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چکیده

زمینه و هدف :هدف اصلی این مقاله ،بررسـی امکانات و ظرفیتهای رسـانههای اجتماعی

بـرای جمعسـپاری وظایـف نظارتی پلیـس راهنمایی و رانندگی اسـت .با توجه بـه اینکه نیروی
انتظامـی همـواره به دنبال شـیوههایی اسـت تا بتواند از مـردم برای حفظ امنیـت و برقراری نظم

کمـک گرفتـه و از مشـارکت هرچـه بیشـتر آنان در پایـش و نظارت عمومی بهره گیـرد ،این مقاله
بـه بررسـی نظریههـا ،نگرشهـا و تجربیـات موجود در زمینه جمعسـپاری پرداخته ،ضمـن ارائه

و معرفـی ظرفیتهـا و امکاناتـی کـه جمعسـپاری را در اختیـار سـازمانها قـرار میدهـد ،برخی

راهکارهـای کلی را نیز پیشـنهاد میکند.

روش :روش این مقاله ،کتابخانهای و اسنادی است و به شیوه تحلیلی قیاسی به بررسی قابلیتهای

رسانههای اجتماعی داخلی در جمعسپاری پایش مردمی عملکرد نیروی راهور میپردازد.

یافتهها :یافتههای مقاله حاکی از اسـتفاده از شـبکههای اجتماعی و فضای مجازی و ابزار مبتنی

بر وب برای اخذ مسـتقیم نظر مخاطب و جمعآوری نظرات بهصورت مسـتقیم ،در کنار اسـتفاده از

تکنیکها و ابزارها و کانالهای سـنتی برای دریافت نقد و نظرهای جامعه مخاطب اسـت.

پیشـنهادها :با ایجاد نظام جامع بازخورد و تشـکیالت تحلیل و بازخورد متناسـب با ساختار

سـازمانی نیرو از طریق اصالح و متمرکزسـازی نظامهای ارتباطی رسـانه و ایجاد سـامانه جامع

تجمیـع و نظـارت عمومـی و سـنجش مـداوم و منظـم نیازهـا و میـزان رضایـت مردم و پوشـش
کامل و جامع جامعه آماری ،و باالخره اسـتقرار سـازوکار مهندسـی دادهها و دادهکاوی و برپایی

 .1استادیار دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایرانazmmf9432@gmail.com.
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تشـکیالتی برای مطالعه و اجماع بهمنظور تحلیل نظرات و سیاسـتگذاری و تصمیمسازی الزم
ش مردمـی مؤثر ایفـای نقش میکند.
در پایـ 

کلیدواژهها:

جمعسـپاری ،رسـانههای اجتماعـی ،پایـش مردمـی ،پلیـس راهنمایـی و رانندگـی و نیـروی

انتظامی.

مقدمه

نظـارت مـردم بـر کارکـرد حکومـت و نهادهای دولتـی و عمومی در نظام جمهوری اسلامی

ایـران ،امـری ً
کاملا پذیرفتـه شـده اسـت؛ زیرا هم در شـرع مقدس ریشـه دارد کـه در متون دینی

امربهمعـروف و نهیازمنکـر نامیـده میشـود و هـم از اصول اولیه مردمسـاالری به شـمار میآید.

قانـون اساسـی جمهـوری اسلامی ایـران بهمنزلـه سـند رسـمی مردمسـاالری دینـی ضمـن بـه
رسمیتشـناختن ایـن حق تالش کرده اسـت تا سـازوکارهای متفاوتی برای تضمیـن اجرای آن
پیشبینـی کند (اسـماعیلی.)1389 ،

تردیـدی نیسـت کـه حفظ نظم و امنیت در جامعه نیازمند مشـارکت همدالنـه و مداوم عموم

مـردم و همـکاری آنـان بـا نیروهای مسـئول در ایـن زمینه بهویـژه نیروهای انتظامی اسـت .مردم

بهعنوان ناظران و پایشـگران امین همهجا حاضرند تا در عملکرد پلیس وارد میدان شـوند و در

قالب اجرای وظیفه امربهمعروف و نهیازمنکر بدون ایجاد هزینههای سـنگین به پایش مسـتمر

و دقیق عملکـرد پلیس بپردازند.

ایـن مقالـه ایـن هـدف را دنبـال میکند کـه با توجه بـه نفوذ روزافـزون رسـانههای اجتماعی

در میـان مـردم چگونـه میتـوان از عموم مـردم بهصورت مجـازی کمک گرفت تا بهعنـوان ناظر
و گزارشـگر بـه نیـروی انتظامی در پیشـبرد اهـداف خود در زمینـه اجرای قانـون و برقراری بهتر

و مؤثرتـر نظـم و امنیـت در حـوزه ترافیـک و حملونقـل ایفای نقش کنند .میتـوان فعالیتهای

گوناگونـی اعـم از گـزارش تخلفـات ،ممانعـت از نقـض قوانیـن و مقـررات ،ایدهیابـی و نظارت
بـر رفتـار مأمـوران راهـور و ُحسـن اجـرای قانـون را به عموم سـپرد .بدین ترتیب هـدف اصلی
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ایـن مقالـه ،یافتـن قابلیتهای مشـارکت مردمـی و اسـتفاده از ظرفیت خرد جمعی با اسـتفاده از
امـکان جمعسـپاری بـرای پلیـس راهنمایـی و رانندگی ناجـا اسـت ،و اهداف فرعـی عبارتاند
از :شناسـایی قابلیتهـای مشـارکت مردمـی در مدیریـت تخلفـات راهنمایی و رانندگـی ،یافتن

قابلیتهای مشارکت مردمی با استفاده از امکان جمعسپاری در ایدهیابی معضالت و مشکالتی
که مردم با آنها مواجه میشـوند و درنهایت ،شـناخت قابلیتهای مشـارکت مردمی با اسـتفاده
از امـکان جمعسـپاری در نظـارت بر حسـن اجـرای قانون از سـوی کارکنان پلیس راهـور برای

پلیس راهنمایـی و رانندگی ناجا.

پیـشرو میتوانـد بـه شـناخت نسـبی تواناییهـای بالقوه عمـوم مردم بـرای کمک
بررسـی ِ

بـه مدیریـت گـزارش تخلفات راهنمایـی و رانندگی و ممانعت از زیرپاگذاشـتن قانـون از طریق

رسـانههای اجتماعی کمک کند .این بررسـی به فرماندهان پلیس راهور ناجا در سیاسـتگذاری
بـرای مدیریـت بهتـر تخلفـات راهنمایـی و رانندگی و اسـتفاده از پایش مردمـی در مدیریت این

تخلفـات ،ایدهیابـی و نظـارت بـر حسـن اجـرای قانـون کمـک میکند .ایـن کا ِر تحقیقـی از بُعد
اقتصـادی ،هزینـه مدیریـت تخلفـات راهنمایـی و رانندگـی و ایدهیابی معضالت و مشـکالت و
نظـارت بـر حسـن اجـرای قانـون را ب ه شـدت کاهش میدهـد و از بُعد اجتماعـی و فرهنگی نیز

ازیکسـو بـه مشـارکت مـردم و اسـتفاده از ظرفیـت گسـترده خـرد جمعـی در مدیریت تخلفات
راهنمایـی و رانندگـی ،ایدهیابـی معضالت و مشـکالت و نظارت بر حسـن انجـام کار میپردازد

کـه خـود باعث همبسـتگی ملی میشـود و ازسـویدیگر باعث مردمیترشـدن و نزدیکی بیشـتر
پلیـس راهور بـا مردم میشـود.

پیشینه تحقیق

 .1فیجـری )2014( 1در رسـاله خـود در دانشـگاه کلمبیـا با عنوان «جمعسـپاری برای پاسـخ

بـه فجایـع طبیعی :بررسـی نقشـه بحـران زلزلـه  2010هائیتـی» بیان میکنـد که با توجه بـه زلزله

 7ریشـتری هائیتـی و حـدود  300هـزار کشـته 300 ،هزار مجـروح و  1/8میلیـون نفر بیخانمان
و ویرانـی تقریبـ ًا کامـل زیرسـاختها ،بازسـازی خانههـا ،جادههـا ،نیروگاههـای بـرق و دیگـر
1. Annie Feighery
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تأسیسـات با اسـتفاده از خدمات تلفن همراه بهسـرعت احیا شـد و یک شـبکه ارتباطی مبتنی بر
پیامهـای متنـی تلفن همـراه ،ابزاری ابتکاری و ارزشـمند برای کمکرسـانی مهیّا شـد .تنها چند
ِ
اطالعات
سـاعت پـس از زلزلـه ،یـک نقشـه بحران ایجاد شـد کـه در آن ،صفحههـای گرافیکـی

مربـوط بـه ناحیههـای جغرافیایی آسـیبدیده در پایگاههـای داده آنالین در دسـترس قرار گرفت

و ایجـاد شـد .طـی سـه مـاه پـس از زلزلـه ،بیـش از  3هـزار و  600پیـام ترجمـه ،تبدیل به نقشـه

و کدگـذاری شـد .ایـن کار را بیـش از  2هـزار داوطلـب آنالیـن از سراسـر جهـان انجـام دادنـد.

هدف این تحقیق ،بررسـی اثر اقدامات ابتکاری ،تجزیهوتحلیل جنبههای مختلف نقشـه بحران

باوجود محدودیتها و ارائه پیشـنهاد برای بهسـازی نقشـه بحران در بالیای طبیعی بوده اسـت.

این پژوهش ،یک نمونه کاربردی جمعسـپاری در زلزله هائیتی را بهطور دقیق موردبررسـی قرار

داده کـه مطالعـه آن باعث آشـنایی بیشـتر با ایجاد نقشـه بحران با جمعسـپاری میشـود.

 .2رافائـل هورلـر )2014( 1در پایاننامـه خـود از دانشـگاه زوریـخ 2بـا عنوان «جمعسـپاری

در شـبکه بشردوسـتانه – تجزیهوتحلیـل ادبیـات» بـه امـکان افزایـش فعالیتهـای داوطلبانـه
جمعسـپاری در زمان بالیا پرداخته اسـت .هدف این تحقیق ،تشـریح کمکهای انساندوسـتانه
جمعسـپاری ،نقـاط مثبـت و چالشهـای جمعسـپاری اطالعـات در واکنش به بالیا اسـت .طبق

یافتههـای ایـن پژوهـش ،صحـت ،مطمئنبودن و امنیت ،مسـائلی هسـتند کـه هنگام اسـتفاده از

دادههای حاصل از جمعسـپاری باید موردتوجه قرار گیرند؛ این در حالی اسـت که راهحلهایی

نیـز بـرای آن وجـود دارد .مطالعـه ایـن پایاننامـه باعـث آشـنایی بیشـتر خواننـده بـا قابلیتهای

جمعسـپاری خواهد شـد.

 .3در مقالـه «نقـش جمعسـپاری بـرای حکمرانی بهتر در توسـعه بینالمللی» ،جمعسـپاری

بهعنـوان یـک منبـع اطالعاتی برای توسـعه ،پاسـخ بـه بحـران و بازیابی پس از بحران شناسـایی

شـده اسـت .در رویکـرد نظـری ،مشـارکت بدون مانـع در حکومـت ،امری کام ً
ال مثبـت و هدفی

دموکراتیـک تلقـی میشـود و دولتهـا میتواننـد از طریـق آزادی و توانمندسـازی شـهروندان،
پاسـخگویی را افزایـش داده و عملکردهـای ضعیـف را اصلاح کننـد .از جمعسـپاری چه برای

1. Raphael Hörler
2. ETH Zurich
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ردیابـی جریـان کمکهـا ،یـا بـرای گـزارش عملکرد ضعیـف دولت و یـا کمک به سـازماندهی

جنبشهـای مردمی اسـتفاده شـود ،بههرحـال قابلیت تغییر واقعیت مشـارکت مدنی در بسـیاری
از کشـورهای درحالتوسـعه را دارد .هـدف ایـن مقالـه ،مشـخصکردن توجیـه نظـری ،تعییـن
ویژگیهای کلیدی و سـاختارهای اداره سیسـتمهای جمعسپاری و بررسی چندین مورد استفاده
از جمعسـپاری برای مسـائل پیچیده در کشـورهای درحالتوسـعه اسـت.

 .4سـوری ( )1394در پایاننامـه خـود از دانشـگاه عالمـه طباطبایـی بـا عنـوان «قابلیتهای

رسـانههای اجتماعـی داخلـی در جمعسـپاری مدیریـت بالیـای طبیعـی :زلزله» بیـان میکند که
قابلیتهای رسـانههای اجتماعی بومی در جمعسـپاری مدیریت بالیای طبیعی (زلزله) ،در سـه
مرحلـه مدیریـت بحـران صـورت میگیـرد و محقـق در پی شناسـایی ایـن قابلیتهـا در مراحل

سـهگانه مدیریـت بحـران یعنـی پیـش از زلزله ،حین زلزلـه و پس از زلزلـه بوده تا بتوانـد از آنها

در جمعسـپاری مدیریـت بالیـای طبیعـی بهویژه زلزله اسـتفاده مطلـوب را به عمـل آورد.

« .5الگـوی کنتـرل کیفـی برای فعالیتهای توزیعی و موازی جمعسـپاری» عنـوان پایاننامه

دکتری شـائوجیان ژو 1درسـال  ۲۰۱۴میالدی دانشـگاه توسـان کره جنوبی اسـت .محقق در این

پژوهـش بـه بحـث کنتـرل کیفیـت عملکـرد جمـعکاران بهعنـوان یکـی از مهمتریـن چالشهای
جمعسـپاری پرداخته و با ارائه الگوی علمی از طریق سـه مرحله آموزش ،اصالح و طبقهبندی

و دو داده آمـاری «تلاش فـردی و ماهیـت فعالیـت» ،موفق به طبقهبندی کیفیـت دادههای عملی

شـرکتکنندگان در جمعسـپاری شده است .در حقیقت ،محقق سعی کرده باوجود طیف عمومی

جمـعکاران ،روشهـای کسـب اطالعـات مطلوب و با کیفیت را بیان کنـد و در این جهت ،بحث
آموزش جمعسـپاران را مطرح و سـیر مراحل مختلف کار از تالش و ماهیت فعالیت جمعکاران

تـا احصا و طبقهبنـدی این اطالعات را بررسـی کند.

 .6محمدنـژاد ( )1394در پایاننامـه خـود بـا عنـوان «شناسـایی و اولویتبنـدی راهکارهای

تولیـد محتـوا مبتنی بـر دیدمان نوآوری باز و جمعسـپاری؛ مطالعه موردی سـیمای رسـانه ملی»
بـا اسـتفاده از روش کیفـی مبتنـی بر تحلیل تم نتیجه میگیـرد که راهکارهای پیشـنهادی حاصل
از تحلیـل تـم در چهـار مرحلـه ایدهپردازی ،خلـق محتوا ،تأمین مالـی و دریافـت بازخور احصا
1. Shaojian Zhu
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شـدند .راهکارهـای پیشـنهادی ایـن مدل ،کلـی و محدود به شـبکههای سـیما و دوره زمانی این

تحقیق اسـت که سـایر محققان میتوانند برای سـایر شـبکههای رادیو و تلویزیونی صداوسـیما

نیـز بـا بهرهگیـری از ایـن مـدل ،راهکارهـای تولید محتـوا را احصا کننـد .این پژوهـش به بحث

تولید محتوا برای شـبکههای سـیما با اسـتفاده از جمعسـپاری پرداخته اسـت که از باب استفاده
کاربردی در رسـانه از جمعسـپاری قابلاعتناسـت؛ ولیکن نوع کاربرد و شـیوه و مدل ارائه پایش
مردمـی بر پایه جمعسـپاری کام ً
ال متفاوت اسـت (محمدنـژاد.)1394 ،

 .7جیهـوون کیـم )2015( 1در پایاننامـه دکتری خود با عنوان «مفهوم طراحی رسـمی و آنالیز

رفتار شـرکتکننده در طرح جمعسـپاری» به این مسـئله پرداخته اسـت که چگونه یک سیسـتم

تدارکدیدهشـده بـرای جمعسـپاری بـا هـدف و سـیر فعالیتـی خـاص میتوانـد بهطـور منتظـم،

مفاهیـم شـفاف و ضمنـی را از الگـوی فعالیتهای جمعسـپاری اسـتخراج کنـد و چگونه نتایج
فعالیتهـای جمعسـپاری را بهعنـوان مـدل اطالعاتـی مورداسـتفاده قـرار دهـد .در حقیقت این

پژوهـش ،شـرحی بر چگونگی فعالیت مطلوب جمعسـپاری اسـت و عالوه بر بیـان تاریخچه و

تعریف مفاهیم ،شـیوههای انجام مطلوب جمعسـپاری را بیان کرده اسـت .درنتیجه توانسـته یک
روش رسـمی تحلیـل مفهـوم از مفاهیم تولیدشـده را اسـتخراج کند؛ که ایـن امر متضمن تحلیل
ماحصل تالش جمعکاران اسـت و در موضوعاتی مانند تحقیق حاضر از باب الگوی اسـتخراج

بسـتههای اطالعاتی کاربرد دارد.

 .8سـیلویا جورجیاد دیمیتریا )2013( 2در پایاننامه دکتری با عنوان «کاربرد جمعسـپاری در

تجـارت و اسـتراتژیهای نـوآور ،مطالعـه مـوردی حملونقل بمباردیـه آلمان» با هدف بررسـی

تأثیـر زندگـی واقعـی از جمعسـپاری در کسـبوکار و نـوآوری راهبـرد یـک شـرکت ازنظـر پایه

راهبـردی ،فرایندهـا و کسـبوکار و نـوآوری در عمـل میپـردازد .نتایـج حاصـل از ایـن مطالعه

میتوانـد بـه مدیـران در شناسـایی شـیوههای موفـق و فرایندهایـی بـرای اجـرای جمعسـپاری

داخلـی و خارجـی بهعنـوان یـک نـوآوری و روش همـکاری جمعـی کمـک کند؛ عالوهبرایـن،
مدیـران بهویـژه کسـانی کـه مشـغول بـه کار در دیگر صنایع و یا مشـابه محصـوالت غیرمصرفی
1. Jihoon Kim
2. Sylvia Guerguieva Dimitrova
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هسـتند ،ممکن اسـت تشـویق شـوند تا جمعسـپاری را امتحان کنند؛ مث ً
ال آنها را قادر میسـازد
تـا از تجربـه یک سـازمان پیشـرو چندملیتی ،ماننـد شـرکتهای حملونقل اسـتفاده کنند .نتایج
مطالعـه و تجزیهوتحلیـل مقایسـهای نیز میتوانـد به مدیران در شناسـایی ،کاهـش ،یا جلوگیری

از اثرات منفی و غیرسـازنده از شـیوههای جمعسـپاری نامناسـب کمک کند و نیز زمینه دستیابی

بهتـر و مؤثرتـر بـه نوآوریها را فراهـم کند.1

 .9دارن برابهام ( )۲۰۱۲در تحقیقی با عنوان «اسـتفاده از جمعسـپاری در ارتقای مشـارکت

سـطح مـردم در برنامهریـزی حملونقـل شـهری :بررسـی انگیزههـای مشـارکت» ،بـه بررسـی

انگیزههایـی کـه باعـث مشـارکت مـردم در ایـن طرحشـده اسـت ،پرداخـت .برابـام بـا تحلیـل
مصاحبههـای بهدسـتآمده از  ۲۳نفـر از مشـارکتکنندگان در ایـن طـرح پـی بـرد کـه پیشـرفت
شـغلی ،شناسایی توسـط همقطاران ،داشتن سهمی در تالشهای جمعی ،خودبیانگری ،تفریح و

کسـب دانـش و مهـارت جدید از عمده انگیزههای مشـارکتکنندگان برای شـرکت در این طرح

َـرات عنـوان کردند که جذابیت و کاربری سـاده وبسـایت طرح،
بودهانـد .مشـارکتکنندگان ب هک ّ
از دالیـل عمـده مشـارکت آنهـا در ایـن طرح بوده اسـت.

 .10گیسـلر و همکارانـش ( )۲۰۱۰در تحقیقـی بـا عنـوان «جمعسـپاری نمایهسـازی فیلم و

تولیـدات تلویزیونـی» به بررسـی ایـن موضـوع پرداختهاند کـه چگونه نمایهسـازی محصوالت

پژوهش
رسـانهای میتواند در اسـتفاده مخاطبان از محتوا مفید باشـد و در این راسـتا و بر مبنای
ِ
خـود بـه این نکته رسـیدهاند که جمعسـپاری یـک راهبرد اثربخش بـرای اجرای آن در مقیاسـی
وسـیع است.

بهطورکلـی در بررسـی پیشـینه بررسـی سـعی شـده اسـت پژوهشهایـی کـه در حوزههـای

نزدیـک بـه تحقیـق پیـش رو کاربـرد دارند و یا قدمـی برداشـتهاند ،ارائه شـده و زوایای اسـتفاده

پژوهش پیـشرو ،در دو حوزه اساسـی شـامل «نظارت و
آنهـا موردتوجـه قـرار گیـرد؛ بنابرایـن
ِ

پایـش مردمـی» در پلیـس راهـور و نیز بحث «نقش و کاربرد تکنیک جمعسـپاری در سـانههای

اجتماعـی» ،شـیوه و موضوعیـت و جهتگیری متفاوتـی از تحقیقات گذشـته دارد.

1. Gueorguieva Dimitrova
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مبانی نظری تحقیق

اکنـون در ایـن بخش از مقاله بهمرور رسـانههای اجتماعی و امکانات بالقـوه آنها در اجرای

فراینـد جمعسـپاری پرداختـه ،سـپس بـه بررسـی جمعسـپاری و قابلیتهـای آن در ایدهیابـی و

ایجاد سیسـتم نظارت مردمی بر حسـن اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی به شـیوه جمعسپاری
خواهیم پرداخت.

رسانههای اجتماعی

رسـانهها دارای چهار نقش خبری ،آموزشـی ،ایجاد همبستگی و تفریحی هستند .رسانههای

اجتماعـی جزئـی از رسـانهها هسـتند و البتـه انـواع کارکردهای رسـانههای جمعی را که سـالها

قبل هارولد السـول برشـمرده اسـت ،نیز دربرمیگیرند .رسـانههای اجتماعی نسل نوین رسانهها

هستند که در بستر شبکههای رایانهای و اینترنت عمل میکنند .استفاده از اصطالح «رسانههای
اجتماعـی» نخسـتین بـار در جـوالی  2006میلادی بـه کار گرفتـه شـد .اینها رسـانههایی برای
تعامل اجتماعی هسـتند که از تکنیکهای ارتباطی بسـیار در دسـترس و گسـترشپذیر 1اسـتفاده

میکننـد .کریـس شـیپلی( 2مؤسـس و مدیر پژوهـش جهانی گروه گایـدورد )3اغلـب اولین فردی

شـناخته میشـود که از اصطالح امروزی رسـانههای اجتماعی استفاده کرد (سـوری.)21 :1394 ،

در تعریفی دیگر ،رسـانههای اجتماعی به هر نوع سـایت یا خدمات تحت وب گفته میشـود

کـه دارای ویژگـی اجتماعیبـودن اسـت و یـا وب را مـورد اسـتفاده قـرار میدهـد؛ وبالگهـا،

شـبکههای اجتماعی ،سـایتهای خبـری اجتماعی (با قابلیت نوشـتن نظرات کاربـران و تعامل
آنهـا بـا اخبـار و رویدادها) ،ویکیها و  ...از مصادیق آن هسـتند (دانیل نیشـنز .)2011 ،4باوجود

گسـتردگی تعاریـف رسـانههای اجتماعـی ،نقطـه تمرکز آنهـا بر دو عنصـر «اشـتراکگذاری» و
«تعامـل» اسـت .برخـی از تعاریـف ،تولید و انتشـار محتـوا را برجسـتهتر کردهاند و رسـانههای
اجتماعـی را رسـانههایی دانسـتهاند کـه امـور تولیـد ویدئـو ،صـدا ،متـن یـا چندرسـانهای در آن
1. Scalable
2. Chris Shipley
3. Guideword
4. Daniel Nations
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توسـط کاربران انجام میشـود و در محیط اجتماعی منتشـر و بین همتایان به اشـتراک گذاشـته
میشـوند (کاپیالنو.)2010 ،1

جمعسپاری

جمعسـپاری بـه معنـای برونسـپاری کار ،فعالیت یا وظیفـهای به یک جمعیت انبوه (شـبکه

گسـتردهای از افراد نامعیّن) از طریق یک فراخوان عمومی اسـت .بهعبارتیدیگر ،جمعسـپاری،
مشـارکت و همـکاری در چارچـوب خـرد جمعی اسـت .واژه جمعسـپاری ،ترکیبـی از دو کلمه

جمعیت و برونسـپاری اسـت؛ بنابراین جمعسـپاری به معنای برونسـپاری به انبوه مردم اسـت
کـه معمـو ًال از طریـق فراخوان عمومی صـورت میگیرد.
ایـن مفهـوم اگرچـه بهتازگـی و بـا رواج رسـانههای اجتماعـی در حـال رواجیافتـن اسـت؛

ولـی فینفسـه موضـوع جدیـدی نیسـت و ً
قبلا در جوامـع انسـانی بهصـورت محدودتـر وجود
داشـته اسـت .جمعسـپاری ریشـهای بسـیار قدیمی در فعالیتهای انسـانی دارد؛ اما معمو ًال در
اکوسیسـتمهای کوچـک و بهویـژه در مراسـم مناسـبتی ظهور پیدا میکنـد .در این زمینـه میتوان
به مراسـم سـوگواری ماه محرم اشـاره کرد .چند روز پیش از آغاز محرم ،بزرگان محله در جایی

جمـع میشـوند و هرکـس بنـا بـه توانایـی خـود ،کاری را تقبـل میکنـد و بهتنهایـی یـا بـا کمک
دیگـران آن را انجـام میدهـد .اغلـب اوقـات ،جمعـی بـه یک مناسـبت ،دورهـم و باهم فعالیتی
را آغـاز میکننـد و عمومـ ًا بـدون چشمداشـت مالـی آن را بـه سـرانجام میرسـانند .گاهـی هـم

فعالیتهـای انساندوسـتانه یـا دوسـتدار محیطزیسـت بـر ایـن اسـاس برگزار میشـود.

در جمعسـپاری ،دسـتهای بسـیاری ،کارهای ُخرد انجام میدهند و درنهایت ،دانش و حکمت

از آن حاصـل میشـود (سـورویکی )27 :2005 ،2تـا بـر فکـر گروهـی چیره شـده و به نتایجـی واالتر

رهنمـون شـود (ماجچـرزاک و مالهوترا .)257 :2013 ،3جمعسـپاری عبارت اسـت از «عمل انتخاب

فعالیتـی کـه ً
قبلا توسـط کارمنـدان انجام میشـده و برونسـپاری آن بـه یک گروه نامشـخص و البته
1. Capilanou
2. Surowiecki
3. Majchrzak & Malhotra
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بـزرگ از افـراد خـارج سـازمان طی یک فراخوان عمومی داده شـده اسـت» (هـوو.)2 :2006 ،1

بیشـتر مدیـران  -از کسـبوکارهای کوچـک تا شـرکتهای فورچـون  - 500در تالشاند تا

بفهمند جمعسـپاری واقع ًا چیسـت ،چه منافعی میتواند داشـته باشـد و باید چه فرایندهایی را
برای تعامل با یک جمع دنبال کنند .اکنون که مرحله شـکلگیری و توسـعه جمعسـپاری اسـت،

جریانهـای چندگانـه ادبیـات علمـی و تجربـی کـه هریـک از زبـان خودشـان اسـتفاده میکنند،

مسـتقل از یکدیگـر و بـدون چارچـوب متحـد و مشـترک برای درک پدیده روبهرشـد مشـارکت
جمعیـت درحالتوسـعه هسـتند .بـرای مدیرانـی کـه بـه یافتـن فرصتهـای مبتنـی بـر جمعیت

عالقهمنـد هسـتند ،جمعسـپاری ،انبوهـی از گزینههـا ،احتمـاالت و همچنین مشـکالت را ارائه

میکنـد؛ مشـکالتی کـه بـه عـدم درک روشـنی از جمعیـت منتج میشـود ،اشـکال مختلـف آن و

ارزشهایی که جمعیت میتواند ارائه دهد .مسـئله دیگر ،نبو ِد فرایند تعریفشـده مناسـب برای
تعامـل بـا جمعیت اسـت .درنتیجـه ،بسـیاری از مدیران قادر به توسـعه راهبردهای خود نیسـتند

و یـا در تخصیـص منابـع بـه جمعسـپاری مردد هسـتند که بـه ازدسـتدادن فرصتهـای مزیت
رقابتـی جدیـد ناشـی از مشـارکتدادن جمعیت منتهی میشـود (سـوری.)54 :1394 ،

بـرای شـفافیت بیشـتر بـه انـواع مختلف جمعسـپاری مـروری کلی خواهیم داشـت .سـپس

چارچـوب سـرمایه جمعیـت را بـا تهیـه الگویـی نظاممنـد و ترسـیم مراحـل دسـتیابی و جـذب
منابـع از جمعیـت بـرای مدیـران معرفی میکنیم تا به درک درسـتی از ارزش کسـب اطالعات از

جمعیت برسـیم (برابهـام.)75 :2008 ،2

الـف) رأیگیـری از جمع :3در رأیگیری جمع ،سـازمانها موضوعـی را در جمع مطرح کرده،

سـپس با تجمیع پاسـخهای ذهنی بهدسـتآمده از جمع شرکتکنندگان ،تصمیم مناسب را اتخاذ
میکننـد؛ مث ً
ال تولیدکنندگان یک برنامه پربیننده تلویزیونی از بینندگانش میخواهـد تا با رأیدادن
برخـط ،تلفنکـردن و یـا پیامکزدن از شـرکتکننده موردنظر خود در مسـابقه حمایت کنند؛ این
آرا در پایان برنامه شـمارش میشـوند و شـرکتکنندگان با کمترین رأی از رقابت کنار میروند.

1. Howe
2. Brabham
3. Crowd Voting
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بـه همیـن نحـو ،بـازار پیشبینـی خرد جمعـی را از طریـق رأیگیری جمـع فعال میکنـد (ارو 1و
دیگـران)877 :2008 ،؛ امـا بهجـای اینکه تنها آرا جمع زده شـود ،با میانگین قراردادن پاسـخهای

مسـتقل از جمـع شـرکتکننده ،ایـن بازارهـا بـه پیشبینیهـای خاصی میرسـند کـه میتواند از
دقـت و صحـت کارشناسـان هم فراتر رود؛ بـرای مثال ،هتل و اقامتگاههای تفریحی اسـتاروود،2

بـا پرسـش از جمعـی از کارکنـان خـود بـرای انتخـاب بهتریـن مـکان در میـان انـواع کمپینهای
بازاریابـی بالقـوه از یـک بازار پیشبینی داخلی اسـتفاده کرد (بارلـو.)153 :2007 ،3

ب) جمعسـپاری ُخـردکاری :4سـازمانها بـه دلیـل اینکـه انجـام یـک کار اغلـب از طریـق

روشهـای اسـتاندارد و بـا توجه به وسـعت و گسـتردگی آن دسـتیافتنی نیسـت ،یـک جمع را

درگیر آن میکنند .یک سـازمان ممکن اسـت به جمعآوری مجموعه بزرگی از دادههای مختلف
نظیـر برچسـب بـرای عکسهـای بیشـمار ،ترجمـه مـدارک و یـا پیادهکـردن متنهـای صوتـی

نیـاز داشـته باشـدُ .خردکـردن چنین کارهایی بـه وظایف کوچک (جینـو 5و اسـتاس)92 :2012 ،6

بـه سـازمان اجـازه میدهـد تا تعهـدات هراسـناک را سـریعتر ،ارزانتـر و کارآمدتـر تکمیل کند.
در نظـر بگیریـد کـه کاربـران گـوگل بـا صفحـهای مواجه میشـوند کـه کد امنیتـی مجـدد( 7وون

آهـان 8و دیگـران )1465 :2008 ،از آنهـا میخواهـد تـا نوشـتهای را کـه در تصویـر تغییرشـکل

یافتـه میبیننـد ،در جعبـه خالـی کوچـک و آزاردهنـده بنویسـند .اعتقـاد عمـوم بـر این اسـت که
ایـن ابـزار وب فقـط بـرای تصدیق هویـت کاربـران و درنتیجه ،دورنگهداشـتن وبسـایتها در

برابـر بمبـاران هرزنامههـا اسـت .بااینحـال ،هـرگاه که عمـل واردکـردن حروف توسـط کاربر به

اتمـام میرسـد ،آن کاربـر درواقـع بـه دیجیتالیکردن چیزی که نرمافزارهای شـناخت شـخصیت
1. Arrow
2. Starwood Hotels and Resorts
3. Barlow
4. Micro-task
5. Gino
6. Staats
7. Re-Captcha
8. Von Ahn
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نـوری 1قـادر بـه خوانـدن آن نبودهاند ،کمک کرده اسـت .بهاینترتیب ،جمعسـپاری ُخردکاری به

دیجیتالیشـدن بایگانـی نیویورکتایمز 2و افزودن نسـخههای خطی قدیمی بـه کتابهای گوگل

3

کمک کردهاند .به همین ترتیب ،جمعسـپاری مالی( 4اسـتملر )271 :2013 ،5تالشـی اسـت برای

گونهای از جمعسـپاری ُخردکاری که بهوسـیله آن ،یک هدف مالی بسـیار بلندپروازانه بهسـادگی
بـا ُخردکـردن منابـع مالـی موردنیاز و مشـارکتهایی که شـامل منابع عینی (در اینجـا منابع مالی)

هسـتند ،برای هر سـرمایهگذاری تجمیع میشـوند.

مشـارکتهایی کـه بهصـورت عینـی یـا ذهنـی در جمعسـپاری انجـام میشـود ،بایـد بـرای

پـردازش ارزشـمند باشـند .در ایـده جمعسـپاری ،سـازمانها بـه دنبـال خالقیـت یـک جمعیـت

هسـتند تـا بـا افزایش تنـوع ایدههـا ،راهحلهای منحصربهفردی برای مشـکالت و مسـائل تولید
کننـ د (براهـام دیسـی.)1122 :2010 ،6

در جمعسـپاری ،سـازمانها مشـکل ویژه خودشـان را که بهخوبی تعریفشـده با یک جمع

در میـان میگذارنـد و بهطـور بالقـوه از مخاطبـان خلاق و نـوآور سـازمان ،راهحـل واقعـی را

درخواسـت میکننـد (برثـون ،7پیـت ،8مک کارتـی 9و کیتـز .)39 :2007 ،10اینجاسـت که سـازمان
میتوانـد میـزان ارزشـمند و مفیدبـودن یـا نبـودن راهحلهـا را تعییـن کنـد و بفهمـد کـه مشـکل

کسبوکارشـان را حـل میکند یا نه؛ برای مثال ،شـرکت پخـش ویدئو برخط نتفلیکس 11جمع
کاربـران خـود را بـرای شـرکت در رقابـت بهبـود دقـت و صحـت پیشبینی شـرکت نتفلیکس
دعـوت کـرد .ایـن رقابـت بـرای این بود کـه بدانند چه تعـداد از تماشـاگران با توجه بـه اولویت

)1. Optical Character Recognition (OCR
2. The New York Times
3. Google Books
4. Crowd Funding
5. Stemler
6. Brabham D. C.
7. Berthon
8. Pitt
9. McCarthy
10. Kates
11. Video Streaming Netflix
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فیلمهـای در دسـترس خـود از تماشـای یـک فیلم لـذت بردهاند (ژو ،1ویلکینسـون ،2شـرایبر 3و

پـان338 :2008 ،4؛ بـل 5و کـورن .)77 :2007 ،6بـر اسـاس دادههـا ،مشـارکت جمـع بـرای تعییـن
میـزان صحـت آن ،موردسـنجش قـرار گرفـت و مؤثرترین راهحل برنده شـد.

سؤاالت و فرضیههای تحقیق

چگونه میتوان از امکانات و ظرفیتهای رسـانههای اجتماعی برای جمعسـپاری سیسـتم

نظـارت و پایـش مردمـی بر عملکرد پلیس راهنمایی و رانندگی اسـتفاده کرد؟

چگونـه میتـوان از رسـانههای اجتماعـی بـرای جمعسـپاری گـزارش مردمـی تخلفـات

راهنمایـی و رانندگـی اسـتفاده کـرد؟

امکانـات و ظرفیتهـای رسـانههای اجتماعی که میتوان از آنها برای جمعسـپاری کسـب

ایدههـای جدیـد مردمی برای راهنمایی و رانندگی اسـتفاده کـرد ،کدماند؟

چگونـه میتـوان از امکانات و ظرفیتهای رسـانههای اجتماعی برای جمعسـپاری نظارت

عمومـی بر عملکرد مأموران راهنمایی و رانندگی اسـتفاده کرد؟

تعریف مفاهیم

پایـش :7پایـش میتوانـد بهعنـوان مراقبت  ،8پیگیری 9یا بررسـی 10چیزی بنـا بر دلیل خاصی

تعریف شـود .دربند  ۷٫۶اسـتاندارد ایزو  ،)۲۰۰۸( ۹۰۰۱پایش شـامل فعالیتهای مشـاهده 11و

1. Zhou
2. Wilkinson
3. Schreiber
4. Pan
5. Bell
6. Koren
7. Monitoring
8. Watching
9. Tracking
10. Checking
11. Observation
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نظـارت 1میشـود .پایـش میتوانـد شـامل اندازهگیری 2یـا آزمایـش 3در فواصل زمانـی بهویژه با

هـدف تنظیـم و کنترل باشـد؛ درحالیکـه اندازهگیری به مفهـوم فرایند تعیین کمیتهـا ،مقادیر یا
ابعاد فیزیکی اسـت .دقت شـود که پایش با اسـتفاده از «وسـایل پایش» و اندازهگیری با اسـتفاده

از «تجهیـزات اندازهگیری »4انجام میشـود (سـعیدی.)1392 ،

پایـش مردمـی :5پایـش مردمی ،نظارت سـامانمند و تجزیهوتحلیلهـای دورهای از اطالعات

ب شـده اسـت و ثبت توسـط خود مجموعه نظارت
اسـت که با کمک سـایرین (جمعیت) انتخا 

شـده اسـت .پایـش مردمی ،اطالعـات الزم برای تصمیمگیرنـدگان را فراهم کـرده و فعالیتهای

انجامشـده را همـراه بـا ثبـت اطالعـات بهصـورت روزانـه ،هفتگـی ،ماهانه و یـا فصلی پیگیری

نمـوده و بـا درنظرگرفتـن زمـان بـرای متوقفکـردن و تجزیهوتحلیـل اطالعات نظـارت میتوان
نظـرات و تصمیمـات مهـم فـوری الزم را اعمال کرد.

روش تحقیق

روش ایـن تحقیـق از نظـر نوع تحقیـق ،کاربردی و از نظـر روش اجرا ،کیفی و تحلیل محتوا

اسـت .جامعه آماری تحقیق ،محتوای کلیه رسـانههای جمعی و مجازی بین سـالهای  1392تا

 1395اسـت .محقق با اسـتفاده از تحلیل اسـنادی ،درصدد پاسـخ به فرضیههای سؤالی میباشد.

یافتههای تحقیق

الف) تأثیر ظرفیتها و امکانات رسانههای اجتماعی بر جمعسپاری

صرفهجویـی در هزینههـا :اگرچـه مبلغـی کـه بـرای جمعسـپاری هزینـه میشـود ،به نـوع آن

بسـتگی دارد و از پرداخـت ُخـرد گرفتـه تـا پرداختهـای چنـد هـزار دالری متفاوت اسـت؛ اما

مزیـت آن ،هزینـه نسـبت ًا پاییـن اسـت .باوجوداینکـه افـراد حرفـهای بنا بـه دلیلی که ً
قبلا مطرح

شـد ،از جمعسـپاری مسـتثنا نمیشـوند؛ امـا بهاحتمالزیـاد آنهـا بیشـتر مایلانـد در فرایندهای
1. Supervision
2. Measurement
3. Testing
4. Equipments
5. CBM Community-Based Monitoring
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برونسـپاری کالسـیک نقشآفرینـی کننـد .اغلـب شـرکتکنندگان در جمعسـپاری غیرحرفهای،

فارغالتحصیلان جـوان یـا افـرادی هسـتند کـه مایـل بـه اسـتفاده از مهارتهـا ،وقت بیـکاری یا
اوقات فراغت از مشـغلههای روزانه میباشـند .بااینحال ،درحالیکه هزینه جمعسـپاری نسـبت ًا
کم اسـت؛ ولـی اسـاس آن ،کار داوطلبانه نیسـت.

ارتقای کیفیت :کیفیت شـامل جنبههای مختلفی اسـت که به نوع جمعسـپاری بسـتگی دارد.

در جمعسـپاری کارهای سـاده ،کیفیت به مقدار کارهای انجامشـده بسـتگی دارد .در جمعسـپاری
کارهـای پیچیـده ،کیفیـت به ویژگیهای راهحل مشـکل اشـاره دارد .خطـاب قـراردادن جمعی از
افـراد ماهـر از طریـق یک فراخوان ،رویکردی نسـبت ًا ثابت برای حل مشـکل اسـت؛ همانطور که

افـراد زیـادی را دعـوت میکننـد تـا در یک رقابت ،یک کد امنیتی را بشـکنند .برای جمعسـپاری

کارهـای خالقانـه ،کیفیـت بـه اصالـت راهحـل پیشنهادشـده و مطابقـت آن بـا سـلیقه و انتظارات
سـفارشدهنده مربوط میشـود .در اینجا ،جمعسـپاری ما را قادر میسـازد که از مزایای ایدهها و

افکار افراد سـود ببریم ،که ممکن اسـت با توجه به خود ادراکشـده آنها طبقهبندی شـده باشـد.

اثرات جانبی شـبکه :اثرات جانبی مثبت شـبکه (کاتز 1و شـاپیرو424 :1985 ،2؛ رالفز:1974 ،3

 )16زمانی رخ میدهد که ارزش یک سیسـتم به واسـطه اینکه افراد بیشـتری تصمیم به اسـتفاده

از آن میگیرنـد ،افزایـش پیـدا میکنـد .اثـرات جانبـی شـبکه ممکن اسـت مسـتقیم باشـد؛ مانند
دسـتگاههای ارتباطـی یا شـبکههای اجتماعی؛ یا غیرمسـتقیم باشـد ،مانند زمانی کـه ارزش یک

شـبکه بـه در دسـترسبودن اجـزای مکمـل آن مثل گوشـیهای هوشـمند و برنامههـای کاربردی
بسـتگی دارد (آرتور.)116 :1989 ،4

کاهش خطر و تسـهیل عملکرد سـازمانی :جنبههای مختلف جمعسپاری به کاهش احتمالی

بـروز خطـر از سـوی شـرکتی کـه مسـئله بـه آن برونسـپاری شـده ،منجـر میشـود .ازآنجاکه در
جمعسـپاری ،کارهـا بـه یک تأمینکننده برونسـپاری نمیشـود ،خطر وابسـتگی شـرکت به یک

تأمینکننـده تقریبـ ًا از بیـن مـیرود .عالوهبرایـن ،ازآنجاکـه تنظیـم قـرارداد بین شـرکت مشـتری
1. Katz
2. Shapiro
3. Rohlfs
4. Arthur
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و تأمینکننـده کارهـا بـه اعتبـار گذشـته اتفـاق میافتـد ،مفهـوم نظـارت عامل یـا نماینده بـه این

موضـوع مربـوط نمیشـود؛ بنابراین با توجه به عـدم تقارن اطالعات بین تأمینکننده و مشـتری،

چنیـن مسـائل کالسـیکی رخ نخواهد داد (الفونـت 1و تیـرول.)94 :1993 ،2

تأثیـر مثبـت انگیزههـا و مشـوقها :بـر اسـاس نظریـه اقتصـاد اسـتاندارد ،هماهنگـی داخـل

شـرکت نتیجه تقسـیم کار و انگیزههای مالی اسـت (آلچین 3و دمسـتز .)777 :1972 ،4با توجه به

دانـش روانشناسـی اجتماعـی ،برخـی از محققان معتقدنـد زمانی که تولید دانـش و خالقیت در
خطـر اسـت ،این روش دیگر موضوعیت ندارد (فراسـت ،5اسـترلو 6و ویبـل126 :2010 ،7؛ فری

8

و جگـن589 :2001 ،9؛ ایسـنبرگر 10و شـانوک .)121 :2003 ،11انگیـزه بیرونـی فعالیتهایـی کـه

بهخودیخـود نهایـی نیسـتند ،ولی از طریـق درآمدهای همراه بـه برآوردهکـردن نیازهای عمومی
یـاری میرسـانند ،ازیکسـو و انگیزههـای درونـی ازسـویدیگر ،اسـاس رضایت همـراه با خود
فعالیـت (انگیـزش مبتنی بر لـذت )12یا بعـد اجتماعی (انگیـزش طرفدار اجتماع )13اسـت.

کارایی بیشـتر اطالعات :اگر نوع اطالعاتی که درباره فعالیتی بهدسـتآمده موردنیاز سـایرین

باشـد ،آنهـا میتواننـد بر اسـاس شـرایط خـود ،آن اطالعـات را بـا ارائه تجزیهوتحلیـل کاملتر
منطبـق بـر نـوع فعالیت خود اسـتفاده کنند؛ بهطـور مثال ،نظارت بـر فعالیت مورچههـا در خاک؛
ایـن هـدف ممکـن اسـت بهمنظـور بررسـی کاهـش فرسـایش خـاک توسـط بـاد انجام شـود که

موردنیـاز مباحـث جادهسـازی ،اقلیمشناسـی و نیـز اسـتفاده کشـاورزان و ایجـاد بادشـکنهای
1. Laffont
2. Tirole
3. Alchian
4. Demsetz
5. Frost
6. Osterloh
7. Weibel
8. Frey
9. Jegen
10. Eisenberger
11. Shanock
12. Enjoyment-Based Motivation
13. Pro-social Motivation
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مناسـب در اطـراف مزارعشـان اسـت .این اطالعات مهم و مفید اسـت و اطالعـات موردنیاز بر

اسـاس نـوع فعالیتهـا ایفـاد میشـود (ارزیابـی و رصـد مشـارکتها.)2010 ،

ب) نقش رسانهها در گسترش پایش ،نظارت و مشارکت مردمی
در طرحهای عمومی

ایجاد زمینه الزم ،آمادهسـازی ،ایجاد طرح و نحوه نظارت از نقشهای رسـانه اسـت تا همه

بدانند هدف از نظارت و نحوه نظارت چگونه اسـت .برنامهریزی برای نظارت میتواند شـامل

همـه کسـانی باشـد کـه بهطور مسـتقیم و غیرمسـتقیم (متصدیـان و سـایرین) در فعالیتها نقش
دارنـد و همچنین سـایر گروههای عالقهمند باشـد.

مرحلـه اول :نخسـتین گام ،ارائـه دالیـل نظـارت اسـت؛ بررسـی مزایـا و هـدف از نظـارت،

بهطوریکـه خودشـان میتواننـد بـرای خود تصمیم بگیرنـد که آیا نظارت بـه آنها کمک خواهد

کرد.

مرحله دوم :مرور اهداف و فعالیتها است.

س از بررسـی اهـداف و فعالیتهـای الزم ،بحـث در مـورد نـوع اطالعـات
مرحلـه سـوم :پـ 

موردنیـاز برای کمـک بـه فعالیتها موردتوجـه قـرار میگیـرد .تمرکز بـر روی سـؤاالت «ما چه

میخواهیـم بدانیـم؟» و «چگونـه نظـارت میکنیـم؟» در مراحـل بعـدی اختصـاص شـاخص

مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـرای ارزیابـی هر سـؤال نظارتی اسـت و بهمـوازات تبیین ابزار مناسـب

جمـعآوری اطالعـات و انتخاب آن و درنهایت ،تجزیهوتحلیل اطالعات جمعآوریشـده اسـت
(کام کوویـچ.)2010 ،

ج) راهبردهای ضروری جمعسپاری

 -درگیرسـازی :1هنگامیکـه افـراد بهجـای اینکـه بـه جبـر در کاری درگیـر شـوند یـا دسـت

از آن کار بکشـند ،داوطلبانـه و آگاهانـه در وظایـف خویـش درگیـر میشـوند ،احسـاس میکنند
در کار حـق انتخـاب دارنـد .فعالیتهـای آنـان در حقیقت پیامد آزادی و اقتدار شـخصی اسـت.

اشـخاص توانمند در مورد فعالیتهای خود احسـاس مسئولیت و نیز احساس مالکیت میکنند.
1. Engagement
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احسـاس داشـتن حق انتخاب درباره روشهای مورداسـتفاده برای انجام وظیفه،
خودسـامانی ،با
ِ
مقـدار تالشـی کـه بایـد صـورت گیرد ،سـرعت کار و چارچـوب زمانی کـه کار بایـد در آن انجام

شـود ،پیوسـتگی مسـتقیمی دارد .افراد توانمند در مورد کارهایشـان ،احسـاس مالکیت میکنند؛
زیـرا آنـان میتواننـد تعییـن کنند کـه کارها چگونه باید انجام شـوند و با چه سـرعتی پایان یابند.
در حقیقت ،داشـتن حق انتخاب جزء اصلی خودسـامانی به شـمار میرود (اللیانپور ،دوسـتی و

محمدزاده.)1390 ،

 -بازیوارسـازی :1در حقیقـت ،بازیوارسـازی بـه دنبـال اسـتفاده از انگیزانندههـای طبیعـی

بـرای بـه حرکـتدرآوردن مخاطـب و ایجـاد رفتـار موردِانتظـار در وی اسـت .در ایـن میـان نیـز

مهمتریـن انگیزاننـده بـرای انسـان را میتـوان تفریـح و بازی دانسـت و این همان نقطـه آغازین
مفهوم بازیوارسـازی اسـت .مفهوم بازیوارسـازی را هماکنون میتوان در بسیاری از زمینههای

تجـاری و محصـوالت ،آموزشهـای اجتماعـی ،پزشـکی ،درمـان اختالالت فکـری و ذهنی و یا

حتـی آموزشهـای نظامـی مشـاهده کـرد و چیـزی که در همه آنها مشـترک میباشـد ،سـعی در

بیشـینهکردن یادگیـری و درگیرکـردن کاربر با محصول (مفهوم موردنظـر) از طریق ایجاد جذابیت
در انجـام فرایندهـای تکراری (مانند فعالیتهای شـغلی) اسـت (نیک پیـام.)1394 ،

د) روشهای صحیح پایش مردمی

پایـش مردمـی و نظـارت همگانـی مـردم بـر عملکـرد نهادهـای تأمینکننـده نظـم و امنیـت

تأثیرگـذار خواهـد بـود؛ این اهداف برای پلیس راهور ،چگونـه و از طریق بهکارگیری کدامیک از

ویژگیهـا و امکانـات رسـانههای اجتماعی دسـتیافتنی خواهد بود؟ بهعبارتدیگـر ،اطالعات

چگونـه و از طریـق کـدام ابزارهـا و بسـترهای فنـی رسـانههای اجتماعـی میتوانـد جمـعآوری
شـود؟ در حـال حاضـر ،دسـتهای از ابزارهای سـنتی شناختهشـده در کنـار هم مورداسـتفاده قرار

میگیرنـد .در ایـن دسـته ،کانالهـای سـنتی شـامل تلفن ،پیامک ،نظرسـنجیهای مراکز سـنجش

افکار و کانالها موردنظر هسـتند؛ اما ابزارهای شـبکههای پیشـرفته ارتباطات و اطالعات مبتنی

بـر وب و شـبکههای اجتماعـی و فضای مجازی و پایگاههای رسـانهای ،پلهای ارتباطی جدید
1. Gamification
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و نوظهـوری هسـتند کـه میتوانند فضـای ارتباطی مـردم و پلیـس را دگرگون کنند.

استفاده از شبکههای اجتماعی و کانالهای ارتباطی جدید با رویکرد پیشفناورانه در پایش

جمعسـپاری مـدرن ،نقطـه تمرکـز و توجـه خواهـد بـود؛ لیکن این بدان معنا نیسـت که اسـتفاده

از ابزارهـای سـنتیتر کنـار گذاشـته شـود ،بلکـه ایـن دو نوع ابـزار در کنـار هم قابل بهرهبـرداری

خواهنـد بـود و حتـی ایـن امـکان وجـود دارد کـه برخـی ظرفیتهـای آنهـا بهصـورت همافـزا
موردتوجه قـرار گیرد.

همچنیـن کانالهـای جدیـد را از دو منظـر میتـوان مورداسـتفاده قـرار داد :در کاربـرد اول

بهطور مسـتقیم ،افراد بهعنوان کاربران شـبکهها و رسـانههای اجتماعی ،نظارت و رصد عمومی
عملکـرد راهـور را انجـام داده و بـا کمتریـن هزینه ،بیشـترین اطالعـات را از سراسـر منطقه زیر

پوشـش عملکردی نیرو به یک بانک اطالعاتی میفرسـتند و این بانک با اسـتفاده از روشهای

پیشرفته دادهکاوی مبتنی بر علوم شناختی ،دادهها را تحلیل و جمعبندی و به پایانههای مختلف
مرتبـط محلـی یـا موضوعی ارسـال میکند .این شـیوه در حقیقت یک نظارت عمومی اسـت .در

ایـن شـیوه به کمک شـبکههای اجتماعـی و در آینده نزدیـک  ،ioxراحتتر میتـوان غربالگری
دادهها را انجام داد .در کاربرد دوم ،پایشگران مردمی ،نظر و خواست خود را از طریق پایگاههای
تعیینشـده ارائـه میکننـد و یا ایدهها و سـوژههای پیشـنهادی خـود را به سیسـتم ارائه میکنند.

گام بعـدی در پیشـبرد الگـوی پایـشمردمی ،نحوه احصا و تجزیهوتحلیـل اطالعات حاصل

از رسـانههای اجتماعـی اسـت ،خصوصـ ًا اینکـه حجـم بسـیار باالیی از اطالعات از سـه بسـتر

کانالهای سـنتی و جدید در قالب دو بعد مسـتقیم و نیز رصد و نظارت عمومی بهدسـتآمده
اسـت؛ لـذا بـا توجـه بـه حجم و نحـوه دریافـت دادهها ،سـه راهـکار اساسـی موردتوجه اسـت:

«نظـام جامع بازخورد»« ،تشـکیل کارگروه تخصصی تجزیهوتحلیـل دادهها» و «نظارت عمومی
دانش شـناختی» .الزم به توضیح اسـت که این سـه مقوله بهشـدت به هم وابسـته و
و اسـتفاده از ِ

درهمتنیـده هسـتند و همگی در بسـتر طولـی ،ذیل نظام جامع تعریف میشـوند.

برایناسـاس ،نظام جامع بازخورد با ایجاد تشـکیالت تحلیل و بازخورد متناسـب با ساختار

سـازمان از طریـق اصلاح و متمرکزسـازی شـمارههای ارتباطـی رسـانه و ایجـاد سـامانه جامـع
تجمیـع و نظـارت عمومـی و سـنجش مـداوم و منظـم نیازهـا و میـزان رضایـت مردم و پوشـش

فصلنامه مطالعات پژوهشی
سال پنجم-شماره 18
پاییز1395

160

فصلنامه مطالعات پژوهشی
سال پنجم-شماره 18
پاییز 1395

امکانات و ظرفیتهای رسانههای اجتماعی برای جمعسپاری
پایش مردمی عملکرد پلیس راهور

کامـل و جامـع جامعه آماری ،سـازوکار مباحث مهندسـی دادهکاوی را مسـتقر نمـوده و با برپایی

تشـکیالتی برای مطالعه و اجماع بهمنظور تحلیل نظرات و سیاسـتگذاری و تصمیمسازی الزم
ش مردمـی را ارائـه میکند.
بـرای مشـخصبودن سـهم و مـرز پای 

اسـتخراج مطلوبیتهـای مـردم از طریـق پروفایـل ایشـان از طریـق شـبکههای اجتماعـی و

هدایـت سیاسـتها و عملکـرد راهـور بـه سـمت آن و نیـز انطبـاق عملکـرد بـا مطلوبیتهـای
رصدشـده و اسـتفاده از برنامههـای کوتاهمـدت و میانمـدت و بلندمدت سـنجش مبتنی بر علوم

دانـش شـناختی بـا اخـذ نظـر نخبـگان و عموم جامعـه و شـناخت الیههای پنهـان تمایالت و
و ِ
نظـرات مخاطب با تمرکز بر تدوین راهبردهای نظارتی شـبکههای اجتماعـی را میتوان عصاره

تجزیهوتحلیـل خروجی شـبکههای اجتماعی دانسـت.

بهرهگیـری از شـیوهها و روشهـای شـناختی ،جدا از سـایر مباحـث دادهکاوی و دسـتهبندی

اطالعـات و دادههـا ،شـیوهای مطمئـن و دقیق در احصا و انطباق دریافتهای مسـتقیم نظرات از
فهـم خواسـت مـردم خواهد بـود که از اعتبار و غنای مناسـبی برخوردار اسـت.

ه) تشکیل کارگروه تخصصی تجزیهوتحلیل دادهها

تأسـیس شـوراهایی برای احصا و تحلیل کلی اطالعات جمعبندیشـده از فرایند دادهکاوی

الزامـی اسـت؛ شـوراهایی کـه بـر اسـاس مراحـل مختلـف از ایدهیابـی تـا طراحـی و اجـرای
سیاسـتهای اصالحی و برنامهریزیهای راهبردی نیرو را برحسـب سـاختار و مسـئولیتهای

خود تقبـل نماید.

دانش
برایناسـاس ،دادههـا و اطالعـات حاصـل از کانالهـای ارتباطـی قدیم و جدیـد و نیز ِ
شـناختی در اختیـار گروهـی خبـره و حرفهای قـرار میگیرد؛ ایـن کارگروه بـرای اجماع بهمنظور

تحلیـل نظـرات و سیاسـتگذاری و تصمیمسـازی ایجـاد میشـود کـه متناسـب بـا موضوعیـت

و سـاختار هـر بخـش از نیـروی راهـور اعضایـی دارد کـه اعضـای ایـن شـورا ،تصمیمگیـران و
سیاسـتگذاران نیـرو ،مدیـران و نیـز کارشناسـان ارزیابی و نخبـگان دانشـگاهی خواهند بود.
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و) چگونگی نمود و بازخورد پایشمردمی

ش مردمی اشـاره شـد ،یکی از گامهـای نظارت مشـارکتی و پایش
آنچنـا ن کـه در تبییـن پایـ 

مردمـی ،ایجـاد زمینـه الزم و آمادهسـازی و ایجـاد طـرح و نحوه نظارت اسـت تا همـه بدانند که
هـدف از نظـارت و نحـوه نظـارت چگونه اسـت؛ لـذا در ادامه ،این سـؤال مطرح میشـود که آیا

میتـوان زمینـه کیفیسـازی و ارتقای سـطح پایـشمردمی را فراهـم کرد یا خیر؟ و اگر میشـود،
ش مردمی به اطالع مخاطبان
راهکار آن چگونه اسـت؟ در خصوص اینکه آیا نمود بازخورد پای 
برسـد یا خیر؟ و چگونه؟ واقعیت این اسـت که تداوم مشـارکت عمومی در امر پایش مسـتلزم

اطالعرسـانی به کاربران رسـانههای اجتماعی در مورد دریافت پیامهایشـان اسـت؛ زیرا این امر
نوعی دلگرمی و احترام به آنها را میرسـاند که طبع ًا باعث تشـویق و پیگیری ایشـان میشـود.

نتایج و پیشنهادها

مجموعـه مطالبـی کـه بیـان شـد ،ارائه مطالـب و اطالعـات موردنیـاز این پژوهـش به لحاظ

پیش رو اسـت .بر این مبنا ،ابتدا تعریف مفاهیم
آشـنایی و اسـتفاده از آن در متن و بطن تحقیق ِ
نظری مرتبط با عناوین جمعسـپاری ،پایش مردمی و رسـانههای اجتماعی ارائه شـد و در ادامه،

برخـی مفاهیـم کلیـدی و نویـن جمعسـپاری و نـوآوری و خـرد جمعـی و تعاریف وابسـته بیان
پیش رو مراحل انجام آنها شـرح داده شـد.
گردید و بعد از شـرح مبنایی و موردتوجه پژوهش ِ

در بخـش مباحـث مربـوط بـه جمـعآوری اطالعـات از جامعـه مخاطـب ،بـا توجه بـه تنوع

سـنین و مهـارت و دسترسـی مخاطـب ،بهنوعـی همـه پلهـای ارتباطی و تکنیکهای سـنجش

ش مردمـی قـرار میگیرنـد .در ایـن زمینه بیان شـد که با توجه به پیشـرفت
افـکار در خدمـت پایـ 
افکارسـنجی منطبق بر علوم شـناختی و وجود محمل جمعی و
روزافزون فناوری و تکنیکهای
ِ

بعض ًا جریانسـاز در حوزه بیان و تبادل افکار و اقبال و گسـترش عمومی ،شـبکههای اجتماعی
و فضـای مجـازی ،فرصتـی مغتنم و مناسـب در جهـت رصد و نظـارت پروفایل جامعه مخاطب

یعنـی نیـروی راهـور فراهـ م کرده ،درعینحـال زمینه تحلیل مطلوبیتهـای کاربران رسـانهها نیز
فراهـم شـده و با در اختیـار قراردادن هوشـمندانه بخشهایی از موضوعات موردعالقه سـازمان

انتظامی به مردم با تکنیکهایی چون بازیوارسـازی و یا سـایر تمهیدات رسانهای در شبکههای
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ش مردمی فراهم میشـود .البته هدف در این
اجتماعی ،زمینه انگیزش و حضور مخاطب در پای 

بخش ،جمعآوری غیرمسـتقیم نظرات مردمی اسـت.

اسـتفاده از شـبکههای اجتماعـی و فضـای مجـازی و ابـزار مبتنی بر وب برای اخذ مسـتقیم

نظـر مخاطب و جمـعآوری نظرات بهصورت مسـتقیم.

اسـتفاده از تکنیـک و ابـزار و کانالهـای سـنتی ،ماننـد پیامـک ،تلفـن نظرسـنجیهای مرکـز

پژوهشهـا و سـنجش افـکار سـازمان برای دریافت نقد و نظر بخشـی از جامعـه مخاطب که از
ایـن کانالهـا اسـتفاده میکنند.

در ادامـه ،نظـام جامـع بازخـورد بـا ایجاد تشـکیالت تحلیل و بازخورد متناسـب با سـاختار

سـازمان از طریـق اصلاح و متمرکزسـازی شـمارههای ارتباطـی رسـانه و ایجـاد سـامانه جامـع
تجمیـع و نظـارت عمومـی و سـنجش مـداوم و منظـم نیازهـا و میـزان رضایـت مردم و پوشـش
کامـل و جامـع جامعه آماری ،سـازوکار مباحث مهندسـی دادهکاوی را مسـتقر نمـوده و با برپایی

تشـکیالتی بـرای مطالعـه و اجمـاع بهمنظـور تحلیل نظـرات و سیاسـتگذاری و تصمیمسـازی
الزم ،سـهم و مـرز پایـشمردمـی را ارائـه میکند.

بـر اسـاس تعریـف فـوق ،بخشـی از اطالعـات و دادههای دریافتـی بهطور مثـال از تماسها

و پیامکهـا بـه سیسـتم مهندسـی دادهکاوی نیاز دارد کـه با فرمول و سـامانههای مرتبط خروجی

آن در اختیـار قـرار میگیـرد؛ امـا بخشهـای مهمـی از نظـام جامـع بازخـورد در الگـوی پایـش

مردمی مشـتمل بر سـامانه نظارت عمومی و نیز تشـکیالت تحلیل نظرات و تصمیمگیر اسـت.
پُرمسـلم اسـت کـه پـس از دریافت اطالعات ،با حجم وسـیع ،خـام و گسـتردهای از اطالعات با

سـطوح کیفی مختلف روبهرو هسـتیم 1.از طرفی به جهت اطمینان از مقبولیت و جهانشـمولی
اطالعـات احصاشـده بـا مراعات اصل پارتـو ،2تجزیهوتحلیل اطالعـات در دو بُعد کلی صورت

میگیرد .در مرحله اول ،اطالعات صریح دریافتشـده از همه بسـترهای فنی و در مرحلهدوم با

اتـکا بـه تکنیکهای تحلیلی نوین مبتنی بر تحلیل علوم شـناختی بر اسـاس دادههای مسـتخرج
از شـبکههای اجتماعـی و فضـای مجـازی؛ لـذا نیاز به تشـکیل کارگروه یا مجموعه حرفـهای در
1. Big Data

 .2قاعده  80/20بدین معنا است که در هر چیزی ،میزان اندکی ( 20درصد) دارای اهمیت حیاتی و بسیاری ( 80درصد) کماهمیت و
یا دارای اهمیت ناچیز است.
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سـاختار نیـرو بدیهـی اسـت ،تا ابتدا بـا اسـتفاده از فنون مهندسـی احصای اطالعات گسـترده و

دادهکاوی و نیز دسـتهبندی اطالعات ،خوشـههای اطالعاتی استخراجشـده حاصل از دو بخش

دادههـای صریـح و مبتنـی بـر علوم شـناختی در اختیار تیمی متشـکل از فرماندهان عالـی ،گروه،
مدیـران نظارتـی ،سـتاد و صـف مربوطـه ،کارشناسـان نظـارت و ارزیابـی و سـایر عوامـل دخیل

در جامعـه مخاطـب (پلیـس راهـور) قرار گیرد تا شـاخصهای استخراجشـده از سیسـتم پایش

مردمـی ،مـدون و زمینـه ارائـه و ابلاغ فراهـم شـود .در پایـان ،طراحـی و اجـرای نظـام و فرایند
بازخورد به پایشـگران بهمنظور تشـویق ،تداوم پایش و اصالح پایشـگری ضروری خواهد بود.

در پایـان ،پیشـنهاد میشـود کـه تمرکـز بـر شـبکههای اجتماعـی و فضـای اجتماعـی و ابزار

مبتنـی بـر وب بـا رویکـرد پیشفناورانه و تحلیل و رصد عمومی این شـبکهها بهصـورت مداوم
در نیـروی راهـور اجـرا و نتایـج آن ً
کاملا نظاممنـد شـود .تحقـق ایـن امـر نیازمنـد پژوهشهای

گسـترده و همهجانبهای اسـت.

انتقـال ،دریافـت و ارسـال مـداوم و مؤثـر پیام بیـن عموم مردم و پلیـس ،امری صرف ًا تکنیکی

و ابزاری نیسـت ،بلکه وجود جذابیت و عناصر هنرمندانه و بهرهگیری از رسـانه از جانب خود
نیـروی راهـور نیز اهمیت فراوان دارد؛ لذا پیشـنهاد میشـود که نظـام ارتباطی نیرو با بدنه جامعه

با توجه به الزامات تحولی جامعه با اسـتفاده هنرمندانه و حرفهای از رسـانه تقویت شـود.

همچنین پیشنهاد میشود که فرماندهان و مدیران ارشد پلیس راهور ،اهکارهایی را بهمنظور

بهرهگیـری از نظـرات نخبـگان و دادههـای مجامع علمی و دانشـگاهی و مراکز پژوهشـی داخلی
و خارجـی پیشبینـی کننـد تـا بهطـور جداگانـه و بهمـوازات پایش مردمـی عمومـی ،راهبردهای
خاص را متناسـب با مأموریتهای سـازمانی نیرو تدوین و ارائه کنند و بر اسـاس این راهبردها،

سـازوکار موردنیاز تحول سـازمانی در راهور را پیریزی کنند .در این سـازوکار باید یک سـاختار

سـازمانی سـفارشدهنده خالق طراحی شود و اسـاس ارتباطات و فرهنگسازمانی را خالقیت

و نوآوری شـکل دهد.
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