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Abstract 
Due to declining incomes and rising poverty, many people have difficulty in 

providing some basic needs, and also donations from charities couldn't 

overcome to this problem. Utilizing social innovation can be effective in this 

case, because it is more effective than previous solutions and it creates value 

for whole society. The purpose of this study is to provide a solution for 

transformation of charitable donations, using social innovation and answer 

this question: what are the strategies for the transformation of charitable 

services using social innovation? Hence, after reviewing the research 

literature, action research method and systems thinking approach were used 

to collect data and provide solutions. Then snowball-sampling was used and 

numerous meetings and interviews with stakeholders were conducted; 

system's diagram has drawn and leverage points were achieved. Finally, 

solutions were presented in two parts: quick-fixes and fundamental 

solutions. In the quick-fix section, the wall-of-kindness was suggested; for 

fundamental solutions, employment, crowdfunding, and small loan 

allocation were found to be key and leverage area to solve this social 

problem. 
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تهران با  آباد یناز ۀسالم در محل یاجتماع یاقدامات مرکز نوآور

  یستمیاستفاده از تفکر س

 

 .رانیتهران. ا ،یبهشت دیدانشگاه شه یعلم و فناور یگذار استیس اریاستادیسعدآباداصغریعل
 

 

 .                                 رانیدانشگاه تهران. تهران. ا ها، ستمیس تیریمد یدکتر یدانشجوپوریآرامندا
 

 .                                           رانیدانشگاه تهران. تهران، ا یو حسابدار تیریمد اریدانشیمحموددمحمدیس

 چکیده
خود با توجه به کاهش سطح درآمد افراد و افزایش فقر، بسیاری از مردم برای تأمین برخي از نیازهای اولیه 

این مشکل را برطرف  يخوب های خیریه نتوانسته بههای افراد یا سازماناند و کمکبا مشکل مواجه شده

تواند مؤثر واقع شود زیرا راهکاری مبتکرانه برای حل نماید. استفاده از نوآوری اجتماعي در این راستا مي

و برای کل جامعه ارزش ایجاد تر است  های قبلي اثربخش مشکالت اجتماعي است که نسبت به راهکار

ای با استفاده از نوآوری های خیریهکند. هدف پژوهش حاضر، ارائه راهکاری برای تحول در کمک مي

 یها با استفاده از نوآوررساني خیریهاجتماعي و پاسخ به این سؤال است که راهکارهای تحول خدمت

ها و ارائه راهکار از روش داده یآور ق، برای جمعمنظور پس از بررسي ادبیات تحقیچیست. به این ياجتماع

گیری اقدام پژوهي و رویکرد تفکر سیستمي استفاده گردید. در این راستا با استفاده از روش نمونه

ها برگزار شد. سپس راهکار  ها مصاحبه شده و جلسات متعددی با آن برفي، ذینفعان انتخاب و با آنگلوله

های بنیادی ارائه گردید. حلر نهایت پیشنهادها در دو بخش راهکار فوری و راهمنتخب، توسعه داده شد و د

های بنیادی، اشتغال، تأمین مالي حلدر بخش راهکار فوری، دیوار مهرباني مطرح گردید و در بخش راه

 های کوچک جزء نقاط اهرمي محسوب شدند.جمعي و تخصیص وام

   .سالم یاجتماع یمرکز نوآور ،یمهربان وارید ،یستمیتفکر س ،یجمع یمال نیتأم :ها واژهکلید
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 طرح مسأله

ها، تعریف فقر است. های جدی بر سر راه ساختار اجتماعي سیاسي دولتیکي از چالش

همیشه بر سر این مسأله که فقر چیست کشمکش وجود داشته، زیرا فقر مفهومي پیچیده و 

وجود دارد که بر طبق آن فقر در کم یک تعریف کلي  رغم این، دست جنجالي است. به

(. Masoodipoor & Bagheri Nasrabadi, 2018کانون سالمت و رفاه قرار دارد )

های اساسي برای مبارزه با فقر نیازمند شناخت فقر و عوامل اثرگذار بر آن  برداشتن گام

شتر و های با شدت فقر بی است. با توجه به گستره پهناور جغرافیایي ایران، شناخت استان

های اقتصادی برای کاهش فقر ضروری  متغیرهای اثرگذار بر سطح فقر برای اعمال سیاست

ای همیشه وابسته به  نگاه صرف خیریه (.Khodadad Kashi & Shamsi, 2012است )

های ارزشمند و در برخي موارد  های خیریه است و در عین اینکه نتیجه دغدغه کمک

تمام مشکالت مورداستفاده قرار بگیرد. از طرف دیگر، تواند برای حل  ضروری است، نمي

دارد و این  ها نگاه مي گیرندگان را وابسته به کمک کمک خیریه در برخي شرایط، کمک

حلي راه عنوان امر با حفظ کرامت انساني سازگار نیست. در این میان نوآوری اجتماعي به

عنوان جذابیتي جهاني  ه و از آن بهجدید برای تأمین نیازهای پیچیده اجتماعي به کمک آمد

(. در حقیقت نهادهای غیردولتي، کارآفرینان و Szijarto, 2018نام برده شده است )

عنوان ابزاری  ای نسبت به نوآوری اجتماعي به مؤسسات خیریه در سراسر جهان توجه ویژه

اند دهنشان دا ستیز طیخانماني تا تخریب محجهت حل مشکالت متعدد مانند فقر و بي

(Economist, 2013در عصر حاضر خیریه .)اند و های کالسیک در جهان منسوخ شده

ها  ها در جهان به وجود آمده که بحث نوآوری اجتماعي در آنهای جدیدی از خیریهمدل

های جهان ترین خیریه که یکي از مطرح 1مطرح شده است مانند بنیاد بیل و ملیندا گیتس

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Bill & Melinda Gates .1خانوادگي در جهان است. این  بنیاد خیریه بنیاد بیل و ملیندا گیتس، قدرتمندترین

های اصلي این بنیاد افزایش تندرستي و  تأسیس گردید. هدف ملیندا گیتس و بیل دست میالدی به ۰۲۲۲بنیاد در سال 

های آموزشي و دسترسي به تکنولوژی  شانسدادن  گسترش آمریکا دستي در گستره جهان است و در کاهش تهي

 .ها است اطالعات و داده
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کند. حوزه نوآوری اجتماعي، به مسائل ری اجتماعي استفاده مياست و از رویکرد نوآو

ها و خدمات جدید که باعث  پیچیده اجتماعي و نیازهای برطرف نشده از طریق فعالیت

(. نوآوری اجتماعي راهکاری Dayson, 2017پردازد )شود، ميافزایش ارزش اجتماعي مي

تر،  های قبلي اثربخش راهکارمبتکرانه برای حل مشکالت اجتماعي است که نسبت به 

کند  افراد برای کل جامعه ارزش و منفعت خلق مي یجا کاراتر و پایدارتر است و به

(Schmit, 2015سازمان .)های خیرخواهانه به دنبال های خیریه فعال در جامعه با نیت

کمک به مردم هستند ولي تنها داشتن نیت خوب کافي نیست و عموماً برای مشکالت و 

مدت انداز کوتاهدهند؛ غافل از اینکه داشتن چشمهایي ارائه ميحلائل اجتماعي راهمس

(. Stroh, 2020داشته باشد ) تواند يناپذیری بر جامعه و افراد مربوطه مبسا اثرات جبران چه

و اثربخش  طرف کیتهران از آباد یی نازفقر در محله یصعود ریشدن با مسأله س مواجه

که باید( باعث شد تا تالش شود این معضل اجتماعي  چنان مردمي )آن یيها نبودن کمک

قرار گیرد. مرکز نوآوری اجتماعي سالم  يدر مرکز نوآوری اجتماعي سالم موردبررس

های اولین و تنها مرکز نوآوری اجتماعي در ایران است که با هدف کاهش چالش

ی در فکر، فرهنگ، جامعه و صورت نوآور اجتماعي پا به عرصه ظهور گذاشته است و به

های جدید برای نیازهای  صورت ابداع کار، تأمین امنیت و پشتیباني و اجرای راه خدمت به

شود. این مرکز بر تجربیاتي تمرکز دارد که ماحصل   اجتماعي و مشکالت، نمایانگر مي

و وکار، مسئوالن منتخب  های کارآفرینان اجتماعي، بشردوستان، رهبران کسب فعالیت

کنند و بر  های خود، تغییراتي ایجاد مي منصوب، دانشجویان و فعاالني است که در حوزه

کنند که با  عمل  یيها کننده عیآن است تا دریابد که چگونه این کارآفرینان مدني مانند تسر

های بهتری برای آینده بهتر حلموجود، راه یها و مدل ها فرض شیبه چالش کشیدن پ

این مرکز به افرادی که نیاز به کمک دارند به شکل یک مشکل نگاه  کنند. در ترسیم 

هایي با نیروها و  گیرد و به دید انسانها مدیریت صورت مي شود بلکه بر روی آننمي

حل نهایي هستند.  شوند که خود بخشي از راهی کشف نشده نگریسته مي استعدادهای بالقوه

توانند هرکدام به یک گروه یا بخش محول  مسئولیت پرداختن به مشکالت اجتماعي مي
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های گوناگون را موردمطالعه قرار داده است که از آن  هایي گسترده در حوزه شود. فعالیت

های ذهني،  توان های جسمي، کم توان روانشناسي، کم  اجتماعي،  های علوم جمله دپارتمان

یابي، حسابداری، نظافت، زبان ، فرهنگي، فني، ساختماني، کامپیوتر، کار توریست، بازاریابي 

توان نام برد. این مرکز بر سه گروه از شهروندان  انگلیسي، آشپزی، سالمندان و بیمه را مي

کند: افرادی که به کمک نیاز دارند، افرادی که قصد کمک دارند و افرادی که تمرکز مي

ش بر آن است تا مند هستند. این پژوه ها عالقه شان به چالش ی پاسخگویي جامعه به نحوه

های نوآورانه اجتماعي و استفاده از روش  برای حل این مسأله اجتماعي از طریق ارائه ایده

ها بپردازد و  های پیش روی آن های جایگزین و رفع چالشحلتفکر سیستمي، به ارائه راه

کنند و  تر و کاراتر فعالیت ها بتوانند نسبت به گذشته و حال خود اثربخشبه دنبال آن خیریه

افراد خاص، برای کل جامعه ارزش و منفعت خلق کنند. محقق در این مطالعه به  یجا به

رساني مؤسسات خیریه دنبال پاسخ این سؤال است که عوامل و راهکارهای تحول خدمت

 با استفاده از نوآوری اجتماعي چیست؟

 پیشینه تحقیق

گرفته است و و شخصي انجام مي های خیرخواهانه در ایران باستان به شکل فردیفعالیت

های در میان زرتشتیان و کلیمیان نیز رایج بوده است. بهترین دلیل برای این امر آتشکده

ها در یزد و کرمان هنوز وجود دارند؛ طبق  جامانده از گذشته است که برخي از آن به

قرار  های وقفي خود را در اختیار موبدان های تاریخي، پیروان زرتشت زمین بررسي

هیزم آتشکده، مخارج زندگي موبدان و زائران و  دادند تا از درآمدهای حاصله، هزینه مي

پس از فتح ایران توسط مسلمانان اقدامات  بضاعت را تأمین نمایند. کشاورزان بي

خیرخواهانه در قالب وقف گسترش یافت. توسعه موقوفات در کشور ایران در زمان 

عباس اول همه اموال و امالک خود را  شاه که یطور رسید به امپراطوری صفوی به اوج خود

وقف کرده و به تبعیت از پادشاه سایر ثروتمندان و حاکمان آن زمان نیز به این امر مبادرت 

در دوره رضاشاه که مصادف با ایجاد صلیب سرخ جهاني و گسترش اقدامات  ورزیدند.

بهره نماند. با  از این تحوالت و تغییرات بيالمللي است، ایران نیز  خیرخواهانه در سطح بین
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پیروزی انقالب اسالمي اقدامات خیرخواهانه در قالب نهادهای شرعي مثل وقت فزوني 

دوستانه و  گرفت. مؤسسات خیریه در ایران پس از انقالب بیشتر در راستای اهداف انسان

کن اء آموزش و یا ریشههای مختلف مانند رفع فقر، ارتقمذهبي تشکیل گردیدند و در زمینه

سوادی به فعالیت پرداختند. این مؤسسات وابستگي زیادی از لحاظ مالي به کردن بي

توان به کمیته امداد امام خمیني و سازمان بهزیستي ها مي نهادهای دولتي داشتند و از آن

اگیر ای انساني و فر اقدامات خیرخواهانه، مسأله (. Asghari, 2011: 32-34اشاره نمود )

است؛ مخصوص دین و ملت خاصي نیست و در تمامي جوامع و ادوار وجود داشته است. 

صورت کمک به فقرا و ایتام عموماً در جهت  اقدامات خیرخواهانه در قالب مذهبي به

گرفته است. ولي  کسب رحمت و بخشش الهي یا فرار از عذاب و مکافات الهي انجام مي

و منسجم  افتهی صورت سازمان ز شکل سنتي خارج شده و بهاقدامات خیرخواهانه ا جیتدر به

مؤسسات خیریه نقشي کلیدی در  نیب نیدر قالب مؤسسات خیریه انجام گردید. درا

منظور اجرای اهداف خیرخواهانه، نقش کانال و مسیری  رساني به عهده گرفتند و به کمک

ایفا نمودند. در اواخر قرن نیازمند  کنندگان افتیبرای رسیدن هدایای اهداکنندگان به در

های خیریه های مربوط به اصالحات اجتماعي و سازماننوزدهم و اوایل قرن بیستم نهضت

در اروپا و آمریکا توسعه پیدا کردند و در اواخر قرن نوزدهم بود که کارکنان مؤسسات 

مندان توانند باری اساسي از دوش نیاز افراد نمي رمنظمیغ یها خیریه دریافتند که کمک

شده است.  ها شاید به نیازمندان واقعي ارائه نميهای این سازمانبردارد و حتي کمک

های خیریه مختلف، عدم کاربرد روش صحیح مدیریتي و عالوه عدم همکاری مؤسسه به

ها باعث اتالف وقت و سرمایه این اجرایي و آشفتگي و تکرار خدمات در بین خیریه

این آگاهي به  گردیده است.ت به شکل صحیح عرضه ميندرت خدما مؤسسات شده و به

باید تغییر کند و این  يرسان تدریج مؤسسات خیریه را متوجه این نکته کرد که مدل خدمت

خدمات به صورتي ارائه شود که موجب بازتواني نیازمندان و مددجویان گردد؛ در این 

ن رفع فقر به شکل کامل در برهه تالش در راستای انجام امور خیرخواهانه شد که هدفشا

نگرش نسبت به اقدامات خیرخواهانه مؤسسات خیریه تغییر  بیترت نیا بین نیازمندان بود به
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اساسي وجود دارد و آن این است که   (. یک نکتهHalloran, 1999: 15-16کرد )

به مرور خودشان وابسته  شوند ولي به ابتدا برای پاسخ به موضوع تشکیل مي  مؤسسات خیریه

مؤسسات  يراست شناسان این روزها دغدغه این را دارند که آیا بهشوند. جامعه موضوع مي

بر بهبود احوال جامعه را دارند؟ یا تنها قادرند همانند  یرگذارینیکوکاری توانایي تأث

را مکاني برای انجام   طور مقطعي تسکین دهند؟ مردم اغلب خیریه مسکن، درد را به

هایي که برای دانند. فعالیت و نیازمند مي ریپذ بیو کمک به اقشار آس کارهای خداپسندانه

ها اجر اخروی به همراه خواهد داشت و شرایط اقشار نیازمند را تا حدودی بهبود خواهد  آن

ها در عمل بدون توجه به  های اخیر معتقدند که آن خصوص در سال داد؛ اما کارشناسان به

قر و محرومیت در جامعه است، برای برطرف کردن ساختاری که در حال بازتولید ف

های مهم و فعال در ایران همراه با ، خیریه1کنند. در جدول  ها تالش مي عوارض و معلول

 اند:نوع فعالیتشان درج شده

 . مؤسسات خیریه مهم فعال در ایران0جدول 
Table 1. Important active charities in Iran 

 نوع فعالیت نام خیریه

 کمیته امداد امام خمیني
 های نیازمندامدادرساني و رسیدگي به وضعیت معیشت امور محرومان و خانواده

 سازمان بهزیستي

سرپرست و سرپرست خانوار، سرپرست، زنان بيرسیدگي به امور کودکان بي

معلوالن،  مسئولیت سالمت روان جامعه، امور مربوط مهدهای کودک، سالمندان،

دیده و در معرض آسیب، کاهش طالق، مشاوره، کودکان کار و خیاباني، زنان آسیب

 های پیش از ازدواجآموزش

 محک
ها، خدمات  های آن و خانواده سال( 11سرطان )تا سقف  حمایت از کودکان مبتال به

 ، مراکز اقامتي )به همراهان بیمار( و بیمارستانيشناخت مددکاری، روان

 جدید و نیز بازسازی، بهسازی و تجهیز مدارس موجود های مدرسه ساختن ساز ایران خیرین مدرسه

  رسیدگي به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند ستاد دیه

 بنیاد احسان
کاشت حلزون گوش برای آنان، ارائه خدمات در  ایاهدای جهیزیه به نیازمندان و 

 حوزه سالمت
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 نوع فعالیت نام خیریه

 نیکوکاری امید کمال

رغم داشتن عالقه و استعداد تحصیلي، به دلیل  که علي يآموزان حمایت از دانش

محرومیت از امکانات آموزشي و عدم دسترسي به مدرسه در روستاهای محروم محل 

 مانند يسکونت خود، از ادامه تحصیل بازم

 ها نشانجمعیت طلوع بي
و فعالیت در هفت حوزه جذب، درمان، سرپناه،  يخواب کارتن معضلمقابله با 

 و بازگشت به بدنه جامعه خانواده آموزش، اشتغال، بازگشت به

 های درماني بیماران مبتال به سرطان کمک و مساعدت جهت تأمین هزینه خیریه بهنام دهش پور

 خیریه زنجیره امید
سال، بدون در نظر گرفتن  1۱خدمات درماني خود را با کمترین هزینه به کودکان زیر 

 های قلب، ارتوپدی و ترمیميدین، نژاد و ملیت در زمینه

 کهریزک
بخشي، آموزشي و  های بهداشتي، درماني، توان آسایشگاه معلولین و سالمندان با بخش

 امور فرهنگي و ورزشي برای مددجویان

 خانه خورشید
و آموزش دادن به زنان  يمرکز ارائه غذای گرم لباس و پوشاک، دارودرمان

 دیدهآسیب

های های خیریه در استاندر خصوص عوامل مؤثر بر کمک 1۹۳1در سال  ای کهدر مطالعه

های تابلویي انجام شد، مشخص شد  با استفاده از روش داده 1۹۱۱تا  1۹۱۱کشور از سال 

درآمد  های خیریه درزن سرپرست خانوار، بعد خانوار تأثیر معناداری بر نسبت کمک

های خیریه نسبت به درآمد خانوارها ندارند اما درآمد سرانه تأثیری منفي بر روی کمک

 ,Ekhtiary Amiriدارد و همچنین سابقه خیرات اثر مثبت بر درآمد خانوارها دارد )

حق دوست نیز در پژوهشي به بررسي تطبیقي نقش ارتباطات میان فردی و  (.2012

خیرین شهر تهران پرداخت که  انیها در مک به خیریهارتباطات جمعي در گرایش کم

های آن )ارتباط کالمي و نتایج تحقیق نشان داد که بین ارتباطات میان فردی و مؤلفه

غیرکالمي، بازدید از یک خیریه، ارتباط میان فردی در گروه دوستان و خانواده، ارتباط 

ای، رابطه اران به کمک خیریههای اجتماعي( با گرایش نیکوک میان فردی باواسطه شبکه

(. در پژوهش دیگری جایگاه انفاق و خاستگاه Haghdoost, 2015معناداری وجود دارد )

قرار گرفت که نتایج تحقیق نشان داد  ياجتماعي و اقتصادی آن در شهر بهبهان موردبررس

و این کنند های واجب و مستحب خود را پرداخت مياز افراد انفاق يتوجه که درصد قابل



 322|وهمکارانیسعدآباد...؛آبادینازۀمدرمحلسالیاجتماعیاقداماتمرکزنوآور

(. کیا الحسیني عوامل Musaei, 2008رابطه معنادار مثبتي دارد ) با درآمد و تحصیالت

های درآمدی خانوارهای شهری ایران در دوره زماني های مذهبي دهکمؤثر بر هزینه

های تابلویي و یک تابع نمایي بررسي کرده است و در آن را با روش داده 1۹۱۱تا  1۹11

خانوار فرض شد. نتایج  تابعي از درآمد، درجه ایمان و سن سرپرستمطالعه مخارج مذهبي 

دهنده این بود که درآمد و بعد خانوار و جنگ تحمیلي اثری مثبت و تورم اثری منفي  نشان

(. برای تحقق هدف پژوهش Kia-alhosseini, 2009های مذهبي داشته است )بر پرداخت

گیرند را باید موردمطالعه  این دسته قرار مي و بررسي موضوع در ابتدا افرادی که بیشتر در

تنها داشتن ذهن باز برای یافتن  قرار داد. طراحي برای افراد طبقات پایین جامعه نه

دهد کند و نتایج نشان ميراهکارهای بالقوه، بلکه برای یافتن علت مشکل را نیز ایجاب مي

 Osburg andد )تمرکز کر ریپذ و انعطاف ریتکرارپذ یها که باید روی مدل

Schmidpeter, 2013های کنند تا با حل مسائل و آسیب (. جوامع مختلف تالش مي

اجتماعي موجود در جامعه، سطح رفاه و عدالت را در جوامع خویش افزایش دهند. در 

نهاد در تالش هستند تا با استفاده  های مردمها و سازمانراستای پر کردن این شکاف خیریه

ها در پاسخگویي به مسائل های بدیع و مؤثر، شکست دولتحلارائه راهاز نوآوری و 

ها به میزان مشارکت مردم وابسته اجتماعي را جبران کنند. در این مسیر اثرگذاری خیریه

های اجتماعي در حال افزایش میزان مشارکت مردم در نوآوری که ياست. درواقع مادام

، تقویت هویت و یساز یش خواهد یافت. آگاهباشد، نرخ حل مسائل اجتماعي نیز افزا

انسجام اجتماعي جامعه، تسهیل و جذاب نمودن مشارکت داوطلبانه، یادگیری و مهارت 

عنوان ابعاد اصلي جلب  افزایي، اعتمادسازی و بهبود تعامل و ارتباط کنشگران اصلي به

ساز ا زمینهه کارگیری آنهای اجتماعي بیان شدند که بهمشارکت مردمي در نوآوری

دنبال آن حل مسائل اجتماعي  مشارکت حداکثری افراد در استقرار نوآوری اجتماعي و به

 (.Chitsazian & Sadeghikia, 2019شود ) مي

توان بیان کرد که دو فرهنگ یا دو دیدگاه در جامعه وجود دارند که گاهي در مي

)نیکوکاری( و دیگری تضاد با یکدیگر هستند: یکي فرهنگ صدقه و انجام کار خیر 
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نیکوکاری با قلب افراد گره خورده است و در ادیان و  فرهنگ دیرینه فرهنگ حل مسأله.

تری برای ور است. از سوی دیگر فرهنگ مدرنهای اخالقي در سراسر جهان غوطهسنت

عنوان بخشي از عصر علمي، صنعتي و کارآفریني ظهور  حل مسأله وجود دارد که به

اری در تمام ادیان، از بودا تا زرتشت، مسیحیت و اسالم وجود داشته است و کند. نیکوکمي

به نفع  نیکوکاری اقدامي فداکارانه کنند.تمامي ادیان افراد را به این فضیلت دعوت مي

منابع خود دارند و از روی عشق  افراد دیگر است. اشخاص در این کار تمایل به بخشیدن

دهند. در مقابل آن فرهنگ حل مسأله وجود دارد که این کار را انجام مي عطوفت و

اند، یک فضیلت باشد نوعي مهارت است. افرادی که به دلیل فقر آسیب دیده اینکه یجا به

ای برای حل مشکل خود هستند. کردار نیک، با توجه به نتایج ارزیابي  نیازمند برنامه

ه به سودمندی فرایند تولید نتایج عنوان یک مهارت، با توج شوند اما برتری حل مسأله به مي

دهد. در مجموع خوبي نتایج  شود که اقدامات آینده را بهبود مي یا تولید دانش ارزیابي مي

 ,Deesشود ) ها، برای ارزیابي راهکار رویکرد خاص حل مسأله استفاده ميو برتری روش

بکار  یها مدل، یکي از 1های اکوتوریسم بورنئو )بست(حل(. مدل فناوری و راه2012

شده در کشور مالزی در جهت کاهش فقر با استفاده از نوآوری اجتماعي است. این  گرفته

شود و در ادامه مراحل قطع مدل دربردارنده چهار مؤلفه است و با اجماع جامعه آغاز مي

 ,Murphyوابستگي، ایجاد ظرفیت )مثل راهنماهای محلي( و توسعه کارآفریني اجتماعي )

Teo, Murphy & Liu, 2017های نوآوری اجتماعي، توانمندسازی (. در یکي از پژوهش

نشین و محروم تهران )فرحزاد و خاورشهر( با شغلي و اجتماعي ساکنین دو محله حاشیه

های فقیر انجام گرفت. توصیف چرخه نوآوری از  هدف قطع چرخه فقر در میان خانواده

آخر یعني یادگیری و سپس تکامل در بخش  مرحله نخست آن یعني درک نیازها تا مرحله

نشین شهر تهران با رعایت اصول اقدام پژوهي مشارکتي انجام گردید. نوآوری حاشیه

اولیه از قبیل امکانات و آموزش به  ازیسازی منابع موردناجتماعي خودکفایي مرغي با فراهم

بلکه خود مددجویان کنندگان خدمت نگاه نکردند؛  عنوان دریافت ها به مددجویان به آن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. BEST 
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تنها مسأله بیکاری مددجویان هر شد  نه تیآفرینان اصلي در فرآیند تغییر بودند. درنها نقش

بلکه بخشي از نیاز متقاضیان محصوالت ارگانیک نیز برطرف گردید. با توجه به اینکه 

ریشه بیکاری در نداشتن مهارت و توانایي الزم برای انجام کار است، در این پژوهش 

های ساده و سطح پاییني چون پرورش مرغ و حققان از ابتدا به دنبال آموزش مهارتم

ها برای خود کسب ها به مددجویان بودند تا بتوانند با یادگیری این مهارتمرغفروش تخم

توانستند راندمان باالتری داشته باشند از درآمد کنند. در این طرح مددجویاني که مي

گهداری سایر پرندگان )مانند بلدرچین، کبک و غیره( نیز برخوردار مزایای دیگر از قبیل ن

های خیریه نیز سازمان تیسا (. از طریق وبSadabadi, Rahimi Rad, 2019شدند )

مهریانه نیز یک پلتفرم تأمین مالي  تیسا ای برگزار کرد. وبهای خیریهتوان کمپینمي

های نیکوکاری و  های مالي برای پروژه حمایتآوری جمعي فعال در ایران است، به جمع

توان به مردم در مورد ها ميپردازد. همچنین در این وب سایتمسئولیت اجتماعي مي

رساني نمود، زیرا تحقیقات نشان داده های اهدایي اطالعهای قبلي و میزان کمکپروژه

د، احتمال اینکه طور مستمر در حال افزایش باش مالي اخیر به یها است که وقتي کمک

های قبلي مطابقت داشته باشد، افزایش مقدار کمک مالي اهداکننده بعدی با میزان کمک

و  1توسط پیتر استرو و مایکل گودمن 2006(. پژوهشي که در سال Sasaki, 2019یابد ) مي

ساله  گروهي متشکل از رهبران جوامع مختلف در میشیگان برای توسعه یک برنامه ده

خانماني آغاز شد و این طرح، یک تغییر پارادایمي در نگرش پایان دادن به بيمنظور  به

های این مطالعه که با های موقت با خود به همراه داشت. یافته جامعه نسبت به نقش پناهگاه

ای انجام گرفت نشان داد تا زماني که مردم به استفاده از روش تفکر سیستمي چهار مرحله

ها تمایل دارند، تأمین سرپناه های اورژانس و زندانها، اتاقا، خیابانهاستفاده از پناهگاه

خواهند که با مسکن دائمي موقت کافي نیست و عالوه بر این بسیاری از مردم امنیتي را مي

عوامل مؤثر بر  ایدر مطالعه 1۹۳1(. در سال Stroh, 2020صرفه به دست آید ) به مقرون

با استفاده از روش  1۹۳۹تا  1۹۱۱منتخب کشور از سال  استان ۰۰های خیریه در کمک

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Peter Stroh & Michael Goodman 
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با اثرات ثابت، بررسي گردید و نتایج تحقیق نشان داد که درآمد خانوار   های تابلویيداده

های تأثیر منفي و معنادار بر کمک تأثیر مثبت و معنادار و سن سرپرست و بعد خانوار

(. در همین راستا Hesami Azizi, Hakim Abadi & Ekhtiary, 2017) ای داردخیریه

که با هدف بررسي بخشش یا اهدا بر اساس  2019پژوهش دیگری در ژاپن در سال 

تأمین مالي جمعي در ژاپن انجام شد و نتایج پژوهش نشان داد که افراد خیّر  رساختیز

این مطالعه با  کنند. توجه مي عموماً به میزان کمک مالي اهداشده توسط دیگر خیرین

شده در  کمک مالي انجام ۳۳۱۳پانل پویا، تأثیرات  لیوتحل هیتجز سي تجربي و از طریقبرر

میزان دو کمک مالي  قرارداد، و دریافت که اگر يرا موردبررس 1گیوینگژاپن تیسا وب

آخر تقریباً یکسان باشند، میزان کمک مالي اهداکننده بعدی احتماالً مطابق با آخرین 

مستمر جدید افزایش پیدا کند  یها کمک میزان خواهد بود؛ و وقتيشده  کمک مالي انجام

مقادیر پاییني را شامل  های میزان کمکهمچنین اگر دامنه یابد.این احتمال افزایش مي

بتواند این اطالعات را مشاهده کند، احتمال اینکه کمک وی نیز در  شود و فرد اهداکننده

(. همچنین در پژوهش دیگری یکي Sasaki, 2019بد )یاهمان دامنه قرار بگیرد، افزایش مي

قرار گرفت و نشان داد که  يهای تأمین مالي جمعي در ایتالیا را موردبررساز زیرساخت

شود که  مجموعه روابط نوظهور باعث ایجاد اکوسیستم تجاری تأمین مالي اجتماعي مي

دانش و ارائه خدمات  یگذار عنوان کانوني برای به اشتراک سرمایه به یآور سکوی جمع

ها وابسته به فرضکند. بعالوه، قدرت پیش ای از افراد مختلف عمل مي به مجموعه

برای  فرض شیگیری است و داشتن پها به کنترل در تصمیم گیری مشتری یا نیاز آنجهت

اهدا کردن یا انجام کار خیر ناشي از احساس عاطفه است؛ بنابراین با تقویت احساس عاطفه 

 ,Crow, Mathmann & Greerها را برای انجام کار خیر تشویق نمود ) توان آناد ميافر

(. مطالعه حاضر به دنبال استفاده از نوآوری اجتماعي برای یافتن راهکاری جهت 2019

شده بیشتر به تأثیرات  های انجامرساني مؤسسات خیریه است. پژوهشتحول در خدمت

های نوآورانه در محصوالت برای افراد فقیر و ارائه ایدههای خیرخواهانه یا بعضاً کمک
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اند. گرچه این های تأمین مالي جهت رفع این معضل پرداختهحتي استفاده از روش

توانند مؤثر واقع شوند ولي نقطه تمایز تحقیق حاضر دخیل کردن خود ذینفعان راهکارها مي

ط )همان نوآوری اجتماعي( و بهره جهت دستیابي به راهکار کارآمد برای همه افراد مرتب

مدت و بلندمدت )استفاده از تفکر سیستمي گرفتن از راهکارهای کارآمد کوتاه

 باشد.ای( ميچهارمرحله

 مبانی نظری

شود و در این بخش ابتدا به توضیح مختصری در خصوص نوآوری اجتماعي پرداخته مي

تفکر سیستمي و مدل فرآیند تغییر سپس به بیان سه واژه کلیدی دیگر تأمین مالي جمعي، 

 پردازیم:ای ميچهار مرحله اجتماعي

های نو به عمل و نتیجه است. پشتوانه نوآوری تبدیل خالقیت و ایده :0نوآوری اجتماعی

(. He & Wong, 2004های نو است )اصلي نوآوری در همه ابعاد آن داشتن و ارائه ایده

 یها حل ها منجر به ارائه راهنوآوری یک فرایند خالقانه است که منابع و ایده يطورکل به

شود. هیچ توافق قطعي و مشترکي در مورد اصطالح نوآوری اجتماعي وجود جدید مي

 Mobiniو تفسیرها در این خصوص وجود دارد ) ها فینداشته و طیف وسیعي از تعر

& Keshtkar Haranaki, 2015 Dehkordiطور  طور که مشکالت اجتماعي به ان(. هم

 Chaw etآید )های پویا به وجود ميحلشود، نیاز به راهمي دهیتن ای پیچیده و درهمفزاینده

al, 2019 و نوآوری اجتماعي یکي از راهکارهایي است که برای مشکالت اجتماعي )

کند که در  ميتواند مناسب باشد. نوآوری اجتماعي منابعي را شناسایي و استفاده  مي

گرفتند رفتند، یا به شکلي درست مورداستفاده قرار نمي صورت عدم استفاده هدر مي

(Osburg & Schmidpeter, 2013 بررسي مطالعات منابع حاکي از آن است که برخي از .)

مباحث بر فرایندی بودن نوآوری اجتماعى، برخي دیگر بر هدف و خروجي بودن نوآوری 

گر بر این باورند که نوآوری اجتماعي یک چارچوب ترکیبي از اجتماعي و برخي دی
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های انساني است، معلول های اجتماعي، نوآوریفرایندها، نتایج و دستاوردها است. نوآوری

های انساني و اخالقي است؛ اما ها و بر مبنای ارزش ها، در تعامل با آنها، برای انساننانسا

بران براین باور هستند که از نیازهای افراد آگاه هستند و سیاستمداران، مدیران یا سایر ره

های یک از نوآوریدانند که چه چیز باید ایجاد شود یا تغییر کند. در هیچمي يخوب به

 یها ها ارزشهای اقتصادی مطرح نیست بلکه همواره در این دغدغهاجتماعي صرفاً دغدغه

(. غالباً نوآوری اجتماعي افراد مختلف Howaldt & Schwarz, 2010اجتماعي قرار دارد )

تا در کنار هم قادر باشند راهکارهای جدیدی ایجاد کنند که در  دهدارتباط مي را به هم

این میان ممکن است با معیارهای متعدد و گاهي متضاد مواجه شوند و سنجش ارزش 

طور  جدید بههای حل(. در این نوآوری، راهMulgun, 2010ها مشکل باشد ) اجتماعي آن

ها، روابط جدید و زمان نیازهای اجتماعي را پاسخ داده و منجر به بهبود و یا ایجاد قابلیت هم

، عالوه بر اینکه مطلوب جامعه است، گرید انیب شود و بهها و منابع مياستفاده بهتر از دارایي

آرمان جمعي (. همچنین Grice, 2012گردد )باعث ارتقاء ظرفیت اجتماعي برای عمل مي

شود ما به  کند و باعث ميوری و دانش فني چگونگي انجام کار ترکیب مي ما را با بهره

عنوان چتری برای حل  تغییر مؤثر در جامعه امیدوار شویم. در کل نوآوری اجتماعي به

(. این نوع از نوآوری Keshtkar, 2017های اجتماعي، به شیوه خالق و مثبت است )چالش

کاهش تضاد منافع و رفتارهای فرصت طلبانه کمک کند. این نوآوری، نظریه  تواند بهمي

 & Osburgهنجاری به آن اضافه شده است )-کاربردی نوآوری است که جزء اجتماعي

Schmidpeter, 2013 فرآیند نوآوری اجتماعي شامل چند مرحله است و با شناسایي .)

شود اول با هدایت افرادی پیشبرده ميشود. مرحله مشکل اجتماعي و تدوین کار آغاز مي

دارند. تمرکز نوآوری اجتماعي بر مشکل است و طرز عمل  ينشدن که اشتیاقي وصف

ی تکراری شکست و بازخورد اصلي آن از نوع آزمایشگری است که احتماالً با چرخه

گردد. زماني که اثرگذاری شده ادغام مي دنظریهمراه است که دائماً در راهکار تجد

برای آن  یریشود، به مرحله بعد یعني خلق مدل پایدار و تکرارپذ حتمالي راهکار اثبات ميا

 (.Sadabadi, Poor Ezat, Mokhtarzadeh, Elyasi 2016شود )راهکار، هدایت مي
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تأمین مالي جمعي روشي نوین و اینترنت محور برای جذب منابع  تأمین مالی جمعی:

شود، که این  مي یآور مالي از تعداد زیادی از افراد جمعمالي است. در این روش، منابع 

منابع را یا در قالب اهداء یا در ازای پاداش مالي یا غیرمالي در اختیار صاحبان ایده قرار 

ای را های خیریهآوری کمک(. در حقیقت جمعDe Buysere et al, 2012دهند ) مي

ای و تأمین مالي جمعي. در تأمین مالي توان به دو بخش تقسیم کرد: تأمین مالي رابطهمي

شود. در تأمین مالي جمعي فرایند  ای پول با ارزش باال و میزان و مقدار پایین تأمین ميرابطه

آوری پول به میزان زیادی از افراد با مبالغ کم و ناچیز است. در تأمین تأمین بودجه، با جمع

ای اهدا ایین نسبت به تأمین مالي رابطهمالي جمعي، درست است که پول عمدتاً با مبالغ پ

عنوان یک نوآوری انقالبي و روشي  توان آن را بهشود ولي حجم آن باال است و مي مي

؛ Assenova et al., 2016حساب آورد ) سنتي تأمین اعتبار به یها جایگزین برای روش

Gajda & Walton, 2013میان اعانه  ، نقش مهمي در ارتباطیگر (. این شکل جدید واسطه

 (.Zvilichovsky et al., 2013کند )یا خیرین ایفا مي گذاران هیها و سرما جمع کن

های اجتماعي در  شناسي مؤثری را برای سیستم این شیوه تفکر، روش :0تفکر سیستمی

دهد. در تفکر سیستمي، صرفاٌ به اجزاء و جزئیات یک  محیط آکنده از پیچیدگي ارائه مي

کنش اجزاء و محیط  شود بلکه چگونگي تعامل بین اجزاء و نیز برهم نميسیستم نگاه 

شود و  شود. تفکر سیستمي، در قالب کلیت و تمامیت سیستم دیده مي بررسي مي

(. تفکر متعارف Binesh, 2015شود ) کل گذر مي از سطح به عمق و از جزء به بیترت نیا به

مناسب نیست و از طرفي  يطیمح ستیبرای حل مشکالت پیچیده مزمن اجتماعي و ز

های )منابع( کمتر کند تا با داشتهاصول و ابزار تفکر سیستمي به ما کمک مي یریکارگ به

از مشکالت را باید با مدل دیگری از  گونه نیهای پایدارتر به نتایج بهتری برسیم. ابا روش

نگری است  ي کلي(. تفکر سیستمي مبتني بر نوعStroh, 2020های فکری حل نمود )سیستم

شود بلکه چگونگي  درک نیست و صرفاٌ به اجزاء یک سیستم نگاه نمي که با تحلیل، قابل
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 (.Meadows, 2008شود ) کنش اجزاء و محیط نیز بررسي مي تعامل بین اجزاء و نیز برهم

تنش خالق "این فرایند متناسب با مدل  ای:مدل فرآیند تغییر اجتماعی چهار مرحله

"
دهد که توسط پیتر سنگه در کتاب فرمان پنجم، بنا شده است و توضیح مي شده يمعرف 1

طور مشخص بدانند  انداز داشته باشند و ضمناً به خواهند چشماگر مردم نسبت به آنچه مي

خواهند را ها مي تمایل به حل موضوع به نفع آنچه آن جادشدهیکجا هستند، آنگاه تنش ا

و افراد آمادگي  جادشدهیشود: مبنایي برای تغییر اي ميمرحله ط ۱( و در 1دارد )شکل 

مربوط به  کنند، واقعیت کنوني را مشخص کرده و مسئولیتخود را برای تغییر اعالم مي

 تیدهند و درنهاهایشان انجام ميپذیرند، انتخاب صریحي به نفع آرمانایجاد آن را مي

مي، جذب ذینفعان بیشتر و یادگیری از شروع به پر کردن این شکاف با تمرکز بر نقاط اهر

 (.Stroh, 2020کنند )تجارب خود مي
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 ای. رهبری تغییر اجتماعی چهار مرحله0شکل 

Figure 1. Leading Social Change in Four Steps 

 روش تحقیق

برای درک و تحلیل نوآوری اجتماعي  يشناخت ترین رویکرد روشاقدام پژوهي مناسب

(. نوآوری اجتماعي و اقدام پژوهي هر دو به تغییر از طریق Moulaert, 2013است )

های مشترک های جدید برای رسیدگي به چالشیادگیری سازنده و ایجاد مهارت

ها در نظر گرفته  طور ذاتي یک رویکرد فرآیندی توسط آن به جهیپردازند و درنت مي

هایي تواند فرصتو خوب اجراشده مي شده ي. یک اقدام پژوهي خوب طراحشودمي

ها فراهم آورد  های فردی و اجتماعي و راهکارهای احتمالي آنمشترک از چالش
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(Mazigo, 2017با توجه به اینکه هدف عمده پژوهش .) های کیفي درک فرآیندها و

پژوهي که ریشه در هرمونیک و های اجتماعي است، در این پژوهش رویکرد اقدام پدیده

اگزیستانسیالیسم دارد، مورداستفاده قرار گرفت و مداخالت الزم بر اساس تفکر سیستمي 

عنوان  ای( صورت پذیرفت. موردمطالعه خیریه دیوار مهرباني است که به)مدل چهار مرحله

ری گلوله گیمرکز سالم قرار دارد. در این تحقیق از روش نمونه یها رمجموعهییکي از ز

نظر بوده و از معیارهای الزم برخوردار برفي استفاده شد و از تعدادی ذینفع که صاحب

نظر ها خواسته شد تا سایر افراد صاحب بودند، مصاحبه را آغاز کرده و ضمن مصاحبه از آن

جز چند نفر نخست که بر اساس معیارهای  در آن حوزه را معرفي نمایند؛ بنابراین به

شوندگان اولیه انتخاب سط محقق انتخاب شدند، سایر افراد بر اساس مصاحبهموردنظر تو

گیری مبتني بر هدف محقق شده است. گیری با روش نمونهشدند. از طرفي کفایت نمونه

رود که به اشباع مبتني بر هدف، مصاحبه عمیق با افراد تا جایي پیش مي یریگ در نمونه

ها است.  ها و تحلیل آنو انتخاب متوالي داده يزمان نظری برسد؛ که این روش مستلزم هم

افراد نمونه و تحت بررسي شامل افرادی اجرایي که احتماالً تحت تأثیر فرایندها و 

اند )مانند افرادی از دپارتمان مربوطه در سازمان بهزیستي و  ناکارآمد قرارگرفته یها روش

نند )تعدادی از خیرین، برخي از کمرکز سالم(، افرادی که در جهت رفع مشکل تالش مي

معتمدین و بزرگان محله تحت پژوهش( و ذینفعان نهایي )افراد نیازمند(. در این پژوهش 

نفر از  ۰نفر از سازمان بهزیستي،  ۰نفر تحت مصاحبه قرار گرفتند و این گروه شامل  11

محله تحت  نفر از معتمدین و بزرگان ۹نفر از خیرین،  ۱مرکز نوآوری اجتماعي سالم، 

قرار  لیوتحل هیآمده مورد تجز دست های به شدند. دادهنفر از افراد نیازمند مي ۱پژوهش و 

دقیقه  ۱۲تا  ۱۲کنندگان بین زمان مصاحبه نیز برحسب شرایط و تمایل شرکت گرفت. مدت

کنندگان و محقق در محل برگزاری  به طول انجامید. در زمان انجام مصاحبه فقط مشارکت

شد. روش گردآوری حضور داشتند. محل مصاحبه نیز مرکز سالم در نظر گرفته  مصاحبه

اطالعات آمار و ارقام موجود در  یای و میداني است و ابزار گردآوراطالعات کتابخانه

آوری  های کانوني است. همچنین جمعهای نیمه ساختاریافته و گروهاسناد، مصاحبه
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های جدید با  اشباع برسیم؛ جایي که داده  به نقطهیابد که  اطالعات تا زماني ادامه مي

، تفاوتي نداشته باشد. برای این مطالعه پاسخ به سؤاالت شده یآور هایي که قبالً جمع داده

 زیر مدنظر قرار گرفته است:

مؤسسات خیریه با استفاده از نوآوری  يرسان عوامل و راهکارهای تحول خدمت .1

 اجتماعي چیست؟

 با یکدیگر در راهکار پیشنهادی چگونه است؟ها ارتباط مؤلفه .۰

ایي دیوید پیتر استرو( برای  مرحله ۱در پژوهش حاضر از روش تفکر سیستمي )مدل 

طراحي و تحلیل مداخالت بهره گرفته شد. مراحل اقدام پژوهي با توجه به مدل کوگالن و 

ای تغییر رحلهم ۱به شرح زیر بود. در این مطالعه برای تفکر سیستمي از روش  1برنیک

 (.۰ها نیز اشاره شده است )شکل  های اقدام پژوهي به آن اجتماعي استفاده شد که در گام

 
 ای. مراحل اقدام پژوهی با استفاده از تفکر سیستمی چهار مرحله9شکل 

Figure 2. Stages of action research using four-step systems thinking 

شود ایجاد مبنایي برای تغییر یا همان آمادگي برای تغییر  مي طور که در شکل مالحظه همان

شود و افراد با شناخت  وضعیت، در مرحله اول اقدام پژوهي یعني تشخیص مسأله انجام مي

کنند. سپس با واقعیت موجود روبرو رو، نوعي آمادگي برای تغییر پیدا ميمسأله پیش

پذیرند که در جود آمده است و آن را ميکه چرا مشکل اجتماعي حاضر به وشوند؛ اینمي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Coghlan & Brannick 
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شود و این اقدام نیز در گردآوری اطالعات این مرحله از شناخت از کوه یخ استفاده مي

ها از طرح و  آن لیوتحل هیاطالعات، برای تجز یآور دهد. پس از جمعاقدام پژوهي رخ مي

شده و افراد  شود که در این مرحله نقاط اهرمي نمودار مشخص نمودار سیستمي استفاده مي

حل  شده، راه شوند و سپس با توجه به نقاط اهرمي مشخص برای تغییر و پذیرش آماده مي

ا شود. افراد و ذینفعان جهت دستیابي به آنچه مطلوب است و با مقایسه مزای موقتي اتخاذ مي

دهند و شکاف بین جایي که هستند  ، انتخابي صریح انجام ميرییتغ های تغییر و عدمو هزینه

ذهني خود و نیز پایبندی به  یها خواهند بدان دست یابند را با تمرکز و تغییر مدل و آنچه مي

با گردآوری مجدد اطالعات، ارزیابي اقدام جدید  تیدرنها کنند.نقاط اهرمي، پر مي

  گردد.یرد و با توجه به نتایج، گزارش نهایي تهیه ميگصورت مي

نگاهي مختصر به نیازمندان جامعه، لزوم شکست فقر را به همگان  تشخیص مسأله: -0

آباد یکي از محالت قدیمي تهران است که شاید گذر ازآنجا یا دهد. محله نازینشان مي

را بیشتر نشان دهد. از  های قدیمي و جنوب شهر پایتخت، سیر صعودی فقردیگر محله

است. در این  مانده يسوی دیگر بسیاری از افراد وسایل یا پوشاکي دارند که بالاستفاده باق

رساني مؤسسات خیریه، تالش شد تا مرحله پس از تشخیص مسأله مشکل در خدمت

 تصویری از آنچه که هست ترسیم شود.

سي نگرش و تجربه افراد با برر آوری اطالعات و شواهد در مرحله اول:جمع -9

نفر از  ۰نفر از معتمدین و بزرگان محل،  ۹نفر از افراد نیازمند،  ۱نفر از خیرین و  ۱ذینفع )

ها  نفر از مرکز سالم( شروع به توصیف وضع موجود کرده و نظر آن ۰سازمان بهزیستي و 

صورت  به را در مورد تغییر با هدف بهبود و اصالح وضعیت فعلي جویا شدیم. با افراد

اول  گروهي و فردی مصاحبه شد و مفاهیم و اطالعات بر اساس تجربه دست

چگونه "شد. سؤال محوری  یآور بهبود وضعیت موجود جمع نهیکنندگان درزم مشارکت

شد تا نوعي تنش خالق برای تغییر در افراد مطرح  "توان به افرادی نیازمند کمک کرد؟ مي

افتد و چرایي تنها درک مشترکي ازآنچه اتفاق مي د تا نهایجاد شود. سپس به افراد کمک ش
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آن داشته باشند، بلکه مسئولیت خودشان )هرچند ناخواسته( را در ایجاد این مشکل بپذیرند. 

(. در سطح اول کوه یخ ۹برای درک شرایط موجود از کوه یخ استفاده گردید )شکل 

معتمدین برای رفع برخي از نیازهای  )رخدادها(، با افزایش آمار مراجعات به مسجد محل یا

 افراد نیازمند، مواجه شدیم.

 
 (Stroh, 2020کوه یخ )برگرفته از کتاب تفکر سیستمی برای تغییر اجتماعی،  .3شکل 

Figure 3. Iceberg (reprinted from Systems Thinking for Social Change, Stroh 

2020) 
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مشاهده شود در طول زمان چه اتفاقي افتاده است. پس در سطح دوم گرافي رسم گردید تا 

ها در جهت برآورده کردن کاهش فقر از از رسم نمودار مشاهده شد که با وجود تالش

های مردم، مشکل کماکان باقي است های متعدد و افزایش کمکسوی دولت، خیریه

 (.۱)شکل 

 
های مردمی *برگرفته از مستندات موجود در کمیته گراف مقایسه مشاهده مشکل و کمک .0شکل 

 امام خمینی، خیریه پویندگان مهراندیش و مرکز سالم(

Figure 4. Comparison graph of the problem and donations  
* Taken from documents of Imam Khomeini Committee, Pooyandegan Mehrandish 

Charity and Salam Center 

 مهیاطالعات عموماً مصاحبه ن یدر این پژوهش ابزارها اطالعات: یآور روش جمع-3

جز برگزاری جلسات فردی، چهار  ، بحث گروهي متمرکز بودند. بدین منظور بهافتهیساختار

جلسه گروهي با افراد تحت مطالعه نیز برگزار شد و پس از به وجود آوردن یک بستر 

ها خواسته شد تا در مورد موضوع صحبت کرده و نظرات خود را  مشترک میان افراد، از آن

 مشاهده مشکل کمک های خیرین

 زمان

داد
 تع
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 شد:ؤاالت محوری، سؤاالت دیگری نیز پرسیده اعالم نمایند. در این بخش در کنار س

 ای که در ده تا بیست سال گذشته در شهرهایي مانند های خیریهالگوی کمک

 اید چیست؟تهران مشاهده کرده

 به عقیده شما دلیل اصلي این مشکل چیست؟ 

  پیامدهای افزایش فقر چیست؟ اگر برای پاسخ دادن به این معضل کاری انجام

 ي در طول زمان خواهد افتاد؟نشود چه اتفاق

 برای حل مشکل انجام داده است؟ کدام موفق  یيکارها سازمان یا خود شما چه

 بوده است؟

 توانید انجام بدهید و چه چیزی مانع شما از انجام این کارشده کار متفاوتي مي چه

 است؟

 به نظر شما، با توجه به اینکه همه خواهان پایان دادن به این معضل اجتماعي 

 هستند، چرا مشکل همچنان پابرجا است؟

ها و اطالعات نیز از طریق بررسي مطالعات پیشین و مصاحبه با گردآوری داده

تعدادی از افراد ذینفع در خصوص مشکل، برخي از خیرین مرتبط با موضوع، افراد 

اندرکار و مربوطه در سازمان بهزیستي و مرکز سالم و خیریه فعال دیگر در این  دست

خواهند و جایي که در حال زه، انجام شد و سپس با ایجاد تصاویر اولیه ازآنچه که ميحو

زمینه مشترکي بین افراد  رییتغ های عدمحاضر هستند و همچنین بررسي مزایای تغییر و هزینه

 ایجاد گردید.
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 رییتغ های عدم. مقایسه مزایای تغییر و هزینه9جدول 
Table 2. Comparing the benefits of change and the costs of not changing 

 رییتغ های عدمهزینه مزایای تغییر

  دست یافتن تعداد بیشتری از افراد به نیازهایشان

 مانند پوشاک و غذا و غیره

  افزایش احساس رضایت و امید به زندگي در افراد

 نیازمند

  داشتن حس خوب جمعي به دلیل رفع نیازهای اولیه

 نیازمندافراد 

 افزایش روزافزون تعداد افراد نیازمند 

 های دولت برای سروسامان دادن افزایش هزینه

 افراد نیازمند

 رکود اقتصادی به دلیل کیفیت پایین زندگي 

ها و تعامل را جهت دستیابي ذینفعاني که به دنبال همکاری باهم هستند، باید حذف تفاوت

طور ناخواسته در  ها و اقداماتشان، بهدریابند که چگونه نیتبه تغییر اجتماعي یاد بگیرند و 

 خواهند حل نمایند، دخیل هستند. مشکالتي که مي

در این مطالعه کدگذاری و تفسیر  لیوتحل هیتجز  ابزار ها:داده لیوتحل هیروش تجز-0

اطالعات در حین مطالعه پیش رفت و کلمات عامل اصلي  لیوتحل هیها است. تجزمصاحبه

( استفاده 1۳۱۱) 1اطالعات ذهني بودند. در این مطالعه از روش نافل و وبستر لیوتحل هیتجز

ها بر روی کاغذ پیاده شدند و پس از بررسي هر قسمت، جمله شد که در آن ابتدا مصاحبه

شده  آمده عنوان کد تفسیری داده دست بههای مهم آن انتخاب )کد توصیفي( و به توصیف

و در نهایت کدهای تفسیری به کد تبییني کاهش داده شدند و نتایج بر اساس کدهای 

ها الزم است به ایـن سـؤاالت تبییني گزارش نویسي شدند. در مرحله تفـسیر و تحلیل داده

و مـشکل استفاده  هـا در حـل مسألهتـوان از ایـن دادهپاسـخ داده شـود که چگونه مي

های خام، داده يده نمود؟ بهترین راه حل مشکل چیست؟ در این روش پژوهشگر با سازمان

ها برای تحلیل داده  در قالب طبقات مفهومي، موضوعات یا مفاهیمي به وجود آورد و از آن

 استفاده نمود. با استفاده از تفکر سیستمي تالش شد تا راهکار مناسب اتخاذ گردد، زیرا

تنها تأثیرات مثبت  گیری افراد ذینفع در بلندمدت )نهمشاهده تأثیر عملکرد و تصمیم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Knafl and Webster 
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مدت اقداماتشان(، مقایسه مزایا و معایب شرایط موجود با شرایط جدید و در نهایت کوتاه

داشتن انتخابي صریح، پایبند بودن به آن و قبول مسئولیت خودشان در انتخاب صورت 

 ۱از تفکر سیستمي است. در این مطالعه برای تفکر سیستمي از روش  گرفته، مستلزم استفاده

(. سپس این موضوع پرداخته شد که چرا 1ای تغییر اجتماعي استفاده گردید )شکل مرحله

توان آن را حل کرد. برای بررسي این مورد از طوفان  مشکل رخ داده است و چگونه مي

 يده ها سازمان، دادهلیوتحل هیگو و تجزفکری استفاده شد. پس از ترغیب افراد به گفت

ذهني که بر رفتارشان تأثیر داشتند استخراج شدند. سپس تحلیل سیستمي  یها شدند و مدل

 (.1انجام شد و نمودار سیستمي رسم گردید )شکل 

 
 طرح سیستمی .5شکل 

Figure 5. System design 
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فوق نوبت به انتخاب راه پس از انجام مراحل  صورت موقت: انتخاب راه جدید به-5

(، ۹)جدول  رییتغ های تغییر و عدمجدید و موقت رسید. پس از بررسي مجدد مزایا و هزینه

طور آگاهانه برای  در نهایت انتخاب صریحي انجام گرفت و تصمیم بر آن شد تا ذینفعان به

ندان بهره ای که بتوانند از عموم مردم برای مشارکت در کمک به نیازم دستیابي به جامعه

حل فوری و گیرند، تالش کنند و نسبت به تحقق آن متعهد شوند. دیوار مهرباني برای راه

عنوان راهکار بنیادی پیشنهاد  خرد به یها تأمین مالي جمعي، ایجاد شغل، تخصیص وام

تر و بدون عنوان به شکلي ساده آباد یی نازگردید. برای اولین بار، دیوار مهرباني در محله

های ها سیاهي نارنجک ایجاد شد. دیوار نارنجکي که تا قبل از این، ماه "وار مهرباني دی"

شده و با مضمون عبارتي تبدیل به دیوار مهرباني  دید، رنگرا به خود مي یسور چهارشنبه

ها و رساني. اوج کمک"به فرودست خود رحم کن تا فرادستت به تو رحم کند  "شد:

گردید که مي يزنان نهیی قدیمي محل، پر از سهایي بود که حسینیهتوجه به این دیوار محرم

های اجتماعي باالتری رسیده بودند. به برخي از از آن محل رفته بودند و اکنون به جایگاه

کوچکي داده شد؛  یها افراد که مورد اعتماد بزرگان و معتمدین محل بودند، نیز وام

ه در صورتي نیاز به سرمایه برای شروع همچنین به افراد نیز اطالع داده شد ک

های مختلف ها در دپارتمان وکارشان، به معتمد محل مراجعه کنند. برخي از آن کسب

 پرستاری و نظافت توسط بانوان خودسرپرست( استخدام شدند.ومرکز سالم )بخش مراقبت

 رییتغ های تغییر و عدممقایسه مزایا و هزینه .3جدول 
Table 3. Comparison of benefits and costs of changing and not changing 

 نمونه برای وضعیت حال حاضر نمونه برای تغییر

 مزایای تغییر

 تر نیازهای افراد تأمین آسان 

  دست یافتن تعداد بیشتری از افراد به نیازهایشان مانند پوشاک

 و غذا و ...

  افراد نیازمندافزایش احساس رضایت و امید به زندگي در 

 های خیرین به رفع نیازهایي که اختصاص یافتن کمک

 طلبد مانند بخش سالمت یا آموزش ی زیادی را ميهزینه

 رییتغ مزایای عدم

 طور  حل شدن مشکل برخي از نیازمندان به

 مقطعي

 عدم مشاهده عمق و شدت مسأله 
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 نمونه برای وضعیت حال حاضر نمونه برای تغییر

  داشتن حس خوب جمعي به دلیل رفع نیازهای اولیه افراد

 نیازمند

 رییتغ های عدمهزینه

 افزایش روزافزون تعداد افراد نیازمند 

 های دولت برای سروسامان داد افراد نیازمندافزایش هزینه 

 رکود اقتصادی به دلیل کیفیت پایین زندگي 

 های تغییرهزینه

  تخصیص سرمایه برای آموزش افراد

 جمعي یگذار هیجهت سرما

 های گذاری در تغییر نگرش کمکسرمایه

 نقدی جامعه

  رویارویي با نگراني مردم از اثربخش بودن

 دیوارمهرباني

گام آخر تفکر سیستمي شامل شناسایي نقاط اهرمي و ایجاد روندی برای یادگیری پیوسته 

ذهني که وضعیت فعلي را در جامعه  یها و تعامل گسترده است. همچنین تغییر جهت مدل

توان به ها ميتقویت کرده بودند حائز اهمیت است مانند اینکه تنها با کمک مالي به خیریه

گذارد، تنها دولت های ما تأثیری در زندگي افراد نیازمند نمينیازمندان کمک کرد، کمک

دخالتي کنند، تعداد  موظف به حل این مشکل است و شهروندان عادی در این زمینه نباید

آید و غیره. که دیگر از دست کسي کاری برنمي افتهی شیافراد نیازمند به حدی افزا

ازآن، نقاط اهرمي را مشخص شدند؛ اشتغال، توسعه تأمین مالي جمعي و تخصیص  پس

گذاری بر روی آیند که با سرمایه حساب مي های خرد، نقاط اهرمي در پژوهش حاضر بهوام

 صورت بنیادی این معضل اجتماعي را حل کرد. توان به اهرمي مي این نقاط

یک راهکار در مراحل اولیه باید در پرتو  اجرای طرح جدید و نظارت بر آن:-6

اطالعات جدید، بازبیني، اصالح یا رد شود. در همین راستا برای حل نواقص و ایرادات 

قعیت دیوارهای مهرباني در محلي که ایده اولیه راهکارهایي به آن اضافه شد. مثل تعیین مو

شده و ارائه  تحت نظارت باشد، نظارت بر ساعات حضور در محل کار افراد استخدام

 گزارش روند کار از سوی افرادی که تأمین سرمایه جمعي شده بودند.

در مرحله ارزیابي و قضاوت سعي  (:9اطالعات )شواهد مرحله  یآور جمع-7
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های پیشنهادی مؤثر بوده است؟ این مرحله با استفاده از حلهگردید تا مشخص شود آیا را

کننده انجام شد. همچنین اظهارات افراد ذینفع و روش مشاهده و گفتگوها با افراد شرکت

عنوان منبع  شده، مشاهدات به های ثبتها، گزارششده از مصاحبه اطالعات کسب

 گردآوری اطالعات قرار گرفتند.

ای که با در این بخش طي جلسه اقدام جدید و تعیین اعتبار آن:ارزشیابی تأثیر -8

افراد ذینفع صورت گرفت، راهکارهای پیشنهادی مورد ارزیابي قرار گرفتند. ارزیابي 

تشخیص اولیه در   برحسب موارد زیر انجام گردید: آیا تشخیص اولیه صحیح بوده است؟

و در تحلیل نهایي عمدتاً عدم توانایي این پژوهش توسط ذینفعان و افراد مرتبط انجام شد 

ترین معضل زندگي نامبرده شد. در این پژوهش برخي از افراد  عنوان مهم تأمین نیازها به

توانستند با استفاده از راهکار دیوار مهرباني نیازهای خود را تأمین نمایند. ایده دیوار 

مي، گسترش پیدا کرد اما طور غیررس عنوان یک فرآیند نوآورانه خدماتي به مهرباني به

باوجود استقبال مردمي داخلي و خارجي، باگذشت زمان با مشکالتي مواجه گردید؛ مثالً 

داشتند و سپس ها برمي ها را بدون نیاز به آنوجود سودجویاني که بخش زیادی از لباس

های که در راستای حل این مشکل، وجود نهاد حمایتي مانند سازمان فروختند يها را م آن

نظارتي بر این ایده  یها های مردمي و یا وجود رقابت میان سازمان نهاد، انجمن مردم

ها توانستند لباسنوآورانه الزم است. مشکل دیگر شرایط نامناسب خود دیوارها بود که نمي

بان در برخي از ها یا برف و باران حفظ کنند و این مشکل با ایجاد سایه را از گزند آلودگي

ها و تعبیه سبدهای پالستیکي جهت  یا اضافه کردن کاورهای لباس در کنار آنشهرها 

توانند کارساز باشند. همچنین برخي از نیازمندان به دلیل ترس از ها مي جلوگیری افتادن آن

آبرو، حاضر نبودند سمت دیوار مهرباني بروند که در این مورد نیز جهت حفظ کرامت 

های مناطق بهره گرفت. در ها یا کمک به خیریه عات شورایاریتوان از اطال انساني آنان مي

سؤاالتي نیز  شان يارزیابي راهکار، از افراد درباره روند بهبود سطح زندگ این جلسه برای

ها )مانند غذا و پوشاک( از  ها بیان کردند که بسیاری از نیازهای مادی آن آن  پرسیده شد.

ها روی دیوار و  )به دلیل آویزان کردن لباسطریق دیوار مهرباني برطرف شده است 
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توانستند لباس یا  کنار دیوار، بسیاری از افراد نیازمند مي شده هیگذاشتن غذا در یخچال تعب

که  یيها نفر از آن ۱غذای خود از این راه تأمین نمایند(؛ با استفاده از راهکارهای بنیادی 

ند احساس رضایت باالیي داشتند، زیرا با درآمد حاصل از اشتغال )در مرکز سالم( را داشت

ها به مؤسسات خیریه تا حدی کاهش یافت و امیدوار به تأمین نیازها از  اشتغال، وابستگي آن

ها، توانسته بود برخي از  محل درآمد خودشان شدند. همچنین اعطای وام خرد به آن

عنوان  موقع اقساط به خت بهدر تالش بودند تا با بازپردا ها را رفع کند و افراد نیازهای آن

ها استفاده  حساب تلقي شوند تا بتوانند در مراحل بعد نیز مجدداً از این وامافراد خوش

ها  نفر از آن ۰نفر وام خرد داده شد که  1نمایند. با توجه به بررسي شرایط افراد متقاضي، به 

ای خریداری کاالهای سرمایهنفر  ۱توانستند بازپرداخت وام را سرموعد مقرر انجام دهند و 

نمودند. همچنین تأمین مالي جمعي نیز با استقبال خوبي مواجه گردید. در ابتدا با کمک 

خیّرین مبلغي تهیه و به افراد نیازمند که مورد تأیید معتمدین محل بودند پرداخت شد و در 

ین مالي گذشته، ازآن افراد بیشتری مشارکت کردند و با مشاهده اثربخشي تأم های پسنوبت

رساني به همنوع خود را داشتند. همچنین با افزایش مبالغ اهدایي، افراد خیّر سعي در کمک

دادند. مبالغي نیز از سوی افراد خیر به برخي افراد نیز سهم خود از این کار نیک را افزایش 

و رب وکار پرداخت شد )دو زن سرپرست خانوار ایده فروش ترشي  اندازی کسببرای راه

 گلخانه در روستای زادگاهشان(. یانداز افراد، راه خانگي، دوتن از

، سند علمي آن آماده شد و يپس از اعتباربخش و دادن گزارش نهایی: دنظریتجد-2

عنوان آخرین  ربط، مقدمات انتشار آن با در نظر گرفتن جوانب بهضمن ارائه به مسئوالن ذی

 مرحله اقدام پژوهي انجام پذیرفت.

 های روایی و پایایی پژوهشتکنیک

اند از تعیین قابلیت اعتبار، قابلیت انتقال و  های آزمون اعتبار در این پژوهش عبارتتکنیک

استفاده گردید.  1سازیای. برای اعتبارپذیری از روش مثلث قابلیت تأیید یا اعتبار سازه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Triangulation 
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ر گرفتن یک روش یا های ذاتي است که ناشي از بکاهدف مثلث سازی، غلبه بر سوگیری

تواند  باشد. بکار بردن رویکردهای متعدد در یک مطالعه ميیک تئوری در مطالعات مي

منجر به افزایش اعتماد و اعتبار اطالعات گردد زیرا قدرت یک روش، ضعف روش دیگر 

 Streubertهای معتبرتری فراهم کرد ) توان داده دهد و به این طریق ميرا پوشش مي

Speziale & Rinaldi Carpenter, 2011 در این مطالعه از مصاحبه، گروه متمرکز و .)

کنندگان در شوندگان استفاده شده است. همچنین نظر شرکت اعتبار توسط مصاحبه

( آن 1994) 1ها و تفسیرها جویا شدیم که گوبا و لینکلن در خصوص اعتبار یافته پژوهش را

ها و نتایج پژوهش در دانند. برای این کار یافته ميترین کنترل برای تثبیت اعتبار  را حیاتي

کنندگان در پژوهش مورد قضاوت قرار گرفت. عالوه بر  گروهي کانوني متشکل از شرکت

آوری و تحلیل داده توانست به افزایش  محقق در طي پروسه جمع ينیاین موارد خود بازب

توصیف غني از مجموعه  یریپذ قابلیت اعتبار پژوهش منجر شود. جهت رسیدن به انتقال

های قابلیت ها توانست پتانسیلهای مطالعه مورد نظر در طول مرحله گردآوری دادهداده

آوری داده از منابع متعدد از طریق جمع ایانتقال را افزایش دهد. تأییدپذیری یا اعتبار سازه

ردید. همچنین کند، میسر گهای مختلفي را برای این پدیده اجتماعي فراهم ميکه مقیاس

چندین سؤال برای رسیدن   و نکرده برای بررسي پدیده مورد نظر تنها به یک سؤال اکتفا

به مفاهیم استفاده گردید. جهت رسیدن به پایایي در پژوهش، جریان مصاحبه برای 

طور دقیق هدایت گردید و همچنین در مصاحبه با ذینفعان از  ها به گردآوری داده

 که به آنها اشاره گردیده است. افته استفاده شدفرایندهای ساختار ی

 اصول اخالقی در پژوهش

 تیرعا ریصورت ز کنندگان به اصول اخالقي در پژوهش حاضر در ارتباط با شرکت

 گردید:

ــاهي     - ــل و آگـ ــر تمایـ ــا دو عنصـ ــد تـ ــه: تـــالش گردیـ ــایت آگاهانـ ــل رضـ اصـ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Guba & Lincoln 
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 کنندگان به مشارکت در مطالعه رعایت شود. شرکت

این مطالعه به دنبال حل یک  که یيازآنجا محرمانه ماندن:حریم خصوصي و  -

مشکل اجتماعي در جامعه است، تالش شد تا افراد نگران منتشر شدن اطالعات شخصي 

 کنندگان را پنهان نگه داشت.خود نباشند و محقق هویت شرکت

مشکلي برای  گونه چیحفاظت در برابر آسیب: محقق تالش نمود ه -

کنندگان  نفس و احساس شرمساری( برای شرکت ه کاهش عزتکنندگان )ازجمل شرکت

 ایجاد نشود.

 های تحقیق یافته

های بنیادی مطرح شدند. در حلهای پیشنهادی در دو بخش راهکارهای فوری و راهحلراه

تر توصیه یافتهتر و سازمانبخش راهکار فوری دیوار مهرباني ولي به شکل بسیار منسجم

شود  های بنیادی اشتغال، یکي از نقاط اهرمي بسیار مهم محسوب ميحلگردید و برای راه

تواند درآمد داشته باشد و با داشتن درآمد قطعاً بسیاری از نیازها زیرا با داشتن شغل فرد مي

های خرد، دیگر نقاط شود. همچنین توسعه تأمین مالي جمعي و تخصیص وام تأمین مي

ها  های کوچک به افراد، آن. با تخصیص وامآیند حساب مي اهرمي در پژوهش ما به

توان این وام را  توانند بخشي از نیازها برآورده کنند، سپس با بازپرداخت اقساط وام مي مي

ها را با شرایط زیر توان خرده واممجدد به افراد دیگری تخصیص داد. همچنین مي

های  زیرا اگر وام به گروه ها تخصیص یابد نه به افراد،کرد: مثالً وام به گروهپرداخت 

ها، نظم پرداخت اقساط  جمعي در برابر وام تیکوچک داده شود، وجود احساس مسئول

طور میانگین  دهد؛ و یا تخصیص وام به بانوان؛ زیرا زنان به شدت افزایش مي ها را به وام

تحصیل تمایل بیشتری برای اختصاص هزینه برای بهبود استانداردهای زندگي خانواده و یا 

گیرنده  قرض ای نیز گزینه خوبي است زیرا افراد  های مرحله و سالمت فرزندان دارند. وام

هایي  ها، وام های کوچک شروع کنند و با بازپرداخت منظم اقساط این وام توانند با واممي

های بانکي کوچک، در بسیاری از موارد، دسترسي به وام تیبا مبالغ بیشتر بگیرند. درنها

درآمد محسوب شوند. همچنین با تأمین  های خوبي برای خانوارهای کموانند گزینهتمي
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اندازی کسب کار یا تأمین بخشي از مایحتاج مربوط به وسایل زندگي مالي جمعي برای راه

 توان مشکل را از میان برداشت. درمان و بخش سالمت افراد نیازمند مي نهیهز یا کمک

 گیری یجهبحث و نت

ای درگرو شناخت جامع و کامل از ابعاد مختلف آن است. پژوهش حاضر مسألهرفع هر 

های مؤسسات خیریه با استفاده از نوآوری تحول در کمک ينوع منظور دستیابي بهبه

اجتماعي انجام گردید و با توجه به شرایط خاص ساختاری، فرهنگي، اقتصادی و اجتماعي 

معضل اجتماعي، کاری جدید در نوع خود است.  و ارائه راهکارهای بنیادین جهت حل این

شده در پیوند  شده، جز معدود کارهای انجام های انجامهمچنین از نظر روش، طي بررسي

بین دو حوزه اقدام پژوهي و تفکر سیستمي انجام شده است. در این پژوهش محقق درصدد 

سسات خیریه با رساني مؤپاسخ به این سؤال بود که عوامل و راهکارهای تحول خدمت

هایي که از پژوهش حاضر به دست آمد، شامل  استفاده از نوآوری اجتماعي چیست؟. یافته

های بنیادی مطرح شدند: حلیک سری راهکارها در دو بخش راهکارهای فوری و راه

های بنیادی شامل توسعه حلشود و راهبخش راهکار فوری، دیوار مهرباني را شامل مي

شود. تأمین زایي ميتر از همه اشتغال های خرد و مهمعي و تخصیص وامتأمین سرمایه جم

ها حشود که طرسرمایه جمعي فرصتي ارزشمند برای تأمین مالي امور خیریه محسوب مي

 1های بون و بیکشود که با یافته مبالغ کم ولي توسط افراد زیادی تأمین مالي مي لهیوس به

دهنده این موضوع بود که در صورت افزایش ایج نشان( مطابقت دارد. از سویي نت2016)

کنند تا میزان کمکشان با های مالي و خیرخواهانه، افراد خیّر نیز تمایل پیدا ميکمک

( 2019) ۰های ساساکيها قبلي مطابقت داشته باشد که این موضوع مطابق با یافتهکمک

ها را افزایش داد.  برخط به مردم، میزان کمک يرسان توان از طریق اطالع است؛ بنابراین مي

درآمد و نیازمند، حرکتي مثبت برای کاهش فقر و  های خرد به افراد کماعطای وام

آید که حتماً باید مدنظر قرار  حساب مي خودکفایي مالي و شغلي کامل بخشي از فقرا به
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Bone and Baeck 

2. Sasaki 
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ید است با همکاری ( مطابقت دارد. ام2009) 1گیرد و با نتایج پژوهش کوربرت و فیکرت

اجرا  یرگذاریدولت و مردم، برای رفع نیاز فقرا و افراد نیازمند این راهکارها به شکل تأث

 شوند و به دنبال آن شاهدکاهش چشمگیری در مشکالت این قشر از جامعه باشیم.

برای تحقیقات آتي: برای تحقیقات آینده نیز چندین مسیر پیشنهاد  ها شنهادیپ

گردد  شده است، بنابراین پیشنهاد مي ینکه این مطالعه در شهر تهران انجامگردد. اول امي

ازلحاظ حیطه جغرافیایي و جامعه آماری دیگر مناطق نیز پژوهشي مشابه انجام گردد. دوم، 

 که يعنوان راهکار تمرکز شد، درحال در این مطالعه بر روی تأمین مالي جمعي به

 & Choyمختلف وجود دارد ) یها تیجمعي باقابلهای متفاوتي از تأمین مالي چارچوب

Schlagwein, 2016 Gerber and Hui, 2013;هرکدام را در جامعه  يتوان اثربخش( و مي

وری تأمین مالي جمعي برخط را موردمطالعه قرار گیرند؛ و یا بهره يتری موردبررسگسترده

تواند اجتماعي ميقرارداد. همچنین تبیین نقش و جایگاه کارآفریني در نوآوری 

گردد اثربخشي راهکارهای بنیادی در پیشنهاد مي تیموردپژوهش قرار گیرد. درنها

 بلندمدت نیز مجدد مورد ارزیابي قرار گیرد.

نقاط قوت و محدودیت تحقیق: نقطه قوت این مطالعه مصاحبه عمیق گروهي است 

ده شد تا در مورد کنندگان این امکان داکه شامل همه ذینفعان گردیده و به شرکت

موضوعي که برایشان مهم بود تأمل کنند. با توجه به ماهیت حساس بودن اطالعات 

موردبحث، مصاحبه چهره به چهره نیز انجام گردید که شاید سطح باالیي از اعتماد متقابل 

(. محدودیت احتمالي انجام مصاحبه گروهي، Denzin & Lincoln, 2000را فراهم نکند )

گذاری کنندگان از اشتراکحبه فردی، ممکن است باعث شود شرکتمصا یجا به

، درجه باالیي از همگن بودن وجود نیاطالعات حساس با سایر افراد خودداری کنند. باا

( و با انتخاب گروه Carey, 2016گروه برای کاهش چنین اثراتي شناخته شده است )

ردید و نتیجه مثبتي گرفته شد. محدودیت همگن از افراد مرتبط یا ذینفع بر این مسأله غلبه گ

ها بود. بعالوه در این پژوهش  آوری ذینفعان، جلب اعتماد و گفتگو با آندیگر جمع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Corbett & Fikkert 
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هایي از حیث گستردگي جامعه آماری، کمبود منابع تحقیق و پیشینه پژوهشي، محدودیت

یستمي، سیستمي و تفکر س یها شونده با روش عدم شناخت یا شناخت کم افراد مصاحبه

ها و گاهي عدم  ها و سپس جلب اعتماد و گفتگو با آن آوری ذینفعان و مالقات با آنجمع

رغم وجود رویکرد جستجوی سیستمي، ممکن دهندگان وجود داشت. علي همکاری پاسخ

 است مواردی وجود داشته باشند که در ادبیات و پیشینه تحقیق لحاظ نشده باشند.

 تشکر و سپاسگزاری

دریغ جناب آقای دیوید پیتر استرو، عضو هیئت علمي حاضر مرهون ارشاد بيمقاله 

ها و نویسنده کتاب تفکر سیستمي برای تغییر اجتماعي است که آکادمي برای تغییر سیستم

 با در اختیار قرار دادن برخي منابع و همفکری، کمک بسیاری نمودند.
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