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 چکیده

حصـول  مالی جمعی برای  تأمینتوانند از  یمدولتی،  نهاد باوجود ماهیت مستقل از منابع های خیریه مردم سازمان

اسـتفاده از  در ی جامعـه بشـری    عالقه ینترنتی واهای  یفناور روزافزونپیشرفت  .ببرند بهره ی خوداندازها چشم

کـارکرد  بـر   مـثرر ی اجتماعی، نقطه قوتی است که جای بررسی دارد. هدف این مقاله بررسی عوامـل  ها رسانه

خیریـه بـوده کـه بـه روو ت ـوری داده بنیـاد        مثسسـات مـالی جمعـی    تـأمین ی اجتمـاعی در موفقیـت   هـا  رسانه

و ی کشورها  ساالنهی ها گزاروی، نتایج دانشگاهین راستا و به علت نبود پیشینه مطالعاتی در ااست.  گرفته انجام

هـای   یکدگـاار ها، مطالعه و با بررسی سـطر بـه سـطر مطالـب،      یریهخیات مدیران مالی و تجربتحقیقاتی  مراکز

یـی سـنجی و سـدر در قالـب     روا،  یبنـد  دسـته ی نهـایی   مقولـه در هشت  ها مثلفهاست.  شده انجامتحلیل محتوا 

مالی، مدیریت  تأمینی راستا همدهد که وجود استراتژی  یمنشان  یجنتا .اند شده  ارائهالگوی پارادایم و فرضیات 

فنـاوری االالعـات و کـاربرد صـحی       در بسـتر پـروهه   یـری موفـ   گ شکلو اعتبار سمن، علت  ها رسانهکارآمد 

فـراهم   ی سـاختاری رشـد را   ینـه زمی و ارتباالـات خیـرین بـا سـمن،     ا رسـانه یغات و اشتراک و تبلبوده  ها رسانه

 شود. تأمینیاز با موفقیت موردن ی محتوا القا و بودجه مقولهکند؛ تا  یم

 ی داده بنیاد.ت ورمالی جمعی، خیریه،  تأمیناهدای  مدل ی اجتماعی،ها رسانه کلیدواژگان:
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 مقدمه

غیردولتـی،   حقوقی مستقل، تیباشخص که شود یمسازمانی االالق به  7)سمن( نهاد مردمسازمان 

ی، برای انجام فعالیت داواللبانه با گـرای  فرهنگـی، اجتمـاعی، مـاهبی و     اسیرسیغغیرانتفاعی، 

قـوانین موضـوعه    چـارچو  ای مـدون، رعایـت    منـدی و اساسـنامه   قانون بر اساسو  بشردوستانه

، الیـ   هـا  سـازمان ایـن  (. 4،4002استونکند ) های اجرایی آن فعالیت می نامه کشور و مفاد آیین

 مسـائل  روی انسـان امـروزی را چـون آمـوزو در سـطول مختلـ ،      ی از مسائل پی  ا گسترده

 بـه جهـت  یر مسـائل  و سـا  ادیـ اعت و زیست، مبارزه بـا فقـر   یطمحی، هنر دینی، ماهبی، فرهنگی،

با توجه بـه نـو     ها سمن وجود شوند. یمهای مردمی شامل  یشرفتپبهبود امور و ایجاد  تالو در

ی، دارای ا جامعـه ی در هـر  ساز یجهانبه فرایند  توجه وو اهدافی که پی  رو دارند  ها تیمس ول

 ی مهمی را فراهم آورد.اندازها چشمسبب پیشبرد  تواند یماهمیت بوده و 

و خالقیـت موجـود در اع ـا و دیگـر مسـائل       خـود  ازیـ نبا توجه به نـو    ها سمن از این یکهر 

بـه الـرق مختلـ  بـرای      تواننـد  یمـ دولتـی   منـابع  تـأمین اسـتقالل از   مسـ له توجه به  و بامتفاوت 

فـروو   بـه  تـوان  یمـ  هـا  آن ازجملـه  داشـته باشـند.   ی خـود کسـب درامـد   ها تیمأموررسیدن به 

و فـیلم   و پخـ  ی خیریـه مختلـ ، برپـایی جشـن     هـا  بازارچـه محصوالت تولیدی مددجویان، 

 اشاره داشت. مالی جمعی تأمین راًیاخو  ی زندهقیموس

جمعــی از الریــ  اعــالم عمــومی و دعــوت از گــروه بزرگــی از مــردم در جهــت   مــالی  تــأمین

 (.7934عباسی،) شود یمممکن  خصوص بهمشارکت در تأمین سرمایه یک پروهه یا رویداد 

انتظـاری در قبـال حمایـت     گونه چیه کنندگان مشارکتمدل اهدا( )مالی جمعی  تأمین درروو

به صحت عمل باور قلبـی   اهداکنندهفرد  (4074، 9ندارند. )گودیسی و همکاران شده ارائهمالی 

یـن مـدل کـه    ا (4079، 2)لیمیسـتر و زوگـا    .دانـد  یمرا دارای سودمندی اجتماعی  آن وداشته 

گـزارو معاونـت توسـعه    ) .شـود  یمـ اسـتفاده   هـا  هیـ ریخمالی نهادهای مدنی و  تأمین در معموالً

 

1. Non-Government Organization(NGO) 
2. Stone 

3. Giudici et al. 
4. Leimeister & Zogaj 
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توانـد بسـیار    یمـ ی اجتمـاعی  هـا  رسـانه ( به کمک اینترنت و 2 ص ،7939ی، نیکارآفر واشتغال 

 پرکاربرد باشد.

ی متحرک و  پایه برای تبدیل ارتباالات به دیـالوگی دوسـویه   فنّاوری اجتماعی کاربرد  رسانه

ی هـا  رسـانه  دارنـد.  الرفـه  کماننـد تلویزیـون کـه ارتبـا  یـ      ی جمعـی هـا  رسانه برخالفاست؛ 

ــتکناز  اجتمــاعی ــاالی بســیار در دســترس و  هــا کی ــا تروگســی ارتب ــاســتفاده  7ریپ ــد یم . کنن

 ابـزار ی اجتمـاعی  ها شبکه وی استراتژی تولید محتوای دوالرفه هستند نوع بهی اجتماعی ها رسانه

گوگل پالس تفکیک مرز دقی  بین ایـن دو کـار    مانند به ها شبکهالبته امروزه با پیشرفت  که آن؛

و فعـال کـردن    دوالرفـه گفتگـوی   ی اجتمـاعی هـا  رسـانه ی هـا  یژگـ یو ازجملـه  دشواری است.

سـبب رشـد سـریع     که( 79۳3 ،افتادهیی تولید محتوا در آن رایگان بوده )سو از همکاری است.

 وی منـد  بهـره به سـبب   ها سازمانفرصت مناسبی برای  تواند یمعامل  نیا .گردد یممخاالبین آن 

 با مخاالبین خود و افزای  اعتبار باشد. ارتبا 

یزان کـه  ر گلیزان دارد. در فرهنگ ر گلیین آاهت زیادی به مالی جمعی شب تأمینمدل اهدای 

هـای خـرد خـود را بـرای تهیـه جهیزیـه،        یهسـرما ی پهلوانی ایرانیان بوده، مردم ها از سنتبخشی 

بـرای   ( این آیین7932زرندی،). کردند یمی شغل برای یک نفر جمع انداز راهآزادی زندانی یا 

 پـل  وسه یعباس برای ساخت س شاهاست تا حدی که  شده یممصارف عمومی دیگر نیز استفاده 

ی دیگـر  ها نمونه کرد یآور برای ساخت این پل را جمع ازیاز مردم کمک گرفت و مبلغ موردن

 مـردم و یـا اهـالی محلـه در سـاخت مسـاجد،       مشـارکت  از دیربـاز،  رانیـ در اکاربرد این روو 

ایـن فرهنـگ    رشـد  (.7932)غفـوری،  و بناهای عمومی اسـت.   و مدارس ها مارستانیب ،ها حمام

روو  نیـ از انوگـام کـه    انتشـارات  در حال گسترو و پیشرفت است. برای مثال، رانیدر انیک 

 4.پـردازد  یممالی جمعی  تأمینی نشر الکترونیک و ها رووی فارسی با تلفی  ها کتا به انتشار 

و عکاسـی هـم از ایـن روو     های دیگر مثل موسیقی بسیاری از هنرمندان ایرانی در زمینه امروزه

 .کنند یماستفاده 
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 نوظهـور یـک پدیـده    عنـوان  بـه پرکاربردی است که امـروزه   و دیجدمالی جمعی مفهوم  تأمین

ی هـا  مـدل این موفقیت موجـب شـده اسـت تـا      ی شده است.ریگ چشمی ها تیموفقسبب ایجاد 

گرفتـه شـود.    یـک مـدل نوآورانـه و کـارا مـورد توجـه قـرار        عنـوان  بـه ی جمعـی  گـاار  هیسـرما 

ی علمی در ایـن زمینـه تـا امـروز، بسـیار محـدود اسـت، مفهـوم و مقیـاس          ها پژوه  ازآنجاکه

و جـای زیـادی بـرای بحـب و بررسـی       ی تعریـ  نشـده  خـوب  بهی جمعی گاار هیسرماارربخشی 

مـورد اسـت کـه     نیا دری اجتماعی ها رسانه(. نکته مهم استفاده از 7934ی و سهیل، عباس (دارد

ی است کـه عـدم   ساز ادهیپی مهمی جهت ها مقولهنکات کلیدی و  به توجه وی مند بهرهنیازمند 

 داشت. خواهدموجبات شکست پروهه را به دنبال  ها آنتوجه به هر یک از 

و بـا در  هـا   آنی نبـودن  و همگان در دسترسو  مثسساتبه مکتو  نبودن همه تجربیات  با توجه

 ی راخـرد جمعـ  تواند  یممالی جمعی  تأمینی از روو مند بهرهنظر گرفتن این موضو  مهم که 

نکته مهم کـه   نیا وی مردم ایران دوست نو پتانسیل باالی  و وجودالزمه رسیدن به اهداف نماید 

 ؛دهنـد  یمـ ی اجتماعی بـه فعالیـت خـود ادامـه     ها رسانهبدون استفاده از  ها سمنهنوز بسیاری از 

هـای   کمـک  های اجتماعی در خصوص بالقوه رسانههای  مندی صحی  از پتانسیل ی بهره دغدغه

 ی پررنگی است. ها، مس له مردمی برای خیریه

ی از ایـن  منـد  بهـره ی اجتماعی در سراسر جهان، امـری رایـج بـوده و    ها رسانه امروزه استفاده از

 هـا  شـاخص ی مهم در کاربرد آن است. عدم توجه بـه ایـن   ها شاخصپتانسیل نیازمند آگاهی از 

گـردد، بلکـه حتـی    هـا   پروههسبب شکست  تواند یم تنها نه ها رسانهی ریکارگ بهی و ساز ادهیپدر 

ی ریکـارگ  بـه شناسـایی ایـن عوامـل و     رو نیـ ازابیایـد.   حسـا   بـه  ها سمنتبلیغات منفی  عنوان به

مـالی   تـأمین ی هـا  پـروهه ی هـا  شکسـت از بـروز بسـیاری از    توانـد  یمی صحی  ا وهیشهریک به 

 باشد. مثسساتو حتی سبب شناخت بیشتر و بهتر  آورده عملجلوگیری به  ها سمنجمعی 

ی سـاز  ادهیـ پدر  هـا  سـمن ی شکسـت  و حتـ یات موفقیت تجربپژوه  با بررسی  نیدر ا رو نیازا

ی هـا  رسـانه هـای کـاربرد    ی تأمین مالی جمعی، به استخرا  عوامـل کلیـدی و شاخصـه   ها پروهه

 .اند شدهالت به تفکیک توضی  داده هریک از مقو تیاهماجتماعی پرداخته و 
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شـده   پرداختـه ین زمینـه  در ادر مقاله پی  رو در بخ  اول به مروری بر کارهای صورت گرفته 

مـالی جمعـی بیـان گشـته اسـت،       تـأمین ای کلی از ابتدا تا به امروز و میزان پیشـرفت   یخچهتار و

حقیـ  داده بنیـاد   ت روو شـود.  یمـ سدر در بخـ  دوم روو تحقیـ  کـاربردی پـژوه  بیـان      

رسـیدن را بـه    جـز  بـه کـه از کـل    اسـت  شـده  واقع مورداستفادهابزار تحقیقاتی این مقاله عنوان  به

 بامطالعـه صـورت کـه محقـ      ینبـد سـازد.   یمـ ای از ابتدا بـرای محقـ  فـراهم     یهفرضسبب نبود 

 دررووی اشبا ، مطالعات میـدانی را انجـام داده و سـدر     مرحلهو مطالب موجود تا  ها گزارو

یی ارائـه  ها مقولهی پرداخته و نتایج را در قالب و انتخابی محورهای باز،  یکدگاارداده بنیاد به 

. بخ  سوم نیـز بـه ارائـه    اند شده دادهیل در بخ  مربواله توضی  تفص بهدهد. مراحل هریک  یم

یر مقـوالت بـر   تـأر و نمـودار حاصـل از    هـا  آنتبارسـنجی  اع شده، مقـوالت،  یگردآوری ها داده

یر برخـی  تـأر یج حـاکی از میـزان   نتـا  گـردد.  یمـ پیامد نهایی پرداخته و درنهایت نیز نتـایج ارائـه   

 مـوردنظر بودن مقوالتی خاص بر موفقیت پدیـده   پررنگعوامل، مغفول ماندن سایر مقوالت و 

 است.

 

 مباني نظري و مروري بر مطالعات گذشته

 4یسـدار در کتـا  جمـع    400۳در سـال   7هـاو اولین بار توسط جـ    مالی جمعی تأمینمفهوم 

ین فـرد و یـا افـراد آن جمـع برتـری      تـر  بـاهوو ی بر خـرد  خرد جمع»اصل  بر اساسمطرل شد. 

پیمانکـار   ایـ و ی رایج که وظای  به افراد، کارمنـدان  سازوکارها برخالفین روو در ا« دارد.

 دهنـدگان  پاسـ   کننـد.  یمـ کـار را بـه جمعیـت کثیـری از افـراد واگـاار       شود؛ انجـام   یمسدرده 

)جمعیت( با فرض اینکه ممکن است نسـبت بـه یکـدیگر عملکـردی مـوازی داشـته باشـند، بـه         

 تـأمین  دهـد.  یمـ بـه برتـرین عملکـرد پـاداو      9سداریت جمع و درنها رقابت با یکدیگر پرداخته

ـداری در حـو  ا گونهجمعی نیز   بـر اسـاس  اسـت کـه    ی نوپـا وکارهـا  کسـب مـالی   تـأمین زه ی از جمع س

 (1 ص ،7939کـارآفرینی،   )دفتـر توسـعه   کنـد.  یمـ ی عمـل  خـرد جمعـ  فراخوان باز و جمعیت به شیوه 
 

1. Jeff Howe 

2. Crowd Sourcing 
3. Crowd Sourcer 
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 قـرض ، اهـدا  ی متفاوتی دارند:ها قالب ندیآ یم دست بهمالی جمعی  تأمینوجوهی که از الری  

 و مشارکت. پاداو وام(،)

سـرمایه   تـأمین بـه معنـای    fundingو بـه معنـای مـردم     crowdاز دو واهه  7مالی جمعی تأمین

مـالی   تـأمین گروهی بـرای   صورت بهروشی است جهت تجمیع منابع درواقع شده است.  یلتشک

ــروهه ــه،هــا پ ــری، اجتمــاع ی خیری ــال آن؛ کــارآفری، هن ــا اســتفادهینی و امث ــزار  ب ــاز اب  ینکمد

و کسـب درامـد از الریـ  کـارمزد      ( و ـای مجـازی  ی در فا شـبکه  و ارتباالـات  یرسـان  )االال 

ینـان و نیازمنـدان و توسـعه    کارآفر حمایـت از فعالیـت هنرمنـدان،    باهـدف تسهیلگری  خدمات

 (7931ظریفیان،) اشتغال.

مـالی   تـأمین ی از ا جنبـه را  آن؛ مـالی جمعـی ارائـه داد    تـأمین یفی از تعر 4079در سال  4یکمول

مـالی   تـأمین دیگر، مفاهیم رایـج و دانشـگاهی    نوظهورمانند هر صنعت آورد که   حسا  بهخرد 

قـراردادی و محـدود    صـورت  بـه جمعی در حـال تغییـر مـداوم و تکامـل اسـت و ایـن تعـاری         

یـک فراخـوان بـاز بـرای      عنوان بهمالی جمعی را  تأمین( 4070) 9و چویینباچر المبرت باشند. یم

ی دریافـت وام یـا اهـدا توسـط کـارآفرین،      ازادرکننـد کـه    یمی مالی تعری  ها کمکجا  

شـود.   یمـ گـاار داده   یهسـرما گااری شده بـه   یهسرماخدمات، محصوالت و ح  انتخا  پروهه 

و  درخواسـت آن  کـه یـک وجـه    دانـد  یمـ مـالی جمعـی را فراینـدی     تأمین( 4077) 2ووربراک

مــادی و ی انتظــارات درازادریافــت پــول اســت و وجــه دیگــر آن ارزشــی اســت کــه اجتمــا   

( تعریـ   4077) 1کننـد. کاتـالینی و گلـدفار     یمگااری، آن را ایجاد  یهسرماشان از  یرمادیغ

مالی جمعی را از الری  بستری مجازی و با حاف فواصـل جغرافیـایی بـین کارآفرینـان و      تأمین

( 4074) 1. ولونینـو انـد  داشـته های خود بیان  یدهاو  ها پروههگااران به جا  سرمایه برای  یهسرما

الکترونیکی دانسته و در حالـت کلـی    وکار کسبیدترین کارکردهای جداین روو را یکی از 

 

1. Crowd Funding 
2. Mollick 
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4. Voorbraak 
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6. Volonino 
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یـا انجـام پـروهه یـا      وکار کسبی یک انداز راهمالی از عموم مردم جامعه برای  تأمینبه فرآیند 

 است. کردهاستفاده از واسطه و  االالق 

در آن بانیان با معرفی پـروهه خیریـه،    مدل اهدا( روشی است که) یجمعی تأمین مالی الورکل به

ی از خیـرین بـزر    مند بهرهی جا به. با این تفاوت که روند یمبه دنبال تأمین مالی مورد نیاز آن 

 رو نیـ ازا. کننـد  یمـ ی آور جمـع ، از جمع کثیری از مردم جامعـه، مقـادیر انـدکی را    پردرآمدو 

. شـود  یمـ مورد نیاز پروهه است که تـأمین  میزان پول اندک در تعداد باال معادل همان پول کثیر 

ی اجتمـاعی، پدیـده نوظهـور عصـر حاضـر      هـا  رسانهی و نترنتیاانجام این کار از الری  بسترهای 

 است.

مـالی جمعـی بسـیار کـم      تـأمین بـر موفقیـت    مثررتعیین عوامل  در خصوصمقاالت دانشگاهی 

 هـا  پرسشنامهیری از مطالعه نتایج گ بهرهین پژوه  با در ا ( لاا4071، 7همکاران کراس واست )

ی هـا  پـروهه ی میـدانی از نمونـه   ها مصاحبهیقات مراکز تحقیقاتی کشورهای مختل  و نیز و تحق

ی از مقـاالت  کمـ  اریبسـ وجود تعداد  ینباا است. شده گرفتهایرانی بهره  مثسساتدر  گرفته انجام

دانسـته و   مـثرر ( نو  پروهه را در موفقیت آن بسیار 4070لمبرت ). اند پرداختهنیز به این موضو  

کند. الب  تحقیقات صـورت گرفتـه توسـط     یمی بند دستهآن را جز عوامل پی  از شرو  پروهه 

مـالی جمعـی نسـبت بـه      تـأمین یـری از روو  گ بهرهیرانتفاعی در غ مثسساتلمبرت و همکاران 

یرگـاار در حـین   تأرعنـوان عامـل    بـه  ی کهیکی دیگر از عوامل .هستند تر موف انتفاعی  مثسسات

کننـده صـحت    یـان بشود ویدئو است که  یم( بیان 4079 ) 4انجام پروهه توسط ویت و همکاران

ی اجتمـاعی را نیـز سـبب موفقیـت پـروهه      هـا  شـبکه گسـتردگی   (4072مولیـک )  .اسـت داستان 

یـن  در احالت کلـی   ی را درا رسانه( نیز ارتباالات 4072) 9همکاران آورد. هنگ و یم حسا  به

 بـر  یـاد زباورنـد کـه تمرکـز     نیبر ا( 4072) 2. هرچند بلفلیم و همکاران اند ندانستهتأریر  یبامر 

( نظـری مخـال  بلفلـیم    4072) 1ارانکـ هم وامـا لـو   ؛ افزاید ینمیت بر موفقی اجتماعی ها شبکه

 

1. Kraus et al. 

2. Wheat et al. 

3. Zheng et al. 
4. Belleflamme et al. 
5. Lu et al. 



 7931 تابستان ـ 42شماره  ـ ششمسال - مدیریت کسب و کار هوشمندمطالعات فصلنامة  771

 

 

در شـرو  کـار و معرفـی پـروهه بســیار      مخصوصـاً ی اجتمـاعی را  هـا  رسـانه داشـته و اسـتفاده از   

ی اجتمـاعی اسـتفاده از   هـا  رسـانه  در کنار( نیز 4072) 7دانند. بیرنز و همکاران  یمآمیز  یتموفق

یـن خصـوص   در این مقـاالت منتشـره   آخر. در اند دانستهین زمینه بسیار مثمر رمر در اای میل را 

زمـان دینـامیکی    بر اساس را پروهه بر موفقیت مثررعوامل  4071کروس و همکاران او در سال 

 .اند نمودهبه دو دسته در حین و پی  از شرو  پروهه تقسیم 

 

 روش پژوهش

هـای   این پژوه  به دنبال یافتن نکات کلیدی مثرر بر روو تأمین مالی جمعی به کمک رسـانه 

اسـت.   شـده  اسـتفاده ها است. بدین منظور از روو کیفی ت وری داده بنیـاد   اجتماعی برای خیریه

الور استقرایی یـک سلسـله    کیفی است که به رویکرد نظریه داده بنیاد یک نـو  روو پـژوه 

. کنـد  پدیـده موردمطالعـه ایجـاد    دربـاره  ای یـه تــا نظر  گیـرد  یکـار مـ   سامانمند را بـه  های یهرو

 یـا  ،یراهبرد پژوهش ( این روو به هیچ نو  داده خاص،202، ص 733۳، 4)استراتوس وکوربین

هـا   دادهیـب  ترک ،درواقـع  نظری مشخص تعهدی ندارد و تنها در پی توسعه مفاهیم است. عالئ 

 هـا  یـل هـا و تحل  دادهدائـم میـان    و برگشـت دررفت  ؛ کهی مفهومی استها چهارچو  در قالب

یـن روو  ا (.79۳7ذکـائی، ) آید. یمبه دست  ها داده مند نظامی آور جمعیعنی از  شود یم ساخته

 (79۳1سفیری، ) توسط بارنی گلیسروآنسلم استراوس ارائه شد. 7310بار در دهه اولین 

ـن   زنجیره پژوه  بر اساس نظریه داده بنیاد، به دنبال تولید فهمی از یک فرایند به کمک هـا و   ای از ک

 (202، ص 4001، 9کروسل. )ها بین افراد و وقایع مربو  به یک موضو  است کن  برهم

ـیاری از     یآور جمعی ها داده شده توسط پژوهشگر در این نظریه، برای تشری  فرایندها، شـامل انـوا  بس

، اســناد دولتــی، خــاالرات هــا مصــاحبه، وشــنودها گفــتمشــاهدات،  ازجملــهی کیفــی اســت، هــا داده

 (.201، ص 4001،پژوهشگر ) کروسلشخصی خود  و تأمالت و مجالت دهندگان پاس 

 انجام گرفته است: 7نمودار  بر اساستحقی   نیدر ا وجو جستروو 
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 نمودار روش پژوهش مورد استفاده .1نمودار 

 

بررســی  در ایــن زمینــه بــود کــه گرفتــهدر ابتــدا بررســی مقــاالت صــورت  وجــو جســتمعیــار  

و بـا   science directو  google scholar هـای جسـتجوی مقـاالت دانشـگاهی     یتسـا 

 SSRN,CSCW,Springer,International Journal ofی هــا هورنــالجســتجو در 

nonprofit and voluntary sector marketing  ــدی ــات کلی ــا کلم  crowd ب

funding +charity  وsocial media + charity +funding    .بـا   در ابتـدا آغـاز شـد

 بـر  بـالغ مقاله از بـین   410حدود موردنظر وجود برخی از کلمات کلیدی  بررسی عنوان مقاالت

 ین مقـاالت بـا  در بـ د، سـدر  برگزیـده شـ   وجـو  جسـت توسط موتورهای  شده ارائهی  مقالههزار 

مـالی جمعـی و    تـأمین یا عـدم وجـود کلمـات کلیـدی مهمـی چـون خیریـه و        و بررسی وجود 

ی از و بخشــی چکیــده  مطالعــه در ادامـه یــت بــاقی مانــد. درنهامقالـه   93 ی اجتمــاعیهــا رسـانه 

مــورد رد شــدند. پژوهشــگر نــاگزیر بــه بررســی  93یــت تمــامی درنهامقالــه،  93ایــن  ی مقدمــه

ــزا ــا روگ ــات   ه ــه تجربی ــانبو نتیج ــده از  ی ــاتش ــارجی   مثسس ــی و خ ــه ایران ــل و تحلخیری ی

 ی جهانی پرداخت.ها پرسشنامه

 یادداده بنروش کیفی تئوری  

 مطالعات میدانی

 کدگذاری حموری

 رد شدن متامی مقاالت هاژورنالدر  وجوجست

 کدگذاری انتخابی کدگذاری باز

 روایی سنجی

 ارائه مدل پارادامییک
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هـا و االالعـات موجـود در ایـن زمینـه از       در این روو به مطالعـه تفصـیلی تجربیـات و گـزارو    

و خیریـه   مثسسـات ی هـا  پرسشـنامه و نتـایج   ها مصاحبهو  ها گزاروهای جهان پرداخته و  خیریه

از  هـا  پرسشـنامه یـن  در اجهـان   از سرتاسـر ی هزاران موسسـه خیریـه   و همکارمالی  تأمینمراکز 

ــه و اســترالکشــورهای امریکــا  ــادا ب و دو کتابچــه راهنمــای  4071تــا  4074ی هــا ســالیا و کان

 یهـا  سـمن خیریه از مراکز تحقیقات اسـترالیا و مـدیران مـالی     مثسساتی اجتماعی در ها رسانه

نتـایج   سـدر  اسـت.  شـده  اسـتفاده  خیریه ایرانی مثسساتیکایی و مصاحبه با برخی مدیران آمر

 هـا  آنخیریه ایرانی و بررسـی صـفحات اجتمـاعی     مثسساتاجمالی در مطالعات میدانی  الور به

 گسترو نهایی یافت.

بـل  توانـد ق  ینمـ ی نظـری  بردار نمونهی کمی، ها روو در گرفته انجامهای  یبردار نمونهبرخالف 

ی بـردار  نمونـه یمات خـاص  و تصـم  یزی شودر برنامهپردازی داده بنیاد،  یهنظراز شرو  مطالعه و 

فراینـد   ادامـه  (.201، ص 733۳استراتوس و کـوربین، ) گیرند یمدر خالل فرایند پژوه  شکل 

تجزیـه،   هـا  دادهآن،  در خـالل ی، روشی است که کدگاار پژوه  به روو کدگااری است.

یـن  در ا هـا  دادهتحلیـل ایـن    منظـور  به(. 79۳۳، 7فلیک) آیند یدرمشکل نظریه  هو ب یساز مفهوم

 ی.انتخاب شود. کدگااری باز، محوری و یمروو تحقی ، از سه روو کدگااری استفاده 

ــهی پــرداز مفهــوم یســه کــردن،مقا ،رونــد خــرد کــردن ی را کدگــاار هــا دادهپــردازی  و مقول

 (.17، ص 733۳کوربین،استراتوس و ) ندیگو یبازم

، م مون و یـا تصـویری بـه چنـد عنصـر محتـوایی       عبارت بدین معناست که جمله، خرد کردن

یـن مرحلـه اسـاس روو    ا ی کـه هـر عنصـر نـام اختصاصـی خـود را بگیـرد.       نـوع  بـه تقسیم شود 

 کدگااری باز است.

یجادشده بـه هـدف   ابا مفاهیم و مقوالت  ها داده« دائماً»مقایسه کردن فرایندی است که الی آن 

ی واقعـی مـورد مقایسـه قـرار     هـا  دادهو  هـا  آنی هـا  شـاخص و  و مقـوالت ارتبـا  میـان مفـاهیم    

 با چـه نظیر چه چیز، چگونه، چه زمانی، کجا،  یسثاالتین عمل مداوم با الرل سلسله ا گیرد. یم

 شود. یمهدفی میسر 

 

1. Fliek 
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 هاست. یدهپدیی برای نامیدن جداگانه وقایع، حوادث، رخدادها و ها واههیجاد ا ی،پرداز مفهوم

هـا   یـده پددر پی مقایسـه مفـاهیم و تشـابه     ها مقوله ی مفاهیم است.بند البقهمقوله پردازی مرحله 

شـوند و مقولـه را    یمـ ی بنـد  دسـته تـر   یـ  دقی بانظمی باالتر ا مرحلهیم در و مفاهشوند  یمکش  

 تر است. یانتزاعکه از سایر مفاهیم  مفهومی است مقوله سازند. یم

ی هـا  صـحبت بنـد و حتـی    توانند یـک جملـه، یـک    یمکه موردمطالعه ی باز، متون کدگااردر 

شـده و الـی فراینـد دائمـی مقایسـه،       یمتقسـ ی تـر  کوچـک باشـند، بـه اجـزای     شوندگان مصاحبه

قالـب مفـاهیم، گـام     هـا در  یـده پدیجه ایجاد نام بـرای  درنتشوند.  یمی بند و مقوله یپرداز مفهوم

یـن مفـاهیم بایـد در عـین نزدیـک      ا شـود.  یمی باز محسو  کدگااروتحلیل در  یهتجزنخست 

 بتواننـد چنـدین پدیـده مشـابه را شـامل شـوند.       تـا  بودن به متن دارای سطحی از انتزا  نیز باشند

برخـی  ی زیاد اسـت کـه بـازبینی چنـدباره و گـاهی تغییـر       قدر بهیت این مرتبه از کدگااری اهم

یـن امـر سـبب تولیـد مفـاهیم بسـیاری       ا شـود.  یمـ مفاهیم را پی  از مرحله مقوله پـردازی سـبب   

 هـا  مقولـه ین مرحله محدودیتی در تعداد در ا(؛ 10-2۳، ص 733۳استراتوس وکوربین،شود ) یم

 و کدها موجود نیست.

در سـط    هـا  مقولـه یونـد دادن  پو  هـا  مقوله یرز ها به مقولهکدگااری محوری، فرایند ربط دهی 

نامیده شده است کـه کدگـااری   « محوری»ین کدگااری به این دلیل ا ها و ابعاد است. یژگیو

 یـن مرحلـه،  در ا (.23 ص ،733۳و کـوربین،  )استراتوس ابدی یمیک مقوله تحق  « محور»حول 

رد گیـ  یمـ ی خود قرار سر جاشده و  ینتدوها و ابعاد حاصل از کدگااری باز،  یژگیو، ها مقوله

، یـک  پژوهشـگر (. در ایـن مرحلـه،   7،4007لیگردد )ای در مورد روابط ایجاد  یندهفزاتا دان  

را در مرکز فرایندی که در حـال بررسـی آن اسـت     و آنی باز را انتخا  کدگاارمقوله مرحله 

ربـط   آنرا بـه   هـا  مقولـه دهـد و سـدر، دیگـر     یمـ پدیده مرکزی، مقوله هسـته( قـرار    عنوان )به

ــ ــد. یم ــن ا ده ــهی ــودار الگــوی کدگــااری   هــا مقول ــلدر نم ــتراتوساســت ) مشــاهده قاب و  اس

 (.10ص ، 733۳کوربین،

 

1. Lee 
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پردازی داده بنیاد، از کدگذاری باز تا الگوی کدگذاری محوری  یهنظر: کدگذاری 1شکل 

 (101، ص 5002کروسل،)

 

شود. برای مثال در مهمـانی بـه    یمشرایط علی: مجموعه شرایطی است که سبب پیدای  پدیده 

 شد. ینممهمانی نبود به سیگار دعوت  اگر درسیگار دعوت شد. 

 شوند یمآن ایجاد  بر محور ها و مقولهپدیده: ایده، حادره یا رخدادی است که مفاهیم 

. زمینـه شـامل   قـرار دارد  در آنای اسـت کـه پدیـده     یـژه وشـرایط   دهنده نشانای:  ینهزمشرایط  

 شود. یم یزنخصایص مقوله )پدیده( 

بـر  دهـد و   یمـ رخ  ر آندمقولـه(  ) یـده پد کـه  ی استا گسترده: زمینه ساختار گر مداخلهشرایط 

کنـد   یمـ . برای مثـال فـرد حـر    مثرراستیامدهای آن پ ی واکن  نشان دادن به آن، یاچگونگ

 که مصرف مواد مخدر برای وی م ر است.

که هـدف آن اداره کـردن پدیـده،     موردمطالعهیی برای مواجهه با پدیده ها حل راهراهبرد: ارائه 

 است. برابر آنیت نشان دادن در و حساسآن  برخورد با

 (14، ص 733۳ی، پیامدهایی دارد. )استراتوس و کوربین، و اقدام هر کن پیامدها: 

 مقوله

 مقوله

 مقوله

 مقوله

 ی محوریکدگاارالگوی  زی حاصل از کدگااری باها مقوله

 شرایط علی

 یانهیزمشرایط 

 گرمداخلهشرایط 

مقوله یا پدیده 

 محوری
 راهبردها پیامدها
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پـردازد و سـدر    یمـ  هـا  آنهای  یژگیوو  ها مقوله آوردنگر به پدید  یلتحلدر کدگااری باز،  

 در کننـد.  یمـ شـده تغییـر    یـین تعدر الول بعـدهای   ها مقولهکوشد تا مشخص کند که چگونه  یم

شـوند.   یمـ پیونـد داده   هـا  مقولـه یافته و با زیر بهبود مند نظام الور به ها مقولهری محوری، کدگاا

یت بـرای تشـکیل یـک آرایـ  نظـری      درنهای اصلی نیستند که ها مقولهها هنوز  یناحال،  ینباا

« کدگـااری انتخـابی  .»که نتایج تحقی ، شکل نظریه پیدا کنند یالور بهیکدارچه شوند،  تر بزر 

 (1۳، ص 733۳استراتوس و کوربین،هاست.) مقولهسازی و بهبود  یکدارچهفرایند 

ی( بـه سـبب صـحت    کدگـاار مراحـل  پژوهشـگر ) توسط  آمده دست بهیت نیز نتایج اولیه درنها

و بـا بحـب و    قـرار گرفـت  یی در اختیـار خبرگـان امـر    هـا  پرسشـنامه روایی در  یی و بررسیآزما

یـن زمینـه از روو روایـی    در اهایی حـاف، اضـافه و یـا جابجـا شـدند.       ینهگز، ها آنمصاحبه با 

 بهره گرفته شد. CVRسنجی 

فرمـول زیـر و انتخـا  سـه گزینـه ضـروری اسـت، مفیداسـت ولـی           بـر اسـاس   CVRشاخص 

 شود.: یمضروری نیست، ضروری نیست؛ بررسی 
CVR= [NE – (N/2)] / (N/2) 

NEاند کردهه ضروری را انتخا  : برابر تعداد متخصصانی است که گزین. 

N: تعداد کل متخصصان 

باشـد، اعتبـار    تـر  بـزر  از عدد مربوالـه در جـدول    شده محاسبهجدول زیر اگر مقدار  بر اساس

 (7930، زاده یحاجیرو است.)موردپامحتوا 

 
 CVRمقادیر شاخص بررسی  -1جدول 

تعداد افراد پانل 

 متخصصان

1 1 1 ۳ 3 70 71 40 41 90 20 

ــدار   ــداقل مق ح

 روایی

33/0 33/0 33/0 ۳1/0 1۳/0 14/0 23/0 24/0 91/0 99/0 43/0 
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روابـط   مسـ والن کـه از میـان مـدیران مـالی و      انـد  بـوده در این پژوه  تعداد خبرگـان ده نفـر   

و اســاتید  انـد  نمــودهای کــه بارهـا از ایــن روو بـا موفقیــت اسـتفاده     یریـه خ مثسســاتعمـومی  

 سازی این روو فعال بودند، کمک گرفته شد. یادهپخیریه و  مثسساتای که در  یدانشگاه

 اریبسـ الی  لیکـرت از بسـیار مخـالفم تـا      بر اساس در پرسشنامهدر این پژوه ، مالک مقیاس 

 عبـارت  کـردن  لحـا   و هـا  پاسـ   تر عیوسالی   از در نظر گرفته شد تا با برخورداری موافقم

 (4007)لیدی،.نماید تسهیل را ییگو پاس  روند" ندارم نظری"

 :  شود یمنسبت داده  CVR مقادیری که به 

 CVR، کننـد  یمـ  انتخـا   را "ضـروری   "گزینه  افراد از نیمی از کمتر که یهنگام .7

شـده و   7.1نیـز کمتـر از    هـا  ق ـاوت صـورت میـانگین عـددی     نیدر ا. شود یممنفی 

 .  شود یمگزینه رد 

 را دیگـر  هـای  گزینـه  دیگـر  نیمـی و  " ضـروری " گزینـه  افراد از نیمی که یهنگام .4

 شود صفر می CVRکنند، انتخا 

 7برابـر   CVRکننـد،  انتخـا  مـی   را "ضـروری  " گزینـه  افـراد  همـه  کـه  هنگـامی  .9

 (79۳3،زاده حسنشود. )  می

 نـیم،  از بیشـتر  کننـد  یم را انتخا  " ضروری" گزینه که افرادی تعداد که هنگامی .2

 . دیآ یم به دست 700بین صفر و  CVRشود،  نمی  شامل را افراد کل ولی

در جــدول پانــل  مـوردنظر بــین صــفر و میـزان حــداقل   CVRصـورت اگــر مقـادیر     .1

باشـد، گزینـه    7.1نیـز بـی  از    هـا  ق ـاوت خبرگان باشد، آنگاه اگر میانگین عـددی  

 4% مـاکزیمم میـانگین   11زیرا میانگین عـددی مسـاوی و بیشـتر از    ؛ گردد یمانتخا  

بـرای قابلیـت االمینـان     شـده  نیـی تع% 10 شـده  رفتـه یپاحداقل مقـدار  است که بیشتر از 

 (73۳2روایی است. )چادویک و همکاران، 

تبدیل الی  مورد استفاده در پرسشنامه به فرمـول الوشـی از قـوانین زیـر      منظور بهبر این  اساس 

 شود: استفاده می

  4ی بند رتبهکامالً مواف  و مواف : معادل ضروری بودن و 
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 7بندی  ندارم: معادل الزم بودن ولی عدم ضرورت و رتبهنظری 

 بندی صفر ی بودن و رتبهرضروریغمخال  و کامالً مخال : معادل 

 

 ها ي نتایج و یافتهبررس

ی  مطالعــهمــالی جمعــی، پــر از بررســی و   تــأمینبــر موفقیــت  مــثرربــه ســبب یــافتن عوامــل  

یکـایی  آمری جهانی مراکز تحقیقاتی ها پرسشنامهی منتشره، نتایج تحقیقات میدانی و ها گزارو

، بـه بررسـی میـدانی پرداختـه و بـا انجـام       4071-4074ی ها سالین در بو استرالیایی و کانادایی 

ایرانـی در خصـوص عوامـل، بـه مرحلـه اشـبا  رسـیده و نتـایج در قالـب           مثسسـات مصاحبه از 

 کدهایی مشخص گردید.

ی شـده و در مرحلـه کدگـااری    سـاز  و مفهومی بند مقولهبا کدگااری انتخابی،  در ابتداعوامل 

یـن مرحلـه تعریـ  و زیـر مقـوالت مشـخص       در ا هـا  مقولهی شدند. بند دستهمحوری، مرتب و 

با پرسـ  از خبرگـان ایـن     ها آنیی آزماشدند. سدر به سبب اکتشافی بودن عوامل، به صحت 

 بــه دســتالگـوی پــارادایم  یی مشــخص و درنهایــت هـا  مقولــهامـر اقــدام شــد. نتـایج در قالــب   

ی فناوری االالعات، استراتژی، محتـوا، تبلیـغ و اشـتراک،     ردهدر هشت  ها مقوله( 9شکل آمد.)

 بندی شدند. یمتقساعتبار، ارتبا  با خیرین، عوامل انسانی و استفاده صحی  از رسانه 

مسـتقیم بـا سـایر    یرغبیشـترین ارتبـا  مسـتقیم و     ی هسته بـه سـبب   مقوله عنوان به مقوله محتوا نیز

 است. شده ارائهدر ادامه  ها مثلفهبه تفکیک  مقوالت مقوالت انتخا  شد.

 مقوله اول: استراتژی

مـالی جمعـی اسـت، بـه      تأمینبه کار  از شرو بر موفقیت پی   مثررموارد  ازجملهاستراتژی که 

 اسـاس  بـر سـازی پـروهه    یـاده پی صـحی   بنـد  زمانی مناسب و شیوه عملکرد و ها رووانتخا  

ی شامل عوامل با میـزان درصـد فراوانـی نـو      استراتژ پردازد. یم ی سمناندازها چشماهداف و 

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

 .( است%7.02)%( و میزان هزینه کرد برای رسانه 9.99ی خالقانه )ها روو%(، 4.37سمن )
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 رسانه استفاده ازمقوله دوم: 

های خـاص هـر رسـانه در ایجـاد      یژگیوی و استفاده از ا رسانهیری رسانه، سواد کارگ بهی  نحوه

با درصد فراوانـی گرافیـک    مثلفهاستفاده از رسانه نامیده شده است و شامل دو  جاابیت پروهه،

 %( است.70.27)%( و استفاده صحی  از رسانه 1.27)

 مدیریت رسانهمقوله سوم: عوامل انسانی 

 هـا  رسـانه مالی جمعی، عوامل انسانی است که از مدیریت  تأمینبر موفقیت  مثررازجمله عوامل 

دهد. فاکتورهای انسـانی شـامل کارکنـان، کارمنـدان،      یمیری آن را پوش  کارگ بهتا ارتبا  و 

%(، 2.71رسـانه )  یرمـد ی این مقوله به ترتیب درصد فراوانـی،  ها مثلفهداواللبان و خیرین است. 

 %(9.99رسـانه ) کارکنـان   آمـوزو و  %(9.12)ایجاد انگیـزه در کارکنـان، داواللبـان و خیـرین     

 است.

 مقوله چهارم: فناوری اطالعات

مـالی جمعـی و موسسـه     در تـأمین  شـده  گرفتـه ی اجتماعی بـه کـار   ها رسانهفناوری االالعات به 

شـامل موبایـل سـایت     کاربردشـان کیـک  بـه تف  شـود کـه   یمنیاز و اهداف گفته  بر اساسخیریه 

ــا و %(، 9.12) ــک )%(، 4.37)یت سـ ــن( )برنامـ ــتمس%( و 7.21اپلیکیشـ ــاربردی   یسـ ــای کـ هـ

 %( است.1.4) ها پرداخت

 مقوله پنجم: ارتباط با خیرین

هـا   گـزارو ی شـفافیت  هـا  مثلفـه شـامل   ی اجتمـاعی هـا  رسـانه با خیرین بـه کمـک    مثررارتبا  

 %(2.13تشکر )و نو   %(9.31ها ) سمن%(، ارتبا  خیرین با 9.31) ها رسانه%(، واکن  به 9.99)

 بسیار حائز اهمیت است. ها پروههبا خیرین به سبب تداوم رابطه در سایر  ارتبا  است.

 مقوله ششم: اعتبار

مالی جمعی، اعتبار اسـت؛ اعتبـار سـبب حفـ       تأمینبر موفقیت یک پروهه  مثررعوامل  ازجمله

و  %(4.1) یـت و امنگـردد و شـامل اعتبـار     یمـ امنیت و جلب االمینان خیـرین و افـراد بـه پـروهه     

 %( است.7.22)و اسدمر  %(4.1نمای  لوگوی سمن )
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 ها رسانهمقوله هفتم: تبلیغ و اشتراک 

های مربوالـه   یگاار اشتراکو  ها انهرسپروهه در  مالی جمعی، تبلیغ تأمینبر  مثررین مقوله آخر

%(، تبلیغات سمن از الریـ   7.۳1)ی گاار اشتراک، %(4.43) یابیبازاری ها مثلفهکه شامل  است

 %( است.2.91ها ) رسانه%( و ارتباالات 4.۳) ها رسانه

 مقوله هسته: محتوا

ی بیـان   نحـوه و دهد محتـوا   یممالی جمعی را تشکیل  تأمینکه اساس  ها مقولهین تر مهم ازجمله

ی ایـن مقولـه شـامل معرفـی سـمن از الریـ        ها مثلفهی اجتماعی است. ها رسانهپروهه به کمک 

ی پسـت  منـد  نظـام %(، 7.۳1)( گـااری  #گ )هشـت %(، 4.43)یسـی  نو داسـتان %(، 9.99ها ) رسانه

 %( است2.1)ها  ینکمدو مبحب  %(4.43)ها  یگاار

 بررسی روایی عوامل

یت با تـدوین پرسشـنامه،   درنهای شده و کدگااری و آور جمع ها داده روو پژوه ، بر اساس

روو روایـی   بـر اسـاس  از تحلیـل   پـر  توسط خبرگان مورد بـازبینی قرارگرفتـه اسـت. نتـایج،    

 :آمد به دستیر قرار ز به( CVRشه )والمحتوای  اعتبارسنجی 

 بـر اسـاس  مقایسـه  خبرگان معادل ده نفـر بـوده درنتیجـه شـاخص مـورد       تعداد ین پژوه ،در ا

گزینـه، دو گزینـه را    97ین از بـ ، خبرگـان  هـا  پاس بررسی  بر اساس .است 14/0میزان  7جدول 

یـد  تأکهـا   یتفعالیزی ر و برنامهی بند زمانای تحت عنوان  ینهگزغیرضروری دانسته و به افزودن 

 یرد.گ یمنظر خبرگان در نظر  بر اساسنتیجه روایی تمامی گزینه را  4داشتند. جدول 

میزان هزینه کـرد بـرای سـازمان و اسـدمر اسـت. میـزان هزینـه کـرد بـرای           شده حافدو گزینه 

ی اجتمـاعی  هـا  رسـانه های انسانی و زمانی و مالی برای پروهه در راستای  ینههزسازمان به معنای 

 است.

بایـد بـه نحـوی باشـد کـه بـرای مخـاالبین         یان اسـت کـه  گو هرزهاسدمر به معنای نحوه مقابله با 

 الـور  بـه منتقـدین   بـا تفـاوت اسـدمر بـا منتقـدین اسـت.       نکته مهم تشـخیص  ین نباشد.آفر مشکل

نقدهایشان برای بهبود عملکرد بهره برده و اسدمرها تـا حـد امکـان     و ازخصوصی صحبت شده 

 حاف و بالک شوند.
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 ها مقولهنتیجه روایی  -5جدول 

ن میــــانگی  مقوله ردی 

ــی  وزنـــــ

 ق اوت

ــد  درصــــ

 شاخص

 نتیجه

 پایرو %700 4 نو  خیریه  .7

 پایرو %10 7.۳ بخ  مالی  .4

 پایرو %40 7.1 نرخ بازگشت سرمایه  .9

 پایرو %40 7.1 استراتژی پی  روی سمن  .2

 پایرو %700 7.3 ی خالقانهها روو  .1

میززنان هنینززه کززرد بززرای     .1

 سازمان

 رد 10% 1.1

 پایرو %700 4 استفاده صحیحی از رسانه  .1

 پایرو %700 4 گرافیک  .۳

 پایرو %۳0 7.3 رسانه یرمد  .3

 پایرو %10 7.1 آموزو کارکنان رسانه  .70

 پایرو %40 7.1 ها رسانهواکن  به   .77

 پایرو %۳0 7.۳ موبایل سایت  .74

 پایرو %20 7.1 اپلیکیشن(برنامه )  .79

 پایرو %10 7.۳ یتسا و   .72

 پایرو %700 4 نو  تشکر  .71

 پایرو %700 4 ها پرداختهای کاربردی  یستمس  .71

 پایرو %۳0 7.3 ها سمنارتبا  خیرین با   .71

یرین و داواللبـان  در خایجاد انگیزه   .7۳

 و کارمندان

 پایرو 700% 4

 پایرو %۳0 7.3 نمای  لوگوی سمن  .73

 پایرو %۳0 7.۳ ها گزاروشفافیت   .40

 پایرو %700 4 یتو امناعتبار   .47

 رد %50- 1.1 اسپمر  .44
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معرفـــی صـــحی  ســـمن از الریـــ    .49

 ها رسانه

 پایرو ۳0% 7.3

 پایرو %20 7.1 یسینو داستان  .42

 پایرو %20 7.1 گ گااریهشت  .41

 پایرو %10 7.1 ها یگااری پست مند نظام  .41

 پایرو %۳0 7.۳ ها ینکمدمبحب   .41

 پایرو %700 4 بازاریابی  .4۳

 پایرو %۳0 7.3 ها یگاار اشتراک  .43

 پایرو %۳0 7.۳ ها رسانهتبلیغات سمن از الری    .90

 پایرو %۳0 7.۳ ها رسانهارتباالات   .97

 

ی کلـی در نمـودار   ها مقولهخبرگان، درصد  نظر اعمالمانده پر از  یباقفاکتورهای  در مقایسه 

از مقـوالت   هـا  مثلفـه است. علت کم و یا زیاد بودن برخـی عوامـل و یـا حـاف      شده دادهنشان 

 .گرفتقرار مورد پرس  و پاس  از خبرگان 

و ارتبـا  بـا خیـرین جـز بـاالترین عوامـل        برخوردار است ها مقولهاعتبار از کمترین درصد بین 

توان به اهمیت باالی برقراری ارتبـا  بـا خیـرین در خصـوص موفقیـت یـک        یمرو  ینازا است.

ی هسته و استفاده از رسانه نیز جز دیگر عوامـل مهـم در    مقولهعنوان  اشاره نمود. محتوا به پروهه

 آیند. یم حسا  بهدر سمن  ها پروههموفقیت 

سـازی   یـاده پمغفول ماندن از مقوله اعتبار، به جهت باال بودن اهمیت وجود این مقوله در سمن و 

نکـات   ازجملـه توانـد   یمـ ارتبـا  بـا خیـرین،     و حف  در برقراری آن توجه قابلو نق   ها پروهه

 مالی جمعی باشد. تأمینسازی یک پروهه  یادهپموفقیت  در عدم توجه قابل
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 بررسی درصد فراوانی مقوالت -5شکل 

 

 9جـدول   هـا در  مقوله ( به تفکیکها مقولهزیر عوامل )بر اساس نتایج حاصل از بررسی روایی،  

 .اند شده ارائه 9 در شکلو مدل پارادایمیک نهایی 

 
 هااز داده شده استخراج طبقات یرزو طبقات  -3جدول 

مقولـــه  

 هسته

 البقات )زیر مقوالت( زیر البقات )مقوالت عمده(

فه
مثل
 ها 

توا
مح

 
نو  خیریـه، بخـ  مـالی، نـرخ بازگشـت سـرمایه، اسـتراتژی سـمن،          استراتژی

 ی خالقانهها روو

 گرافیک و استفاده صحی  از رسانه استفاده از رسانه

مــدیریت عوامـل انسـانی   

 رسانه

 آمـوزو ، ایجاد انگیزه در کارکنان، داواللبان و خیـرین و  رسانه یرمد

 کارکنان رسانه

 ها پرداختهای کاربردی  یستمسیت، برنامک و سا و موبایل سایت،  فناوری االالعات

و  هـا  سـمن ، ارتبا  با خیرین با ها رسانه، واکن  به ها گزاروشفافیت  ارتبا  با خیرین

 نو  تشکر

 یت، لوگوی سمنو امناعتبار  اعتبار

و ارتباالات  ها رسانهی، تبلیغات سمن از الری  گاار اشتراکیابی، بازار ها اشتراک رسانه تبلیغ و

 رسانه

 

11.01 
15.82 

11.23 13.1 
16.02 

5.2 

14.28 
11.31 

0
5
10
15
20

استفاده از   استراتژی  

 رسانه

عوامل انسانی 

 مدیریت رسانه

فناوری 

 االالعات 

تبلیغ واشتراک   محتوا اعتبار ارتبا  باخیرین

 رسانه ها

 مقایسه مقوله ها
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مالی جمعی به کمک  تأمینبر موفقیت پروژه  مؤثرمدل پارادایمیک عوامل  -3شکل 

 ی اجتماعیها رسانه

 

سـازی روو   یـاده پیر مقوالت به هدف دستیابی به پیامد نهـایی، موفقیـت   تأردر شکل چگونگی 

 است. شده مشخصی اجتماعی، ها رسانهمالی جمعی به کمک  تأمین

 

 یشنهادهاي آتيپگیري  یجهنت

از  آمـده  دسـت  بـه هـای   ینـه گزیـد روایـی   تائو بررسـی عوامـل و    گرفتـه  انجـام پژوه   بر اساس

خیریـه بـر اسـاس     مثسسـات یـات  و تجرب هـا  پرسشـنامه و  ها گزارومطالعات سطر به سطر نتایج 

مـالی جمعـی بـه کمـک      تـأمین سـازی   یـاده پبـر   مـثرر  عوامـل مـدل نهـایی    روو تحلیل محتوا،

بر موفقیـت پـروهه    مثررین فرایند عوامل ا خیریه مشخص شد. مثسساتی اجتماعی در ها رسانه

محتوا :مقوله هسته  

استراتژی، اعتبار، عوامل ی علشرایط 

 انسانی مدیریت رسانه

تبلیغ و  :گرمداخلهشرایط 

 با خیرین ارتبا  ،هارسانهاشتراک 
 

: فناوری ایینهزمشرایط 

  االالعات، استفاده از رسانه

ی هارسانهین مالی جمعی به کمک تأمسازی روو یادهپ: موفقیت پیامد

 اجتماعی

 مالی تجمیع شده  بیشتر یا مساوی با نیتأم: نرخ بازگشت سرمایه)میزان راهبرد

 و هزینه و نیروی انسانی است.(میزان صرف زمان 
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هـا( نشـان داده و نقـ  ورود     یاسـتراتژ مالی جمعی را تحت شرایط )بسترها(، تعـامالت )  تأمین

 عناصر دیگر را به تصویر کشید.

ی سـاز  ادهیـ پبر  مثرراز عوامل و مقوالت ، هر یک آمده دست بهدر مدل  وضول بهنتایج پژوه  

. همچنـین نمودارهـای   دهـد  یمـ ی اجتماعی را نشـان  ها رسانهموف  تأمین مالی جمعی به کمک 

علـل شکسـت    تبـع  بـه ی ایرانـی و  هـا  سـمن ، میزان استفاده از هریک از مقـوالت را در  شده ارائه

 .دهند یمی نشان خوب بهرا  دست نیازای ها پروههبرخی 

ی اجتمــاعی در هــا رســانهدر زمینــه کــاربرد  مــثرری هــا شــاخصی نهــایی و هــا مثلفــه در ادامــه

ی موف  تأمین مالی جمعی به تفکیک توضی  داده شـده، مـدل تشـری   و نمودارهـای     ساز ادهیپ

 .اند شدهقیاسی نیز تفسیر 

ی هـا  رسـانه خیریه به کمک  مثسساتمالی جمعی در  تأمینسازی موف   یادهپبر  مثرری ها مثلفه

نـو  خیریـه، بخـ     ) یاسـتراتژ اجتماعی مبتنی بر روو ت وری داده بنیاد شامل موارد زیر است: 

(، اسـتفاده از رسـانه   ی خالقانـه ها روومالی، نرخ بازگشت سرمایه، استراتژی پی  روی سمن، 

، ایجـاد انگیـزه   رسانه یرمدرسانه )(، عوامل انسانی مدیریت گرافیک و استفاده صحی  از رسانه)

موبایـل سـایت،   االالعات )(، فناوری کارکنان رسانه آموزودر کارکنان، داواللبان و خیرین و 

، هـا  گـزارو شفافیت ) یرینخبا ارتبا   (،ها پرداختهای کاربردی  یستمسیت، برنامک و سا و 

، لوگـوی  یـت و امناعتبـار  اعتبـار ) (، و نـو  تشـکر   هـا  سـمن ، ارتبا  خیرین با ها رسانهواکن  به 

و  هـا  رسانهی، تبلیغات سمن از الری  گاار اشتراکیابی، بازارها ) رسانهتبلیغ و اشتراک  ( وسمن

یـن  ا .متأررنـد یرمستقیم بـر مقولـه محـوری محتـوا     غمستقیم و  الور بههستند که  ارتباالات رسانه(

ت کـه  ی صـحی  اسـ   یوهشـ دارد که ارائه اصل موضو  پروهه به  یمبیان  وضول بهمقوله محوری 

 تواند سبب موفقیت آن گردد. یم

مـالی جمعـی بـه سـبب داشـتن       تـأمین سـازی   یـاده پاست،  مشاهده قابل 9که در شکل  الور همان

و اعتبـار فراگیـر   هـا   رسانهبرای مدیریت  کارآمدمالی، نیروی انسانی  تأمینی راستا هماستراتژی 

ی صــحی  از منــد بهــرهفنــاوری االالعــات مناســب و  در بســترو  گرفتــه شــکلی درســت بــه ســمن

ی و ارتباالـات مناسـب   ا رسـانه و بـه کمـک تبلیغـات و اشـتراک      ی اجتماعی ادامه یافتهها رسانه
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ی  مقولـه گـردد؛ تـا    یممالی جمعی فراهم  تأمینی ساختاری گسترده رشد  ینهزم خیرین با سمن،

پـروهه بـا توجـه     یاز بـرای موردن و میزان بودجه القاشدهی درست به، تأمینیاز موردنمحتوای پروهه 

 تـأمین سـازی   یـاده پین روی بـد  شود. تأمینهای اولیه زمانی، مالی و انسانی سمن  ینههزبه مقدار 

 است. شده انجاممالی جمعی پروهه با موفقیت 

اسـتراتژی،   در مقولـه  کهاست  برداشت قابلگونه  ینها ا مقولهی هریک از ها مقوله یرزاز مقایسه 

ی خالقانـه از بیشـترین سـط  توجـه برخـوردار      هـا  روو، مقوالت یرزوجود تعادل بین  در کنار

و  هـا  سـمن مزیت رقـابتی   جمله منی علی است.  مقولهبوده و نشان از پرکاربرد بودن آن در این 

 ی مختل  خالقانه است.ها روواز خالقیت و کاربرد  استفاده مسبب پیشتازی در این امر،

دو ی استفاده از رسـانه، میـزان درصـد اسـتفاده صـحی  از رسـانه       ها مقولهی  یسهمقادر خصوص 

ی منـد  بهـره یری و بکار گی  نحوهی و ا رسانهگرافیک است که نشان از اهمیت بیشتر سواد  برابر

ــک از  ــانهاز هری ــا رس ــاعی را ه ــهی اجتم ــر و    در مقابل ــب و عک ــک مناس ــگرافی ــای  یلمف ه

ی اجتمـاعی و  هـا  رسـانه ی  ینـه درزمی متخصـص  بـا نیروهـا   هـا  سـمن یجه درنت ، دارد.شده استفاده

توانند این فرصت را بـه نقطـه قـوت موسسـه خـود تبـدیل        یماین امر به نیروهای خود،  آموزو

 سازند.

مـالی جمعـی در بسـتر     تـأمین سازی موف   یادهپی فناوری االالعات، ها مقولهبا نگاهی به درصد  

اپلیکیشن( به نسبت دیگر فنـاوری  ها ) نامکبرین مهم که با ا. است یرپا امکانفناوری االالعات 

تواند به سبب جـاابیت کمتـر آن یـا سـخت بـودن مراحـل سـاخت،         یمین امر ا ترند. یتاهم کم

 منـد  بهـره یـن مهـم   از اتواند  یمایجاد، شرو  به کار و معرفی برنامک مخصوص باشد. هر سمن 

رد برنامـک را دنبـال کنـد.    کـارب  عـدم  خـود، کـاربرد و یـا    مـدنظر شده و با توجه بـه اسـتراتژی   

موقعیـت   ،آناز برنامـک بـه نسـبت کـم بـوده و اسـتفاده از        هـا  سـمن صورت کـه اسـتقبال    ینبد

بخشد؛ البته میزان هزینـه فرصـت خـر  شـده بـرای       یمپیشتازی سمن را در دنیای رقابت فزونی 

 است. ها سمنی  مطالعه قابلمقوله برنامک نیز جز موارد 
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بیشـترین اهمیـت را بـه خـود اختصـاص داده کـه       هـا   پرداخـت هـای کـاربردی    یستمسبین  یندرا

را هوشیار نموده تا از دنیای رقابت پرسرعت ایجاد راحتی در کنار امنیت برای دریافـت   ها سمن

 ی نقدی غافل نباشند.ها کمک

 گهشـت شـود کـه    یمـ یجـه  نت ی محتـوا  هستهی  مقولهدر بخ   شده ارائهی درصدهای  یسهمقااز 

ای از  و متشـابه  که درصدهای متعـادل  مقوالت یرزسایر  ها برخالف مثلفه( گااری در میان #)

توانـد نشـان از اسـتقبال     یمکه  برخوردار بوده، از کمترین سط  اهمیت اند شدهاهمیت را شامل 

دنیـای   هـای  یتو جـااب ها  یتمزی اجتماعی به نسبت دیگر ها رسانهکم کاربران از این مورد در 

 ها اما پیشتازی خود را در سط  اهمیت حف  کـرده اسـت   ینکمدوجود مبحب  ینبااباشد.  نهرسا

 برخـوردار ین زمینه از نقطه قوت خـوبی  در ا، مندند بهرهبه نحو صحیحی  آنیی که از ها سمنو 

 کنند. یمخیریه خود استفاده  مثسساترقابتی باالیی برای  مهمعنوان مزیت  بوده و از آن  به

سـط  اهمیتـی بـی  از     هـا  رسـانه ی ارتباالات  مقوله یرزنیز،  ها رسانه و اشتراک ی تبلیغ مقولهدر 

ی از منـد  بهـره بـودن مبحـب    توجـه  قابـل  را به خود اختصاص داده که نشان از مقوالت یرزسایر 

 دهد. یمی از کاربران را نشان تر گستردهی  جامعهچندین رسانه به سبب مشمولیت بر 

 سـط   ، ارتبـا  خیـرین بـا سـمن و اعتبـار،     هـا  رسـانه ت، عوامل انسـانی مـدیریت   در سایر مقوال

 .است به نسبت مساوی مقوالت یرز یت و اهمفراوانی 

اعتبـار کمتـرین و ارتبـا  بـا خیـرین جـز        4شـکل   بـر اسـاس   یزندر مقایسه مقوالت با یکدیگر 

ارتبـا  بـا خیـرین در    تـوان بـه اهمیـت بـاالی برقـراری       یمـ ین حیـب  از ا باالترین عوامل است.

ی هسـته و اسـتفاده از رسـانه نیـز      مقولهعنوان  خصوص موفقیت یک پروهه اشاره نمود. محتوا به

 آیند. یم حسا  بهدر سمن  ها پروههجز دیگر عوامل مهم در موفقیت 

ی فراز و نشـیبی دوری  باکمیباً یکسان تقری مقوالت به نسبت متعادلی از سط  اهمیت الورکل به

عنـوان یـک مقولـه دورافتـاده از      ی اعتبـار بـه   مقولـه یـن تفـاوت کـه    بـا ا  برخوردارندین از میانگ

 است. برخوردارکمترین سط  اهمیت 
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سـازی   یـاده پمغفول ماندن از مقوله اعتبار، به جهت باال بودن اهمیت وجود این مقوله در سمن و 

نکـات   ازجملـه توانـد   یمـ ارتبـا  بـا خیـرین،     و حف  در برقراری آن توجه قابلو نق   ها پروهه

 آید. حسا  بهمالی جمعی  تأمینسازی یک پروهه  یادهپموفقیت  در عدم توجه قابل

مـالی جمعـی بـه کمـک      تأمینبه بررسی عناصر مهم در موفقیت اجرای روو  پژوه  پی  رو

ی هـا  شاخصین زمینه، بررسی در ا موردمطالعهی منابع  یطهحید داشته و تأکی اجتماعی ها رسانه

ی و تمامیـت  درسـت  بـه یی که برارر مطالعات انجام گرفتـه  ها شاخصزمینه بوده است.  نیدر ام مه

اسـت.در ایـن    شده یمرا ناشی  ها پروههو شکست در  شده ینمی ایرانی پیاده ها سمنصحی  در 

ی اجتمـاعی  هـا  رسـانه هـا بـه کمـک     یریـه خموفقیـت در   ی در قبالموردبررسپژوه   مقوالت 

را بـه تفکیـک هـر     توان پیامدهای هریک از این عوامـل  یمی آتی ها ژوه پمطرل گردید. در 

. در پـژوه  حاضـر، مقـوالت از حیـب     قـرارداد  مـدنظر خیریـه   مثسسـات در  هـا  رسـانه  یک از

ین زمینه مورد شناسایی و سـنج   در ا و مقوالت یرگاار به سیستم بسته بررسی شدندتأرعوامل 

یرات درونـی  تـأر واقع گشت و مدل ارائه شد. مقوالت در یک سیستم ایستا و با در نظر گـرفتن  

عوامـل داخلـی در ایـن     عنـوان  بـه  یرات مقـوالت تأری بررسی به عبارت شدند. موردمطالعهعوامل 

تـا حـد ممکـن     مثسسـات گـردد تـا    یمـ ی بود؛ این امر سـبب  موردبررسفرض  عنوان بهپژوه  

هـای   ییتوانـا رفـع آن بـر اسـاس     درصـدد پیامدها را ناشی از عملکرد خود دانسته و هرچه بیشتر 

دینـامیکی نیـز در    صـورت  بـه توان در تحقیقاتی دیگر، عوامل را  یمیند؛ برآداخلی خود موسسه 

 نظر گرفت و  بررسی عوامل را بیرونی نیز در نظر داشت.

 

 تقدیر و تشکر

 مـثرر تعیین عوامـل   "مقطع کارشناسی ارشد با عنوان  نامه انیپاشی از مطالعات این پژوه ، بخ

تحـت   نامـه  انیـ پااسـت.این   " یرانـ یای  هیریخ مثسساتدر تأمین مالی جمعی به روو اهدا در 

 حمایت مالی بنیاد خیریه آال قرار دارد.
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