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فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،232-251،)2(21 ،پیاپی ،15بهار 2331

شاپا1001-8141 :

جعفری ،سیدمحمدباقر؛ و عبدالله زاده ،زههرا ( .)8931بررسه تهأثیر به کارگیری مکانیکههای بهازیپردازی بهر موفقیه
طرحهای جمعسیاری در حکمران الکترونیک ؛ مورد مطالع  ،مشارک شهروندان شههرکرد در زیباسهازی شههر .فصلنامه
تحقیقمت فرهاگی ایران.898-814 ،)8(81 ،

 نویسندگان  /دسترس ب متن کامل مقال براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد اس ) .

(

بررسی تأثیر بهکارگیری مکانیکهای بازیپردازی بر موفقیت
طرحهای جمعسپاری در حکمرانی الکترونیکی؛ مورد مطالعه،
مشارکت شهروندان شهرکرد در زیباسازی شهر
سید محمدباقر جعفری ،1زهرا عبداللهزاده
دریافت6031/30/61 :

2

پذیرش6031/31/61 :

چکیده

با پیشرف فناوری اطالعات و ارتباطات ،حکمران الکترونیک و جمعسپاری ک یک از مؤلفه ههای
اساس آن اس نیز مورد توج بسیاری از دول ها قرار گرفت اس  .ب منظور ترغیب و ایجاد انگیهزه در
شهروندان برای مشارک در طرحهای جمعسپاری ،تکنیکها و مکانیکهای بهازیپهردازی به عنهوان
راهکاری مؤثر پیشنهاد شدهاند .با وجود این ،تاکنون پژوهش چشمگیری در این مهورد انجها نشهده و
این موضوع ب طور کاربردی بررس نشده اس  .هدف مقال حاضر ،بررسه رابطهۀ میهان انگیهزهههای
بیرون و درون شهروندان و مشارک در طرحهای جمهعسهپاری اسه  .جامعه آمهاری ایهن مقاله ،
شهروندان شهرکرد بودهاند ک تعهداد  181پرسهشنامه  ،به صهورت تاهادف در بهین آنهها توزیهع و
جمعآوری شده اس  .تحلیل دادهها براساس مدلسازی معهادتت سهااتاری بها اسهتفاده از نهر افهزار
آموس انجا شد .نتایج ب دس آمده نشان داد ک بهین انگیهزهههای بیرونه و مشهارک در طهرحههای
جمعسپاری ،رابطۀ معناداری وجود ندارد .از سوی دیگر ،رابط مثب و معنادار میان انگیزههای درون
و مشارک در طرحهای جمعسپاری تأیید شد.
کلیدواژهها :حکمران الکترونیک  ،جمعسپاری ،بازیپردازی ،انگیزههای بیرون  ،انگیزههای درون

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .1استادیار ،مدیری سیستمهای اطالعات  ،دانشکده مدیری و حسهابداری ،پهردی فهاراب دانشهگاه تههران ،قهم ،ایهران.
(نویسنده مسئول).


 .2دانشآموات کارشناس ارشد ،مدیری فناوری اطالعهات ،دانشهکده مهدیری و حسهابداری ،پهردی فهاراب دانشهگاه
تهران ،قم ،ایران.


مقدمه

گسترش روزافزون فناوری ،تأثیر بسیار زیادی بر روشهای سنت دول ها برای ارائ ادمات و
انجا وظایفشان در برابر شهروندان داشت اس  .گسترش فناوری سبب افزایش میزان اسهتفاده
شهروندان از تجهیزات ارتباط مانند تلفنهای هوشمند ،تبل  ،و رایان شده اس ؛ درنتیجه ،
دول ها نیز با ارائ ادمات ب شکل الکترونیک تالش کردهاند با فناوری و نیازهای شهروندان
همسو شوند .سیستمهای حکمران الکترونیک یک از رایجترین نوآوریههای اسه که در
مدیری عموم و در راستای افزایش مشارک شهروندان ب کار مه رود (الیهاف و المسهری،1

 .)9 ،1082جمعسهپاری به عنهوان یکه از اجهزای حکمرانه الکترونیکه بهرای مشهارک
شهروندان ب معنای مشارک براط همۀ افراد برای ارائ اطالعهات ارزشهمند در راسهتای حهل

مشههکل اسه (کههری ئائههو و ئو .)131 ،1084 ،2جمههعسههپاری به صههورت بههرونسههپاری
فعالی های ک پیشتر کارکنان شرک یا سازمان انجا م دادند ،ب شبکۀ ناشناات ای از افراد و
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ب شکل مکالم  ،بازتعریف شده اس (هاوی .)1 ،1002،3یک از چالشهای مهم در مقابل
ارائ ادمات دولت  ،متک بودن ب مشارک کاربران برای حفظ آنها ،به ویهژه در طهرحههای

جمعسپاری اس  .اایرا ،بازیپردازی 4ب عنوان ابزاری برای ایجاد انگیزه ،درگیهری مشهتاقان ،
افزایش فعالی کاربر و مشارک وی ،در میان پژوهشگران و متخااان اجرایه  ،محبوبیه

زیادی پیدا کرده اس (کاوالیوا و همکاران.)1 ،1082 ،5

بازیپردازی ،استفاده از رویکردههای بهازی در بسهترهای غیربهازی اسه که تهاکنون در
حههوزههههای مختلفه ازجمله آمههوزش ،سههالم  ،مههدیری پههروئه ،حفههظ محههیط زیسه ،
برونسپاری و جمعسپاری ،و توسع نر افزار ب کار رفت اس (زنگ ،تانگ ،و وانگ،1081 ،6
 .)18بازیپردازی ،نقش کلیدیای در افزایش میهزان اسهتفاده از فنهاوری اهدمات عمهوم و
ایجاد مشارک فعال آنها در جامع و نیز ارائ بهتر ادمات دولت دارد .بازیپهردازی درواقهع
رویکرد جدیدی در تغییر شکل ادمات دول الکترونیک به شهکل شخاه سهازیشهده و

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

.
.
.
.

سفارش برای انبوه از شهروندان اس (الیهاف و المسهری .)2 ،1082 ،بها اینکه اهمیه
بازیپردازی در طرحهای جمعسپاری برای افزایش مشارک  ،درگیری مشتاقان  ،و بهبود کارای

و حل مشکل بررس شده اس (زنهگ و همکهاران1081 ،؛ پاراسهااکیز1089 ،1؛ کومهار و

راقوندران1081 ،2؛ درگوسوف و ماندریک )1081 ،3و برا پژوهشها تهأثیر مکانیهکههای
بازیپردازی را ب عنوان انگیزههای درون و بیرون بر فعالی های جمعسپاری مطالع کردهاند
(باوسر و همکاران1089 ،4؛ برابهها 1080 ،؛ له و همکهاران1089 ،5؛ سهان و همکهاران،6

1081؛ وی  ،اساینر ،و روبرا بیسانتز1088 ،7؛ ئانگ ،ل  ،و هویو ،)1088 ،8ول به نقهش
بازیپردازی در فعالی های جمعسپاری مربوط ب حکمرانه الکترونیکه کمتهر توجه شهده
اس ؛ بنابراین ،مقال حاضر با هدف بررس نقش مکانیکهای بازیپهردازی در پیهادهسهازی
طرحهای جمعسپاری مرتبط با حکمران الکترونیک در قالب انگیزهههای بیرونه و درونه ،
انجا شده اس .
فصلنامه علمیـپژوهشی
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9

ب کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات 10با هدف سادهسهازی امهور و حمایه از دوله در
بخشهای مختلف ک شامل سازمانهای دولته  ،کسهبوکهارهها ،و شههروندان مه شهود را
«حکمران الکترونیک » م گویند .حکمران الکترونیک  ،باعث ارائ سریع و آسان ادمات

دولت ب شهروندان شده و هز ین های مربوط ب آن را کاهش م دههد (آتقهان و همکهاران،11
 .)812 ،1081حکمران الکترونیک  ،س عنار اصل دارد ک عبارتند از:

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

اداره کردن الکترونیکی :ب معنای سهرمای گهااری در حهوزه

به منظور ارتقهای شهفافی و

پاسخگوی بین نهادهای عموم در سطوح محل و مل و بهبود عملکرد آنها اس  .این عنار
ب طور معمول با برنام های اصالح مدیری عموم و مدرنیزه کردن دول در ارتباط اس ؛
ارائه خدمات الکترونیکـی :سرمای گااری عموم در حوزه

ب منظور ارتقهای کهارای و

شفافی نهادهای عموم در زمینۀ ارائ ادمات عموم در تما بخشها اس  .این عنار بها
برنام های اصالح مدیری عموم  ،حکمران محل  ،و دسترس ب عدال مرتبط اس .
مشارکت الکترونیکی :سرمای گااری عموم در حوزه

به منظهور ارتقهای تعامهل بهین

نهادهای عموم و شهروندان در راستای بهبود سیاس گااری و ارائ ادمات و فعالیه ههای
عموم اس  .این عنار شامل س سطح ارائ اطالعات ب شهروندان ،مشاوره با شهروندان ،و
گف وگو بین دول و شهروندان م شود .این عنار ب طور معمول با برنام ههای پاسهخگهوی
عموم  ،تقوی جامع مدن  ،و تقو ی سیستم پارلمان و مجل در ارتباط اس  .مشهارک
فصلنامه علمیـپژوهشی
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شهروندی ،1علم شهروندی ،2و جمعسپاری ،از مؤلف های مهم مشارک الکترونیک ب شهمار
3

م آیند (جعفری و عل .)8984 ،1088 ،
 .1-2بازیپردازی
4

براساس تعریف زیکرمن  ،بازیپردازی ،فرایند ب کارگیری عناصر بازی و تکنیکهای طراحه
در محیط غیربازی اس ک اغلب برای شکلگیری رفتار کاربر نهای انجا م شود (کاوالیوا و
همکهاران .)4 ،1082 ،براسههاس نظههر آرنولهد )1084( 5بههازیپههردازی ،فراینهد دایههل کههردن

تکنیکهای بازی در چیزهای اس ک پیشتر وجود داشت انهد (ماننهد و سهای  ،اپلیکیشهن
سازمان  ،و جامع براط) تا بتوان انگیزهای برای مشارک  ،همکاری ،و وفهاداری ایجهاد کهرد
(آرنولد )9 ،1084 ،بهازیپهردازی ،اسهتفاده از تکنیهکهها و سهازوکارهای بهازی در محهیط
غیربازی ب منظور افزایش درگیری مشتاقان اس ک برای نخسهتینبهار در سهال  1001مطهرح
شد .این اصطالح در آگوس  1080در جس وجوهای گوگل ب نمایش در آمهد و په از آن،
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

.
.
.
.

رشد صعودی پیدا کرد (اپستین .)1 ،1089 ،1بازیپهردازی در حهوزهههای مختلفه ازجمله

بازاریاب  ،زنجیره تأمین ،منابع انسان  ،ادمات مشتریان ،اشتراک دانهش( ،روحه ،1081 ،2

 ،)1آمههوزش ،بهداش ه و درمههان ،حسههابداری و مههال  ،اابههار و رسههان هههای اجتمههاع  ،و

جمعسپاری (دیتردینگ و همکاران )9 ،1088 ،3ب کار رفت اس  .با تقو یه ارتبهاط مشهتاقان

بین انسان و رایان  ،مسائل با استفاده از اپلیکیشنهای الکترونیک پیشرفت و با کیفی بات حل

اواهند شد (اان ،احمهد ،و مالیهک .)9 ،1081 ،4همانهین ،بها افهزایش درگیهری مشهتاقان

کاربران ،زمین های تغییر رفتار و رسیدن ب نتایج موفقی آمیز فهراهم مه شهود (سانداسهک ،5
 .)1 ،1081درواقع م توان گف  ،بازیپردازی باعث افزایش انگیزه کاربران م شهود (اهان و
همکاران.)9 ،1081 ،
بازیپردازی از اصول انگیزش بازیها مانند اههداف صهریح ،قهوانین ،سیسهتم بهازاورد ،و
مشارک داوطلبان مشتق شده اس  .هدف ،نتیجۀ مشخا اس ک کاربر برای دستیاب به آن
تالش م کند؛ قوانین ،محدودی های هستند ک االقی را تقوی کرده و تفکر اهال ایجهاد
م کنند .سیستمهای بازاورد ،میزان نزدیک کاربر ب هدف را گزارش مه دهنهد تها کهاربر بهرای
ادامۀ کار تشویق شده و ح دس یهافتن بهودن ههدف به وی القها شهود .مشهارک داوطلبانه
تضمین م کنهد که همه از سیسهتم ،اههداف ،قهوانین ،و بازاوردهها آگهاه داشهت و آنهها را
پایرفت اند؛ این آزادی ،باعث لاتبخش شدن فعالی م شود (کاوالیوا و همکاران.)4 ،1082 ،
بازیپردازی ترکیب از مکانیکها ،دینامیهکهها ،و قهوانین بهازی ،همهراه بها عناهر مههم
«تعامل» اس  .مکانیکها و دینامیکها در چارچوب موسو ب

 6بیان مه شهوند؛ ایهن

چارچو  ،مخفف «مکانیهکهها»« ،دینامیهکهها» ،و «زیبهای شناسه » اسه (زیکهرمن و
کانینگها  .)91 ،1088 ،7مکانیکهای بازی ،ب کارگیری اقدامات ،فعالی ها ،و سازوکارههای

کنترل اولی برای «بازیوار» کردن یک فعالی اس  .این قهوانین و پهاداشهها ،بهین کهاربران
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

.
.
.
.
.
.
.
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نوع بازی رقابت ایجاد کرده و فعالی ها را چالش  ،سرگر کننده ،و رضای بخش مه کننهد.
مکانیکها درواقع ،انگیزانندههای برون هستند .دینامیکهای بازی ،دلیهل انگیهزش کهاربران
توسط مکانیکهای بازی هستند .انسانها ،در زندگ اجتماع اود نیاز اساس ای ب پاداش،
موقعی و شهرت ،موفقی  ،اودنمای  ،رقاب  ،و نوعدوست دارند .این نیازها ،جهان هستند

و بین نسلها ،نژادها ،فرهنگها ،و جنسی های مختلف وجود دارند (بهان بهال.)9 ،1080 ،1
شکل شماره ( ،)8ارتباط درون مکانیکها و دینامیکها را نشان م دهد:

مکانیکها

دینامیکها

امتیازات
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پاداش

اوداظهاری

تابلوی امتیازات

رقاب

هدایا و ایری

نوعدوست

شکل شماره ( .)2رابطه میان مکانیکها و دینامیکهای بازی
منبع :کاوالیوا و همکاران1 ،1082 ،

 .1-3جمعسپاری

جمعسپاری ،ترکیب از دو کلمۀ «جمعی » و «برونسپاری» ،ب معنای برونسپاری ب انبوه مهرد
اس  .جمعسپاری ،نوع برونسپاری اس  ،ول ن ب شرک ها یا سازمانهای ااص بلکه به
گروه فراوان از افراد ناشناات ؛ ناشناات ب این معنا ک یک شرک نم تواند جمعی اهویش را
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

.

بسازد .این جمعی  ،شامل افراد کارآمد م شود و هم افراد ب تجرب (حبیب  .)8938 ،ب عبهارت
دیگر ،جمعسپاری ب واگااری عملیات و فعالی های ک پیشتر کارمندان انجا م دادند ،ب یک
شبک نامشخص و بسیار بزرگ از افراد ب صورت یهک ارتبهاط کهامال بهاز اشهاره دارد (کیتهزمن،1

 .)1 ،1081جمعسپاری ،فرایند ب کارگیری تعداد زیادی از افراد از طریق فضای براط ،ب منظهور
مشارک و استفاده از مهارتها و ایدههای آنان در حل مسائل یها ترفیهع و رشهد سهازمان اسه .
جمعسپاری ،بهرهوری را افزایش و هزین ها را کاهش م دهد ،زیرا از منابع رایگان برای دسهتیاب
ب ایدهها و دیدگاهها ،بهرهگیری مه شهود .تمرکهز جمهعسهپاری بهر مشهارک دادن جمعیه در
فعالی های مانند حل مسئل  ،تولید و توسع  ،اموری مانند مشهارک در ایهدهسهازی ،نهوآوری،
تولید و فرایندهای ارائ ادمات اس ک بر کیفی محاول ،وفاداری ،و اشنودی مشتری ،تأثیر
مستقیم دارد .غیرمتمرکز بودن ،عمودی و افق بودن ارتباطات ،و انحااری نبهودن اطالعهات،
ازجمل مزایای جمعسپاری هستند .الگوی کسبوکار جمعسپاری بر مشهارک داوطلبانهۀ افهراد
برای تولید محاوتت نوآوران تمرکز دارد .م توان جمعسپاری را ب لحاظ الگوهای بهاز ،ابهزاری
برای گردآوری ایده و اطالعات برای هدفهای ااص دانس  .امروزه جمعسپاری در تالش برای
جا ایدههای جدید در فرایند نهوآوری بسهیاری از سهازمانهها ،درحهال گسهترش حهوزهههای
مدیری دانش و برونسپاری االقی اس .
اصطالح جمعسپاری نخستینبار در سال  1002مطرح شد ،ول شرک داروسهازی اله

لیل  2در اوایل سال  8331نخستین بستر نر افزاری جمعسپاری براط را با عنهوان اینوسهنتیو

3

ایجاد کرد .فرااوان جمع در اینترن (اغلب همراه بها یهک مسهابق و جهایزۀ مهال ) ،بهارش
فکری جمع (جلسۀ طوفان فکری براط) ،استفاده از دانش جمع کاربران بهراط ،و تهأمین
مال جمع از روشها و موارد استفاده از جمعسهپاری هسهتند .طهرحههای جمهعسهپاری در
حوزههای مختلف ازجمل علهو  ،صهنع  ،سهالم  ،و حقهو به کهار رفته انهد (حسهین و
همکاران8 ،1081 ،4؛ لیو و همکاران.)8211 ،1082 ،5

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

.
.
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برای اینک سیستمهای جمعسپار ب درست کار کنند ،کاربران باید مشتاقان درگیهر آن شهوند و
ب گون ای فعال ب ارائ اطالعات بپردازند ،زیرا ارزش این سیستمها به اطالعهات متهراکم وابسهت
اس و ازهمینرو ،تشویق کاربران ب مشارک  ،تز اس  .بازیپهردازی بها ارائه سهازوکارههای
جاا م تواند در این زمین بسیار کارآمد باشد؛ با افهزایش عناصهر بهازی در بسهتر طهرحههای
جمعسپاری (در اینجا شبک های اجتماع ) فعالی هها جهاا و سهرگر کننهده اواهنهد شهد و
کاربران ب ادامۀ فعالی ترغیب شده و درنتیج  ،مشارک آنها ادام اواهد یافه (دی فرانگها و

همکاران .)421 ،1081 ،1ازآنجاک مشارک فعال در جمعسپاری بسیار حیهات اسه  ،ایجهاد
انگیزه برای مشارک نیز اهمی م یابد (مورس هیوزر و همکاران.)11 ،1081 ،2

براساس نتایج پژوهش پاراسااکیز ( ،)1089بازیپردازی ،ب دلیهل ایجهاد انگیهزه ،سهبب
جاابی جمعسپاری شده اس  .نمون های صنعت استفاده از بازیپردازی در جمهعسهپاری،
تأییدی بر این امر هستند؛ برای مثال ،بازی جدید «ایابان ایده »3ک باعث ترغیب مرد ب ارائ
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 810000ایده در دپارتمان کار و بازنشستگ انگلستان شد ،از امتیاز و تابلوی امتیهازات بههره
برده اس  .بازی «تریدل

4

» ب کاربران اود در مقابل نظری ک در مورد فروشگاه مه دهنهد،

ت شرتهای را ب عنوان امتیاز ،هدی م دهد .عالوهبر این ،کاربران در مقابهل طرحه که به
فروشگاه م دهند ،کارت هدی یا سهبد اریهد از فروشهگاه دریافه مه کننهد (پاراسهااکیز،
.)11 ،1089
بازیپردازی ب دلیل داشتن مؤلف های روانشناسان و آموزش م تواند بر موانع موجهود بهر
سر راه مشارک شهروندی غلب کند با اسهتفاده از بهازیپهردازی مه تهوان ایهدهههای جدیهد
شهروندی ،رفتارهای جدید ،و ایدههای جدید جمع تولید کرد .درغیراینصورت ،شهروندان
ب اعتماد اواهند شد وتعامل مشتاقان اجتماع افهزایش نخواههد یافه ؛ بنهابراین ،ههدف از
ب کارگیری بازیپردازی باید افزایش تعامل اجتماع شههروندان و کهاهش به اعتمهادی آنهها

باشد (کوروندا اسکوبار و وازکوئیز یوریگو.)9 ،1084 ،5

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

.
.
.
.
.

براساس نتایج پژوهش کومار و راقوندران ( )80 ،1081بازیپردازی مبتن بهر امتیهاز ،راهکهاری
برای تشویق مرد ب مشارک در گزارشده درباره مشکالت محیط پیرامون اس  .از جمعسپاری
بازیوار برای تشو یق کارمندان ب ارائ ایده در راستای تولیهد محاهوتت جدیهد نیهز اسهتفاده شهده
اس  .همانین ،بازیپردازی در اپلیکیشن موبایل برای کنترل آلودگ محهیط به کهار رفته اسه ؛
ب اینترتیب ک کاربران با استفاده از تلفنهای هوشهمند اهود ،دادهههای آلهوده و مههم را در جامعهۀ
براطشان ب اشتراک م گاارند .براساس نظهر زنهگ و همکهاران ( ،)19 ،1081جوینهدگان دانهش
م توانند با ارائ دراواس اود در برا شبک ها و برنام ههای بهراط بهرای حهل مشکالتشهان از
مشارک اعضای شبک بهره برده و ب ازای آن پاداش و امتیاز پرداا کنند .طبق نتایج پهژوهش وی،
با استفاده از طرحهای جمعسپاری بازیوار مه تهوان مههارتهها ،دانهش ،و منهابع را افهزایش و در
مقابل ،هزین ها را کاهش داد .ب گفت دیرگوسوف و ماندریک ( )8022 ،1081بهازیپهردازی باعهث
افزایش مشارک و بهبود کارای در طرحهای جمعسپاری م شود .ب اینترتیب ،بهرای پیهادهسهازی
طرحهای جمعسپاری بازیوار باید از جوامع براط و رسان های اجتماع کمهک گرفه  .در دهه
اایر ،شبک های اجتماع بیشتر ب عنوان تاترهای گفتمان برای تبادل ایده افراد ،به اشهتراکگهااری
تجرب ها ،و ارتباط با سایر دوستان و آشنایان ب کار رفت اند (کومار و راقوندران.)80 ،1081 ،
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 .1-4انگیزههای درونی 1و بیرونی 2در طرحهای جمعسپاری

انگیزه ،زمان ایجاد م شود ک یک شخص برای انجا یهک کهار یها وظیفه  ،انهرئی گرفته و

ب سوی هدف رانده شود .براساس نظری «اهودتعیین  »3که یکه از مههمتهرین نظریه ههای
انگیزش اس  ،دو نوع انگیزه وجود دارد :انگیزه بیرون و انگیزه درون  .انگیزه درون زمهان
ایجاد م شود ک یک وظیف یا کار ،ذاتا لاتبخهش یها جهاا باشهد ،وله انگیهزه بیرونه ،
درنتیجۀ انجا یک کار برای رسیدن ب نتیجۀ مطلو ایجهاد م شهود .انگیهزهههای بیرونه تها
زمان اثربخش هستند ک نتیجۀ مطلو کسب شود؛ برای مثال ،اگر شخا کار دشهواری را
برای دریاف تشویق انجا دهد ،پ از کسب پاداش و تشویق دیگر آن کار بهرایش جهاابی

نخواهد داش (زنگ و همکاران1081 ،؛ پریر و همکاران .)1082 ،4بین انگیزههای درون و

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

.
.

بیرون  ،پیوند ناگسستن وجود دارد؛ ب این شکل ک پاداشهای بیرونه سهبب ایجهاد انگیهزه

درون م شوند .انگیزههای درون س بعد دارند :شایسهتگ  ،1اسهتقالل ،2و وابسهتگ ( 3دی
مارکوس و همکاران:)9-4 ،1081 ،4

 .8شایستگ  :ایجاد ح کارای و اثربخش با توج ب هدف؛
 .1استقالل :توانای رسیدن ب اهداف بدون کمک دیگران؛
 .9وابستگ  :ح متعلق بودن ب گروه در مورد یک هدف ااص.

بنابراین ،بازیپردازی م تواند ب دو شکل مجزا وجود داشت باشد (مارزوسک :)9 ،1082 ،5
 .8بازیپردازی با انگیزههای بیرون  ،ک بسهیاری از افهراد از آن بههره مه برنهد ،به معنای
افزودن عناصر بازی مانند امتیازها ،مدالها ،و میل های پیشرف  ،ب یک سیستم اس ؛
 .1بازیپردازی با انگیزههای درون ک بیشتر در مورد طراح انگیزاننهده و رفتهاری بهرای
مشارک و درگیری کاربران اس .
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انگیزههای درون و بیرون مربوط ب طرحهای جمهعسهپاری در براه از پهژوهشههای
پیشین نیز بررس شدهاند .االص ای از پژوهشهای انجا شده در مورد کاربرد مکانیکههای
بازیپردازی در قالب انگیزههای درون و بیرون در جدول شماره ( )8ارائ شده اس .
جدول شماره ( .)2خالصه پیشینه تجربی در زمینه کاربرد مکانیکهای بازیپردازی در قالب انگیزههای درونی و بیرونی
نویسندگان
برابها ()1001
برابها ()1080
ئان هگ و همکههاران
()1088

عنوان
جمههعسههپاری به عنههوان الگههوی بهرای حههل
مشکل :معرف و موردها
:
به سههوی جمههعسههپاری کههردن
انگیهههزههههها در مشهههارک در برنامههه ههههای
جمعسپاری
طراح کار ،انگیزه و مشارک در رقاب های
جمعسپاری

یافتهها
پاداش نقدی برای ایجاد انگیزه در جامعه بهراط
نقش مستقیم دارد.
انگیزههای درون مانند عشق ب جامعه  ،توسهع
مهارتها همراه با پهاداش نقهدی بهر طهرحههای
جمعسپاری تأثیرگاار هستند.
برای مشارک در طهرحههای جمهعسهپاری تز
اس میان انگیهزهههای درونه وبیرونه تعهادل
ایجاد شود.
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عنوان
ارزیههاب انگیههزههههای درونهه و بیرونهه در
راسهههتای بهبههههود عملکهههرد در بازارهههههای
جمعسپاری

نویسندگان
راکسهههههتادیوس و
همکاران ()1088
باوسر و همکهاران
()1089

مشارک شهروندی بازیوار :بررس دو گروه
از کاربران

لههه و همکهههاران
()1089

تجرب ها براساس بازاوردههای انگیزشه در
کارگران جمعسپار

اسهههههههههنیجرز و
همکاران ()1081

مهندسهه دراواسهه هههای جمههعمحههور:
رو یکرد مبتن بر جمعسپاری و بازیپردازی

زنههگ و همکههاران
()1081

سهههازوکارهای انگیزشههه بهههازیپهههردازی در
طرحهای جمعسپاری

یافتهها
میزان دق کار با استفاده از انگیهزهههای درونه
(ب ویژه زمان ک انگیزههای بیرون در حد پایین
باشند) ،افزایش م یابد.
انگیههزههههای بیرونهه ماننههد دریافهه امتیههاز و
انگیزههای درون مانند تعامل و اجتماع شهدن،
تأثیر مستقیم بر مشارک شهروندی دارند.
پاداشهای درون مانند گرفتن بهازاورد از کهار،
بیشترین تأثیر را در طهرحههای جمهعسهپاری در
جوامع براط دارند.
پردااههه نقهههدی ،اسهههتقالل وظیفههه  ،و تنهههوع
مهارتها ،مهمترین انگیزانندههای جمعسهپاری
هستند.
انگیههزههههای بیرونهه ماننههد پههاداش مههال و
انگیزههای درون ماننهد دسهتیاب به موفقیه و
اودبههاوری تههأثیر مسههتقیم بههر مشههارک در
طرحهای جمعسپاری دارند.

منبع :برابها 1001 ،1؛ برابها 1080 ،؛ ئانگ و همکاران1088 ،؛ راکستادیوس و همکاران1088 ،2؛ باوسر و همکاران1089 ،؛ ل و
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در جدول شماره ( )1مهمترین مکانیکهای بازیپردازی ک بر انگیزههای درون و بیرون
تأثیرگاار هستند ،ارائ شده اس .
جدول شماره ( .)1مؤثرترین مکانیکهای بازیپردازی با توجه به انگیزههای درونی و بیرونی
نوع انگیزه

مکانیک بازی

پاداش نقدی
بیرون

امتیاز

5

4

توضیح

دریاف وج نقد در برابر انجا کار ااص
اندازهگیری میزان موفقی در فعالی های
بازیوار

منبع

کاوالیوا ()1 ،1082
اورج و همکاران ()1414 ،1089

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

.
.
.

نوع انگیزه

درون

مکانیک بازی

توضیح

تعامل

توسع روابط میان افراد یک شبک

دستیاب ب

ایجاد انگیزه در افراد از طریق تالش زیاد

روح ( )80 ،1081و بان بال

موفقی

برای دستیاب ب اهداف و برنده شدن

()1،1080

اودباوری

تقوی باور فرد در مورد توانای هایش برای
انجا یک کار مشخص

منبع

روح ( )80 ،1081و بان بال
()1080،1

زنگ و همکاران ()11 ،1081

منبع :کاوالیوا1082 ،؛ اورج  1و همکاران1089 ،؛ روح 1081 ،؛ بان بال1080 ،؛ زنگ و همکاران1081 ،

براساس یافت های پژوهشهای پیشین و ب ویژه نتایج پژوهش سان و همکاران ( )1081ک
در راستای بررس تهأثیر انگیهزههها بهر مشهارک در جمهعسهپاری ،میهان  101نفهر از مهرد
پرسشنام توزیع کرده بودند ،مشخص شد ک گرفتن پاداش نقدی که نهوع انگیهزه بیرونه
اس  ،بر مشارک مرد در طرحهای جمعسپاری تأثیر مثبت دارد؛ همانین ،وی و همکاران
فصلنامه علمیـپژوهشی
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( )1088با تحلیل  90پرسشنامۀ براط تأیید کردند ک دادن امتیاز ب عنوان انگیزانندۀ بیرون ،
بر مشارک افراد دارای ایدههای رقابت  ،تأثیرگاار اس ؛ بنابراین ،م تهوان فرضهی نخسه را
ب شکل زیر نوش :
 :انگیزههای بیرون بر افزایش مشارک در ایده دادن در مورد زیباسازی شهر تأثیرگاار
هستند.
اگرچ انگیزانندههای بیرون م توانند باعث افزایش مشارک در طرحههای جمهعسهپاری
شوند ،ول نباید از نقش مهم ک انگیزانندههای درون در این امر ایفا م کننهد ،غافهل شهد.
براسههاس یافته هههای پههژوهش زنههگ و همکههاران ( ،)1081انگیزاننههدههههای درونه ای ماننههد
اودباوری و دستیاب ب موفقیه  ،میهزان مشهارک در طهرحههای جمهعسهپاری را ب گونه ای
چشمگیر افزایش م دهند .همانین ،باوسر و همکاران ( )1089در پژوهش ک میان  18نفهر
از شهروندان انجا دادند ب این نتیج رسیدند ک تعامل اجتماع و اجتماع شهدن به عنهوان
انگیزانندهای درون  ،سبب افزایش میزان مشهارک مه شهود؛ بنهابراین ،فرضهی دو پهژوهش
اینگون مطرح شد:
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 :انگیزههای درون بر افزایش مشارک در ایده دادن درباره زیباسازی شههر ،تأثیرگهاار
هستند.
با توج ب مباحث مطرحشده و ادبیات پژوهش ،الگوی مفهوم پژوهش حاضر ب صورت
شکل شماره ( )1تنظیم شد:
انگیزههای بیرون :
پاداش نقدی
گرفتن امتیاز
مشارک در طرحهای
جمعسپاری

انگیزههای درون :
تعامل
اودباوری
دستیاب ب موفقی

فصلنامه علمیـپژوهشی
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 .2روش پژوهش

دادههای این پژوهش با توج ب مراحهل گونهاگون تحقیهق به دو صهورت کتابخانه ای و میهدان
(اجرای پرسشنام ) گردآوری شدهاند .این پژوهش ب لحاظ ههدف ،کهاربردی و به لحهاظ روش
گردآوری اطالعات ،توصیف هپیمایش و همبستگ اسه  ،زیهرا روابهط عله میهان متغیرههای
انگیزههای بیرون و درون با مشارک در طرحهای جمعسپاری تعیین مه شهود .بهرای آزمهودن
فرضی های پژوهش از روش الگوسازی معادتت سااتاری استفاده شده اس  .جامعۀ آماری این
پژوهش ،شهروندان شهرکرد بودنهد که بنهابر فرمهول تعیهین حجهم نمونه کرجسه و مورگهان

1

( ،)8310تعداد نمونۀ کاف برای انجا آزمون فرضی ها  181نفر تعیین شدند .ب اینترتیب110 ،
پرسشنام ب صورت تاادف بین افراد جامعۀ آماری توزیع شد و درنهای از بین پرسشنام های
برگش دادهشده 181 ،پرسشنامۀ مفید و کامل برای تجزی وتحلیل انتخا شد.

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

در این پرسشنام از شهروندان اواست شد ک نظر اود را در مورد مشارک در ارائه ایهده و
اظهارنظر از طریق شبک های اجتماع (مانند کانال رسم شهرداری در شبک اجتماع تلگرا )
در زیباسازی شهر ،در برابر گرفتن پاداشهای بیرون (گرفتن امتیاز مانند بن ارید فروشگاه یا
افزایش شان در یک قرع کش عموم و پاداش نقدی) یا پاداشهای درون (داشتن تعامهل بها
دیگران ،ایجاد ح اودباوری و دستیاب ب موفقی ایده برای زیباسهازی شههر) بیهان کننهد .در
الگوی تحلیل  ،انگیزههای درون و بیرون  ،هر دو ب عنهوان متغیرههای مسهتقل ،و مشهارک در
طرحهای جمعسپاری ب عنوان متغیر وابست  ،درنظهر گرفته شهدهانهد .بهرای گهردآوری دادههها از
پرسشنام ای استفاده شده اس ک منبع پرسشهای آن ،پژوهش مایا کاوالیوا ( )1082و سهان و
همکاران ( )1081بوده اس  .ب منظور بررس روای صهوری و محتهوای پرسهشنامه  ،از نظهر
ابرگان بهره گرفتیم و روای  84پرسش آن تأیید شد .پایای پرسشنامه و اطمینهان از همهاهنگ
درون ابزار اندازهگیری پژوهش ،با اجرای پیشآزمون سنجیده شد و ضریب آلفای کرونبها نیهز
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محاسب شد (جدول شماره  .)9برای اندازهگیری هریک از پرسشهها نیهز از طیهف لیکهرت (=8
کامال موافق تا  =1کامال مخالف) استفاده شد .دادهها با استفاده از تکنیک مدلسهازی معهادتت
سااتاری و با استفاده از نر افزارهای

تجزی وتحلیل شدند.

و

جدول شماره ( .)9متغیرهای پژوهش و ضریب آلفای محاسبهشده برای هریک از آنها
متغیر

تعداد پرسشها

ضریب آلفای کرونباخ

انگیزههای بیرون

4

0/119

انگیزههای درون

1

0/212

مشارک در طرحهای جمعسپاری

1

0/189

منبع :کاوالیوا1081 ،؛ سان و همکاران1081 ،

باتتر بودن ضرایب آلفای کرونبا از  ،0/2تأییدکنندۀ پایای مناسب ابزار اس (سکاران،1
 .)119 ،1009ازآنجاک ضریب آلفای کرونبا محاسب شده برای هریک از متغیرها (جهدول
شماره  )9بیش از  0/2بوده اس  ،بنابراین ،پژوهش حاضر از این لحاظ ،دارای قابلی اعتماد
(پایا) اس .
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .3یافتههای پژوهش

جدول شماره ( ،)4یافت های جمعی شناات را نشان م دهد؛ براساس دادههای این جهدول،
بیشترین گروه پاسخدهندگان را زنان ( 811نفر) ،و بیشترین سطوح تحایالت را افراد با مدرک
لیسان و باتتر ( 11نفر) تشکیل م دهند .سن اکثری افراد در بهازه  18تها  11( 90نفهر) و
شغل بیشتر آنها هه بدون درنظر گرفتن گزین سایر هه آزاد (با تعداد  20نفر) اس .
جدول شماره ( .)5ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه پژوهش

جنسیت

سن

تحصیالت

شغل

زن
مرد
زیر  10سال
بین  18تا  90سال
بین  98تا  40سال
بین  48تا  10سال
باتی  10سال
سواد اواندن و نوشتن
زیردیپلم
دیپلم
فو دیپلم
لیسان و باتتر
آزاد
کارمند
فرهنگ
کارگر
بازاری
سایر

فراوانی
811
11
41
11
28
11
2
80
91
14
81
11
20
18
11
1
84
39

درصد
13/1
40/1
83/1
92/9
11/4
81/2
1/1
4/1
84/3
94/4
1/3
91/8
11/3
3/1
88/2
0/3
2/1
49/9

منبع :دادههای حاصل از توزیع پرسشنام

 .3-1بررسی الگوی اندازهگیری پژوهش

پیش از ورود ب مرحلۀ آزمون فرضی ها و الگوهای مفهوم پژوهش ،بایهد از درسهت الگهوی
انههدازهگیههری و متغیرهههای مشههاهدهشههده اطمینههان حاصههل کنههیم .بهرای ایههن کهار از الگههوی
اندازهگیریای ک شامل تحلیل عامل تأییدی اس  ،استفاده شده اسه  .شهکل شهماره (،)9
الگوی اندازهگیری را نشان م دهد.
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شکل شماره ( .)9الگوی اندازهگیری پژوهش
منبع :ترسیمشده براساس تجزی وتحلیل دادههای پژوهش

شااص های برازش الگوی اندازه گیری نیز در جدول شماره ( )1ارائه شهده انهد .ایهن

شااص ها ک جزء شااص های هستند ک گیفن و همکاران )1000( 1مطهرح کرده انهد،
عبارتند از:
(

ک مقادیر کمتر از  9قابل پهایرش هسهتند؛ شهااص نیکهو ی بهرازش

2

) ک مقادیر بیشتر از  0/3ب معنای برازش مناسب الگو هستند؛ در شااص نیکو ی

برازش اصالح شده

3

مقادیر بیشتر از  0/1قابل قبهول هسهتند و شهااص مجهاور

میانگی ن مربعات اطای تقریب

4

مقادیر کمتهر از  0/01نشهان دهنده بهرازش

مناسب الگو هستند.
جدول شماره ( .)4شاخصهای برازش الگوی اندازهگیری
الگو

مقادیر قابلپذیرش

کمتر از 9

الگوی اندازهگیری

بیشتر از 0/10

بیشتر از 0/30

کمتر از 0/01

0/129

0/384

0/021

منبع :تجزی وتحلیل دادههای پژوهش

با توج ب داده های جدول شماره ( ،)1شااص مجاور ا دو بهر درجهۀ آزادی بهرای
الگوی آزمون شده  8/311ب دس آمد ک کمتر از حد قابل قبول  9اسه ؛ شهااص ههای
و

نیز ب ترتیب 0/129 ،و  0/384ب دس آمدند ک بیشتر از حد  0/1و 0/3

هستند .شااص

نیز برای الگو  0/021ب دس آمد ک کمتر از حد قابل قبهول،

یعن  0/01اس  .این نتایج نشان م دهند ک الگوی تدوین شده پژوهش ،برازش مناسب
با داده های گردآوری شده دارد.
 .3-2بررسی الگوی ساختاری (تحلیل مسیر) پژوهش

الگوی سااتاری پژوهش در شکل شماره ( )4نشان داده شده اس .
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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شکل شماره ( .)5الگوی ساختار ی تنظیمشده با استفاده از نرمافزار آموس
منبع :تجزی وتحلیل دادههای پژوهش

نتایج فرضی های پژوهش ب طور االص در جدول شماره ( )2ارائ شده اس  .ب طهورکل
میزان معناداری براساس نقاط بحران  8/32و -8/32تعیین م شود .چنانا ضریب معناداری
بیشتر از  8/32یا کوچکتر از  -8/32باشد ،فرض صهفر پایرفته مه شهود و برقهراری رابطه
معنادار تأیید م شود.

جدول شماره ( .)6نتایج فرضیههای پژوهش
سطح
ضریب مسیر
(استانداردشده) موردبررسی

فرضیه

شرح فرضیه

8

تأثیر انگیزههای بیرون بر مشارک در
ایده دادن دربارۀ زیباسازی شهر

0/01

1

تأثیر انگیزههای درون بر مشارک در
ایده دادن درباره زیباسازی شهر

0/31

سطح
معناداری

مقدار
بحرانی

نتیجه

0/01

0/904

8/011

رد

0/01

0/00

9/240

تأیید

منبع :تجزی وتحلیل دادههای پژوهش

بحث و نتیجهگیری

نتایج این پژوهش با استفاده از الگوی معادتت سااتاری ارزیاب شده اس ؛ ب اینترتیب که
ابتدا با سنجش الگوی اندازهگیری ،روای پرسشها و سپ  ،الگوی سااتاری آن ،بررس شد.
براساس دادههای ب دس آمده و نتایج تحلیل آنها شهروندان شهرکرد ب ارائه ایهده و نظهر
دربارۀ زیباسازی شهر از طریق شبک های اجتماع تمایل دارند ،ول این تمایل ب انگیزهههای
بیرون ای مانند گرفتن پاداش نقدی و دریاف امتیازهای چون افزایش شهان در قرعه کشه
عموم مربوط نم شود ،بلک انگیزههای درون باعث افزایش مشارک آنها م شود؛ ب ایهن
معنا ک هدف آنها از مشارک در ارای ایده در شبک های اجتمهاع  ،تعامهل و تبهادل نظهر بها
دیگران ،ایجاد ح اودباوری ،معرف توانای های اود ب دیگران ،و برگز یده شدن ایده آنهها
برای زیباسازی شهر (دستیاب ب موفقی ) بوده اس .
ب اینترتیب ،براساس نتایج این پژوهش ،فرضی نخس مبن بر اینک «انگیزههای بیرونه
بر مشارک در ایده دادن دربارۀ زیباسازی شهر تأثیر مستقیم و معناداری دارد» ،رد شد .نتهایج
آزمون نشان داد ک تأثیر انگیزههای بیرون بر مشارک در زیباسهازی شههر ( ،)0/01معنهادار
نیس ؛ ب این معنا ک هرچ میزان انگیزههای بیرون (در این پژوهش شامل دادن پاداش نقدی
و امتیاز) افزایش یابد ،میزان مشارک در طرحهای جمعسهپاری (در اینجها مشهارک در ارائه
ایده برای زیباسازی شهر) افزایش نخواهد یاف  .نتایج این پژوهش براالف یافت ههای براه
پژوهشهای ارائ شده در بخش پیشین پژوهش اس  ،زیهرا آنهها تهأثیر پهاداش نقهدی و دادن
امتیاز ب کاربران را ک جزء انگیزههای بیرون هستند ،در مشارک در طرحهای جمعسهپاری،
تأیید کردهاند .ممکن اس عل این تناقض ب نوع مشارک مربوط باشد؛ برای مثال ،یکه از
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پژوهشها ،مورد مطالعات مشارک کاربران در ارائۀ محاوتت جدید در فروشهگاه اینترنته
پوشاک بود .در این نوع مشارک در مقابل ارائۀ ایدههای جدید ب مشارک کننهدگان ت شهرت
هدی داده م شد؛ هرچند انگیزههای درون ای مانند تعامل ،موفقی ایده ،و ح اودبهاوری
در این نوع مشارک نیز نقش دارند ،ول انگیزههای بیرون  ،یعن همهان دریافه ته شهرت،
نقش پررنگتری دارد ،زیرا هدف فرد از ورود ب فروشگاه ،ارید کات اسه و ب تردیهد هدیه
گرفتن یک کات (پاداش بیرون ) انگیزه فرد را برای مشارک نسب ب پاداشهای درون  ،باتتر
م برد .این درحهال اسه که پهژوهش حاضهر ،مشهارک شههروندان در ایهده دادن دربهارۀ
زیباسازی شهر هک ب حوزه حکمران الکترونیک مرتبط اس ه را بررس کرده اس ؛ به ایهن
معنا ک مشارک افراد در ارائ ایده با هدف سهیم شدن آنها در زیباسازی شهر ،بحث و تبادل
نظر با دیگران دربارۀ عناصر زیباسازی شهر و نیز زیبها شهدن بیشهتر شههری که در آن زنهدگ
م کنند ،از طریق ارائۀ ایده اس ؛ بنابراین ،در ایهن زمینه گهرفتن پهاداش نقهدی و امتیهاز که
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انگیزانندههای بیرون ب شمار م آیند ،برای بسهیاری از شههروندان ،حاله زودگهار دارنهد و
ازاینرو ب تردید ،نقش انگیزههای درون در اینجا باید پررنگتر باشد ،زیهرا دوا و مانهدگاری
آنها برای شهروندان بیشتر اس و آنها حاضرند پاداش بیرون را فدای پاداش درون کنند.
همانین ،باید گف ک منافع حاصل از مشارک در پهژوهش حاضهر ،عایهد عمهو افهراد
جامع شده و این امر ب نوبۀ اود م تواند نقش انگیزههای بیرونه ای ماننهد پهاداش نقهدی و
امتیاز را کمرنگ کند؛ تفاوت افراد نیز ممکن اس در این تناقض نقش داشت باشهد .پهژوهش
حاضر مشارک شهروندان با سلیق ها و عالیق مختلف را بررسه کهرده اسه  ،درحهال که
جامعۀ آماری پژوهشهای یادشده ممکن اس یک دستۀ ااص از کهاربران (ماننهد مشهتریان
یک فروشگاه پوشاک ک ویژگ های ااص دارد) باشند ک سلیق های نزدیک به ههم دارنهد.
عالوهبراین ،باف جامع نیز بر قویتر بودن انگیزانندههای بیرون یا درونه تأثیرگهاار اسه ؛
مرد ایران معموت با ویژگ های مانند نوعدوست  ،تعاملگرای  ،و کمالطلب شناات م شوند
ک ب تردید این امر در افزایش نقش انگیزانندههای درون در مشارک  ،تأثیر زیادی دارد .عل
دیگر تناقض ،این اس ک برا پژوهشها تنها تأثیر انگیزانندههای بیرون را بررس کردهاند
و مقایسه ای بهها انگیزاننههدههههای درون ه در جامعه آمههاریشههان نداشههت انههد و چ ه بسهها اگههر
انگیزانندههای درون  ،بررس م شد ،تأثیر بیشتر آنها ب تأیید م رسید .البت باید گف  ،نتایج

فرضیۀ نخس این پژوهش با یافت های براه دیگهر از پهژوهشهها ،ههمراسهتا اسه  .آنهها
پاداشهای نقدی را هب عنوان نهوع انگیهزۀ بیرون ه در جمهعسهپاری به تهأثیر دانسهت انهد.
برایناساس باید گف  ،همیش انگیزههای بیرون  ،رسیدن ب موفقیه و افهزایش مشهارک در
طرحهای جمعسپاری را تضمین نم کنند.
نتایج آزمون ،فرضی دو پژوهش مبن بر اینک «انگیزههای درون بر مشارک در ایده دادن
درباره زیباسازی شهر تهأثیر مثبه  ،مسهتقیم ،و معنهاداری دارد» را تأییهد م کنهد .یافته ههای
پژوهش ،تأثیر انگیزههای درون بر مشارک در ایده دادن دربهارۀ زیباسهازی شههر را ()0/31
معنادار گزارش کرد .برایناساس ،با افزایش انگیزههای درون  ،میهزان مشهارک در ارائه ایهده
افزایش م یابد .نتایج این پژوهش با یافت های بسیاری از پژوهشهای پیشهین ،همسهو اسه .
این امر نشان م دهد ک انگیزانندههای درون (در اینجها تعامهل ،اودبهاوری ،و دسهتیاب به
موفقی ) در افزایش مشارک در طرحهای جمعسهپاری هصهرفنظهر از نهوع طهرح و زمینهۀ
ب کارگیریه تأثیر بسیار زیادی دارند.
محدودیتهای پژوهش و پیشنهاد برای پژوهشهای آینده

ازآنجاک مفهو بازیپردازی چند سال اس ک در ایران مطرح شده و پهژوهشههای زیهادی
دربارۀ آن انجا نشده اس  ،در حوزه حکمران الکترونیک و جمعسپاری ،پژوهشه در ایهن
زمین یاف نشد و در این مقال تنها از پژوهشهای اارج بهرهگیری شد؛ این امر ب نوبۀ اود
مشکالت را ب همراه داش ؛ ازجمله اینکه پهژوهشههای انجها شهده در جامعه و فرهنگه
متفاوت از جامع ایران انجا شدهاند و ازاینرو ،نتایج ب دس آمده از پهژوهش حاضهر دربهارۀ
فرضیۀ نخس با بسیاری از این پژوهشها در تضاد بود .همانهین ،بها توجه به اینکه مهرد
ب طور کامل با مفهو جمعسپاری آشنا نبودند ،میزان مشارک آنها در تکمیل پرسشنام کهم
بود؛ بنابراین ،توصی م شود ک در پژوهشهای آت  .8 :مؤلف های انگیزههای بیرون و درون
ب صورت متغیرهای جداگان در حوزه حکمران الکترونیک و جمعسپاری ،بررس و واکهاوی
شوند؛  .1سایر مکانیکهای بازیپردازی ب منظور بررس تأثیر آنها در مشارک در طرحهای
جمعسپاری بررس شوند؛  .9بازیپردازی در سایر حوزههای حکمرانه الکترونیکه  ،ماننهد
علم شهروندی و ارائ ادمات دولت  ،مطالع شود.
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منابع
حبیب  ,حمیدرضا ( .)8938استفاده از جمعسپاری برای تجاری سازی ایدهها ،محاوتت و ادمات درکسب
وکارها .اولین همایش مل مدیری و کارآفرین  ،اوانسار ،دانشگاه پیا نور مرکز اوانسار.
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