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 چکیده

ههای  لفه ؤسپاری ک  یک  از م حکمران  الکترونیک  و جمع با پیشرف  فناوری اطالعات و ارتباطات،
انگیهزه در  منظور ترغیب و ایجاد ب  ها قرار گرفت  اس . دول  مورد توج  بسیاری از آن اس  نیز اساس 

عنهوان  به  پهردازی های بهازی ها و مکانیک  تکنیک سپاری، های جمع طرحمشارک  در  برای شهروندان
و  انجها  نشهده مهورد در اینچشمگیری   پژوهشتاکنون این، اند. با وجود  ثر پیشنهاد شدهؤم یراهکار

ههای  میهان انگیهزه ۀبررسه  رابطه ،هدف مقال  حاضر اس .نشده  بررس کاربردی  طور  این موضوع ب
سهپاری اسه . جامعه  آمهاری ایهن مقاله ،  جمهعهای  طرحو مشارک  در  درون  شهروندان بیرون  و

هها توزیهع و  صهورت تاهادف  در بهین آن نامه ، به  پرسهش 181 ند ک  تعهدادا هشهروندان شهرکرد بود
افهزار  سازی معهادتت سهااتاری بها اسهتفاده از نهر  ها براساس مدل . تحلیل دادهه اس آوری شد جمع

ههای  طهرحههای بیرونه  و مشهارک  در  انگیهزه بهین داد ک نشان آمده  س د ب . نتایج انجا  شد آموس
های درون   رابط  مثب  و معنادار میان انگیزه ،دیگر سویمعناداری وجود ندارد. از  ۀرابط، سپاری جمع

 .شدیید أسپاری ت های جمع طرحمشارک  در  و
 های درون  انگیزه بیرون ، های انگیزه پردازی، بازی سپاری، جمع  ،یک الکترون حکمران  ها: کلیدواژه
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 مقدمه
و  ها برای ارائ  ادمات    دول  سنت  های روشبسیار زیادی بر تأثیر  ،یفناورگسترش روزافزون 

اسهتفاده  افزایش میزان سبب گسترش فناوری شهروندان داشت  اس . برابرانجا  وظایفشان در 
درنتیجه ، ؛ شده اس  و رایان  ،تبل  هوشمند، های ارتباط  مانند تلفن تجهیزات از شهروندان

 شهروندانی ی و نیازهافناوربا  اند ش کردهتالشکل الکترونیک   ادمات ب  ارائ  نیز با ها دول 
اسه  که  در  ههای  ترین نوآوری جیرا یک  از  مران  الکترونیککح های سیستم .همسو شوند

، 1)الیهاف  و المسهری رود کار مه  افزایش مشارک  شهروندان ب در راستای   و عموم  مدیری 
 مشهارک  بهرای  الکترونیکهعنهوان یکه  از اجهزای حکمرانه   به  سهپاری جمع. (9، 1082

حهل  راسهتای افراد برای ارائ  اطالعهات ارزشهمند در ۀهم براطمشارک  معنای  ب  شهروندان
سههپاری  بههرون صههورت سههپاری بهه  (. جمههع131، 1084، 2)کههری  ئائههو و ئو مشههکل اسهه 

از افراد و  ای ناشناات  ۀ، ب  شبکدادند شرک  یا سازمان انجا  م  کارکنانپیشتر ک   های   فعالی 
مقابل  در مهم های چالش از (. یک 1، 3،1002)هاوی ف شده اس یبازتعر ،شکل مکالم  ب 

 ههای طهرحویهژه در  به  ،ها آن حفظ برای کاربران مشارک  ب  بودن  متک ، دولت ادماتارائ  
 مشهتاقان ،ی درگیهر برای ایجاد انگیزه، عنوان ابزاری ب  4پردازی بازی ،اایرا  سپاری اس .  جمع

  یهمحبوب یه ،اجرا و متخااان پژوهشگرانافزایش فعالی  کاربر و مشارک  وی، در میان 
 (.1، 1082، 5و همکاران )کاوالیوا کرده اس  زیادی پیدا

غیربهازی اسه  که  تهاکنون در  استفاده از رویکردههای بهازی در بسهترهای، پردازی بازی
حفههظ محههیط زیسهه ،  پههروئه، مههدیری   سههالم ، ازجملهه  آمههوزش،  هههای مختلفهه حههوزه

، 1081، 6و وانگ ،کار رفت  اس  )زنگ، تانگ افزار ب  و توسع  نر  ،سپاری و جمع سپاری برون
و  اهدمات عمهوم  فنهاوریدر افزایش میهزان اسهتفاده از  ای نقش کلیدی ،پردازی (. بازی18

پهردازی درواقهع  ارد. بازید ها در جامع  و نیز ارائ  بهتر ادمات دولت  ایجاد مشارک  فعال آن
و  شهده سهازی شهکل شخاه  به   تغییر شکل ادمات دول  الکترونیک دری دیجد رویکرد

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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کارگیری  بررسی تأثیر به

 های ... مکانیک

اهمیه   بها اینکه  .(2، 1082)الیهاف  و المسهری، شهروندان اس   برای انبوه  از  سفارش
 ی کارا و بهبود، اقان تمش افزایش مشارک ، درگیری برایسپاری  جمع های طرحدر  پردازی بازی

؛ کومهار و 1089، 1؛ پاراسهااکیز1081)زنهگ و همکهاران،  اس  شده بررس  حل مشکل و
 ههای مکانیهک تهأثیرها  برا  پژوهش( و 1081، 3ماندریک ؛ درگوسوف  و1081، 2راقوندران

 اند کردهمطالع   سپاری  جمع های بر فعالی  درون  و بیرون  های انگیزه عنوان ب را  پردازی بازی
، 6؛ سهان و همکهاران1089، 5له  و همکهاران؛ 1080 ؛ برابهها ،1089، 4)باوسر و همکاران

نقهش به  (، ول  1088، 8و هویو ،؛ ئانگ، ل 1088، 7و روبرا بیسانتز ،اساینر ؛ وی ،1081
 شهدهتوجه   کمتهر  مربوط ب  حکمرانه  الکترونیکه سپاری جمع های  فعالی  رد پردازی بازی
سهازی  در پیهاده پهردازی های بازی نقش مکانیک  حاضر با هدف بررس، مقال  بنابراین؛ اس 
و درونه ،  ههای بیرونه  در قالب انگیزه  مرتبط با حکمران  الکترونیکی سپار جمع های طرح

اس . شدهانجا  
 

 پیشینه پژوهشتعریف مفاهیم و  .1
 .اواهیم پرداا  پژوهشکاربردی و بیان پیشین   بخش ب  تعریف اصطالحات در این

 9یحکمرانی الکترونیک .1-1
در    از دوله یهو حماامهور سهازی  با هدف ساده 10فناوری اطالعات و ارتباطات یکارگیر ب 

شهود را  و شههروندان مه  ،هها کهار و  های دولته ، کسهب مختلف ک  شامل سازمان های بخش
ادمات  سریع و آسان ارائ  باعث ، حکمران  الکترونیک گویند. م  « الکترونیک  حکمران»

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

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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ارتقهای شهفافی  و  منظور  به  حهوزه در گهااری معنای سهرمای  ب  :یکردن الکترونیک اداره
این عنار  ها اس . عموم  در سطوح محل  و مل  و بهبود عملکرد آن گوی  بین نهادهای پاسخ

 ؛ارتباط اس  دول  در کردن مدیری  عموم  و مدرنیزه های اصالح طور معمول با برنام   ب
ارتقهای کهارای  و  منظور ب   حوزه عموم  در یگاار سرمای  :یارائه خدمات الکترونیکـ

ها اس . این عنار بها  در تما  بخش  ادمات عموم ارائ زمینۀ  عموم  درشفافی  نهادهای 
 اس . ب  عدال  مرتبط  و دسترس ،حکمران  محل  های اصالح مدیری  عموم ، برنام 

منظهور ارتقهای تعامهل بهین  به   حوزه گااری عموم  در سرمای  :یمشارکت الکترونیک
ههای  ادمات و فعالیه  و ارائ  یگاار اس یسود ببه راستاینهادهای عموم  و شهروندان در 

و  ،مشاوره با شهروندان اطالعات ب  شهروندان، اس . این عنار شامل س  سطح ارائ  عموم 
گهوی   ههای پاسهخ  طور معمول با برنام  این عنار ب  .شود م گو بین دول  و شهروندان و گف 

مشهارک   و مجل  در ارتباط اس .    سیستم پارلمانیو تقو  ،تقوی  جامع  مدن عموم ،
شهمار  ب   مهم مشارک  الکترونیک های لف ؤاز م ی،سپار و جمع ،2شهروندی ، علم1شهروندی

 .(8984، 1088، 3 و عل ی)جعفرآیند  م 
 پردازی بازی .2-1

 طراحه  های کیکارگیری عناصر بازی و تکن فرایند ب ، پردازی بازی، 4تعریف زیکرمن براساس
)کاوالیوا و  شود انجا  م  ری رفتار کاربر نهای یگ اس  ک  اغلب برای شکلی غیربازط یدر مح

 دنکههردایههل  فراینهد، پههردازی ( بههازی1084) 5آرنولهدراسههاس نظههر (. ب4، 1082 همکهاران،
سهای ، اپلیکیشهن   ماننهد و ) انهد وجود داشت  پیشترک  اس  بازی در چیزهای   های تکنیک

 دکهروفهاداری ایجهاد  و ،همکاری برای مشارک ، ای تا بتوان انگیزه (براطجامع  و  سازمان ،
در محهیط  بهازی سهازوکارهایهها و   کیهنکت از اسهتفادهی، پهرداز یبهاز (9 ،1084 )آرنولد،
مطهرح  1001بهار در سهال  نینخسهت یبرا اس  ک  ری مشتاقان یدرگ شیافزا منظور ب  غیربازی

 ،و په  از آن نمایش در آمهد گوگل ب  یجوهاو در جس  1080 آگوس در  اصطالح این شد.
 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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 ازجمله   مختلفه یهها حهوزه در یپهرداز یباز (.1، 1089، 1د )اپستینکرپیدا  یصعود رشد
، 1081، 2اشتراک دانهش، )روحه  ، ادمات مشتریان، انسان  منابع مین،أزنجیره ت ، بازاریاب

و  ،هههای اجتمههاع  رسههان و مههال ، اابههار و  حسههابداری بهداشهه  و درمههان، آمههوزش، ،(1
مشهتاقان   ارتبهاط  یه. با تقورفت  اس  کار ( ب 9، 1088، 3همکاران )دیتردینگ و سپاری جمع

بات حل  های الکترونیک  پیشرفت  و با کیفی  اپلیکیشن مسائل با استفاده از ،رایان انسان و  بین
ری مشهتاقان  یهدرگ شیبها افهزا، همانهین (.9، 1081، 4و مالیهک ،احمهد اواهند شد )اان،

، 5د )سانداسهک شهو فهراهم مه  آمیز ب  نتایج موفقی  رسیدنهای تغییر رفتار و   ن یزم، کاربران
شهود )اهان و  باعث افزایش انگیزه کاربران م  پردازی بازی ،توان گف  (. درواقع م 1، 1081

 (.9، 1081همکاران، 
و  ،سیسهتم بهازاورد صهریح، قهوانین،ها مانند اههداف  بازی  از اصول انگیزش یپرداز بازی

مشخا  اس  ک  کاربر برای دستیاب  به  آن  ۀاس . هدف، نتیج شده مشتق مشارک  داوطلبان 
اهال  ایجهاد  و تفکرکرده را تقوی   االقی  ک  هستند های  محدودی  ین،نقوا ؛کند تالش م 

دهنهد تها کهاربر بهرای  مه  کاربر ب  هدف را گزارش میزان نزدیک  ،های بازاورد د. سیستمکنن م 
  داوطلبانه  کمشهار د.شهوههدف به  وی القها  بهودن ن تیهاف دس  و ح  دهکار تشویق ش ۀادام

هها را  داشهت  و آن و بازاوردهها آگهاه  ،قهوانین اههداف، سهتم،یس کنهد که  همه  از  م نیتضم
 (.4، 1082د )کاوالیوا و همکاران، شو   م یشدن فعال بخش باعث لات، آزادی این ؛اند پایرفت 

عناهر مههم  بها همهراهی، بهاز نیو قهوان، هها دینامیهکها،  پردازی ترکیب  از مکانیک بازی
ایهن ؛ شهوند  بیان مه  6موسو  ب   چارچوب ها در ها و دینامیک اس . مکانیک« تعامل»

اسه  )زیکهرمن و  «شناسه  زیبهای »و  ،«هها  دینامیهک»، «هها مکانیهک»مخفف  ،چارچو 
 یهها سازوکار و ،ها اقدامات، فعالی  کارگیری ب  ،های بازی کی(. مکان91 ،1088، 7کانینگها 

کهاربران  بهین هها، و پهاداش یک فعالی  اس . این قهوانین دنکر «وار یباز» اولی  برای  کنترل
 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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. کننهد بخش مه   یو رضا ،کننده سرگر  ها را چالش ، و فعالی  کردهایجاد رقابت   بازینوع  
زش کهاربران یههای بازی، دلیهل انگ کیدینام هستند. های برون  انگیزاننده ،ها درواقع مکانیک

 ب  پاداش،ای  نیاز اساس در زندگ  اجتماع  اود  ها، انسان .هستند  بازی های توسط مکانیک
 هستند  جهان ،نیازها دوست  دارند. این و نوع ،رقاب  ،ی اودنما  ،ی  و شهرت، موفقیموقع

(. 9، 1080، 1بهال )بهان  دنمختلف وجود دار یها  یجنس و ،ها فرهنگ نژادها، ها، نسل و بین
:دهد م ها را نشان   ها و دینامیک ، ارتباط درون  مکانیک(8) شکل شماره

 

 
 های بازی و دینامیک ها . رابطه میان مکانیک(2)شکل شماره 

 1، 1082کاوالیوا و همکاران، منبع: 

 

 یسپار جمع .3-1
 ب  انبوه مهرد  سپاری معنای برون ب  ،«سپاری برون»و « جمعی »ۀ از دو کلم  بیترک، یسپار جمع

ااص بلکه  به   های ها یا سازمان ول  ن  ب  شرک  ،سپاری اس  نوع  برون ،سپاری جمع اس .
  اهویش را یجمع تواند  شرک  نم معنا ک  یک این ناشناات  ب  ؛از افراد ناشناات  گروه فراوان 

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 

.

 هامکانیک
 امتیازات

 یبندسطح
 هاچالش

 کاتها و ادمات مجازی

 تابلوی امتیازات
 هدایا و ایری 

 ها دینامیک
 پاداش

 وضعی 
 موفقی 

 اوداظهاری
 رقاب 

 دوست نوع
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عبهارت  . ب (8938)حبیب ،  تجرب  ب افراد شود و هم  شامل افراد کارآمد م ،  یجمع این بسازد.
ب  یک  ،دادند م  کارمندان انجا  پیشترک   های  عملیات و فعالی  یب  واگاار یسپار جمع ،دیگر

، 1)کیتهزمن بهاز اشهاره دارد کهامال   ارتبهاطصورت یهک  شبک  نامشخص و بسیار بزرگ از افراد ب 
منظهور  ب  ،افراد از طریق فضای براطاز کارگیری تعداد زیادی  فرایند ب ، سپاری (. جمع1 ،1081

 های آنان در حل مسائل یها ترفیهع و رشهد سهازمان اسه . ها و ایده ارتمشارک  و استفاده از مه
  زیرا از منابع رایگان برای دسهتیاب ،دهد ها را کاهش م  را افزایش و هزین  وری  بهره ،سپاری  جمع

جمعیه  در  سهپاری بهر مشهارک  دادن شهود. تمرکهز جمهع گیری مه  بهره ها، دیدگاهها و  ب  ایده
آوری،  نهو سهازی، مشهارک  در ایهده مانند اموری حل مسئل ، تولید و توسع ، مانند های  فعالی 

 تأثیر ،و اشنودی مشتری ،ارائ  ادمات اس  ک  بر کیفی  محاول، وفاداری های تولید و فرایند
نبهودن اطالعهات،  یانحاارو  دارد. غیرمتمرکز بودن، عمودی و افق  بودن ارتباطات،  مستقیم

افهراد  ۀبر مشهارک  داوطلبانهی سپار جمع کار و کسب الگوی. هستندپاری س  ازجمل  مزایای جمع
 ابهزاری بهاز،ی الگوهالحاظ  ب را  یسپار جمع توان تمرکز دارد. م  تولید محاوتت نوآوران برای 

سپاری در تالش برای  جمعامروزه ااص دانس . های  هدفگردآوری ایده و اطالعات برای ای بر
ههای  درحهال گسهترش حهوزه هها، سهازمان بسهیاری از د نهوآورینفرایدر  های جدید جا  ایده

 االقی  اس . سپاری مدیری  دانش و برون
شرک  داروسهازی اله  ول   ،شد مطرح 1002بار در سال  یننخستسپاری  اصطالح جمع

 3اینوسهنتیو عنهوانبا را  براط یسپار جمعافزاری  بستر نر نخستین  8331اوایل سال  در 2لیل 
مهال (، بهارش  ۀجمع  در اینترن  )اغلب همراه بها یهک مسهابق  و جهایز . فرااوانکردایجاد 

مین أو ته ،بهراط کاربران  فکری براط(، استفاده از دانش جمع طوفان ۀ)جلس فکری جمع 
در  سهپاری  ههای جمهع طهرح .ی هسهتندسهپار از جمع ها و موارد استفاده از روشمال  جمع  

)حسهین  و  انهد کهار رفته  و حقهو  به  ،سهالم  صهنع ، علهو ،های مختلف  ازجمل   حوزه
(.8211، 1082، 5؛ لیو و همکاران8، 1081، 4همکاران

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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و  درگیهر آن شهوند مشتاقان  باید کاربران کار کنند،  درست ب سپار  جمع های ستمینک  سیا برای
 اطالعهات متهراکم وابسهت ها به   ارزش این سیستم زیرافعال ب  ارائ  اطالعات بپردازند،  ای گون  ب 

ههای  سهازوکاربها ارائه   پهردازی اس . بازی تز  ،تشویق کاربران ب  مشارک  رو، ازهمیناس  و 
 ههای طهرحبا افهزایش عناصهر بهازی در بسهتر  باشد؛ آمدبسیار کار تواند در این زمین  م  اا ج

اواهنهد شهد و  کننهده هها جهاا  و سهرگر  فعالی  اجتماع ( های )در اینجا شبک  سپاری جمع
م  اواهد یافه  )دی فرانگها و اها اد مشارک  آن ،ج یترغیب شده و درنت فعالی  ۀب  ادام کاربران

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

 سهبب زه،یهدلیهل ایجهاد انگ ب  ی،پرداز یباز ،(1089) پژوهش پاراسااکیزنتایج براساس 
 ،سهپاری در جمهع پردازی استفاده از بازی های صنعت  شده اس . نمون  سپاری جمعی  جااب

 مرد  ب  ارائ  بیک  باعث ترغ «3ایده  ایابان»جدید  یبازبرای مثال،  هستند؛ییدی بر این امر أت
امتیاز و تابلوی امتیهازات بههره  از ،انگلستان شد  ایده در دپارتمان کار و بازنشستگ 810000

دهنهد،   نظری ک  در مورد فروشگاه مه مقابلدر  اود ب  کاربران« 4ل   ترید»برده اس . بازی 
که  به    طرحه مقابهلکاربران در  ،این بر دهد. عالوه  م  ، هدی ازیامت عنوان ب را  های  شرت ت 

کننهد )پاراسهااکیز،  یا سهبد اریهد از فروشهگاه دریافه  مه  کارت هدی  ،دهند فروشگاه م 
1089 ،11.) 
تواند بر موانع موجهود بهر  های روانشناسان  و آموزش  م  لف ؤمداشتن دلیل  پردازی ب  یباز

دیهد ههای ج تهوان ایهده مه  پهردازی با اسهتفاده از بهازی دکنغلب   یراه مشارک  شهروند سر
صورت، شهروندان  این درغیر د.کرتولید  جمع  جدید های و ایده ،شهروندی، رفتارهای جدید

ههدف از ، بنهابراین ؛افهزایش نخواههد یافه  اجتماع  مشتاقان  تعاملو اواهند شد اعتماد  ب
 هها اعتمهادی آن اجتماع  شههروندان و کهاهش به  تعامل افزایش پردازی باید یکارگیری باز ب 

 (.9، 1084، 5)کوروندا اسکوبار و وازکوئیز یوریگوباشد 
 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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 یبهر امتیهاز، راهکهار پردازی مبتن  ( بازی80، 1081پژوهش کومار و راقوندران ) براساس نتایج
 یسپار جمع مشکالت محیط پیرامون اس . از بارهدر ده  مشارک  در گزارش ب مرد   شویقت برای
اسهتفاده شهده  تولیهد محاهوتت جدیهد نیهز در راستای ارائ  ایده ب  ق کارمندانیبرای تشو وار بازی

 اسه ؛ کهار رفته  موبایل برای کنترل آلودگ  محهیط به  پردازی در اپلیکیشن بازی ،نیاس . همان
 ۀجامعه ههای آلهوده و مههم را در داده ،اهود هوشهمند های تلفن از با استفاده ب ک  کاربرانیترت این ب 

(، جوینهدگان دانهش 19، 1081زنهگ و همکهاران ) براساس نظهرگاارند.  اشتراک م  ب  براطشان
از  بهرای حهل مشکالتشهان بهراطههای  برنام ها و  شبک   در برا اود دراواس  با ارائ توانند  م 

، وی پهژوهشنتایج  از پرداا  کنند. طبقیآن پاداش و امتازای  ب مشارک  اعضای شبک  بهره برده و 
و منهابع را افهزایش و در  ،هها، دانهش تهوان مههارت وار مه  یسپاری باز جمع های طرحبا استفاده از 

پهردازی باعهث  ( بهازی8022، 1081گفت  دیرگوسوف و ماندریک ) ها را کاهش داد. ب  هزین  ،مقابل
 سهازی پیهاده بهرای ،ترتیب این ب  د.شو سپاری م  های جمع طرحبهبود کارای  در  و افزایش مشارک 

 های اجتماع  کمهک گرفه . در دهه  و رسان براط وار باید از جوامع  سپاری بازی جمع های طرح
ی گهاار کاشهترا به  افراد، تبادل ایدهبرای تاترهای گفتمان  عنوان ب  بیشترهای اجتماع   اایر، شبک 

(.80، 1081راقوندران،  و )کومار اند کار رفت  ب  انیارتباط با سایر دوستان و آشنا وها،   تجرب
 سپاری جمع های طرحدر  2و بیرونی 1درونی های انگیزه .4-1

انهرئی گرفته  و ، شخص برای انجا  یهک کهار یها وظیفه  شود ک  یک زمان  ایجاد م ، زهیانگ
ههای  ن نظریه یتهر که  یکه  از مههم« 3اهودتعیین »هدف رانده شود. براساس نظری   سوی ب 

درون  زمهان   زهیو انگیزه درون . انگ  انگیزه بیرون :دارد وجودزه یانگدو نوع  اس ،  انگیزش
 ،رونه یزه بیهانگ وله  ،بخهش یها جهاا  باشهد لات ذاتا  ، شود ک  یک وظیف  یا کار  م ایجاد

بیرونه  تها  ههای . انگیهزهشهود ایجهاد م مطلو   ۀانجا  یک کار برای رسیدن ب  نتیج ۀجیدرنت
را  دشهواریکار   اگر شخا برای مثال، ؛مطلو  کسب شود ۀاثربخش هستند ک  نتیج زمان 

کار بهرایش جهاابی  آن پ  از کسب پاداش و تشویق دیگر  ،دریاف  تشویق انجا  دهد برای
و   های درون هیزن انگیب (.1082، 4؛ پریر و همکاران1081داش  )زنگ و همکاران،  نخواهد

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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سهبب ایجهاد انگیهزه   رونهیهای ب ب  این شکل ک  پاداش ؛وجود دارد پیوند ناگسستن ، رون یب
)دی  3و وابسهتگ  ،2، اسهتقالل1شایسهتگ  درون  س  بعد دارند: های انگیزه شوند. م  درون 

 :(9-4، 1081، 4مارکوس و همکاران
 ؛شایستگ : ایجاد ح  کارای  و اثربخش  با توج  ب  هدف. 8
 ؛استقالل: توانای  رسیدن ب  اهداف بدون کمک دیگران .1
 ب  گروه در مورد یک هدف ااص. بودن متعلق وابستگ : ح  .9

 (:9، 1082، 5وجود داشت  باشد )مارزوسک  ب  دو شکل مجزاتواند  م  پردازی بازی، بنابراین
معنای  ، به برنهد از افهراد از آن بههره مه  ک  بسهیاری، بیرون  های  زهیبا انگی پرداز یباز. 8

 ؛ب  یک سیستم اس  ،های پیشرف  و میل  ،ها ، مدالهاعناصر بازی مانند امتیاز افزودن
و رفتهاری بهرای  انگیزاننهده  طراح ک  بیشتر در مورد  های درون زهیبا انگ یپرداز یباز .1

مشارک  و درگیری کاربران اس .
ههای  سهپاری در براه  از پهژوهش های جمهع طرحمربوط ب      های درون  و بیرون انگیزه
ههای  کاربرد مکانیک موردشده در  های انجا  ای از پژوهش . االص اند بررس  شدهپیشین نیز 

ارائ  شده اس . (8) های درون  و بیرون  در جدول شماره پردازی در قالب انگیزه بازی
 

های درونی و بیرونی پردازی در قالب انگیزه های بازی کاربرد مکانیک . خالصه پیشینه تجربی در زمینه(2) جدول شماره

 ها یافته عنوان نویسندگان

بههرای حههل  الگههوی عنههوان  سههپاری بهه  جمههع (1001) برابها 
 مشکل: معرف  و موردها

 بهراطدر جامعه   هایجاد انگیز برای پاداش نقدی
 دارد.  نقش مستقیم

 (1080برابها  )
:  سههپاری کههردن جمههع یسههو بهه 

ههههای   هههها در مشهههارک  در برنامههه  انگیهههزه
 یسپار جمع

مانند عشق ب  جامعه ، توسهع    درون های  زهیانگ
 یهها  طهرحبهر  یپهاداش نقهدبا  همراه ها مهارت

 گاار هستند. تأثیر یسپار جمع

و همکههاران  گنههئا
(1088) 

های  کار، انگیزه و مشارک  در رقاب   طراح
 یسپار جمع

تز  سهپاری  جمهع یهها طهرحمشارک  در  برای
ههای درونه  وبیرونه  تعهادل  میان انگیهزه اس 

 شود.ایجاد 

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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 ها یافته عنوان نویسندگان

راکسهههههتادیوس و 
 (1088) همکاران

هههای درونهه  و بیرونهه  در  انگیههزه  ارزیههاب
رد در بازارهههههای کهههبهبههههود عمل راسهههتای

 سپاری جمع

 ههای درونه  میزان دق  کار با استفاده از انگیهزه
  های بیرون  در حد پایین ک  انگیزه ویژه زمان  ب )

 ابد.ی  ش می، افزا(باشند

ر و همکهاران سباو
(1089) 

بررس  دو گروه  وار: یباز مشارک  شهروندی
 از کاربران

ماننههد دریافهه  امتیههاز و  هههای بیرونهه  زهیههانگ
 ،شهدن  های درون  مانند تعامل و اجتماع انگیزه

 دارند. یبر مشارک  شهروند  مستقیم تأثیر

لههه  و همکهههاران 
(1089) 

در   زشهیانگ یبراساس بازاوردهها ها  تجرب
 سپار کارگران جمع

 ،از کهار دهای درون  مانند گرفتن بهازاور پاداش
سهپاری در  ههای جمهع طهرحرا در  تأثیربیشترین 

 دارند. براطجوامع 

اسهههههههههنیجرز و 
 (1081)همکاران 

: رمحههو جمههع یههها دراواسهه   مهندسهه
 یپرداز سپاری و بازی بر جمع  رد مبتنیکرو

 و تنهههوع ،اسهههتقالل وظیفههه  پردااههه  نقهههدی،
 یسهپار جمع یها زانندهین انگیتر مهم ،ها  مهارت
 هستند.

زنههگ و همکههاران 
(1081) 

پهههردازی در  بهههازی شههه انگیزی هاسهههازوکار
 سپاری های جمع  طرح

هههای بیرونهه  ماننههد پههاداش مههال  و  انگیههزه
به  موفقیه  و   ماننهد دسهتیاب  های درون انگیزه

بههر مشههارک  در   میمسههتق تههأثیر یاودبههاور
 دارند. یسپار های جمع طرح

؛ ل  و 1089؛ باوسر و همکاران، 1088، 2؛ راکستادیوس و همکاران1088؛ ئانگ و همکاران، 1080؛ برابها ، 1001، 1برابها منبع: 
 1081، 3؛ اسنیجرز و همکاران1089همکاران، 

 
  های درون  و بیرون  زهیانگ ک  بر یپرداز های بازی ن مکانیکیتر مهم (1)  ل شمارهوجد در

 ارائ  شده اس .تأثیرگاار هستند، 

ینؤ م .(1) جدول شماره های درونی و بیرونی  پردازی با توجه به انگیزه های بازی مکانیک ثرتر

 منبع توضیح مکانیک بازی نوع انگیزه

 بیرون 
 (1، 1082)  کاوالیوا ااصکار انجا   برابردریاف  وج  نقد در  4ینقد شپادا

های  میزان موفقی  در فعالی  یگیر اندازه 5امتیاز
 وار بازی

 (1414، 1089) اورج  و همکاران

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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 منبع توضیح مکانیک بازی نوع انگیزه

 درون 

 توسع  روابط میان افراد یک شبک  تعامل
بان  بال  ( و80، 1081) روح 

(1،1080) 
ب   اب یتسد
  یفقوم

ق تالش زیاد یطر افراد از زه دریانگ ایجاد
 اهداف و برنده شدن دستیاب  ب برای 

و بان  بال ( 80، 1081روح  )
(1،1080) 

 اودباوری
برای  یشها توانای  در موردفرد  باورتقوی  

 ار مشخصک کی انجا 
 (11، 1081) زنگ و همکاران

 1081؛ زنگ و همکاران، 1080 بال، بان  ؛1081روح ،  ؛1089و همکاران،  1اورج  ؛1082 کاوالیوا،منبع: 

( ک  1081سان و همکاران ) پژوهش نتایج ویژه ن و ب یپیش های های پژوهش یافت  براساس
نفهر از مهرد   101میهان ، یسهپار مشهارک  در جمهع ربههها  انگیهزه ریتهأثدر راستای بررس  

بیرونه   نقدی که  نهوع  انگیهزه گرفتن پاداش مشخص شد ک  ،توزیع کرده بودند نام  پرسش
 وی  و همکاران، دارد؛ همانین ت مثب تأثیرسپاری  های جمع طرحبر مشارک  مرد  در  اس ،

 ،بیرون ۀ انگیزانند ناعنو د کردند ک  دادن امتیاز ب أییتبراط  ۀنام پرسش 90 لیتحل با (1088)
را  نخسه تهوان فرضهی   م ، نیبنابرا؛ اس  گاارتأثیر ،های رقابت  ایدهدارای افراد   کمشار رب

 شکل زیر نوش : ب 
تأثیرگاار شهر  یباسازیز مورددادن در  دهیا ش مشارک  دریافزا بر  رونیبی ها انگیزه :

 .هستند
 یسهپار جمهع ههای طرحدر   مشارک افزایشباعث  توانند م   رونیهای ب انگیزاننده اگرچ 

 .کننهد، غافهل شهد این امر ایفا م  درون  در یها زانندهیک  انگ د از نقش مهم یول  نبا، شوند
ماننههد  ای  درونههی ههها زاننههدهیانگ ،(1081) هههای پههژوهش زنههگ و همکههاران براسههاس یافتهه 

 ای گونه  را ب  یارسهپ جمهع یهها طهرح ، میهزان مشهارک  در یهب  موفق  ابیو دست یاودباور
نفهر  18ک  میان   ( در پژوهش1089) ارانکباوسر و هم ،همانین .دهند م  شیر افزایچشمگ

عنهوان  شهدن به  تعامل اجتماع  و اجتماع  دند ک یج  رسینت انجا  دادند ب  این از شهروندان
فرضهی  دو  پهژوهش  ،بنهابراین ؛دشهو میزان مشهارک  مه  شیافزاسبب   ،درون ای زانندهیانگ
 د:شمطرح  گون  این

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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تأثیرگهاار  ،زیباسازی شههر بارهایده دادن در مشارک  در افزایش بر  درون یها زهیانگ :
 .هستند

صورت  حاضر ب  پژوهش  مفهوم الگوی ات پژوهش،یادب و شده مطرح مباحث ب  با توج 
 :( تنظیم شد1) شکل شماره

 

 
 

 پژوهش یمفهوم الگوی. (1)شماره  شکل
 ساخته منبع: محقق

 
 روش پژوهش .2

دان  یهای و م ق به  دو صهورت کتابخانه یهگونهاگون تحق های این پژوهش با توج  ب  مراحهل داده
 روش لحهاظ به و  یکهاربرد، ههدف لحاظ ب  این پژوهش .اند شده گردآوری نام ( )اجرای پرسش

روابهط عله  میهان متغیرههای  اسه ، زیهراو همبستگ    شیپیما ه  فیتوص آوری اطالعات، گرد
آزمهودن  یبهرا د.شهو تعیین مه  یسپار جمع یها طرحهای بیرون  و درون  با مشارک  در  انگیزه

 این یآمار ۀجامع اس . معادتت سااتاری استفاده شدهی سازالگواز روش  پژوهش یها  یفرض
 1حجهم نمونه  کرجسه  و مورگهان نیهیفرمهول تع شهرکرد بودنهد که  بنهابرن شهروندا پژوهش،

 110 ،بیترت این . ب شدند تعییننفر  181 ها  یفرض انجا  آزمون یبرا  افک ۀتعداد نمون ،(8310)
 های نام  و درنهای  از بین پرسش شدآماری توزیع  ۀبین افراد جامع  تاادفصورت  ب  نام  پرسش
 ل انتخا  شد.یتحل و  یمفید و کامل برای تجز ۀنام پرسش 181، شده داده برگش 

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 

  

 : های درونزهیانگ
 تعامل
 یاودباور

 دستیاب  ب  موفقی 

های طرحمشارک  در 
 یسپارجمع

 های بیرون :انگیزه
 پاداش نقدی
 گرفتن امتیاز
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مشارک  در ارائه  ایهده و  موردنظر اود را در  ک  شهروندان اواست  شد نام  از پرسش این در
 در شبک  اجتماع  تلگرا ( )مانند کانال رسم  شهرداری اجتماع های  شبک   طریق از نظراظهار

یا   مانند بن ارید فروشگاه های بیرون  )گرفتن امتیاز گرفتن پاداش برابردر  ،در زیباسازی شهر
تعامهل بها  )داشتن  های درون پاداش یا عموم  و پاداش نقدی(  کش ش شان  در یک قرع یافزا

 در کننهد. بیهان باسهازی شههر(یموفقی  ایده برای ز دستیاب  ب  و اودباوری ایجاد ح  دیگران،
و مشهارک  در ، مسهتقل یمتغیرهها عنهوان هر دو ب  ،های درون  و بیرون  انگیزه ، لیتحل الگوی

از  هها داده یآور گهرد رایانهد. به گرفته  شهده درنظهر، عنوان متغیر وابست  سپاری ب  جمع های طرح
و سهان و  (1082پژوهش مایا کاوالیوا ) ،آن های پرسشک  منبع اس  استفاده شده  ای نام  پرسش

از نظهر  نامه ، منظور بررس  روای  صهوری و محتهوای  پرسهش اس . ب  ( بوده1081همکاران )
  نهان از همهاهنگینامه  و اطم پرسش ی ایپا .شدیید أآن ت پرسش 84 ی و روا یمابرگان بهره گرفت

نیهز  کرونبها  یضریب آلفا وسنجیده شد آزمون  پیشاجرای با  ،پژوهش رییگ اندازه ابزار  درون
= 8) طیهف لیکهرت هها نیهز از  پرسشگیری هریک از  اندازه (. برای9محاسب  شد )جدول شماره 

معهادتت  یسهاز مدل کنیکت از استفاده ها با مخالف( استفاده شد. داده = کامال  1 موافق تا کامال  
 . شدندتحلیل  و تجزی  و  افزارهای  سااتاری و با استفاده از نر 

 
یب آلفای محاسبه(9)جدول شماره  یک . متغیرهای پژوهش و ضر  ها از آن شده برای هر

یب آلفای کرونباخ ها پرسشتعداد  متغیر  ضر
119/0 4  بیرونی ها زهیانگ

 212/0 1  درون یها انگیزه
 189/0 1 سپاری های جمع طرحمشارک  در 

 1081؛ سان و همکاران، 1081منبع: کاوالیوا، 

، 1ابزار اس  )سکاران مناسب ی پایا ۀییدکنندأت، 2/0کرونبا  از  یآلفا بودن ضرایبتر بات
از متغیرها )جهدول  یکشده برای هر محاسب  کرونبا  ازآنجاک  ضریب آلفای (.119، 1009
دارای قابلی  اعتماد  ،حاضر از این لحاظ پژوهش، ، بنابرایناس  بوده 2/0( بیش از 9شماره 

 )پایا( اس .
 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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 های پژوهش یافته .3
، این جهدولهای  داده براساس؛ دهد نشان م  شناات  را  یجمع های ، یافت (4) شمارهل جدو

 افراد با مدرک الت رایسطوح تحا بیشترینو نفر(،  811را زنان ) دهندگان ن گروه پاسخیشتریب
 نفهر( و 11) 90تها  18اکثری  افراد در بهازه  سندهند.  تشکیل م  نفر( 11) و باتتر لیسان 

 اس . (نفر 20با تعداد )آزاد  ه ه گزین  سایر درنظر گرفتنبدون   ه ه ها آنشغل بیشتر 
 

 پژوهشنمونه  یشناخت تیجمعی ها یویژگ .(5) شماره جدول

درصدفراوانی

8111/13زنجنسیت
 111/40مرد

سن

 411/83سال 10زیر 
 119/92سال 90تا  18بین 
284/11سال 40تا  98بین 
112/81سال 10تا  48بین 

21/1سال 10باتی 

 تحصیالت

 1/4 80 سواد اواندن و نوشتن
 3/84 91 دیپلم زیر

 4/94 14 دیپلم
 3/1 81 دیپلم  فو 

 8/91 11 لیسان  و باتتر

شغل

 3/11 20 آزاد
 1/3 18 کارمند

 2/88 11 فرهنگ 
 3/0 1 کارگر

 1/2 84 بازاری
 9/49 39 سایر

 نام  حاصل از توزیع پرسش های منبع: داده

 گیری پژوهش اندازه الگویبررسی  .1-3
الگهوی   بایهد از درسهت پژوهش،  مفهوم یها و الگوها آزمون فرضی  ۀد ب  مرحلوپیش از ور

 الگههویار از کههبههرای ایههن  حاصههل کنههیم. شههده اطمینههان مشههاهدهمتغیرهههای  و گیههری انههدازه
، (9)، استفاده شده اسه . شهکل شهماره اس  ییدیأت  عامل ک  شامل تحلیل ای گیری اندازه

دهد. گیری را نشان م  اندازه الگوی
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 پژوهشگیری  اندازه الگوی. (9) کل شمارهش

های پژوهش تحلیل داده و شده براساس تجزی  منبع: ترسیم
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ایهن  انهد. ارائه  شهده( 1)شماره  نیز در جدولی ریگ اندازهالگوی  های برازش شااص
، انهد مطهرح کرده( 1000) 1گیفن و همکاران   هستند ک های شااص ءجز ها ک  شااص

 2  بهرازشیپهایرش هسهتند؛ شهااص نیکهو قابل 9ک  مقادیر کمتر از  از:  ندعبارت
  یالگو هستند؛ در شااص نیکو معنای برازش مناسب ب  3/0 ( ک  مقادیر بیشتر از)

 قبهول هسهتند و شهااص مجهاور قابل 1/0 مقادیر بیشتر از  3شده برازش اصالح
بهرازش  دهنده نشهان 01/0 مقادیر کمتهر از  4ن مربعات اطای تقریبیانگیم

 .هستندمناسب الگو 
 

 گیری اندازه الگویبرازش  های . شاخص(4) جدول شماره

  الگو

01/0کمتر از 30/0بیشتر از 10/0بیشتر از 9کمتر از  پذیرش مقادیر قابل

129/0384/0021/0 رییگ اندازهالگوی 

 های پژوهش تحلیل داده و منبع: تجزی 

 
آزادی بهرای  ۀبهر درجه دو ا  شااص مجاور ،(1) جدول شمارههای  دادهبا توج  ب  

 ههای اسه ؛ شهااص 9قبول  دس  آمد ک  کمتر از حد قابل ب  311/8 شده آزمون الگوی
 3/0و  1/0دس  آمدند ک  بیشتر از حد  ب  384/0 و 129/0، بیترت نیز ب  و  
 ،قبهول از حد قابل دس  آمد ک  کمتر ب  021/0الگو برای  نیز . شااص هستند

  برازش مناسب پژوهش،شده  تدوین الگوید ک  نهد نشان م  اس . این نتایج 01/0 یعن 
 شده دارد. های گردآوری با داده

 پژوهش ساختاری )تحلیل مسیر( الگویبررسی  .2-3
 نشان داده شده اس . (4)سااتاری پژوهش در شکل شماره  الگوی

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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 آموس افزار با استفاده از نرمشده  تنظیم یساختار  الگوی. (5)شماره  لکش

 های پژوهش تحلیل داده و تجزی  منبع:

 
طهورکل   . ب ارائ  شده اس  (2)طور االص  در جدول شماره  پژوهش ب  یها  یج فرضینتا

ضریب معناداری  شود. چنانا  م  تعیین-32/8 و 32/8  زان معناداری براساس نقاط بحرانیم
رابطه   شهود و برقهراری مه  فرض صهفر پایرفته  باشد، -32/8تر از  یا کوچک 32/8 بیشتر از
.شود تأیید م معنادار 
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های پژوهش هیفرض نتایج .(6)جدول شماره 

یب فرضیه شرح فرضیه  مسیر ضر
 )استانداردشده(

 سطح
 موردبررسی

 سطح
 معناداری

 مقدار
 نتیجه بحرانی

 در مشارک  بر بیرون  های انگیزه تأثیر 8
 شهر زیباسازی بارۀدر دادن ایده

 رد904/0011/8 01/001/0

 در مشارک  بر درون  های انگیزه تأثیر 1
 شهر زیباسازی بارهدر دادن ایده

 ییدأت 240/9 00/0 31/001/0

 های پژوهش تحلیل داده و منبع: تجزی 

 گیری بحث و نتیجه
که   ترتیب این ب  شده اس ؛ ارزیاب  سااتاری معادتت الگویبا استفاده از  نتایج این پژوهش

 شد.بررس   ،سااتاری آن الگوی ،و سپ  ها پرسشروای   ،یگیر اندازه الگوی ابتدا با سنجش
 ایهده و نظهر ب  ارائه  شهرکرد شهروندان ها آن تحلیلنتایج  و آمده دس  ب  های داده براساس

ههای  انگیزه ول  این تمایل ب تمایل دارند،  های اجتماع  از طریق شبک  شهری زیباساز بارۀدر
کشه   عه در قر افزایش شهان  چون های  امتیاز دریاف گرفتن پاداش نقدی و  ای مانند بیرون 

ب  ایهن شود؛  ها م  باعث افزایش مشارک  آن درون  های   انگیزهکبل ،شود مربوط نم  عموم 
های اجتمهاع ، تعامهل و تبهادل نظهر بها    ایده در شبک ها از مشارک  در ارای هدف آن معنا ک 

هها  ده شدن ایده آنیو برگز ،های اود ب  دیگران معرف  توانای  ،ح  اودباوری دیگران، ایجاد
 بوده اس . شهر )دستیاب  ب  موفقی ( برای زیباسازی

های بیرونه    انگیزه»اینک  بر  مبن نخس  ، فرضی  این پژوهش براساس نتایج ،ترتیب این ب 
رد شد. نتهایج  ،«مستقیم و معناداری دارد تأثیرزیباسازی شهر  بارۀبر مشارک  در ایده دادن در

(، معنهادار 01/0بیرون  بر مشارک  در زیباسهازی شههر )های  انگیزه ریتأثک   آزمون نشان داد
بیرون  )در این پژوهش شامل دادن پاداش نقدی  های هرچ  میزان انگیزه ب  این معنا ک  نیس ؛

سهپاری )در اینجها مشهارک  در ارائه   جمع های طرحیابد، میزان مشارک  در  و امتیاز( افزایش
ههای براه   یافت  پژوهش براالف ج اینینتا اف .ی شهر( افزایش نخواهد یباسازیز برای ایده

پهاداش نقهدی و دادن  تهأثیرهها  آن زیهرا ،اس  پژوهش پیشین بخش شده در  های ارائ  پژوهش
 ی،سهپار های جمع طرحهستند، در مشارک  در  های بیرون  انگیزهء ک  جز امتیاز ب  کاربران را

یکه  از برای مثال، تناقض ب  نوع مشارک  مربوط باشد؛  عل  اینممکن اس   اند. کرده ییدأت
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  محاوتت جدید در فروشهگاه اینترنتهۀ ارائ مشارک  کاربران در  مورد مطالعات، ها پژوهش
 شهرت گان ت کننهد جدید ب  مشارک  های ایده مقابل ارائۀمشارک  در  نوع در این. پوشاک بود

 یاودبهاور ح  و ،  ایدهیموفق مانند تعامل،ای  های درون   انگیزه؛ هرچند شد داده م  هدی 
، شهرت ته دریافه   یعن  همهان ،های بیرون  ول  انگیزه ،نقش دارندنیز نوع مشارک   در این

هدیه   تردیهد ب و  ارید کات اسه  ورود ب  فروشگاه، ازفرد  هدف زیرا ،دارد یتر نقش پررنگ
باتتر  ،های درون  مشارک  نسب  ب  پاداش بیرون ( انگیزه فرد را برای )پاداش یک کات گرفتن

 بهارۀایهده دادن در مشهارک  شههروندان در ،حاضهر این درحهال  اسه  که  پهژوهش .برد م 
به  ایهن  ؛اس  کردهرا بررس   ه مرتبط اس   ک  ب  حوزه حکمران  الکترونیک ه شهر  یزیباساز
شهر، بحث و تبادل  باسازییز ها در م شدن آنیایده با هدف سه ارائ  افراد در مشارک  معنا ک 

بیشهتر شههری که  در آن زنهدگ   زیباسازی شهر و نیز زیبها شهدن عناصربارۀ نظر با دیگران در
در ایهن زمینه  گهرفتن پهاداش نقهدی و امتیهاز که   بنابراین، ؛ایده اس ارائۀ  از طریق کنند، م 
دارنهد و  حاله  زودگهار ،شههروندانبسهیاری از  برای ،ندیآ شمار م  های بیرون  ب   زانندهیانگ

 یو مانهدگار دوا زیهرا  ،تر باشد درون  در اینجا باید پررنگ های زهیانگ نقش تردید، رو ب  ازاین
 رون  را فدای پاداش درون  کنند.یحاضرند پاداش ب ها بیشتر اس  و آن شهروندان برای ها آن

د عمهو  افهراد یهعا ،مشارک  در پهژوهش حاضهر منافع حاصل از ک  باید گف  ،همانین
ماننهد پهاداش نقهدی و ای  های بیرونه  تواند نقش انگیزه اود م  ۀنوب ب امر جامع  شده و این 

پهژوهش  .نقش داشت  باشهد رنگ کند؛ تفاوت افراد نیز ممکن اس  در این تناقض امتیاز را کم
 که   ، درحهالکهرده اسه   و عالیق مختلف را بررسه ها لیق س با  شهروندان حاضر مشارک 

مشهتریان  ماننهدااص از کهاربران ) ۀیک دست شده ممکن اس یادهای  پژوهش یآمار ۀجامع
 نزدیک به  ههم دارنهد.های   یق ااص  دارد( باشند ک  سل های فروشگاه پوشاک ک  ویژگ  یک

 ؛اسه  تأثیرگهاارهای بیرون  یا درونه   انگیزاننده تر بودن جامع  نیز بر قوی باف براین،  عالوه
شوند  شناات  م   طلب کمال و ی ،گرا تعامل دوست ، نوع مانندهای   با ویژگ  ایران معموت   مرد 

زیادی دارد. عل   تأثیر ،های درون  در مشارک   امر در افزایش نقش انگیزاننده اینتردید  ب ک  
 اند دهبررس  کررا  های بیرون  انگیزاننده ریتأثها تنها  پژوهش برا  این اس  ک  ،تناقض دیگر

بسهها اگههر  انههد و چهه  نداشههت  شههان هههای درونهه  در جامعهه  آمههاری انگیزاننههده ای بهها سهه یمقا و
ج ینتا، گف  البت  باید رسید. م  ییدأت ها ب  آن بیشتر تأثیرشد،  م  بررس  ،های درون  انگیزاننده
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هها  آن .راسهتا اسه  ههم ،هها براه  دیگهر از پهژوهش های با یافت  این پژوهشنخس   ۀفرضی
انهد.  دانسهت  تهأثیر به  سهپاری در جمهعه  بیرون ۀ نهوع  انگیهزعنوان  ب   ه را  های نقدی پاداش

مشهارک  در    و افهزایشیهرسیدن ب  موفق بیرون ، های ش  انگیزهیهم، د گف یاساس با براین
 کنند. ن نم یرا تضم یسپار  جمع های طرح

درون  بر مشارک  در ایده دادن  های  انگیزه»اینک  بر  فرضی  دو  پژوهش مبن  آزمون، نتایج
ههای  . یافته کنهد م ییهد أرا ت« داردی و معنهادار ،میمسهتق مثبه ، تهأثیر شهر زیباسازی بارهدر

( 31/0زیباسهازی شههر را ) بهارۀهای درون  بر مشارک  در ایده دادن در انگیزه تأثیر، پژوهش
ایهده ارائه  میهزان مشهارک  در   ،وندر های افزایش انگیزه با ،اساس براین .کرد گزارش معنادار
اسه .  سهوهم های پیشهین، اری از پژوهشیبس های با یافت  ابد. نتایج این پژوهشی م  افزایش

و دسهتیاب  به   ،های درون  )در اینجها تعامهل، اودبهاوری دهد ک  انگیزاننده نشان م امر  این
 ۀو زمینه طهرحنظهر از نهوع  صهرف ه سهپاری  های جمع طرحمشارک  در  در افزایش موفقی (

 ار زیادی دارند.یبس ریتأث ه یریکارگ ب 
 

 آینده های برای پژوهششنهاد یو پ های پژوهش محدودیت
ههای زیهادی  پردازی چند سال  اس  ک  در ایران مطرح شده و پهژوهش ازآنجاک  مفهو  بازی

در ایهن  پژوهشه سپاری،  و جمع  حکمران  الکترونیک در حوزه اس ، شدهآن انجا  ن بارۀدر
اود  ۀنوب امر ب  ری شد؛ اینیگ اارج  بهره های پژوهش ازدر این مقال  تنها یاف  نشد و  زمین 

شهده در جامعه  و فرهنگه   ههای انجها  ازجمله  اینکه  پهژوهش ؛همراه داش  ب را   مشکالت
 بهارۀاضهر درح آمده از پهژوهش دس  ج ب ینتا رو، ازایناند و   متفاوت از جامع  ایران انجا  شده

مهرد  بها توجه  به  اینکه   ،در تضاد بود. همانهین ها از این پژوهش یبا بسیارنخس   ۀفرضی
نام  کهم  ل پرسشیتکم ها در ، میزان مشارک  آنسپاری آشنا نبودند با مفهو  جمعطور کامل  ب 

و درون   های بیرون  انگیزه های لف ؤم .8 :های آت  پژوهش درک   شود  توصی  م ؛ بنابراین، بود
واکهاوی بررس  و  ،سپاری و جمع  در حوزه حکمران  الکترونیک جداگان صورت متغیرهای  ب 

های  طرحها در مشارک  در  آن تأثیربررس   منظور ب پردازی  های بازی سایر مکانیک. 1 شوند؛
ماننهد  ، های حکمرانه  الکترونیکه پردازی در سایر حوزه بازی. 9 بررس  شوند؛سپاری  جمع

  .مطالع  شود ،ارائ  ادمات دولت  علم شهروندی و
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