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 چکیده
آید و سختی و خسارت را به یک مجموعه یا  ای است که در اثر رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی به طور ناگهانی به وجود می بحران حادثه

این اقدامات نیز وابسته به شناسایی بحران و العاده دارد. البته  کردن آن نیاز به اقدامات و عملیات اضطراری و فوق کند و برطرف جامعة انسانی وارد می

های اجتماعی یکی از راهکارهای سودمند برای دستیابی به این هدف است که در صورت  رسانی در زمان مناسب است. استفاده از مشارکت آگاهی

این مطالعه در پی شناسایی های مختلف، مفهومی جدیدی به نام نوآوری اجتماعی از آن به دست خواهد آمد.  های نوین در قالب همکاری آمیختن ایده

این تحقیق دارای اهداف کاربردی بوده که استراتژی است.  40-های مردمی در زمان وقوع بحران کووید ابعاد نوآوری اجتماعی بر اساس مشارکت

قرار گرفته است. در این پژوهش، خبرگان جامعه آماری از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی صورت کیفی در آن مورداستفاده  بنیاد به داده

های  شناسایی عوامل مؤثر در نوآوری اجتماعی مورداستفاده قرار گرفته است. بر اساس تحلیل داده شدند. روش تحلیل اکتشافی نیز برایانتخاب 

گذاری  سازی، توانایی سیاست گذاری برای جلب مشارکت، توانایی مدیریت، توانایی شبکه های مردمی، سرمایه های: اثربخشی مشارکت پژوهش مقوله

هش ها، کنترل، مهار و کا های توانمند قانونی برای رفع مشکالت اجرایی، تسهیل هماهنگی های فرهنگی و آموزشی الزم، وجود سازمان کلی، زیرساخت

ثابت کرد  40-های مردمی و دولت شناسایی گردیدند. پاندمی کووید عنوان هشت عامل اصلی در نوآوری اجتماعی مبتنی بر مشارکت اثرات بحران به

 ای فاقد کفایت الزم هستند. نتایج حاصل از که نهادهای دولتی و ساختار سیستم سالمت در تمامی کشورها برای پاسخگویی به چنین بحران گسترده

های مردمی، الگویی برای نوآوری اجتماعی در راستای حفظ و تأمین سالمت جامعه  سازد با جلب مشارکت این تحقیق سیاست گذران را قادر می

 ویژه در شرایط بحران داشته باشند. به

 گذاری اجتماعی ، سیاست40-سرمایه اجتماعی، بحران کووید های مردمی، نوآوری اجتماعی، مشارکتکلیدواژگان: 

COVID-19 Crisis Control with Emphasis on Social Innovation Based on Public Participation 

Mehrnaz Moeenian1, Abbas Khamseh2 *, Maziyar Ghazavi 3
 

Abstract 
A crisis is an accident occurs suddenly as a result of natural and human events and actions and causes hardship 
and damage to a human community or society, and eliminating it requires emergency and extraordinary actions 
and operations and depends on identifying the crisis and raising awareness at the right time. In this context, the 
best and most effective way to attract social collaboration is through a new combination of different ideas and 
forms of cooperation and creating an entirely new approach to a social issue called social innovation. This study 
seeks to identify the dimensions of social innovation based on public participation in the event of the COVID-19 
crisis. This research has practical objectives in which the grounded theory strategy has been used qualitatively. In 
this study, experts from the statistical community were selected from the Ministry of Health and Medical Educa-
tion. Exploratory analysis method has also been used to identify the effective factors in social innovation. Based 
on the analysis of research data, the categories including: effectiveness of public participation, investment to at-
tract participation, management ability, networking ability, general policymaking ability, necessary cultural and 
educational infrastructure, the existence of capable legal organizations to solve executive problems, facilitate 
Coordination, control, containment and mitigation of the effects of the crisis were identified as the eight main 
factors in social innovation based on the public participation and the government. The COVID-19 pandemic 
proved that government institutions and the structure of the health system in all countries were insufficient to 
respond to such a widespread crisis. The results of this study enable policymakers to have a model for social in-
novation in order to maintain and ensure the health of society, especially in times of crisis, by attracting public 
participation. 
KeywordsSocial innovation, public participation, social capital COVID-19 crisis, social policymaking  
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 مقدمه:

های  های هر کشور در کنار سرمایه ترین سرمایه یکی از اصلی

های اجتماعی است     انسانی و اقتصادی، مفهومی به نام سرمایه

[. محدودیت منابع طبیعی موجب شده که جوامع پیشرفته 4]

برای اطمینان از بقای خود، رقابتی مبتنی بر نوآوری را جهت 

های اجتماعی  استفاده بهینه و سهم بیشتر از منابع و سرمایه

افزایش بوده و به همین  داشته باشند. اما نیازهای جوامع نیز روبه

اند. بسیاری از محققین  دلیل بسیاری از آنها بدون پاسخ مانده

عنوان راهکاری پویا و مؤثر برای  مبحث نوآوری اجتماعی را به

واسطه  [. رفع نیازهای جامعه به0-6دانند ] رفع این نیازها می

ه ای است ك حل توسط خود اعضای جامعه مبحث تازه یافتن راه

شود. هدف ما از انجام این  به آن نوآوری اجتماعی گفته می

نوآوری های مؤثر بر  پژوهش شناسایی اولیه عوامل و شاخص

است. های مردمی در شرایط بحران  اجتماعی مبتنی بر مشارکت

گیری مانند  گیرد که در همه اهمیت موضوع از آنجا نشئت می

، به دلیل گستردگی، ناشناخته بودن و 40-گیری کووید همه

تنهایی و بدون  سرعت بروز بحران، نهادهای رسمی مسئول به

توانند در مهار و کنترل بحران موفق عمل  مشارکت مردمی نمی

های  های گروه کنند. موارد مهم در فرایند استفاده از قابلیت

های مشترك،  اند از: داشتن خواسته نفع در یک جامعه عبارت ذی

اراده و توافق جمعی، و رفتار مبتنی بر آگاهی. همچنین برای 

کسب موفقیت در فرایند مشارکت اجتماعی، وجود نیاز برای 

رفع یک مشکل، آگاهی از ابعاد مشکل، احساس نیاز به مشارکت 

های  جمعی، آگاهی از امکانات در دسترس، و آگاهی از قابلیت

منظور استفاده بهینه از آنها الزم و  کننده به افراد مشارکت

 ضروری است.

( نیز در روند Best Practicesها ) توجه به روش

تواند  ای است که می ها و تحقیقات مرتبط، نکته گذاری سیاست

[؛ لذا در این تحقیق 1به نتایج حاصله اعتبار بیشتری ببخشد ]

عنوان طرحی  قاسم سلیمانی به برنامه سراسری  طرح شهید حاج

رسانی و کنترل پاندمی مورد بررسی و  موفق در زمینه اطالع

الگوبرداری قرار گرفت. در این طرح، مدیریت و کنترل پاندمی 

به شیوه محله و خانواده محور توسط وزارت  40 -کووید 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بسیج مستضعفین 

صورت مشترك اجرا گردید. هدف اصلی از  طراحی شده و به

نمودن این ایده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش  مطرح

پزشکی جلب مشارکت مردم از طریق انتخاب یک سفیر سالمت 

سفیر  12برای هر خانوار و یک رابط سالمت محله برای هر 

خانوار با محوریت بسیج امکانات محله0 محالت برای بهبود 

وضعیت اجتماعی )از جمله سالمت(، اقتصادی و فرهنگی جامعه 

ریزی نیز بر عهده کمیته مرکزی با  بوده است. وظیفه برنامه

مسئولیت دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفت. این امر از طریق 

[. 8های حمایتی، مراقبتی و نظارتی به مرحله اجرا در آمد ] تیم

از  [ ،0-00تازگی این مطالعه نسبت به مطالعات قبلی آن ]

های مردمی را در ایجاد  این است که مشارکتحیث موضوع، در 

یک مدل از نوآوری اجتماعی برای ارتقای نظام سالمت در 

کند و از حیث روش تحقیق نیز به این  شرایط بحران بررسی می

با  «بنیاد نظریه داده»دلیل که برای طراحی مدل، از راهبرد 

 کند، دارای تازگی است. رویکرد استقرایی استفاده می

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

افزایش  های مشترك در زمینه نوآوری اجتماعی روبه همکاری

های دولتی و خصوصی و همچنین  ای که شرکت گونه است به

[. این 02کنند ] آفرینی می جامعه مدنی در این مشارکت نقش

آوردن  دست افزایش مشارکت در افراد جامعه که البته برای به

نیازهای جامعه است موجب افزایش توانمندسازی و گسترش 

[. افزایش توانمندسازی 01دامنه شمول ایشان نیز خواهد شد ]

گردد  آوری اجتماعی می اجتماعی نیز خود منجر به بهبود تاب

که از این طریق جامعه به یک سیستم اجتماعی تبدیل خواهد 

تنها به هوش جمعی  ویژه در زمان بحران، نه [. نوآوری به02شد ]

برای اقدام مؤثر در جهت اهداف مشترك نیاز دارد، بلکه عزم 

های مختلف را  راسخ و تالش برای ایجاد همگرایی سریع در ایده

تواند حتی در زمان  [. این همگرایی می06طلبد ] نیز می

های چابک و  سابقه کنونی نیز به اتخاذ استراتژی گیری بی همه

گذاران  [؛ لذا سیاست01آفرینی کمک کند ] مؤثر برای ارزش

های اجتماعی  کالن باید به دنبال راهی جهت جلب سرمایه

منظور جلب مشارکت جامعه مدنی و نهادهای مردمی در  به

مشارکت در دو بعد ذهنی و عینی مطرح   شرایط بحران باشند.

باشد. بعد ذهنی همان تمایل به مشارکت اجتماعی است که  می

در نتیجه اعتماد و سایر عوامل زمینه ساز در افراد ایجاد می 

شود؛ بعد عینی و رفتاری نیز به صورت عضویت، نظارت، اجرا و 

تصمیم گیری به منصه ظهور می رسد، که همان پیوند عینی 

[. مشارکت اجتماعی اطالعات 08سرمایه های اجتماعی است ]

مفیدی نیز در رابطه با چالش های محیطی برای برنامه ریزان 

فراهم می نماید و همچنین موجب شناخت علت چالش ها می 

[، به این ترتیب ابزاری برای قاعده مندکردن 00گردد ]

رفتارهای محیط و به تبع آن امکان برنامه ریزی آتی فرآیندهای 

اجتماعی منطبق با نیازها خواهد بود. بررسی مطالعات پیشین 

نشان می دهد در تحقیقات آکادمیک توجه بسیار کمی به مقوله 
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[ و در موضوع نوآوری اجتماعی 22نوآوری اجتماعی شده است ]

بر مبنای سرمایه اجتماعی و مشارکت های مردمی در شررایرط 

به معرفی مردل هرای  4بحران این کمبود بارزتر است. جدول 

به ارائه متغیرهای استخراج  0مختلف نوآوری اجتماعی و جدول 

  شده از مرور ادبیات و پژوهش ها می پردازد.

 

 معرفی مدل پژوهشگران

Rollin and Vincent 
(2002)  

رولین و وینسنت سیر تحول وقوع و شکل گیری نروآوری اجتمراعی را از بروز چیزی که به عنوان پروژه 

نوآورانه برای ظهور ظرفیت شناخته می شود، تا دستیابی به یک راهبرد نوآورانه، و سپس یافتن راه حلری 

بررای حل مسئله، و در نهایت رسیدن به ارزش افرزوده از آن نوآوری ترسیم می کنند. هدف از نوآوری در 

 این مدل، گسترش راهبرد نوآورانره در شررایط و مکران مناسرب اسرت.

Mulgan et al. 
(2002)  

مدلی که مولگان و همکاران ارائه دادند، بر پایه چگونگی برآورده ساختن نیازی است که برآورده نشده است. 

گاهی اوقات نیازها به وضوح مشهودند، مانند گرسنگی، بی خانمانی، یا بیماری . اما گاهی اوقات نیاز ها کمتر 

 آشکار یا به رسمیت شناخته شده هستند. برای مثال، نژادپرستی و یا نیاز به حفاظت از خشونت داخلی.

Murray et al. 
(2010)  

مورای و همکاران فرایندهای شش مرحله ای حلقوی پژوهش نوآوری اجتمراعی را ارائه دادند. هدف از 

نوآوری اجتماعی در این مدل دگرگونی روابط، توازن قردرت، و ایجاد رویکرد کامالً جدید به یک مرسئله 

 اجتمراعی اسرت، که می تواند در یک مقیاس گسترده تبیرین شرود.

Model Four C Young So-
cial Innovators 

(2010)  

نوآوران اجتماعی جوان مدل سراده توسرعه یافتره از نروآوری اجتمراعی اسرت کره بره دسرت  Cمدل چهار 

برسیاری از صاحبنظران و خبرگان در طی ده سال گذشته مورد آزمون و اصالح قرار گرفته است. در این 

مدل، افراد، خودشان تصمیم می گیرند که قصد دارند چره موضروعی را برعهده گرفته و مستقیماً یادگیری 

خودشان را درخرصوص آن ، بره منظرور درك عمیرق ، توسعه دهند. در فعالیت تیمی، همه مردم از کل 

استعدادهای خود برای تولید فکر و ایده و توسعه یک طرح کاربردی استفاده می کنند. ضمن آنکه برا دیگرر 

افرراد جامعره به صورت بی واسطه به منظور بهبود و دریافت حمایت برای نوآوری خود کار می کنند. ضمنا 

از تخیل خالق و تفکر برای توسعه یک پاسرخ نوآورانره و ایجراد رفراه جامعه استفاده می کنند. هدف در این 

 مدل، برقراری ارتباط مؤثر برای نفوذ و کسب حمایت دیگران است.

BEPA 
(2010)  

از نظر دفتر مشاوران سیاست اروپا نروآوری اجتمراعی توصریف فرایندهایی است که به دنبال پاسخ جدید 

 برای نیازهای اجتماعی توسعه یافته و دستیابی به نتایج اجتماعی بهتر است.

Assogba 
(2010)  

آسوگبا پنج مرحله برای نوآوری اجتماعی شناسایی کرده است و معتقد است به غیر از اینکه این نوآوری ها 

نیازمند پذیرش از سوی جامعه هدف هستند، موفقیت فرایند نوآوری اجتماعی در نهادینه شدن آن است، و 

 این هدف با مداخله نظام حکومت ممکن خواهد بود.

The Young Foundation 
(2012)  

بر اساس مطالعات بنیاد یانگ نروآوری هرای اجتماعی معموالً از ایده ای شروع می شوند که ممکن است به 

صورت آزمایشی و یا الگوی اولیه به کار گرفته شوند. اگر موفقیت آمیز باشد ، پیاده سازی آن با هدف حفظ 

ایرن مردل جدید در قالب فرایندهایی، مثل سرمایه گرذاری جدیرد و یرا یرک سیاسرت جدیرد ، در مجموعه 

صورت می گیرد. مرحله نهایی این اسرت کره در مقیراس وسریع اجررا شرود، به طوری که رویکرد جدید اثر 

 واقعی ایجاد کرده و بخشی از هنجارها می شود.

Pitt Catsouphes et al. 
(2012)  

برخالف مدل های معمول، مدل هفت مرحله ای را مطرح کردند که با تصمیم به پت گاتسوفس و همکاران 

درگیر شدن در فرایند نوآوری اجتماعی آغاز و طی یک روند خطی به تثبیت فرایند نوآوری اجتماعی می 

 انجامد.

Herrera and Alarilla 
(2013(  

هررا و آالریرال مدل فرایند چارچوب نوآوری های اجتمراعی را در قالرب پنج مرحله دسته بندی کردند. پس 

از سنجش فعال محیط داخلی و خارجی در جهت شناسرایی فرصت های زنجیره ارزش برای نوآوری 

اجتماعی، تولید و ارزیابی ایده ها و آماده سازی آن ها بررای آزمرون نمونره و پیاده سازی صورت می گیرد. 

تمرکز اصلی در این مدل بر جریان سازی و اجرای برنامه ها در همه حوزه ها و مکان های امکانپذیر در 

 مقیاس وسیع است.

 . خالصه متغیرهای استخراج شده ار مرور ادبیات و پژوهش ها2جدول 
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 معرفی مدل پژوهشگران

Raffeld et al. 
(2012)  

رافلد و همکاران فرایند نوآوری اجتماعی را ، به ترکیب جدید ایده ها و اشکال متفاوت همکاری تعبیر می 

کنند، که طی آن زمینه های نهادی پایدار از طریق توانمندسازی و مشارکت گروه های آسیب پذیر ایجاد 

مسئله »(، فرایند توسعه نوآوری اجتماعی را در قالب چهار دسته کلی 4202می گردد. مبینی و کشتکار )

 و محصول دسته بندی می کنند. اجتماعی، چرخه تولید ایده، چرخه پیاده سازی ایده

 مبینی و کشتکار

 (4202) 

مبینی و کشتکار فرایند توسعه نوآوری اجتماعی را در قالب چهار دسته کلی مسئله اجتماعی، چرخه تولید 

 دسته بندی می کنند. و محصول ایده، چرخه پیاده سازی ایده

Dako-Gyeke et al. 
(2020)  

گی اك و همکاران فرایند نوآوری اجتماعی را در بهداشت و سالمت، مانند ابزاری ابتکاری در دست -داکو

دانشگاه ها، آژانس ها و موسسات دولتی می دانند که بوسیله آن به نیازها و محدودیت های روزمره مردم 

محلی برای دسترسی به خدمات بهداشتی و مداخله در کنترل انتقال بیماری پاسخ می دهند. در این روش 

یادگیری از درون به بیرون است. به این معنا که، با تشویق مردم محلی به همکاری فضایی ایجاد می گردد 

تا دانشگاهیان و بازیگران دولتی، از مردم محلی روش های جدیدی برای پاسخ به آنچه ممکن است به نظر 

مشکالت حل نشدنی برسد، یاد بگیرند. این رویکرد جامعه آکادمیک را ترغیب می کند تا با انجمن ها ، 

 محور و بنگاه های محلی کار کنند.-سازمان های انجمن

Castro-Arroyave and Du-
que-Paz 

(2020)  

پاز نوآوری اجتماعی در رویکرد سالمت مفهومی در دست ساخت است، و -آرو یاو و دوکه-از نظر کاسترو

بطور عمده، با مفاهیم میان رشته ای، بین بخشی، و توانمند سازی اجتماعی همراه است. فرایند نوآوری 

اجتماعی، بر خالف این که عموما با فرایند کارآفرینی اشتباه گرفته می شود، اغلب با تصمیم گیرندگان، 

 دانشگاه و صنعت در ارتباط است.

 . خالصه متغیرهای استخراج شده ار مرور ادبیات و پژوهش ها2جدول 

 . خالصه متغیرهای استخراج شده ار مرور ادبیات و پژوهش ها2جدول 

 منبع متغیر

 ,)Mulgan et al. )2002(, Murray et al. )2010(, BEPA )2010 شناسایی مشکل یا نیاز

 بروز ایده، روش یا پاسخ

Rollin and Vincent )2002(, Mulgan et al. )2002(, Murray et al. )2010(, 
BEPA )2010(, Assogba )2010(, The Young Foundation )2012(, Pitt 

Catsouphes et al. )2012(, Norman et al. )2013(, Hahn and Andor )2013(, 

Raffeld et al. )2012(, Dako-Gyeke et al. )2020(, ( 1395مبینی و کشتکار)  

 عالقه مندی، تصمیم یا ترغیب به درگیر شدن

Young Social Innovators )2010(, Assogba )2010(, Pitt Catsouphes et al. 

)2012(, Norman et al. )2013(, Dako-Gyeke et al. )2020(, ( مبینی و کشتکار

1395)  

 Young Social Innovators )2010(, Raffeld et al. )2012(, Castro-Arroyave شکل دهی به همکاری و مشارکت
and Duque-Paz )2020( 

 )Assogba )2010(, Norman et al. )2013 تحریک فرایند از طرق یک هدف اجتماعی

 آزمون نمونه ها و انتخاب ایده مناسب

Rollin and Vincent )2002(, Mulgan et al. )2002(, Murray et al. )2010(, 
The Young Foundation )2012(, Pitt Catsouphes et al. )2012(, Herrera 

and Alarilla )2013(, Norman et al. )2013(, Hahn and Andor )2013(, Raf-

feld et al. )2012(, ( 1395مبینی و کشتکار)  

-Rollin and Vincent )2002(, Pitt Catsouphes et al. )2012(, Castro فراهم کردن زیر ساخت
Arroyave and Duque-Paz )2020( 

 )Castro-Arroyave and Duque-Paz )2020 شناسایی عوامل ریسک

 اجرا در مقیاس وسیع
Rollin and Vincent )2002(, Mulgan et al. )2002(, Murray et al. )2010(, 
BEPA )2010(, Assogba )2010(, The Young Foundation )2012(, Hahn 

and Andor )2013(, Norman et al. )2013(, ( 1395مبینی و کشتکار)  

 استقرار و پیاده سازی

Rollin and Vincent )2002(, BEPA )2010(, Assogba )2010(, The Young 
Foundation )2012(, Pitt Catsouphes et al. )2012(, Herrera and Alarilla 
)2013(, Norman et al. )2013(, Hahn and Andor )2013(, Dako-Gyeke et 

al. )2020(, ( 1395مبینی و کشتکار)  
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 مواد و روش ها
پژوهش کاربردی و از حیث روش پژوهش حاضر از حیث هدف، 

 «بنیاد نظریه داده». همچنین در آن از راهبرد از نوع کیفی است

با رویکرد استقرایی استفاده شده است. در مرحله اول برای جمع 

بع شامل مقاالت، کتب مرتبط با من 16د آوری داده ها ابتدا تعدا

نوآوری اجتماعی مورد بررسی قرار گرفتند. سپس چند نوبت 

غربالگری بر روی آنها صورت گرفت و در نهایت نویسندگان به 

اجماع نظری رسیده و منابع نهایی انتخاب گردید. متغیرهای 

 0شناسایی شده حاصل از بررسی منابع منتخب در جدول 

منعکس شده اند و برای طراحی مصاحبه نیمه ساختار یافته از 

در مرحله دوم برای افراد خبره مورد بهره برداری قرار گرفته اند. 

نفر از  42ساختاریافته با استخراج شاخص ها مصاحبه نیمه 

خبرگان حوزه بهداشت و سالمت که با روش گلوله برفی تعیین 

شدند، استفاده گردید. این خبرگان همگی از افراد دارای 

مسئولیت کلیدی در برنامه سراسری  طرح شهید حاج قاسم 

سال سابقه کار در  41سلیمانی  بودند که بطور میانگین دارای 

واحدهای درمانی تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی کشور می باشند و از مدارك تحصیلی کارشناسی ارشد 

صاحبه نفر دهم به بعد، تحلیل و باالتر برخوردار هستند. از م

 داده ها به کشف مفاهیم و مقوله ای جدیدی منجر نشد، 

 . خالصه متغیرهای استخراج شده ار مرور ادبیات و پژوهش ها2جدول 

 منبع متغیر

 نهادینه کردن و پایداری
Rollin and Vincent )2002(, Assogba )2010(, Pitt Catsouphes et al. 

)2012(, Herrera and Alarilla )2013(, Raffeld et al. )2012(, Dako-Gyeke 
et al. )2020( 

 تغییرات سیستماتیک
Murray et al. )2010(, Young Social Innovators )2010(, Herrera and Ala-

rilla )2013(, Norman et al. )2013(, ( 1395مبینی و کشتکار)  

-Young Social Innovators )2010(, Hahn and Andor )2013(, Castro تبادل بین بخشی و میان رشته ای
Arroyave and Duque-Paz )2020( 

 یادگیری و توانمندسازی
Mulgan et al. )2002(, Herrera and Alarilla )2013(, Raffeld et al. )2012(, 

Dako-Gyeke et al. )2020(, Castro-Arroyave and Duque-Paz )2020(, 

(1395مبینی و کشتکار )  

 Murray et al. )2010(, BEPA )2010(, Assogba )2010(, Pitt Catsouphes et سنجش اثر بخشی
al. )2012(, Dako-Gyeke et al. )2020( 

(1395مبینی و کشتکار ) ,)Castro-Arroyave and Duque-Paz )2020 فرهنگ سازی  

 [ 19. جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها در نظریه داده بنیاد ]9شکل
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، با این وجود برای اطمینان از حصول اشبراع نرظرری، پرنرج 

مصاحبه دیگر نیز انجام شده و داده های مربوط به آن ها مرورد 

مراحل جمع آوری و تجزیه و تحلیرل  4تحلیل قرار گرفت. شکل

 داده ها را در نظریه داده بنیاد نشان می دهد. 

با توجه به اینکه تحقیقات کیفی آزمون های خاصی برای تاییرد 

اعتبار ندارند و روایی و پایایی به مراحل پژوهش و نتایج حاصرل 

از آن بستگی دارد؛ بنابراین، اعتبار مدل با چک کردن تروسرط 

مصاحبه شوندگان و همچنین استفاده از بیش از دو نفر کدگذار 

[. بر اساس نظر استراوس و کوربین 26و  20سنجیده می شود ]

[ ، معیارهای زیر به صورت سوال برای سنجش اعتبار یرک 26] 

پژوهش داده بنیاد مورد استفاده قرار می گریرردکره در ایرن 

پژوهش نیز به کار برده شده است.اعتبار: درستی یافتره هرا از 

دیدگاه پاسخ دهندگان به پرسشنامه تحقریرق یرا مصراحربره 

شوندگان در زمینه تحقیق انجام شده تعمیم پرذیرری: مریرزان 

تعمیم یافته ها به سایر زمینه ها قابلیت اطرمریرنران: مریرزان 

مشابهت و سازگاری نتایج با تحقیقات پیشین ترأیریرد شردن: 

شواهدی که یافته های تحقیق تأیید می کرنرد طربرق نرظرر 

[، کیفیت نظریه داده بنیاد در انطربراق 20استراوس و کوربین ]

پذیری )تناسب( ، کاربرد ، ارتباط، تغییرپذیری، روند تحقیرق و 

پایه تجربی یافته ها نهفته است. در این روش چررخره مرداوم 

جمع آوری و تجزیه و تحلیل دقیق داده های ذاتی، که شرامرل 

استفاده از جمع آوری همزمان داده ها ، تجزیه و تحلیل مقایسه 

ای ، نمونه برداری نظری و یادداشت برداری می باشد، به عنوان 

بخشی جدایی ناپذیر و غیر اختیاری اعمال مری گرردد. بررای 

ارزیابی کیفیت یافته ها بر اساس نظریه داده بنیراد مری تروان 

 ازسواالت زیر استفاده کرد:

آیا طبقه ها براساس داده ها هستند؟ آیا داده های کافی برای 

ظهور ابعاد و ایجاد اشباع جمع آوری شده است؟آیا این تئوری 

از داده ها سرچشمه می گیرد؟آیا این تئوری توضیحی در مورد 

روند کار ارائه می دهد؟آیا با تغییر شرایط می توان نظریه را 

 اصالح کرد؟آیا نظریه تأیید شده است؟

توضیحات مربوط به مولفه های اصلی پژوهش بر اساس نظریه 

 آورده شده است. 2داده بنیاد در جدول 

 شرح سطح مولفه

 تأکید بر تحلیل استقرایی ، از کلی به خاص در طول مطالعه باز بودن

 گردآوری وتحلیل و بررسی دیتا تحلیل و بررسی فوری
تجزیه و تحلیل باید در اسرع وقت شروع شود و به موازات جمع آوری 

 داده ها ادامه یابد.

 تحلیل و بررسی کدگذاری و مقایسه
فرایند شکستن داده ها به مولفه های خیلی جزئی تر، برچسب زدن آن 

 ها و مقایسه آن ها. سپس ارجاع به آن ها به عنوان مقوله ها یا مفاهیم.

یادداشت برداری، همچنین 

 گاهی اوقات رسم نمودار
 تحلیل و بررسی

یادداشت هایی درباره وقایع ، موارد ، دسته ها یا روابط بین دسته ها، 

 تفکر و تحلیل را تحریک می کند.

 نمونه گیری و جمع آوری دیتا نمونه گیری نظری
نمونه گیری نظری با کدگذاری ، مقایسه و یادداشت نویسی؛ اصلی ترین 

 .کار برای کمک به نظریه در حال توسعه است

 اشباع نظری
نمونه گیری، جمع آوری دیتا و تحلیل 

 و بررسی

هدف دستیابی به  اشباع  است. یعنی، همه مفاهیم موجود در تئوری در 

 حال توسعه به خوبی درك شده اند و از داده ها قابل اثبات می باشند.

 تحلیل و تفسیر تولید یک تئوری ماهوی

نتایج به صورت یک نظریه ماهوی بیان می شود، مجموعه ای از مفاهیم 

مرتبط به یکدیگر در یک کل منسجم. این نظریه خطا پذیر ، وابسته به 

 زمینه و غیر نهایی در نظر گرفته می شود.

 [19. مولفه های اساسی یک پژوهش بر پایه نظریه داده بنیاد ]1جدول 
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 یافته ها و بحث

بر اساس روش داده بنیاد داده های جمع آوری شده حاصله از 

-26مصاحبه با خبرگان مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد ]

[ که در این مقاله تجزیه تحلیل با کمک نرم افزار مکس کودا 22

نشان دهنده فراوانی مقوالت در نرم افزار  1صورت گرفت. جدول

مکس کودا است و میزان همگرایی نظرات افراد خبره مورد 

 مصاحبه را به خوبی نمایش می دهد.

 کد مصاحبه    

    P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 
P1
0 

P1
1 

P1
2 

P1
3 

P1
4 

P
15 

 مقوالت

اثر بخشی مشارکت های مردمی در اجرای 

 طرح نوآوری اجتماعی
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

سرمایه گذاری برای جلب مشارکت مردمی 

 در اجرای طرح نوآوری اجتماعی
  ● ● ●   ●   ● ● ● ● ● ● ● ● 

   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● توانایی مدیریت اجرای طرح نوآوری اجتماعی

 ●   ● ● ● ● ● ●   ● ● ●   ● ● توانایی شبکه سازی

توانایی سیاستگذاری کلی طرح نوآوری 

 اجتماعی
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

تامین زیرساخت های فرهنگی و آموزشی 

 الزم
● ● ● ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

وجود سازمان های توانمند قانونی برای رفع 

 مشکالت اجرایی طرح و تسهیل هماهنگی ها
  ● ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ●   

 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● کنترل، مهار و کاهش اثرات بحران

 . فراوانی مقوالت نوآوری اجتماعی بر مبنای مشارک مردمی در شرایط بحران در نرم افزار مکس کودا4جدول

 یافته ها و بحث

بر اساس روش داده بنیاد داده های جمع آوری شده حاصله از 

-26مصاحبه با خبرگان مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد ]

[ که در این مقاله تجزیه تحلیل با کمک نرم افزار مکس کودا 22

نشان دهنده فراوانی مقوالت در نرم افزار  1صورت گرفت. جدول

مکس کودا است و میزان همگرایی نظرات افراد خبره مورد 

 مصاحبه را به خوبی نمایش می دهد.

مراحل کدگذاری در تئوری داده بنیاد شامل دو مرحله 

[. در ادامه هر یک از این 20-22کدگذاری باز و محوری است ]

 گام ها و مراحل کدگذاری آنها به اختصار تشریح شده اند. 

[، 20مطابق نظر استراوس و کوربین ] گام اول: کد گذاری باز؛

این مرحله بالفاصله بعد از اولین مصاحبه انجام می شود؛ و 

شامل مراحل، تحلیل و کد گذاری، کشف طبقه ها، توصیف 

 طبقه ها و تنظیم یافته ها در جدول کدگذاری باز می باشد.

محقق در این گام نسبت به   گام دوم: کدگذاری محوری؛

انتخاب یکی از طبقه ها به عنوان طبقه محوری اقدام می تماید. 

طبقه محوری انتخاب شده در کانون اصلی فرایند قرار گرفته و 

طی پژوهش ارتباط آن با سایر طبقه ها مشخص می گردد. این 

ارتباط در پنج عنوان شرایط علی، راهبردها، بستر حاکم یا 

شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، و پیامدها تجزیه و تحلیل 

و بر اساس تئوری داده بنیاد کدگذاری صورت گرفت که در ذیل 

 آمده است.

  شرایط علی )این شرایط باعث شکل گیری پدیده یا طبقه

 محوری می شوند(، 

  راهبردها )بیانگر واقعیت ها و تعامالت هدف داری هستند

که تحت تاثیر شرایط مداخله گر و بستر حاکم حاصل می 

 شوند(، 

  بستر حاکم یا شرایط زمینه ای )شرایط خاصی که بر

 راهبردها تاثیر می گذارند(، 

  شرایط مداخله گر )شرایط ساختاری هستند که مداخله

 سایر عوامل را تسهیل یا محدود می کنند( 

  پیامدها )برخی از طبقه ها بیانگر نتایج و پیامدهایی هستند

 که در اثر اتخاذ راهبردها به وجود می آیند(

  از نتایج داده های کیفی در این مرحله پارادایم کدگذاری

پارادایم کدگذاری  0محوری تدوین شده است. شکل 

 محوری استخراج شده را نشان می دهد.
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از نظر استراوس و  گام سوم: کدگذاری انتخابی )گزینشی(؛

[، در کدگذاری باز ابتدا مقوله ها و ویژگی های آن 20کوربین ]

ها تعیین می شوند، سپس چگونگی تغییرات مقوله ها در طول 

بعدهای تعیین شده مشخص می گردند. اما در کدگذاری 

محوری، مقوله ها بطور قاعده مند بهبود یافته و برای این که 

نتایج تحقیق شکل نظریه پیدا کنند با تشکیل یک آرایش 

نظری بزرگ تر با زیرمقوله ها پیوند داده می شوند. کدگذاری 

[. 21انتخابی، فرآیند یکپارچه سازی و بهبود مقوله هاست ]

[ طریقه یکپارچه سازی و بهبود بخشی نظریه در 21استراوس ]

کدگذاری انتخابی را، بوسیله فنونی مانند نگارش خط داستان 

که مقوله ها را به هم متصل می کند، و فرایند دسته بندی 

یادداشت های شخصی وایده های نظری در طول فرایند بیان 

[. به عبارت دیگر کدگذاری انتخابی، با استفاده از 28می کند ]

یافته های مراحل کدگذاری قبلی، مقوله محوری را انتخاب 

کرده و به شکلی قاعده مند ارتباط آن را با دیگر مقوله ها اثبات 

می کند. سپس مقوله هایی را که به بهبود و توسعه بیشتری 

[. در این پژوهش برای بعد 20نیاز دارند تکمیل می کند ]

یکپارچه سازی و بهبود مقوله ها به یک کد انتخابی اثر بخشی 

مشارکت های مردمی در اجرای طرح نوآوری اجتماعی دست 

مقوالت و کدهای شناسایی شده مربوط به  2یافتیم. جدول

نوآوری اجتماعی بر مبنای مشارکت مردمی در شرایط بحران را 

 با استفاده از نظریه داده بنیاد نشان می دهد.

با توجه به اینکه روایی و پایایی تحقیقات کیفی به مراحل 

پژوهش و نتایج حاصل از آن بستگی دارد؛ بنابراین، اعتبار مدل 

با چک کردن توسط مصاحبه شوندگان و همچنین استفاده از 

[ در این راستا 26،20بیش از دو نفر کدگذار سنجیده شد ]

کدگذاری توسط محقق انجام شده و سپس توسط خبرگان 

و از آنجایی که انتخاب خبرگان نوآوری اجتماعی بررسی گردید 

به روش گلوله برفی صورت گرفته است در ادامه یافته ها مجددا 

نفر از مصاحبه شوندگان اولیه بررسی گردید. در  42بوسیله 

نهایت نتایج نشانگر وجود همگرایی مناسب در نظرات خبرگان 

-درس آموخته های حاصل از بحران گسترده کووید  می باشد.

به تمامی جهان نشان داد که ساختارهای اقتصادی و  40

اجتماعی فعلی، کارایی الزم برای واکنش سریع و موثر و 

متناسب با چنین شرایطی را نداشته و نیازمند بازنگری و تحول 

بنیادین هستند. به همین منظور جهان بعد از کووید باید به 

جای توسعه از طریق تمرکز بر رشد اقتصادی، چارچوب مبتنی 

مراقبت مبتنی بر سرمایه های   بر بازتوزیع و سیستم های

 [.12اجتماعی را به عنوان مبنای توسعه قرار دهد ]

 

 شرایط مداخله گر

وجود سازمان های توانمند قانونی برای 

رفع مشکالت اجرایی طرح و تسهیل 

 پیامدها

 کنترل، مهار و کاهش اثرات بحران

 شرایط علی

سرمایه گذاری برای جلب 

مشارکت مردمی در اجرای 

 طرح نوآوری اجتماعی

 پدیده محوری

اثر بخشی مشارکت های 

مردمی در اجرای طرح نوآوری 

 اجتماعی

 راهبردها

توانایی مدیریت اجرای طرح نوآوری  -

 اجتماعی

 شرایط زمینه ای

توانایی سیاستگذاری کلی طرح نوآوری  -

 اجتماعی

 . مدل پارادایمی طراحی شده کدگذاری محوری2شکل 
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 کد محوری )مقوالت( کدهای باز

ی
خاب

کد انت
 

، (C12) ، انگیزه و تعهد افراد مشارکت کننده(C11) توانمندی اجرایی افراد مشارکت کننده

، توانایی برقراری ارتباط موثر توسط افراد مشارکت (C13) تحصیالت و تجربه افراد مشارکت کننده

، برخورداری از روحیه فداکاری و ایثار افراد (C12) ، تعداد افراد مشارکت کننده(C14) کننده

 (C12) ، توسعه و ترویج فرهنگ مشارکت در جامعه(C16) مشارکت کننده

اثر بخشی مشارکت های مردمی 

 در اجرای طرح نوآوری اجتماعی

(C1) 

ی(
حور

ی )مقوله م
حور

پدیده م
 

ی
ی مردم

ت ها
شارک

ی با تکیه بر م
ی اجتماع

نوآور
 

ن
حرا

ط ب
شرای

ت در 
الم

س
ن 

ظ و تامی
ی حف

برا
 

، میزان سرمایه گذاری در طرح (C21) سیاست های مالی دولت در حمایت از مشارکت های مردمی

، (C23) ، تداوم سرمایه گذاری در طرح نوآوری اجتماعی طی دوره بحران(C22) نوآوری اجتماعی

 ، حمایت های آموزشی با اتکا به متخصصین حوزه(C24) حمایت مالی به شکل بسته های تشویقی

(C22)حمایت از طرح های پژوهشی در خصوص نوآوری های اجتماعی در شرایط بحران ، (C26) 

سرمایه گذاری برای جلب 

مشارکت مردمی در اجرای طرح 

 نوآوری اجتماعی

(C2) 

ی
ط عل

شرای
 

، توانایی بودجه بندی و تخصیص منابع مالی اجرای طرح (C31)توانایی برنامه ریزی اجرای طرح 

(C32) توانایی ارزیابی اثربخشی طرح ،(C33) توانایی کنترل و پایش نحوه اجرای طرح ،(C34) ،

، توانایی اقدامات سریع و به موقع هنگام بروز ریسک ها و فرصت (C32)شناسایی اقدامات اصالحی 

 (C36)ها 

توانایی مدیریت اجرای طرح 

 نوآوری اجتماعی

(C3) 

راهبردها
 

، (C42)، انتقال دانش و اشتراك گذاری (C41)جلب همکاری سازمان های موثر بر اجرای طرح 

 (C44)، مدیریت پشتیبانی و تامین اجرای طرح (C43)شبکه سازی دانش 

 توانایی شبکه سازی

(C4) 

، توانایی شناسایی راه حل های ممکن برای (C21)توانایی شناسایی ویژگی ها و خصوصیات بحران 

، توانایی سازماندهی برای اجرا (C23)، توانایی انتخاب راهکارهای مطلوب (C22)کنترل بحران 

(C24) شناسایی ریسک ها و فرصت های اجرای طرح ،(C22) توانایی تعریف شاخص های ،

 (C26)ارزیابی اجرای طرح 

توانایی سیاستگذاری کلی طرح 

 نوآوری اجتماعی

(C2) 

ی
ط زمینه ا

شرای
 

آگاهی رسانی عمومی )زیرساخت های رسانه ای شامل وسایل ارتباط جمعی و فضای مجازی 

(C61) بسته های آموزشی ،(C62) تبلیغات محلی ،(C63) تدوین مباحث آموزشی در برنامه ،

، استفاده از مقبولیت عمومی افراد تاثیرگذار در اقشار و (C64)درسی دوره های ابتدایی و متوسطه 

 (C62)مناطق مختلف برای گسترش فرهنگ مشارکت در جامعه 

تامین زیرساخت های فرهنگی و 

 آموزشی الزم

(C6) 

، جلب مشارکت سایر سازمان ها و نهادها برای رفع (C21)تسهیل تامین بودجه و منابع مالی الزم 

 (C23)، تسهیل در دسترسی به منابع پشتیبانی (C22)مشکالت پیش بینی نشده طرح 

وجود سازمان های توانمند قانونی 

برای رفع مشکالت اجرایی طرح و 

 تسهیل هماهنگی ها

(C2) 

ط مداخله گر
شرای

 

، اندازه گیری آمار (C81)اندازه گیری میزان پذیرش و همکاری عمومی با مجریان طرح حین اجرا 

، کاهش آمار مرگ و میر بواسطه آگاهی رسانی به اقدامات الزم در (C82)مبتالیان حین اجرا 

 (C83)صورت ابتال 

کنترل، مهار و کاهش اثرات 

 بحران

(C8) 

پیامد ها
 

. کدهای شناسایی شده مربوط به نوآوری اجتماعی با تکیه بر مشارکت های مردمی برای حفظ و تامین سالمت در 5جدول
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شرایط بحران به مطالعه مبانی نظری و انجام مطالعات میدانی 

پرداخته شد تا با شناسایی مقوالت و کدهای مربوطه، نه تنها به 

سیاست گذران و مدیران در تصمیم گیری های کالن 

استراتژیک یاری رساند بلکه مدلی ایجاد نماید که برای بحران 

های احتمالی آتی نیز کاربرد داشته باشد. نتایج حاصل ازاین 

تحقیق ثابت نمود که نوآوری اجتماعی مفهومی با کاربرد بسیار 

گسترده تر از مشارکت های محلی برای رفع نیاز در محدوده 

های کوچک است و از این مفهوم می توان به طور موثر در 

سطوح کالن ملی نیز با سرعت و چابکی مناسب استفاده نمود. 

در این پژوهش در گام اول بر اساس بخش های شش گانه 

نظریه داده بنیاد به انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته 

پرداخته شد. سپس بر اساس تحلیل یافته های کیفی در سه 

مقوله شرایط علی  6مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی 

)سرمایه گذاری برای جلب مشارکت مردمی در اجرای طرح 

نوآوری اجتماعی(، محوری )اثر بخشی مشارکت های مردمی در 

اجرای طرح نوآوری اجتماعی(، راهبردها )توانایی مدیریت 

اجرای طرح نوآوری اجتماعی و توانایی شبکه سازی(، مداخله 

گر )وجود سازمان های توانمند قانونی برای رفع مشکالت 

اجرایی طرح و تسهیل هماهنگی ها(، زمینه ای )توانایی 

سیاستگذاری کلی طرح نوآوری اجتماعی و تامین زیرساخت 

های فرهنگی و آموزشی الزم( و پیامدها )کنترل، مهار و کاهش 

اثرات بحران( شناسایی شدند. یافته های پژوهش حاضر در 

(، مولگان و 0221راستای یافته های پژوهش رولین و وینسنت )

(، نوآوران اجتماعی 0242(، مورای و همکاران )0221همکاران )

(، آسوگبا )0242(، دفتر مشاوران سیاست اروپا )0242جوان )

(، پیت گاتسوفس و همکاران )0240(، بنیاد یانگ )0242

(، 0242(، نورمن و همکاران )0242(، هررا و آالریرال، )0240

(، مبینی و 0242(، رافلد و همکاران )0242هان و اندور )

-( و کاسترو0202گی اك و همکاران )-(، داکو4202کشتکار )

 (می باشد.0202پاز )-آرو یاو و دوکه

 نتیجه گیری

یافته های پژوهش حاکی از آن است که استفاده بهینه از 

سرمایه های اجتماعی و اثر بخشی مشارکت مردمی در اجرای 

طرح نوآوری اجتماعی، توانایی سیاستگذاری کلی طرح نوآوری 

اجتماعی و کنترل، مهار و کاهش اثرات بحران در یک مدل 

نوآوری اجتماعی بر مبنای مشارکت های مردمی برای حفظ و 

تامین سالمت جامعه در شرایط بحران از اهمیت فراوانی 

 [. 4برخوردار است ]

 ( پیشنهاد می گردد:2بر اساس نتایج پژوهش )جدول

قوانین حمایتی در جهت تقویت و تسهیل مشارکت های -4

مردمی به عنوان یکی از مولفه های اصلی سرمایه های اجتماعی 

 از طرف مراجع قانون گذاری وضع گردد.

نهادهایی توسط دولت برای تسهیل ارتباط با انجمن های -0

 محلی ایجاد شود.

در شرایط بحران های دیگر که وسعت محدودتری دارند -2

)مانند زلزله و سیل و امثالهم( روی نحوه تقویت و سازماندهی و 

 یکپارچه شدن انجمن های محلی و مراکز دولتی تمرکز گردد.

برای پایدار بودن فرآیند مشارکت می توان دست اندرکاران و -1

سرمایه گذاران دیگری مانند شرکت های خصوصی، باشگاه ها، 

انجمن ها و امور شهر یا مدرسه و دانشگاه و مجامع آکادمیک 

که اشکال مختلفی از سرمایه اجتماعی هستند را نیز شناسایی و 

 نظرشان را برای مشارکت جلب نمود.

به منظور اثر بخشی بیشتر مشارکت های اجتماعی، همسویی -2

سیاست های سایر ارگان های اجرایی با اهداف این شکل از 

 همکاری الزامی گردد.

در این تحقیق طراحی مدل با رویکرد کیفی صورت گرفت در 

تحقیقات آتی روش های کمی می تواند مورد استفاده سایر 

پژوهشگران قرار گیرد. همچنین نوآوری های اجتماعی در 

شرایط بحران می تواند برای جلب مشارکت های مردمی در 

محدوده فرا ملی با نهادهای بین المللی نیز مورد تحقیق قرار 

 گیرد.
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