادی بـرای بحـب و بررسـی

دارد )عباسی و سهیل .)7934 ،نکته مهم استفاده از رسانههای اجتماعی در این مـورد اسـت کـه
نیازمند بهرهمندی و توجه به نکات کلیدی و مقولههای مهمی جهت پیادهسازی است کـه عـدم
توجه به هر یک از آنها موجبات شکست پروهه را به دنبال خواهد داشت.
با توجه به مکتو نبودن همه تجربیات مثسسات و در دسترس و همگانی نبـودن آنهـا و بـا در
نظر گرفتن این موضو مهم که بهرهمندی از روو تأمین مالی جمعی میتواند خـرد جمعـی را
الزمه رسیدن به اهداف نماید و وجود پتانسیل باالی نو دوستی مردم ایران و این نکته مهم کـه
هنوز بسیاری از سمنها بدون استفاده از رسانههای اجتماعی بـه فعالیـت خـود ادامـه مـیدهنـد؛
دغدغه ی بهره مندی صحی از پتانسیلهای بالقوه رسانههای اجتماعی در خصوص کمـکهـای
مردمی برای خیریهها ،مس لهی پررنگی است.
امروزه استفاده از رسانههای اجتماعی در سراسر جهان ،امـری رایـج بـوده و بهـرهمنـدی از ایـن
پتانسیل نیازمند آگاهی از شاخصهای مهم در کاربرد آن است .عدم توجه بـه ایـن شـاخصهـا
در پیادهسازی و به کارگیری رسانهها نهتنها میتواند سبب شکست پروهههـا گـردد ،بلکـه حتـی
به عنوان تبلیغات منفی سمنها بـهحسـا بیایـد .ازایـنرو شناسـایی ایـن عوامـل و بـهکـارگیری
هریک به شیوهای صحی میتوانـد از بـروز بسـیاری از شکسـتهـای پـروهههـای تـأمین مـالی
جمعی سمنها جلوگیری به عملآورده و حتی سبب شناخت بیشتر و بهتر مثسسات باشد.
ازاینرو در این پژوه

با بررسی تجربیات موفقیت و حتـی شکسـت سـمنهـا در پیـادهسـازی

پروهههای تأمین مالی جمعی ،به استخرا عوامـل کلیـدی و شاخصـههـای کـاربرد رسـانههـای
اجتماعی پرداخته و اهمیت هریک از مقوالت به تفکیک توضی داده شدهاند.
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در مقاله پی

رو در بخ
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اول به مروری بر کارهای صورت گرفته در این زمینـه پرداختـهشـده

و تاریخچه ای کلی از ابتدا تا به امروز و میزان پیشـرفت تـأمین مـالی جمعـی بیـان گشـته اسـت،
سدر در بخـ

دوم روو تحقیـ کـاربردی پـژوه

بیـان مـیشـود .روو تحقیـ داده بنیـاد

به عنوان ابزار تحقیقاتی این مقاله مورداستفاده واقعشـده اسـت کـه از کـل بـهجـز رسـیدن را بـه
سبب نبود فرضیه ای از ابتدا بـرای محقـ فـراهم مـیسـازد .بـدینصـورت کـه محقـ بامطالعـه
گزاروها و مطالب موجود تا مرحلهی اشبا  ،مطالعات میـدانی را انجـام داده و سـدر درروو
داده بنیاد به کدگااریهای باز ،محوری و انتخابی پرداخته و نتایج را در قالب مقولههایی ارائـه
میدهد .مراحل هریک بهتفصیل در بخ

مربواله توضی دادهشدهاند .بخ

سوم نیـز بـه ارائـه

دادههای گردآوریشده ،مقـوالت ،اعتبارسـنجی آنهـا و نمـودار حاصـل از تـأریر مقـوالت بـر
پیامد نهایی پرداخته و درنهایت نیز نتـایج ارائـه مـیگـردد .نتـایج حـاکی از میـزان تـأریر برخـی
عوامل ،مغفول ماندن سایر مقوالت و پررنگ بودن مقوالتی خاص بر موفقیت پدیـده مـوردنظر
است.

مباني نظري و مروري بر مطالعات گذشته
مفهوم تأمین مالی جمعی اولین بار توسط جـ

هـاو  7در سـال  400۳در کتـا جمـع سـداری

4

مطرل شد .بر اساس اصل «خرد جمعی بر خـرد بـاهووتـرین فـرد و یـا افـراد آن جمـع برتـری
دارد ».در این روو برخالف سازوکارهای رایج که وظای

به افراد ،کارمنـدان و یـا پیمانکـار

سدرده میشود؛ انجـام کـار را بـه جمعیـت کثیـری از افـراد واگـاار مـیکننـد .پاسـ دهنـدگان
(جمعیت) با فرض اینکه ممکن است نسـبت بـه یکـدیگر عملکـردی مـوازی داشـته باشـند ،بـه
رقابت با یکدیگر پرداخته و درنهایت جمع سدار  9بـه برتـرین عملکـرد پـاداو مـیدهـد .تـأمین
جمعی نیز گونهای از جمع سـداری در حـوزه تـأمین مـالی کسـبوکارهـای نوپـا اسـت کـه بـر اسـاس
فراخوان باز و جمعیت به شیوه خـرد جمعـی عمـل مـیکنـد( .دفتـر توسـعه کـارآفرینی ،7939 ،ص )1
1. Jeff Howe
2. Crowd Sourcing
3. Crowd Sourcer
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وجوهی که از الری تأمین مالی جمعی به دست میآیند قالبهای متفاوتی دارند :اهـدا ،قـرض
(وام) ،پاداو و مشارکت.
تأمین مالی جمعی  7از دو واهه  crowdبـه معنـای مـردم و  fundingبـه معنـای تـأمین سـرمایه
تشکیلشده است .درواقع روشی است جهت تجمیع منابع بهصورت گروهی بـرای تـأمین مـالی
پــروهههــای خیریــه ،اجتمــاعی ،هنــری ،کــارآفرینی و امثــال آن؛ بــا اســتفاده از ابــزار کمدــین
(االال رسـانی و ارتباالـات شـبکهای در ف ـای مجـازی) و کسـب درامـد از الریـ کـارمزد و
خدمات تسهیلگری باهـدف حمایـت از فعالیـت هنرمنـدان ،کارآفرینـان و نیازمنـدان و توسـعه
اشتغال( .ظریفیان)7931،
مولیک  4در سال  4079تعریفی از تـأمین مـالی جمعـی ارائـه داد؛ آن را جنبـهای از تـأمین مـالی
خرد بهحسا

آورد که مانند هر صنعت نوظهور دیگر ،مفاهیم رایـج و دانشـگاهی تـأمین مـالی

جمعی در حـال تغییـر مـداوم و تکامـل اسـت و ایـن تعـاری

بـهصـورت قـراردادی و محـدود

میباشند .المبرت و چویینباچر  )4070( 9تأمین مالی جمعی را بهعنوان یـک فراخـوان بـاز بـرای
جا

کمکهای مالی تعری

میکننـد کـه درازای دریافـت وام یـا اهـدا توسـط کـارآفرین،

خدمات ،محصوالت و ح انتخا پروهه سرمایهگااری شده بـه سـرمایهگـاار داده مـیشـود.
ووربراک  )4077( 2تأمین مـالی جمعـی را فراینـدی مـیدانـد کـه یـک وجـه آن درخواسـت و
دریافــت پــول اســت و وجــه دیگــر آن ارزشــی اســت کــه اجتمــا درازای انتظــارات مــادی و
غیرمادیشان از سرمایهگااری ،آن را ایجاد میکننـد .کاتـالینی و گلـدفار  )4077( 1تعریـ
تأمین مالی جمعی را از الری بستری مجازی و با حاف فواصـل جغرافیـایی بـین کارآفرینـان و
سرمایه گااران به جا سرمایه برای پروههها و ایدههای خود بیان داشـتهانـد .ولونینـو )4074( 1
این روو را یکی از جدیدترین کارکردهای کسبوکار الکترونیکی دانسته و در حالـت کلـی
1. Crowd Funding
2. Mollick
3. Lambert and Schwienbacher
4. Voorbraak
5. Catalini and Goldfarb
6. Volonino
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به فرآیند تأمین مالی از عموم مردم جامعه برای راهاندازی یک کسبوکار یـا انجـام پـروهه یـا
استفاده از واسطه و االالق کرده است.
بهالورکلی تأمین مالی جمعی (مدل اهدا) روشی است که در آن بانیان با معرفی پـروهه خیریـه،
به دنبال تأمین مالی مورد نیاز آن میروند .با این تفاوت که بهجای بهرهمندی از خیـرین بـزر
و پردرآمد ،از جمع کثیری از مردم جامعـه ،مقـادیر انـدکی را جمـعآوری مـیکننـد .ازایـنرو
میزان پول اندک در تعداد باال معادل همان پول کثیر مورد نیاز پروهه است که تـأمین مـیشـود.
انجام این کار از الری بسترهای اینترنتی و رسانههـای اجتمـاعی ،پدیـده نوظهـور عصـر حاضـر
است.
مقاالت دانشگاهی در خصوص تعیین عوامل مثرر بـر موفقیـت تـأمین مـالی جمعـی بسـیار کـم
است (کراس و همکاران  )4071 ،7لاا در این پژوه
و تحقیقات مراکز تحقیقاتی کشورهای مختل

با بهرهگیری از مطالعه نتایج پرسشنامههـا

و نیز مصاحبههای میـدانی از نمونـه پـروهههـای

انجامگرفته در مثسسات ایرانی بهره گرفتهشده است .بااینوجود تعداد بسـیار کمـی از مقـاالت
نیز به این موضو پرداختهاند .لمبرت ( )4070نو پروهه را در موفقیت آن بسیار مـثرر دانسـته و
آن را جز عوامل پی

از شرو پروهه دستهبندی میکند .الب تحقیقات صـورت گرفتـه توسـط

لمبرت و همکاران مثسسات غیرانتفاعی در بهرهگیـری از روو تـأمین مـالی جمعـی نسـبت بـه
مثسسات انتفاعی موف تر هستند .یکی دیگر از عواملی که بـهعنـوان عامـل تأریرگـاار در حـین
انجام پروهه توسط ویت و همکاران  )4079 ( 4بیان میشود ویدئو است که بیـانکننـده صـحت
داستان اسـت .مولیـک ( )4072گسـتردگی شـبکههـای اجتمـاعی را نیـز سـبب موفقیـت پـروهه
بهحسا میآورد .هنگ و همکاران  )4072( 9نیز ارتباالات رسانهای را در حالت کلـی در ایـن
امر بیتأریر ندانستهاند .هرچند بلفلیم و همکاران  )4072( 2بر این باورنـد کـه تمرکـز زیـاد بـر
شبکههای اجتماعی بر موفقیت نمی افزاید؛ امـا لـو و همکـاران  )4072( 1نظـری مخـال

بلفلـیم

1. Kraus et al.
2. Wheat et al.
3. Zheng et al.
4. Belleflamme et al.
5. Lu et al.
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داشـته و اسـتفاده از رسـانههـای اجتمـاعی را مخصوصـاً در شـرو کـار و معرفـی پـروهه بســیار
موفقیتآمیز میدانند .بیرنز و همکاران  )4072( 7نیز در کنار رسـانههـای اجتمـاعی اسـتفاده از
ای میل را در این زمینه بسیار مثمر رمر دانستهاند .در آخرین مقـاالت منتشـره در ایـن خصـوص
کروس و همکاران او در سال  4071عوامل مثرر بر موفقیت پروهه را بر اساس زمـان دینـامیکی
به دو دسته در حین و پی

از شرو پروهه تقسیم نمودهاند.

روش پژوهش
این پژوه

به دنبال یافتن نکات کلیدی مثرر بر روو تأمین مالی جمعی به کمک رسـانههـای

اجتماعی برای خیریهها است .بدین منظور از روو کیفی ت وری داده بنیـاد اسـتفادهشـده اسـت.
رویکرد نظریه داده بنیاد یک نـو روو پـژوه

کیفی است که بهالور استقرایی یـک سلسـله

رویههای سامانمند را بـه کـار مـیگیـرد تــا نظریـهای دربـاره پدیـده موردمطالعـه ایجـاد کنـد.
(استراتوس وکوربین  ،733۳ ،4ص  )202این روو به هیچ نو داده خاص ،راهبرد پژوهشی ،یـا
عالئ نظری مشخص تعهدی ندارد و تنها در پی توسعه مفاهیم است .درواقـع ،ترکیـب دادههـا
در قالب چهارچو های مفهومی است؛ که دررفت و برگشـت دائـم میـان دادههـا و تحلیـلهـا
ساخته میشود یعنی از جمعآوری نظاممند دادهها به دست میآید( .ذکـائی .)79۳7،ایـن روو
اولین بار در دهه  7310توسط بارنی گلیسروآنسلم استراوس ارائه شد( .سفیری)79۳1 ،
پژوه

بر اساس نظریه داده بنیاد ،به دنبال تولید فهمی از یک فرایند به کمک زنجیرهای از کـن هـا و

برهمکن ها بین افراد و وقایع مربو به یک موضو است( .کروسل  ،4001 ،9ص )202
دادههای جمعآوریشده توسط پژوهشگر در این نظریه ،برای تشری فرایندها ،شـامل انـوا بسـیاری از
دادههــای کیفــی اســت ،ازجملــه مشــاهدات ،گفــتوشــنودها ،مصــاحبههــا ،اســناد دولتــی ،خــاالرات
پاس دهندگان و مجالت و تأمالت شخصی خود پژوهشگر ( کروسل ،4001،ص .)201
روو جستوجو در این تحقی بر اساس نمودار  7انجام گرفته است:
1. Byrnes et al.
2. Strauss & Corbin
3. Creswell
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روش کیفی تئوری داده بنیاد
جستوجو در ژورنالها

رد شدن متامی مقاالت

مطالعات میدانی
کدگذاری باز

کدگذاری حموری

کدگذاری انتخابی

روایی سنجی
ارائه مدل پارادامییک

نمودار  .1نمودار روش پژوهش مورد استفاده

معیــار جســتوجــو در ابتــدا بررســی مقــاالت صــورت گرفتــه در ایــن زمینــه بــود کــه بررســی
سـایتهـای جسـتجوی مقـاالت دانشـگاهی google scholarو science directو بـا
جســتجو در هورنــالهــای SSRN,CSCW,Springer,International Journal of
 nonprofit and voluntary sector marketingبــا کلمــات کلیــدی crowd
 funding +charityو  social media + charity +fundingآغـاز شـد .در ابتـدا بـا
بررسی عنوان مقاالت وجود برخی از کلمات کلیدی موردنظر حدود  410مقاله از بـین بـالغبـر
هزار مقالهی ارائهشده توسط موتورهای جسـتوجـو برگزیـده شـد ،سـدر در بـین مقـاالت بـا
بررسی وجود و یا عـدم وجـود کلمـات کلیـدی مهمـی چـون خیریـه و تـأمین مـالی جمعـی و
رسـانههــای اجتمــاعی  93مقالـه درنهایــت بــاقی مانــد .در ادامـه مطالعــهی چکیــده و بخشـی از
مقدمــهی ایــن  93مقالــه ،درنهایــت تمــامی  93مــورد رد شــدند .پژوهشــگر نــاگزیر بــه بررســی
گــزاروهــا و نتیجــه تجربیــات بیــانشــده از مثسســات خیریــه ایرانــی و خــارجی و تحلیــل
پرسشنامههای جهانی پرداخت.
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در این روو به مطالعـه تفصـیلی تجربیـات و گـزاروهـا و االالعـات موجـود در ایـن زمینـه از
خیریه های جهان پرداخته و گزاروها و مصاحبهها و نتـایج پرسشـنامههـای مثسسـات خیریـه و
مراکز تأمین مالی و همکاری هزاران موسسـه خیریـه از سرتاسـر جهـان در ایـن پرسشـنامههـا از
کشــورهای امریکــا و اســترالیا و کانــادا بــه ســالهــای  4074تــا  4071و دو کتابچــه راهنمــای
رسانههای اجتماعی در مثسسات خیریه از مراکز تحقیقات اسـترالیا و مـدیران مـالی سـمنهـای
آمر یکایی و مصاحبه با برخی مدیران مثسسات خیریه ایرانی اسـتفادهشـده اسـت .سـدر نتـایج
بهالور اجمالی در مطالعات میدانی مثسسات خیریه ایرانی و بررسـی صـفحات اجتمـاعی آنهـا
گسترو نهایی یافت.
برخالف نمونهبرداریهای انجامگرفته در رووهای کمی ،نمونهبرداری نظـری نمـیتوانـد قبـل
از شرو مطالعه و نظریه پردازی داده بنیاد ،برنامهریزی شود و تصـمیمات خـاص نمونـهبـرداری
در خالل فرایند پژوه
پژوه

شکل میگیرند (استراتوس و کـوربین ،733۳،ص  .)201ادامـه فراینـد

به روو کدگااری است .کدگااری ،روشی است که در خـالل آن ،دادههـا تجزیـه،
7

مفهومسازی و به شکل نظریه درمیآیند (فلیک  .)79۳۳ ،بهمنظـور تحلیـل ایـن دادههـا در ایـن
روو تحقی  ،از سه روو کدگااری استفاده میشود .کدگااری باز ،محوری و انتخابی.
رونــد خــرد کــردن ،مقایســه کــردن ،مفهــومپــردازی و مقولــه پــردازی دادههــا را کدگــااری
بازمیگویند (استراتوس و کوربین ،733۳،ص .)17
خرد کردن بدین معناست که جمله ،عبارت ،م مون و یـا تصـویری بـه چنـد عنصـر محتـوایی
تقسیم شود بـهنـوع ی کـه هـر عنصـر نـام اختصاصـی خـود را بگیـرد .ایـن مرحلـه اسـاس روو
کدگااری باز است.
مقایسه کردن فرایندی است که الی آن «دائماً» دادهها با مفاهیم و مقوالت ایجادشده بـه هـدف
ارتبـا میـان مفـاهیم و مقـوالت و شـاخصهـای آنهـا و دادههـای واقعـی مـورد مقایسـه قـرار
میگیرد .این عمل مداوم با الرل سلسله سثاالتی نظیر چه چیز ،چگونه ،چه زمانی ،کجا ،با چـه
هدفی میسر میشود.
1. Fliek
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مفهومپردازی ،ایجاد واههها یی برای نامیدن جداگانه وقایع ،حوادث ،رخدادها و پدیدههاست.
مقوله پردازی مرحله البقهبندی مفاهیم است .مقولهها در پی مقایسـه مفـاهیم و تشـابه پدیـدههـا
کش

میشوند و مفاهیم در مرحلهای باالتر بانظمی دقیـ تـر دسـتهبنـدی مـیشـوند و مقولـه را

میسازند .مقوله مفهومی است که از سایر مفاهیم انتزاعیتر است.
در کدگااری باز ،متون موردمطالعه که میتوانند یـک جملـه ،یـکبنـد و حتـی صـحبتهـای
مصاحبهشوندگان باشـند ،بـه اجـزای کوچـکتـری تقسـیمشـده و الـی فراینـد دائمـی مقایسـه،
مفهومپردازی و مقولهبندی میشوند .درنتیجه ایجاد نام بـرای پدیـدههـا در قالـب مفـاهیم ،گـام
نخست تجزیه وتحلیل در کدگااری باز محسو میشـود .ایـن مفـاهیم بایـد در عـین نزدیـک
بودن به متن دارای سطحی از انتزا نیز باشند تـا بتواننـد چنـدین پدیـده مشـابه را شـامل شـوند.
اهمیت این مرتبه از کدگااری بهقدری زیاد اسـت کـه بـازبینی چنـدباره و گـاهی تغییـر برخـی
مفاهیم را پی

از مرحله مقوله پـردازی سـبب مـیشـود .ایـن امـر سـبب تولیـد مفـاهیم بسـیاری

میشود (استراتوس وکوربین ،733۳،ص )10-2۳؛ در این مرحله محدودیتی در تعداد مقولـههـا
و کدها موجود نیست.
کدگااری محوری ،فرایند ربط دهی مقولهها به زیر مقولههـا و پیونـد دادن مقولـههـا در سـط
ویژگی ها و ابعاد است .این کدگااری به این دلیل «محوری» نامیده شده است کـه کدگـااری
حول «محور» یک مقوله تحق می یابد (استراتوس و کـوربین ،733۳،ص  .)23در ایـن مرحلـه،
مقولهها ،ویژگی ها و ابعاد حاصل از کدگااری باز ،تدوینشده و سر جای خود قرار مـیگیـرد
تا دان

فزاینده ای در مورد روابط ایجاد گردد (لی  .)4007،7در ایـن مرحلـه ،پژوهشـگر ،یـک

مقوله مرحله کدگااری باز را انتخا و آن را در مرکز فرایندی که در حـال بررسـی آن اسـت
(به عنوان پدیده مرکزی ،مقوله هسـته) قـرار مـیدهـد و سـدر ،دیگـر مقولـههـا را بـه آن ربـط
م ـیدهــد .ایــن مقولــههــا در نمــودار الگــوی کدگــااری قابــلمشــاهده اســت (اســتراتوس و
کوربین ،733۳،ص .)10

1. Lee
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مقوله های حاصل از کدگااری با ز

الگوی کدگااری محوری
شرایط زمینهای

مقوله

مقوله
شرایط علی

مقوله یا پدیده

محوری

راهبردها

پیامدها

مقوله
شرایط مداخلهگر

مقوله

شکل  :1کدگذاری نظریهپردازی داده بنیاد ،از کدگذاری باز تا الگوی کدگذاری محوری
(کروسل ،5002،ص )101

شرایط علی :مجموعه شرایطی است که سبب پیدای

پدیده میشود .برای مثال در مهمـانی بـه

سیگار دعوت شد .اگر در مهمانی نبود به سیگار دعوت نمیشد.
پدیده :ایده ،حادره یا رخدادی است که مفاهیم و مقولهها بر محور آن ایجاد میشوند
شرایط زمینه ای :نشاندهنده شـرایط ویـژهای اسـت کـه پدیـده در آن قـرار دارد .زمینـه شـامل
خصایص مقوله (پدیده) نیز میشود.
شرایط مداخلهگر :زمینه ساختار گستردهای است کـه پدیـده (مقولـه) در آن رخ مـیدهـد و بـر
چگونگی واکن

نشان دادن به آن ،یا پیامدهای آن مثرراست .برای مثـال فـرد حـر مـیکنـد

که مصرف مواد مخدر برای وی م ر است.
راهبرد :ارائه راهحلهایی برای مواجهه با پدیده موردمطالعه که هـدف آن اداره کـردن پدیـده،
برخورد با آن و حساسیت نشان دادن در برابر آن است.
پیامدها :هر کن

و اقدامی ،پیامدهایی دارد( .استراتوس و کوربین ،733۳ ،ص )14
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در کدگااری باز ،تحلیل گر به پدید آوردن مقولهها و ویژگیهای آنهـا مـیپـردازد و سـدر
می کوشد تا مشخص کند که چگونه مقولهها در الول بعـدهای تعیـینشـده تغییـر مـیکننـد .در
کدگااری محوری ،مقولهها بهالور نظاممند بهبودیافته و با زیر مقولـههـا پیونـد داده مـیشـوند.
بااینحال ،اینها هنوز مقولههای اصلی نیستند که درنهایت بـرای تشـکیل یـک آرایـ

نظـری

بزر تر یکدارچه شوند ،بهالوریکه نتایج تحقی  ،شکل نظریه پیدا کنند«.کدگـااری انتخـابی»
فرایند یکدارچهسازی و بهبود مقولههاست(.استراتوس و کوربین ،733۳،ص )1۳
درنهایت نیز نتایج اولیه بهدستآمده توسط پژوهشـگر (مراحـل کدگـااری) بـه سـبب صـحت
آزمایی و بررسی روایی در پرسشـنامههـایی در اختیـار خبرگـان امـر قـرار گرفـت و بـا بحـب و
مصاحبه با آنها ،گزینههایی حـاف ،اضـافه و یـا جابجـا شـدند .در ایـن زمینـه از روو روایـی
سنجی  CVRبهره گرفته شد.
شاخص  CVRبـر اسـاس فرمـول زیـر و انتخـا سـه گزینـه ضـروری اسـت ،مفیداسـت ولـی
ضروری نیست ،ضروری نیست؛ بررسی میشود:.
)CVR= [NE – (N/2)] / (N/2
 :NEبرابر تعداد متخصصانی است که گزینه ضروری را انتخا

کردهاند.

 :Nتعداد کل متخصصان
بر اساس جدول زیر اگر مقدار محاسبهشده از عدد مربوالـه در جـدول بـزر تـر باشـد ،اعتبـار
محتوا موردپایرو است(.حاجیزاده)7930 ،

تعداد افراد پانل 1

جدول  -1مقادیر شاخص بررسی CVR
40
71
70
3
۳
1
1

41

90

20

متخصصان
حــداقل مقــدار 0/43 0/99 0/91 0/24 0/23 0/14 0/1۳ 0/۳1 0/33 0/33 0/33
روایی
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در این پژوه

تعداد خبرگـان ده نفـر بـوده انـد کـه از میـان مـدیران مـالی و مسـ والن روابـط

عمـومی مثسســات خیریـهای کــه بارهـا از ایــن روو بـا موفقیــت اسـتفاده نمــودهانـد و اســاتید
دانشگاهیای که در مثسسات خیریه و پیادهسازی این روو فعال بودند ،کمک گرفته شد.
در این پژوه  ،مالک مقیاس در پرسشنامه بر اساس الی
موافقم در نظر گرفته شد تا با برخورداری از الی

لیکـرت از بسـیار مخـالفم تـا بسـیار

وسیعتر پاسـ هـا و لحـا کـردن عبـارت

"نظری ندارم" روند پاس گویی را تسهیل نماید(.لیدی)4007،
مقادیری که به  CVRنسبت داده میشود:
 .7هنگامیکه کمتر از نیمی از افراد گزینه " ضـروری " را انتخـا

مـیکننـدCVR ،

منفی میشود .در این صـورت میـانگین عـددی ق ـاوتهـا نیـز کمتـر از  7.1شـده و
گزینه رد میشود.
 .4هنگامیکه نیمی از افراد گزینـه" ضـروری " و نیمـی دیگـر گزینـههـای دیگـر را
انتخا

کنند CVR،صفر میشود

 .9هنگـامیکـه همـه افـراد گزینـه" ضـروری " را انتخـا مـیکننـد CVR،برابـر 7
میشود ( .حسنزاده)79۳3،
 .2هنگامیکه تعداد افرادی که گزینه" ضروری " را انتخا

میکننـد بیشـتر از نـیم،

ولی کل افراد را شامل نمیشود CVR ،بین صفر و  700به دست میآید.
 .1صـورت اگــر مقـادیر  CVRبــین صــفر و میـزان حــداقل مـوردنظر در جــدول پانــل
خبرگان باشد ،آنگاه اگر میانگین عـددی ق ـاوتهـا نیـز بـی

از  7.1باشـد ،گزینـه

انتخا میگردد؛ زیرا میانگین عـددی مسـاوی و بیشـتر از  %11مـاکزیمم میـانگین 4
است که بیشتر از حداقل مقـدار پایرفتـهشـده  %10تعیـینشـده بـرای قابلیـت االمینـان
روایی است( .چادویک و همکاران)73۳2 ،
بر این اساس بهمنظور تبدیل الی

مورد استفاده در پرسشنامه به فرمـول الوشـی از قـوانین زیـر

استفاده میشود:
کامالً مواف و مواف  :معادل ضروری بودن و رتبهبندی 4
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نظری ندارم :معادل الزم بودن ولی عدم ضرورت و رتبهبندی 7
مخال

و کامالً مخال  :معادل غیرضروری بودن و رتبهبندی صفر

بررسي نتایج و یافتهها
بــه ســبب یــافتن عوامــل مــثرر بــر موفقیــت تــأمین مــالی جمعــی ،پــر از بررســی و مطالعــهی
گزاروهای منتشره ،نتایج تحقیقات میدانی و پرسشنامههای جهانی مراکز تحقیقاتی آمریکـایی
و استرالیایی و کانادایی در بین سالهای  ،4071-4074بـه بررسـی میـدانی پرداختـه و بـا انجـام
مصاحبه از مثسسـات ایرانـی در خصـوص عوامـل ،بـه مرحلـه اشـبا رسـیده و نتـایج در قالـب
کدهایی مشخص گردید.
عوامل در ابتدا با کدگااری انتخابی ،مقولهبندی و مفهومسـازی شـده و در مرحلـه کدگـااری
محوری ،مرتب و دستهبندی شدند .مقولههـا در ایـن مرحلـه تعریـ

و زیـر مقـوالت مشـخص

شدند .سدر به سبب اکتشافی بودن عوامل ،به صحت آزمایی آنها با پرسـ

از خبرگـان ایـن

امـر اقــدام شــد .نتـایج در قالــب مقولــههـایی مشــخص و درنهایــت الگـوی پــارادایم بــه دســت
آمد(.شکل  )9مقولهها در هشت ردهی فناوری االالعات ،استراتژی ،محتـوا ،تبلیـغ و اشـتراک،
اعتبار ،ارتبا با خیرین ،عوامل انسانی و استفاده صحی از رسانه تقسیمبندی شدند.
مقوله محتوا نیز بهعنوان مقولهی هسته بـه سـبب بیشـترین ارتبـا مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـا سـایر
مقوالت انتخا شد .مقوالت به تفکیک مثلفهها در ادامه ارائهشده است.
مقوله اول :استراتژی
استراتژی که ازجمله موارد مثرر بر موفقیت پی

از شرو به کار تأمین مـالی جمعـی اسـت ،بـه

انتخا رووهای مناسب و شیوه عملکرد و زمانبنـدی صـحی پیـادهسـازی پـروهه بـر اسـاس
اهداف و چشماندازهای سمن میپردازد .استراتژی شامل عوامل با میـزان درصـد فراوانـی نـو
خیریه ( ،)%7.11بخ

مالی ( ،)%7.21نـرخ بازگشـت سـرمایه ( ،)%7.11اسـتراتژی پـی

سمن ( ،)%4.37رووهای خالقانه ( )%9.99و میزان هزینه کرد برای رسانه ( )%7.02است.

روی
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مقوله دوم :استفاده از رسانه
نحوهی به کارگیری رسانه ،سواد رسانهای و استفاده از ویژگیهای خـاص هـر رسـانه در ایجـاد
جاابیت پروهه ،استفاده از رسانه نامیده شده است و شامل دو مثلفه با درصد فراوانـی گرافیـک
( )%1.27و استفاده صحی از رسانه ( )%70.27است.
مقوله سوم :عوامل انسانی مدیریت رسانه
ازجمله عوامل مثرر بر موفقیت تأمین مالی جمعی ،عوامل انسانی است که از مدیریت رسـانههـا
تا ارتبا و به کارگیری آن را پوش

میدهد .فاکتورهای انسـانی شـامل کارکنـان ،کارمنـدان،

داواللبان و خیرین است .مثلفههای این مقوله به ترتیب درصد فراوانـی ،مـدیر رسـانه (،)%2.71
ایجاد انگیـزه در کارکنـان ،داواللبـان و خیـرین ( )%9.12و آمـوزو کارکنـان رسـانه ()%9.99
است.
مقوله چهارم :فناوری اطالعات
فناوری االالعات به رسانههای اجتماعی بـه کـار گرفتـهشـده در تـأمین مـالی جمعـی و موسسـه
خیریه بر اساس نیاز و اهداف گفته میشـود کـه بـه تفکیـک کاربردشـان شـامل موبایـل سـایت
( ،)%9.12و ســـایت ( ،)%4.37برنامـــک (اپلیکیشـــن) ( )%7.21و سیســـتمهـــای کـــاربردی
پرداختها ( )%1.4است.
مقوله پنجم :ارتباط با خیرین
ارتبا مثرر با خیرین بـه کمـک رسـانههـای اجتمـاعی شـامل مثلفـههـای شـفافیت گـزاروهـا
( ،)%9.99واکن

به رسانهها ( ،)%9.31ارتبا خیرین با سمنها ( )%9.31و نو تشکر ()%2.13

است .ارتبا با خیرین به سبب تداوم رابطه در سایر پروههها بسیار حائز اهمیت است.
مقوله ششم :اعتبار
ازجمله عوامل مثرر بر موفقیت یک پروهه تأمین مالی جمعی ،اعتبار اسـت؛ اعتبـار سـبب حفـ
امنیت و جلب االمینان خیـرین و افـراد بـه پـروهه مـیگـردد و شـامل اعتبـار و امنیـت ( )%4.1و
نمای

لوگوی سمن ( )%4.1و اسدمر ( )%7.22است.
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مقوله هفتم :تبلیغ و اشتراک رسانهها
آخرین مقوله مثرر بر تأمین مالی جمعی ،تبلیغ پروهه در رسانهها و اشتراکگااریهای مربوالـه
است که شامل مثلفههای بازاریابی ( ،)%4.43اشتراکگااری ( ،)%7.۳1تبلیغات سمن از الریـ
رسانهها ( )%4.۳و ارتباالات رسانهها ( )%2.91است.
مقوله هسته :محتوا
ازجمله مهمترین مقولهها که اساس تأمین مالی جمعی را تشکیل میدهد محتـوا و نحـوهی بیـان
پروهه به کمک رسانههای اجتماعی است .مثلفههای ایـن مقولـه شـامل معرفـی سـمن از الریـ
رسانهها ( ،)%9.99داسـتاننویسـی ( ،)%4.43هشـتگ ( )#گـااری ( ،)%7.۳1نظـاممنـدی پسـت
گااریها ( )%4.43و مبحب کمدینها ( )%2.1است
بررسی روایی عوامل
بر اساس روو پژوه  ،دادهها جمعآوری و کدگااری شده و درنهایت با تـدوین پرسشـنامه،
توسط خبرگان مورد بـازبینی قرارگرفتـه اسـت .نتـایج ،پـر از تحلیـل بـر اسـاس روو روایـی
سنجی اعتبار محتوای الوشه ( )CVRبهقرار زیر به دست آمد:
در این پژوه  ،تعداد خبرگان معادل ده نفـر بـوده درنتیجـه شـاخص مـورد مقایسـه بـر اسـاس
جدول  7میزان  0/14است .بر اساس بررسی پاس هـا ،خبرگـان از بـین  97گزینـه ،دو گزینـه را
غیرضروری دانسته و به افزودن گزینهای تحت عنوان زمانبندی و برنامهریزی فعالیتهـا تأکیـد
داشتند .جدول  4نتیجه روایی تمامی گزینه را بر اساس نظر خبرگان در نظر میگیرد.
دو گزینه حافشده میزان هزینه کـرد بـرای سـازمان و اسـدمر اسـت .میـزان هزینـه کـرد بـرای
سازمان به معنای هزینههای انسانی و زمانی و مالی برای پروهه در راستای رسـانههـای اجتمـاعی
است.
اسدمر به معنای نحوه مقابله با هرزهگویان اسـت کـه بایـد بـه نحـوی باشـد کـه بـرای مخـاالبین
مشکلآفرین نباشد .نکته مهم تشـخیص تفـاوت اسـدمر بـا منتقـدین اسـت .بـا منتقـدین بـهالـور
خصوصی صحبت شده و از نقدهایشان برای بهبود عملکرد بهره برده و اسدمرها تـا حـد امکـان
حاف و بالک شوند.
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جدول  -5نتیجه روایی مقولهها
ردی

میــــانگین درصــــــد نتیجه

مقوله

وزنـــــــی شاخص
ق اوت
.7

نو خیریه

.4

بخ

مالی

.9

نرخ بازگشت سرمایه
روی سمن

4

%700

پایرو

7.۳

%10

پایرو

7.1

%40

پایرو

7.1

%40

پایرو

7.3

%700

پایرو
رد

.2

استراتژی پی

.1

رووهای خالقانه

.1

میززنان هنینززه کززرد بززرای 1.1

%10

.1

سازمان
استفاده صحیحی از رسانه

4

%700

پایرو

.۳

گرافیک

4

%700

پایرو

.3

مدیر رسانه

7.3

%۳0

پایرو

7.1

%10

پایرو

7.1

%40

پایرو

 .74موبایل سایت

7.۳

%۳0

پایرو

 .79برنامه (اپلیکیشن)

7.1

%20

پایرو

 .72و سایت

7.۳

%10

پایرو

 .71نو تشکر

4

%700

پایرو

 .71سیستمهای کاربردی پرداختها

4

%700

پایرو

 .71ارتبا خیرین با سمنها

7.3

%۳0

پایرو

%700

پایرو

 .70آموزو کارکنان رسانه
 .77واکن

به رسانهها

 .7۳ایجاد انگیزه در خیرین و داواللبـان 4
و کارمندان
7.3

%۳0

پایرو

 .73نمای

لوگوی سمن

 .40شفافیت گزاروها

7.۳

%۳0

پایرو

 .47اعتبار و امنیت

4

%700

پایرو

 .44اسپمر

1.1

%50-

رد
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 .49معرفـــی صـــحی ســـمن از الریـ ـ

7.3

741

%۳0

پایرو

رسانهها
 .42داستاننویسی

7.1

%20

پایرو

 .41هشتگ گااری

7.1

%20

پایرو

 .41نظاممندی پست گااریها

7.1

%10

پایرو

 .41مبحب کمدینها

7.۳

%۳0

پایرو

 .4۳بازاریابی

4

%700

پایرو

 .43اشتراکگااریها

7.3

%۳0

پایرو

 .90تبلیغات سمن از الری رسانهها

7.۳

%۳0

پایرو

 .97ارتباالات رسانهها

7.۳

%۳0

پایرو

در مقایسه فاکتورهای باقی مانده پر از اعمالنظر خبرگان ،درصد مقولههای کلـی در نمـودار
نشان دادهشده است .علت کم و یا زیاد بودن برخـی عوامـل و یـا حـاف مثلفـههـا از مقـوالت
مورد پرس

و پاس از خبرگان قرار گرفت.

اعتبار از کمترین درصد بین مقولهها برخوردار است و ارتبـا بـا خیـرین جـز بـاالترین عوامـل
است .ازاینرو میتوان به اهمیت باالی برقراری ارتبـا بـا خیـرین در خصـوص موفقیـت یـک
پروهه اشاره نمود .محتوا به عنوان مقولهی هسته و استفاده از رسانه نیز جز دیگر عوامـل مهـم در
موفقیت پروههها در سمن بهحسا میآیند.
مغفول ماندن از مقوله اعتبار ،به جهت باال بودن اهمیت وجود این مقوله در سمن و پیـادهسـازی
پروههها و نق

قابلتوجه آن در برقراری و حف ارتبـا بـا خیـرین ،مـیتوانـد ازجملـه نکـات

قابلتوجه در عدم موفقیت پیادهسازی یک پروهه تأمین مالی جمعی باشد.
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74۳

مقایسه مقوله ها
15.82

20
15
10
5
0

11.01

11.23

13.1

عوامل انسانی

فناوری

16.02

14.28

11.31

5.2

استراتژی

استفاده از
رسانه

اعتبار

ارتبا باخیرین

محتوا

مدیریت رسانه االالعات

تبلیغ واشتراک
رسانه ها

شکل  -5بررسی درصد فراوانی مقوالت

بر اساس نتایج حاصل از بررسی روایی ،عوامل (زیر مقولهها) به تفکیک مقولههـا در جـدول 9
و مدل پارادایمیک نهایی در شکل  9ارائهشدهاند.
جدول  -3طبقات و زیر طبقات استخراجشده از دادهها
مقولـــه البقات (مقوالت عمده)

زیر البقات (زیر مقوالت)

هسته
مثلفهها

محتوا

استراتژی

نو خیریـه ،بخـ

مـالی ،نـرخ بازگشـت سـرمایه ،اسـتراتژی سـمن،

رووهای خالقانه
استفاده از رسانه

گرافیک و استفاده صحی از رسانه

عوامـل انسـانی مــدیریت مدیر رسانه ،ایجاد انگیزه در کارکنان ،داواللبان و خیـرین و آمـوزو
رسانه

کارکنان رسانه

فناوری االالعات

موبایل سایت ،و سایت ،برنامک و سیستمهای کاربردی پرداختها

ارتبا با خیرین

شفافیت گزاروها ،واکن

به رسانهها ،ارتبا با خیرین با سـمنهـا و

نو تشکر
اعتبار

اعتبار و امنیت ،لوگوی سمن

تبلیغ و اشتراک رسانهها

بازاریابی ،اشتراکگااری ،تبلیغات سمن از الری رسانهها و ارتباالات
رسانه
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شرایط علی استراتژی ،اعتبار ،عوامل

انسانی مدیریت رسانه
شرایط مداخلهگر :تبلیغ و

شرایط زمینهای :فناوری

مقوله هسته :محتوا

اشتراک رسانهها ،ارتبا با خیرین

االالعات ،استفاده از رسانه

راهبرد :نرخ بازگشت سرمایه(میزان تأمین مالی تجمیع شده بیشتر یا مساوی با
میزان صرف زمان و هزینه و نیروی انسانی است).

پیامد :موفقیت پیادهسازی روو تأمین مالی جمعی به کمک رسانههای
اجتماعی

شکل  -3مدل پارادایمیک عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه تأمین مالی جمعی به کمک
رسانههای اجتماعی

در شکل چگونگی تأریر مقوالت به هدف دستیابی به پیامد نهـایی ،موفقیـت پیـادهسـازی روو
تأمین مالی جمعی به کمک رسانههای اجتماعی ،مشخصشده است.

نتیجهگیري پیشنهادهاي آتي
بر اساس پژوه

انجـامگرفتـه و بررسـی عوامـل و تائیـد روایـی گزینـههـای بـهدسـتآمـده از

مطالعات سطر به سطر نتایج گزاروها و پرسشـنامههـا و تجربیـات مثسسـات خیریـه بـر اسـاس
روو تحلیل محتوا ،مـدل نهـایی عوامـل مـثرر بـر پیـادهسـازی تـأمین مـالی جمعـی بـه کمـک
رسانههای اجتماعی در مثسسات خیریه مشخص شد .این فرایند عوامل مثرر بر موفقیـت پـروهه
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تأمین مالی جمعی را تحت شرایط (بسترها) ،تعـامالت (اسـتراتژیهـا) نشـان داده و نقـ

ورود

عناصر دیگر را به تصویر کشید.
نتایج پژوه

به وضول در مدل بهدستآمده ،هر یک از عوامل و مقوالت مثرر بر پیـادهسـازی

موف تأمین مالی جمعی به کمک رسانههای اجتماعی را نشـان مـیدهـد .همچنـین نمودارهـای
ارائهشده ،میزان استفاده از هریک از مقـوالت را در سـمنهـای ایرانـی و بـهتبـع علـل شکسـت
برخی پروهههای ازایندست را بهخوبی نشان میدهند.
در ادامــه مثلفــههــای نهــایی و شــاخصهــای مــثرر در زمینــه کــاربرد رســانههــای اجتمــاعی در
پیادهساز ی موف تأمین مالی جمعی به تفکیک توضی داده شـده ،مـدل تشـری

و نمودارهـای

قیاسی نیز تفسیر شدهاند.
مثلفههای مثرر بر پیادهسازی موف تأمین مالی جمعی در مثسسات خیریه به کمک رسـانههـای
اجتماعی مبتنی بر روو ت وری داده بنیاد شامل موارد زیر است :اسـتراتژی (نـو خیریـه ،بخـ
مالی ،نرخ بازگشت سرمایه ،استراتژی پی

روی سمن ،رووهای خالقانـه) ،اسـتفاده از رسـانه

(گرافیک و استفاده صحی از رسانه) ،عوامل انسانی مدیریت رسانه (مدیر رسانه ،ایجـاد انگیـزه
در کارکنان ،داواللبان و خیرین و آموزو کارکنان رسانه) ،فناوری االالعات (موبایـل سـایت،
و سایت ،برنامک و سیستمهای کاربردی پرداختها) ،ارتبا با خیرین (شفافیت گـزاروهـا،
واکن

به رسانهها ،ارتبا خیرین با سـمنهـا و نـو تشـکر) ،اعتبـار (اعتبـار و امنیـت ،لوگـوی

سمن) و تبلیغ و اشتراک رسانهها (بازاریابی ،اشتراکگااری ،تبلیغات سمن از الری رسانههـا و
ارتباالات رسانه) هستند که بهالور مستقیم و غیرمستقیم بـر مقولـه محـوری محتـوا متأررنـد .ایـن
مقوله محوری بهوضول بیان میدارد که ارائه اصل موضو پروهه به شـیوهی صـحی اسـت کـه
میتواند سبب موفقیت آن گردد.
همانالور که در شکل  9قابلمشاهده است ،پیـادهسـازی تـأمین مـالی جمعـی بـه سـبب داشـتن
استراتژی همراستای تأمین مالی ،نیروی انسانی کارآمد برای مدیریت رسانههـا و اعتبـار فراگیـر
ســمن بــهدرســتی شــکلگرفتــه و در بســتر فنــاوری االالعــات مناســب و بهــرهمنــدی صــحی از
رسانههای اجتماعی ادامه یافته و بـه کمـک تبلیغـات و اشـتراک رسـانهای و ارتباالـات مناسـب
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خیرین با سمن ،زمینهی ساختاری گسترده رشد تأمین مالی جمعی فراهم میگـردد؛ تـا مقولـهی
محتوای پروهه موردنیاز تأمین ،بهدرستی القاشده و میزان بودجه موردنیاز بـرای پـروهه بـا توجـه
به مقدار هزینه های اولیه زمانی ،مالی و انسانی سمن تأمین شود .بـدین روی پیـادهسـازی تـأمین
مالی جمعی پروهه با موفقیت انجامشده است.
از مقایسه زیر مقولههای هریک از مقولهها اینگونه قابلبرداشت است که در مقولـه اسـتراتژی،
در کنار وجود تعادل بین زیر مقوالت ،رووهـای خالقانـه از بیشـترین سـط توجـه برخـوردار
بوده و نشان از پرکاربرد بودن آن در این مقولهی علی است .منجمله مزیت رقـابتی سـمنهـا و
مسبب پیشتازی در این امر ،استفاده از خالقیت و کاربرد رووهای مختل

خالقانه است.

در خصوص مقایسهی مقولههای استفاده از رسـانه ،میـزان درصـد اسـتفاده صـحی از رسـانه دو
برابر گرافیک است که نشان از اهمیت بیشتر سواد رسانهای و نحوهی بکار گیری و بهـرهمنـدی
از هریــک از رســانههــای اجتمــاعی را در مقابلــه گرافیــک مناســب و عکــر و فــیلمهــای
استفادهشده ،دارد .درنتیجه سـمنهـا بـا نیروهـای متخصـص درزمینـهی رسـانههـای اجتمـاعی و
آموزو این امر به نیروهای خود ،می توانند این فرصت را بـه نقطـه قـوت موسسـه خـود تبـدیل
سازند.
با نگاهی به درصد مقولههای فناوری االالعات ،پیادهسازی موف تـأمین مـالی جمعـی در بسـتر
فناوری االالعات امکانپایر است .با این مهم که برنامکها (اپلیکیشن) به نسبت دیگر فنـاوری
کماهمیتترند .این امر می تواند به سبب جـاابیت کمتـر آن یـا سـخت بـودن مراحـل سـاخت،
ایجاد ،شرو به کار و معرفی برنامک مخصوص باشد .هر سمن میتواند از ایـن مهـم بهـرهمنـد
شده و با توجه بـه اسـتراتژی مـدنظر خـود ،کـاربرد و یـا عـدم کـاربرد برنامـک را دنبـال کنـد.
بدین صورت کـه اسـتقبال سـمنهـا از برنامـک بـه نسـبت کـم بـوده و اسـتفاده از آن ،موقعیـت
پیشتازی سمن را در دنیای رقابت فزونی میبخشد؛ البته میزان هزینـه فرصـت خـر شـده بـرای
مقوله برنامک نیز جز موارد قابلمطالعهی سمنها است.
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دراینبین سیستم هـای کـاربردی پرداخـتهـا بیشـترین اهمیـت را بـه خـود اختصـاص داده کـه
سمنها را هوشیار نموده تا از دنیای رقابت پرسرعت ایجاد راحتی در کنار امنیت برای دریافـت
کمکهای نقدی غافل نباشند.
از مقایسه ی درصدهای ارائهشده در بخ

مقولهی هستهی محتـوا نتیجـه مـیشـود کـه هشـتگ

( )#گااری در میان مثلفه ها برخالف سایر زیر مقوالت که درصدهای متعـادل و متشـابه ای از
اهمیت را شامل شدهاند ،از کمترین سط اهمیت برخوردار بوده که میتوانـد نشـان از اسـتقبال
کم کاربران از این مورد در رسانههای اجتماعی به نسبت دیگر مزیتها و جـاابیتهـای دنیـای
رسانه باشد .بااین وجود مبحب کمدینها اما پیشتازی خود را در سط اهمیت حف کـرده اسـت
و سمنهایی که از آن به نحو صحیحی بهرهمندند ،در این زمینه از نقطه قوت خـوبی برخـوردار
بوده و از آن بهعنوان مزیت مهم رقابتی باالیی برای مثسسات خیریه خود استفاده میکنند.
در مقولهی تبلیغ و اشتراک رسانهها نیز ،زیر مقولهی ارتباالات رسـانههـا سـط اهمیتـی بـی

از

سایر زیر مقوالت را به خود اختصاص داده که نشان از قابـلتوجـه بـودن مبحـب بهـرهمنـدی از
چندین رسانه به سبب مشمولیت بر جامعهی گستردهتری از کاربران را نشان میدهد.
در سایر مقوالت ،عوامل انسـانی مـدیریت رسـانههـا ،ارتبـا خیـرین بـا سـمن و اعتبـار ،سـط
فراوانی و اهمیت زیر مقوالت به نسبت مساوی است.
در مقایسه مقوالت با یکدیگر نیز بـر اسـاس شـکل  4اعتبـار کمتـرین و ارتبـا بـا خیـرین جـز
باالترین عوامل است .از این حیـب مـیتـوان بـه اهمیـت بـاالی برقـراری ارتبـا بـا خیـرین در
خصوص موفقیت یک پروهه اشاره نمود .محتوا بهعنوان مقولهی هسـته و اسـتفاده از رسـانه نیـز
جز دیگر عوامل مهم در موفقیت پروههها در سمن بهحسا میآیند.
بهالورکلی مقوالت به نسبت متعادلی از سط اهمیت تقریباً یکسان باکمی فراز و نشـیبی دوری
از میانگین برخوردارند بـا ایـن تفـاوت کـه مقولـهی اعتبـار بـهعنـوان یـک مقولـه دورافتـاده از
کمترین سط اهمیت برخوردار است.
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مغفول ماندن از مقوله اعتبار ،به جهت باال بودن اهمیت وجود این مقوله در سمن و پیـادهسـازی
پروههها و نق

قابلتوجه آن در برقراری و حف ارتبـا بـا خیـرین ،مـیتوانـد ازجملـه نکـات

قابلتوجه در عدم موفقیت پیادهسازی یک پروهه تأمین مالی جمعی بهحسا آید.
پژوه

پی

رو به بررسی عناصر مهم در موفقیت اجرای روو تأمین مـالی جمعـی بـه کمـک

رسانههای اجتماعی تأکید داشته و حیطهی منابع موردمطالعه در این زمینه ،بررسی شاخصهـای
مهم در این زمینه بوده است .شاخصهایی که برارر مطالعات انجام گرفتـه بـهدرسـتی و تمامیـت
صحی در سمنهای ایرانی پیاده نمیشده و شکست در پروههها را ناشی میشده اسـت.در ایـن
پژوه

مقوالت موردبررسی در قبال موفقیـت در خیریـههـا بـه کمـک رسـانههـای اجتمـاعی

مطرل گردید .در پژوه های آتی میتوان پیامدهای هریک از این عوامـل را بـه تفکیـک هـر
یک از رسـانههـا در مثسسـات خیریـه مـدنظر قـرارداد .در پـژوه

حاضـر ،مقـوالت از حیـب

عوامل تأریرگاار به سیستم بسته بررسی شدند و مقوالت در این زمینه مورد شناسایی و سـنج
واقع گشت و مدل ارائه شد .مقوالت در یک سیستم ایستا و با در نظر گـرفتن تـأریرات درونـی
عوامل موردمطالعه شدند .به عبارتی بررسی تأریرات مقـوالت بـهعنـوان عوامـل داخلـی در ایـن
پژوه

به عنوان فرض موردبررسی بود؛ این امر سـبب مـیگـردد تـا مثسسـات تـا حـد ممکـن

پیامدها را ناشی از عملکرد خود دانسته و هرچه بیشتر درصـدد رفـع آن بـر اسـاس توانـاییهـای
داخلی خود موسسه برآیند؛ میتوان در تحقیقاتی دیگر ،عوامل را بـهصـورت دینـامیکی نیـز در
نظر گرفت و بررسی عوامل را بیرونی نیز در نظر داشت.

تقدیر و تشکر
این پژوه  ،بخشی از مطالعات پایاننامه مقطع کارشناسی ارشد با عنوان " تعیین عوامـل مـثرر
در تأمین مالی جمعی به روو اهدا در مثسسات خیریهی ایرانـی " اسـت.این پایـاننامـه تحـت
حمایت مالی بنیاد خیریه آال قرار دارد.
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