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چكيده
- اي خاص براي گردآوري دادهيك روش كيفي، هم رويهمطالعه موردي هم به عنوان يك طرح، هم 

اي كه در سازمان خاصي انجام شده باشد اما هر مطالعه. ها و هم يك استراتژي پژوهش معرفي شده است
پژوهشي كه . توان مطالعه موردي ناميدآوري شده باشد را نميو اطالعات آن صرفا با روش پيمايش گرد

تري را دنبال گيرد، الزم است به لحاظ روش شناختي، روندهاي مشخصميعنوان مطالعه موردي  به خود 
هاي اساسي طراحي يك در اين مقاله به منظور توصيف تحقيق موردي، پس از مروري بر روش و گام. كند

هاي اثربخشي يكي از اي از يك تحقيق موردي كه با هدف كشف شاخصمطالعه موردي مناسب، نمونه
در . انجام شده، مورد بحث و بررسي قرار گرفته است) بنياد كودك اروميه(ي كشور سازمانهاي غيردولت

هاي موردي، بهتر است نهايت پيشنهاد شده است كه به دليل ابهامات موجود در انجام پژوهش
هاي تري استفاده كنند، هدف و روشپژوهشگران در استفاده از اين نوع روش، از چارچوب ساختاريافته

هاي پژوهش را كه در هدايت تحقيق موردي طالعات خود را به روشني بيان كرده، سوالگردآوري ا
آيند  به درستي تدوين كرده و از برداشتهاي اهميت بسياري داشته و نقطه آغاز پژوهش به شمار مي
. نادرستي كه در زمينه مطالعات موردي مطرحند اجتناب كنند

هاي غيردولتي، بنياد كودك اروميهمطالعه موردي، اثربخشي سازمان:كليديمفاهيم
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مقدمه
رغم استفاده گسترده بسياري از پژوهشگران از روش مطالعه موردي، در مورد تعريف و به

مطالعه موردي هم به عنوان يك طرح، هم يك روش . هدف اجراي آن توافق چنداني وجود ندارد
توصيف شده ها و هم يك استراتژي پژوهشدآوري دادهگراي خاص جهتكيفي، هم رويه

از نظر برخي انديشمندان، مطالعه موردي يك روش نيست بلكه يك .(Meyer,2001)است
استراتژي پژوهش است كه در آن بستر پديده به عنوان بخشي از طرح پژوهش در نظر گرفته 

. كار روندهر دو ممكن است بههاي كمي، كيفي يا در اين استراتژي، تعدادي از روش. شودمي
نيمه ساختار يافته تا نسبتا (مشاهده مشاركتي، مشاهده مستقيم، قوم شناسي، مصاحبه 

هاي كانوني، تحليل اسناد و حتي پرسشنامه يا تركيبي از همه موارد مذكور ، گروه)غيرساختاريافته
تعريف ضعيف از واژه برخي انديشمندان معتقدند .(Hartley,2004)ممكن است استفاده شوند

اين امر به ادراك . فرضهاي متعددي درباره اين روش منجر شده استمطالعه موردي به پيش
در . .(Bergen and While 2000)ضعيف از روش شناختي مربوط به اين نوع پژوهش انجاميده است

در عمل قاعده ،)بنياد يا پيمايشنظريه داده(هاي پژوهش كمي و كيفي واقع، بر خالف ساير روش
البته اين مي تواند هم به عنوان يك نقطه ضعف . خاصي براي هدايت پژوهش موردي وجود ندارد

سو نقطه قوت است زيرا به پژوهشگر آزادي عمل بيشتري از يك. و هم يك نقطه قوت تلقي شود
ن از سوي ديگر، ممك. دهدها ميهاي گردآوري دادهبراي مطالعه فرايندهاي پژوهش و روش

اند؛ هايي بينجامد كه به نادرستي نام مطالعه موردي به خود گرفتهپژوهشهاي ديگر است به گونه
تري را دنبال شناختي بايد روندهاي مشخصكه پژوهش موردي واقعي، به لحاظ روشدرحالي

. (Meyer,2001)كند
اسي در هاي اسهاي آن، گامدر اين مقاله ضمن توصيف روش مطالعه موردي و گونه

اي از يك گيرد و در پي آن، نمونهيك مطالعه موردي مناسب مورد بحث قرار ميانجام
اثربخشي يكي از سازمانهاي غيردولتي كشورهايپژوهش موردي با هدف كشف شاخص

. ،  بررسي شده است)بنياد كودك اروميه(

روش مطالعه موردي 
هاي علوم ات سازماني در رشتهاي در مطالعروش مطالعه موردي به ميزان گسترده

اين روش به بررسي .شودشناسي استفاده ميشناسي، روابط صنعتي و انساناجتماعي، روان
پردازد و بستر و زمينه پديده مورد عميق يك يا چند سازمان در طول يك دوره زماني مي
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درباره درگير مطالعه موردي، .(Hartley,2004 ;Meyer,2001)گيردبررسي نيز مد نظر قرار مي
و (Harrison, 2002)هاي جهان اجتماعي و معنا بخشيدن به آنهاست شدن در پيچيدگي

يكايك افراد را به هايسازند تا سطح خرد يا اقدامهاي موردي، پژوهشگرها را قادر ميپژوهش
منطق پژوهش موردي، .سطح كالن يا ساختارها و فرايندهاي اجتماعي وسيع، پيوند دهند

آمدهايي را در استداللي علّي درباره اين امر است كه چگونه عوامل اجتماعي عام، پيارايه 
هايي را درباره بستر يك مورد خاص و پژوهش موردي سؤال.كنندهاي خاص ايجاد ميمحيط
. كندهايي به توليد نظريه و تفكر نو كمك ميچنين سؤال. كندهاي معين آن طرح ميويژگي

ها را به وجود توانند بهترين نظريهكه به درستي انجام شوند، ميرتيها،در صواين پژوهش
پژوهش موردي براي بررسي فرايندها يا ).Walton1992;,aughanV(1992,آورند

چرا و چگونه مانندهاييرود؛ بنابراين، براي پاسخگويي به سوالرفتارهاي جديد بكار مي
هاي متعددي از شگر را قادر مي سازد تا جنبهمشاهده دقيق و عميق وقايع، پژوه. مناسب است

در .(Meyer,2001)ها را در ارتباط با يكديگر بررسي كندپديده مورد بررسي را مطالعه كرده، آن
، هاتتفاوتها و تشابه مشاهدسپس با. شودبه جاي فرضيه سوال مطرح ميمورديمطالعه

شودهايي انجام ميبنديدستهبه دست آمده و بر اساس آنها ابتدايي اي از روابطمجموعه
(Mayring, 2007).گر ممكن است يك يا دو مورد را به طور وسيعي مطالعه كرده پژوهش

مطالعه موردي به جاي منطق استقرايي مبتني بر . يا مجموعه خاصي از موردها را مقايسه كند
پژوهشگر به طور دقيق، يك يا چند مورد .برد، منطق تحليلي را بكار مي1شمارش اعداد

وي در بستر . كند تا به طور تحليلي و مشروح، درباره آن مطالعه كندكليدي را انتخاب مي
موردها، . كندخاصي كه مورد در آن واقع شده، روابط ميان عناصر و اجزاي آن را بررسي مي

. ا واحدهاي جغرافيايي باشندها، رويدادها يها، جنبشها، سازمانممكن است افراد، گروه
هاي هاي حاصل از چنين مطالعاتي مفصل، متنوع و وسيع بوده و دربرگيرنده دادهمعموالً داده

پژوهش موردي و كيفي، لزوماً يكسان . كيفي پيرامون تعداد معدودي از موردها هستند
تقريباً كليه وكنندهاي موردي از رويكرد كيفي استفاده مياما، بيشتر پژوهش. نيستند

هاي كيفي در جستجوي ساختن تصويري براساس دانش عميق و مشروح موارد پژوهش
هاي ديگر پژوهش تفاوت مهم روش مطالعه موردي با روش). 1390نيومن، (هستندمعدودي

بنياد يا پژوهش ميداني، در آن است كه در مطالعه موردي، پژوهشگر كيفي مانند نظريه داده
هاي مفهومي از آزادي عمل بيشتري برخوردار بوده و ها يا چارچوبي نظريهبراي بكارگير
. ها در نظر گرفته شوندتوانند به عنوان راهنماي پژوهش و تحليل دادههايي ميچنين نظريه
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هاي نظري بر اساس بنياد يا پژوهش ميداني، ديدگاهاين در حالي است كه در نظريه داده
بدون چارچوب نظري خطر اهگيرند و از نظر برخي پژوهشگرهاي دسته اول شكل ميداده

.(Meyer,2001)معني از پديده مورد بررسي وجود داردتبيين بي

هاي مطالعه مورديگونه
تواند به دو شكل ساختار يافته و غيرساختاريافته از نظر برخي نويسندگان، مطالعه موردي مي

نامه مشخصي براي پژوهش خود داشته و همه گر طرح و بردر حالت اول، پژوهش. انجام شود
هايي گردآوري شوند را از پيش شناسايي كرده و متغيرهايي را كه قرار است درباره آنها داده

گري كه چنين حالتي را پژوهش. كندچارچوب مصاحبه و طرح كدگذاري احتمالي را تعيين مي
هاي جديد و را بر روي ايدهدهد ممكن است با اين خطر مواجه شود كه ذهن خودترجيح مي

گر طرح از پيش تعيين شده مشخصي در حالت دوم، پژوهش. هاي احتمالي پيش رو ببنددگزينه
اي گيرد كه شكل از پيش تعيين شدهها در نظر ميندارد و پژوهش را به عنوان سفري به ناشناخته

البته اين حالت به اين . اردكه ممكن است به عنوان محدوديتي بر سر راه مشاهداتش عمل كند ند
پژوهشگري كه . معني نيست كه پژوهش اصال چارچوب نظري يا سوال تحقيق نداشته باشد

دهد از چنين روشي استفاده كند، ممكن است با خطر غوطه ور شدن بيش از حد در ترجيح مي
تيب، بستر پديده به همين تر. ها و افتادن در دام داستان سرايي به جاي نظريه پردازي بيفتدداده

منظور ازثابت آن است كه پديده مورد . تواند بين دو طيف ثابت و پويا قرار گيردمورد مطالعه نيز مي
دهند آثار فرايند تغيير را پس از استقرار گرها ترجيح ميبرخي پژوهش. مطالعه نسبتا پايدار است

منظور از پويا آن است كه پديده . دسال پس از اعمال تغييرات مطالعه كنن3تا 2يك پديده و شايد 
هاي مجازي به عنوان ابزاري مانند استفاده از سازمان. مورد مطالعه به سرعت در حال تغيير باشد

توانند چه با يك بستر پويا همراه شوند، ميهاي موردي غيرساختاريافته چنانپژوهش. براي تغيير
.(Hartley, 2004; Harrison, 2002)ابهام را دو چندان كنند 

مطالعه موردي ذاتي زماني . است4و جمعي3، ابزاري2مطالعه موردي دربرگيرنده سه گونه ذاتي
اش و فهم بهتر يك مورد خاص، بدون نيت شود كه پژوهشگر با توجه به عاليق ذاتياستفاده مي

موردها با پژوهش موردي ابزاري به بررسي . پردازددهي يا نظريه پردازي به مطالعه ميتعميم
بنابراين، تفاوت ميان مطالعه موردي . هدف ايجاد بصيرت درباره يك موضوع خاص اشاره دارد

- شود بلكه به هدف از مطالعه مورد بازميذاتي و مطالعه موردي ابزاري به خود مورد مربوط نمي
در دهي به ساير موردهايك مورد ممكن است به عنوان يك مورد خاص يا با هدف تعميم. گردد
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معتقد ) 1995(5هرچند استيك. (Stake, 1995, 2005; Luck et al., 2006)نظر گرفته شود
است كه يك مطالعه موردي خوب نبايد به قابليت خاص آن براي يك جامعه يا ميزان عموميت 

نوع سوم مطالعه موردي، مطالعه موردي جمعي است كه دربرگيرنده گردآوري . داشتن وابسته باشد
از تعدادي مورد براي فهم يك پديده خاص يا شرايط كلي است؛ در واقع، نوعي مطالعه اطالعات 

مطالعات موردي چندگانه معموال . شودموردي ابزاري است كه به موردهاي متعددي بسط داده مي
 ,Anaf)شوند اند و اغلب با هدف تكرار و تعميم دهي انجام ميپيرو نگرش اثبات گرايي

Drummond & Sheppard, 2007; Scheib, 2003; Stake, 2000)
بندي نيز مطالعه موردي را به سه نوع اكتشافي، توصيفي و تبييني دسته) 2003(6يين

هاي متعددي براي پژوهشگران آتي در دستور در مطالعه موردي اكتشافي، فرضيه.كرده است
شود و در ي ميگيرند؛ در مطالعه موردي توصيفي يك پديده توصيف و بررسكار قرار مي

مطالعه موردي تبييني، به تبيين ابعاد و بحثهاي علت و معلولي شناسايي شده در پژوهش 
همچنين، پژوهشهاي موردي ممكن است براي تحقق هدفهاي .شودتوصيفي پرداخته مي

تواند توصيف، آزمون هدف از انجام يك مطالعه موردي، مي. متعددي مورد استفاده قرار گيرند
.(Eisenhardt,1989)پردازي باشده يا نظريهيك نظري

مشكل . باشند7توانند داراي يك يا چندين مورددر نهايت اينكه مطالعات موردي مي
پذيري آنها و تعصب در پردازش مطالعات موردي داراي يك مورد محدوديت در تعميم

دهند يشنهاد مياطالعات است، به همين دليل برخي نويسندگان استفاده از چندين مورد را پ
كنند از آنجاكه هدف مطالعات موردي بررسي ضمن آنكه در عين حال بر اين امر تاكيد مي

در مطالعه ) 2001(8براي مثال مير. عميق است، تعداد موردها تا جاي ممكن بايد اندك باشد
ا هم خود دو مورد را انتخاب كرده تا در عين امكان مطالعه عميق، بتواند اين دو مورد را ب

توانند به طور عميق از نظر برخي انديشمندان هرچند مطالعات يك موردي مي. مقايسه كند
پردازي تري براي نظريهوجود يك پديده را تبيين كنند، اما مطالعات چندموردي، مبناي غني

. (Eisenhardt,2007)آورندفراهم مي

هاي انجام  مطالعه مورديگام
نظر برجسته پژوهش موردي، معتقد است كه تنها صاحب) 2003و1993، 1989(يين
هاي زير در نظر توانند مطالعه موردي ناميده شوند كه در طراحي آنهاگامهايي ميپژوهش
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هاي گردآوري انتخاب رويه) 3گيري، تعيين زمان نمونه) 2انتخاب مورد، ) 1: گرفته شده باشد
).1جدول (مدارك ها نظير مصاحبه، پرسشنامه، مشاهده و اسناد و داده

(Yin, 1989,1993)هاي طراحي مطالعه مورديگام. 1جدول 

نكات قابل توجهتقسيم بنديهاگام

انتخاب مورد

نمونه گيري تكي يا 
چندتايي

يك مورد بررسي شود يا چند مورد كه بعدا امكان 
.مقايسه آنها با هم فراهم شود

بين موردي باشد يا درون مورديواحد تحليل

زمان 

گيرينمونه

تعداد دفعات گردآوري داده
با چند بار نمونه گيري مي توان اطالعات مورد نياز را 

براي تحليل مورد مطالعه پوشش داد
بهترين زمان براي ورود به سازمان مورد مطالعهزمان ورود به مطالعه

انتخاب شيوه 

گردآوري داده

مصاحبه
انتخاب مصاحبه شوندگان•
ساختار يافته يا غير ساختار يافتهمصاحبه •
استفاده يا عدم استفاده از ضبط صوت•

انتخاب مستندات•بررسي مستندات 
استفاده از مستندات•

مشاهده

مشاركت كامل، مشاركت (انتخاب روش مشاهده •
)مشاهده گر، مشاهده گر مشاركتي، مشاهده گر كامل

زمان شروع مشاهده•
مدت زمان مشاهده•
مشاهدهافراد مورد•

: نيز معتقد است شش مرحله براي انجام مطالعه موردي بايد طي شوند) 2004(9هارتلي
) 4ها، آوري نظام يافته دادهجمع) 3دسترسي به محيط مطالعه، ) 2انتخاب مورد مطالعه، ) 1

.ترك ميدان مورد مطالعه) 6ها و تحليل داده) 5ها، آوري دادهمديريت گرد
شود كه متناسب با هدف موردي براي مطالعه انتخاب مي.مطالعهانتخاب مورد 

.(Hartley,2004)هاي پژوهش پاسخ دادگر بوده و با بررسي آن بتوان به سوال يا سوالپژوهش
و نه به 10گيري هدفمندهاي درون آن، با توجه به روش نمونهمورد مطالعه و همچنين نمونه
هايي را انتخاب شگر با  قصد و نيت قبلي، نمونهپژوه. شوندصورت تصادفي انتخاب مي
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. (Jason & Gerring, 2008)تر مورد مطالعه كمك كندكند كه او را در بررسي عميقمي
گيري هدفمند براي انتخاب افراد خاصي كه در زمينه موضوع پژوهش اطالعات مفيدي نمونه

د براي مطالعه عميق گيري هدفمنگر ممكن است از نمونهپژوهش. دارند، مناسب است
البته . ورد نظر به دست آوردگروههاي مموردهاي خاصي استفاده كند تا فهم عميقي از

گاه پي نخواهد برد كه آيا موردهاي گيري هدفمند، هيچگر با استفاده از روش نمونهپژوهش
.، معرف كل جامعه هستند يا خيرانتخاب شده

هاي اجتماعي بستگي مطالعه، به مهارتدسترسي به مورد.دسترسي به مورد مطالعه
ها، تعهدات و كسب پشتيباني افراد صاحب نفوذ در سازمان زنيخواهد داشت و نيازمند چانه

.(Neuman, 2006)مورد مطالعه است
بر اساس عمق و گستردگي مباني نظري، تمركز .انتخاب يك چارچوب نظري اوليه

. پذير باشدك مباني نظري مشخص يا بسيار انعطافتواند كامال بر ياوليه مطالعه موردي مي
ها و معتقدند كه بايد ساختاري وجود داشته باشد تا پژوهشگر را از غرق شدن در دادههاگرپژوهش

البته چارچوب نظري اوليه نبايد . پردازي برحذر داردگرفتار آمدن در داستان سرايي به بهاي نظريه
.كنددر انتها به آن دست پيدا ميگر اي باشد كه پژوهشهمان نتيجه

ابتدا بايد ساختار و كاركردهاي سازمان و يا گروه مورد .هايافته دادهگردآوري نظام
گردآوري . اي اكتشافي انجام گيردبه اين منظور شايد الزم باشد مصاحبه. مطالعه مرور شود
هايي توان از سوالمنظور ميبه اين . ريزي شده باشديافته و از پيش برنامهداده ها بايد نظام

براي مثال، آيا من اين رفتار يا فرايند را از ميان . دهنداستفاده كرد كه ذهن را جهت مي
ام؟ آيا افراد ديگري كه ديدگاه يا تبيين مجموعه اطالعات كافي به عنوان نمونه انتخاب كرده

هاي كنوني مرا تاييد پيش فرضهايي كهمتفاوتي با اين امر داشته باشند وجود دارند؟ آيا داده
به منظور افزايش ارزش حقيقي يك مطالعه موردي .(Hartley,2004)نكنند هم وجود دارند؟

فقيهي و بامداد صوفي، (هاي گردآوري اطالعات استفاده شود بايد از كثرت گرايي در روش
مشاهده و در مطالعه موردي نوعاً از بررسي مستندات، مصاحبه،). Thompson 2004؛ 1378

هاي ها نيز به محدوديتآوري دادههاي گردالبته روش. شودحتي پرسشنامه استفاده مي
هاي مورد داده.(Yin, 1989,1993)زماني، منابع مالي و دسترسي بستگي خواهند داشت

يا تركيبي از) به صورت اعداد(يا كمي ) در قالب واژگان(توانند كيفي استفاده در مطالعه موردي مي
هاي مطالعات موردي را براي يك دوره زماني پژوهشگرها داده.(Eisenhardt,1989)آنها باشند 

ها ممكن است در حين چند ماه، چند سال و يا در حين چندين دهه داده. كنندميگردآوري
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هاي مختلفي چون در يك پژوهش موردي،از داده) 1992(11براي مثال والتون. گردآوري شوند
ها، هاي رسمي و غيررسمي، آمارهاي حاصل از سرشماري، نقشهيم، مصاحبهمشاهده مستق

استفاده از ابزارها . ها، اسناد تاريخي مختلف و اسناد اداري استفاده كردهاي قديمي، روزنامهعكس
ها تصويري غني از واحدهاي تحليل منحصر به فرد يا روشهاي مختلف براي گردآوري داده

-تري ايجاد ميتر و متقاعدكنندهو مطالعه موردي دقيق(Pegram, 2000)دهدارائه مي
.(Yin 1994; Casey and Houghton 2010; Houghton, et al., 2013)كند

هرچند گردآوري اطالعات هرچه بيشتر در مطالعه موردي .هامديريت گردآوري داده
ز خود سوال كند كه آيا ها بپردازد و ابرانگيز است اما پژوهشگر بايد به مديريت دادهوسوسه

ام حاصل چه كه تا كنون به دست آوردههاي بعدي مطالبي بيش از آنها يا مشاهدهمصاحبه
ها تواند گردآوري دادهها به حد اشباع رسيد پژوهشگر ميكند؟ به عبارتي ديگر، وقتي دادهمي

گيري تصميمها آوري دادهبه هر حال در جايي بايد براي توقف گرد. را متوقف كند
ها بپردازد كه ديگر هيچ پژوهشگر بايد تا جايي به گردآوري داده.(Hartley,2004)شود

متوقف كردن . شودناميده مي12چنين فرايندي اشباع تئوريك. شواهد جديدي به دست نيايد
ها گردآوري شود و ها ممكن است باعث شود كه تنها بخشي ازدادهزودهنگام گردآوري داده

البته تشخيص زمانيكه اشباع نظري حاصل شده . ن غناي الزم تئوريك حاصل نگرددبنابراي
تشخيص اشباع نظري . است حتي براي پژوهشگرهاي باتجربه هم چندان مشهود نيست

نشانه اشباع تكرار . اي باشد نيازمند تجربه استبيش از آنكه وابسته به يك معيار مقايسه
ود است كه به بستر تجربي و هم تجربه و تخصص اطالعات و تصديق طبقات مفهومي موج

. (Suddaby, 2006)پژوهشگر وابسته است 
آوري هاي آزمايشي و پيمايشي، در مطالعه موردي، گردبر خالف پژوهش.هاتحليل داده

تواند نقطه قوتي براي ايجاد اين امر مي. ها فرايندي تكرارشونده دارندو تحليل داده
هرچند اين خطر را دارد كه . يد كه بنيانشان در شواهد تجربي استهايي به شمار آنظريه

هاي مازاد و جالبي شود كه پژوهشگري كه به اشباع اطالعات رسيده همچنان جذب داده
هايي بنديها و ايجاد دستهبا توصيف دقيق داده. كارآمدي چنداني در پيشبرد پژوهش ندارند

.توان مانع اين امر شدند ميكه رفتارها و فرايندها در آن قرار گير
ها، بايد سازمان مورد مطالعه را ترك كرد و پس از گردآوري داده.ترك مورد مطالعه

پيش از آن كليه اطالعات ناقص را تكميل كرده و هرگونه اطالعات ديگري را كه الزم است 
.(Hartley,2004)به دست آورد 
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هاي اثربخشي هدفش كشف شاخصاي از يك پژوهش موردي كه در ادامه، نمونه
.گيردغيردولتي است، مورد بحث قرار مييك سازمان

اثربخشي بنياد كودك اروميه:اجراي روش
رك سازماني وجود دارد كه دروشهاي سنجش اثربخشيباره درديدگاههاي مختلفي

در .گيردمورد توجه قرار بايد در اين باره هايي است كه هاي سازمان از نخستين گامهدف
:استاشاره كردهروشبه چهار )1986(13نزمينة روشهاي سنجش اثربخشي، كامرو

براي مثال (ها كه ميزان دستيابي به هدفيابي به هدفروش مبتني بر دست) 1
به عنوان معياري براي سنجش ...) جلوگيري از دست دادن بازار و ، حداكثررساندن سود

هاي توليدي و تجاري كاربرد ن روش بيشتر در سازماناي.شوداثربخشي در نظر گرفته مي
ميزان يا درجة موفقيت سازمان در بهاثربخشي سازمان كه روش سيستم تأمين منابع) 2. دارد

توانايي آن در بهره برداري از محيط خود در جهت تأمين و كسب منابع مورد نظر از محيط 
كه بر اساس بر فرايند درون سازماني روش مبتني)3. مرتبط استمنابع ارزشمند و كمياب 

بوده و اعضاي آنسازمان اثربخش سازماني است كه از سالمت سازماني الزم برخوردار آن، 
استراتژيك روش) 4و باشندتعهد سازمانيمندي، احساس مسؤوليت و داراي انگيزش، عالقه

ها و ه به خواستهسازمان اثربخش سازماني است كآن، بر اساس كه سازمان بنيانگذاران
.نظرات كساني كه آن را پايه گذاري كرده اند پاسخ دهد

هاي بخش خصوصي كه هدف آنها كسب سود بيشتر است، سنجش اثربخشي در سازمان
هاي غيردولتي بسيار كلي هستند و بنابراين سازمانهايكار چندان دشواري نيست اما هدف

يتعاريف متعدد). Courtney, 2002(رندگيري ندابراي اندازهمقياس روشن و واضحي 
هايي ارگانمتحد وسازمان ملل جملههاي مختلف ازسازمانتوسط سازمان غيردولتيازواژه 

به نظر دانشگاه جان هاپكينز پژوهشگران در اين ميان، تعريف. مانند آن ارائه شده است
كه در هر هستندهايي سازمانهاي غير دولتي سازمانبر اساس اين تعريف،. رسدتر ميجامع

سازمان حداقل تا حدودي ، رسمي) 1:قابل قبولي داشته باشندمصداقزير ويژگي5يك از 
ي از او درجهمعينجلسات منظم، كارمندان به لحاظ نهادينه است، احتماال به ثبت رسيده و  

از نظر ت است، اما اگرچه در حمايت دولسازمان ، غيردولتي) 2رسميت دارد؛ پايداري سازماني 
ممكن است سازمان اضافه درآمدداشته باشد، اما ،غير انتفاعي) 3آن مجزاست؛ نهادي از 

، استقالل در شيوه اداره) 4؛ اضافه درآمد به صاحبان يا مديران سازمان تعلق نمي گيرد
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بيشتر ، داوطلبانه) 5؛ سازمان جهت كنترل و مديريت فعاليتهاي خود توانا و مجهز است
).(Hailey & Smillie, 2001دهنداركنان سازمان را داوطلبان تشكيل ميك

سايرغيردولتي بادر سازمانهايمعيارهاي اثربخشيمعتقدندهابسياري از پژوهشگر
ها، ساختار، اندازه و ها، استراتژيها، روشو با توجه به تنوع هدفسازمانها متفاوت است
واحد و خاص براي سنجش اثر بخشي آنان وجود نداردها، يك مدل پيچيدگي اين سازمان

)Drucker,1990.(با پول مانند بخش خصوصي ها را عملكرد اين سازمانتوان بنابراين، نمي
نيز بايد مد نظر قرار گيرندمعيارهاي اخالقي و ارزشي بلكه عوامل ديگري چوناندازه گرفت

(Herman & renz, 1999).هاي غيردولتي به ، اثربخشي سازمانهااز نظر برخي پژوهشگر
ها در رشد، توسعه و تقويت سازمانهاي كوچك و متنوع  محلي و پيوند دادن معناي توانايي آن

 ,Edward ,1999)اين واحدهاي سازماني به بازارها و ساختارهاي سياسي سطوح كالن است

و پاسخ به ه رسالت پايبندي ب،مالك موفقيت و اثربخشي در يك سازمان غير دولتي؛ (2009
بدون شناختن شكل گرفته است و سنجش آن،است كه سازمان براي تحقق آن ي نياز

گيرندگان و همچنين بدون در نظر گرفتن ، كمكاهدا كنندگان كمك، ذينفعانن، كاربرا
 ;Salamon, Geller & Mengel, 2010)امكان پذير نيستميزان فعاليتهاي داوطلبانه 

Salamon &Young, 2011) .بنابراين سوال نخست اين پژوهش چنين است:
هاي دولتي يا خصوصي نآيا اثربخشي يك سازمان غيردولتي همان اثربخشي سازما

است؟
براي . هاي غيردولتي مطرح شده استهاي مختلفي براي سنجش اثربخشي سازمانمدل

مديريت و ، اثربخشي از دو منظر اثربخشي MIMNOEمثال، در مدل چند بعدي تركيبي
شود ها و در مدل عقاليي، اثربخشي بر اساس رسيدن به هدف سنجيده مياثربخشي برنامه

(Etzioni,1986) ؛ در مدل سيستم تامين منابع،  مبناي سنجش اثربخشي درجه موفقيت
سازمان در كسب منابع از محيط بيروني و ارتباط با بازيگران كليدي خارج از سازمان است و 

كنندگان، اثربخشي سازمان بر اساس درجه اكولوژيك يا مدل رضايتمندي مشاركتدر مدل 
شودو افراد كليدي و مهم اين حوزه سنجيده ميرضايت مخاطبان سازمان غيردولتي

(Connolly, conlon & Deutsch, 1980) .هايي كه در ترين پژوهشيكي از برجسته
موفقيت تتطبيقي در مورد علايمطالعهشده هاي غير دولتي انجام زمينه اثربخشي سازمان

توسط بنياد اين پژوهش. استپاكستان و بنگالدش،در هندآسيايي شش سازمان غيردولتي 
در سال ) و دانشگاه جان هاپكينز(در كانادا  با همكاري آژانس بين المللي توسعه كانادا آقاخان
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مانهاي غير دولتي موفق و استفاده از پي بردن به شيوه مديريت سازش هدفانجام شده كه1997
آنمالك موفقيت سازمان غير دولتي رشد و توسعهدر پژوهش آنان، .ده استها  بوتجربيات آن

اند كه هاي غيردولتي موفق در نظر گرفته شدههايي به عنوان سازمانت و سازماناسشده فرض 
بنابراين . ت خود ادامه داده اندحداقل يك دهه و برخي از آنان چهاردهه با موفقيت به فعالي

شيوه ، افزايش سواد، كاهش فقرو توسعه خدماتي چون بقا در شرايط پيچيده، رشدمعيارهايي چون 
و فرهنگ سازماني خادميت به عنوان رابطه با دولتتيك و برقراري كاريزما، رهبرياداره

هاي در پژوهش.)(Hailey&Smillie,2001ها ذكر شده استمعيارهاي موفقيت اين سازمان
،(Fowler et al., 2002)سازمان غيردولتيويژگي يادگيرنده بودنديگري نيز به عواملي چون 

تعامل با و (Lewis,2001,2003)هاي توسعه با جامعه محلي، دولت ، بازار  وساير آژانسارتباط
:ين پژوهش چنين استبدين ترتيب سوال دوم ا.اشاره شده است(Fowler, 1997)محيط 

هاي غيردولتي كدامند؟نهاي اثربخشي سازماشاخص

گامهاي اجراي مطالعه در اين پژوهش 
دليل انتخاب مورد مطالعه و دسترسي به آن

، اما يا اندتعداد زيادي سازمان غيردولتي تشكيل شدههاي اخير، در ايران و در سال
اندكاغذ باقي ماندهصرفا در حد عنواني بر رويدهند يارا استمراراند فعاليت خود توانستهن
ها و محدوديتاما به رغم). 1381،مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالميگزارش (

رشد نسبتا چشمگيري برخوردار تعدادي سازمان غيردولتي ازتنگناهاي سازماني و محيطي،
كانادا وچند ، مريكاآاكنون درهمكه هايي بنياد كودك استيكي از چنين سازمان. اندبوده

در بنياد كودك دفترو تاسيس شد1372در سال بنياد كودك ايران .كشور اروپائي شعباتي دارد
آموزان كار خود را با  هدف حمايت مادي و معنوي از دانش1376، بطور رسمي از سال ايران 

دانش 3500بيش از ، در ايرانشعبه فعال14بنياد كودك با .مستعد و نيازمند ايراني آغاز كرد
از ابتدائي تا (هاي نيازمند آنان را در مقاطع مختلف تحصيلي آموز مستعد و خانواده

هاي مستمر خويش قرار داده و از شمار قابل توجهي از دانش تحت پوشش كمك)دانشگاه
يت كرده آموزان نابينا ، ناشنوا و بيمار سرطاني و كليوي با ارائه كمكهاي مختلف نيز حما

در اين پژوهش، شعبه اروميه بنياد كودك به دليل وسعت و تنوع فعاليت، رشد سريع در . است
براي مطالعه هادهه اخير و امكان دسترسي به مستندات و مدارك مورد نياز توسط پژوهشگر

كه مخصوص (بيمارستان خيريه تخصصي اميد اروميه، 1368در سال .در نظر گرفته شد
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و در سال به همت گروهي از پزشكان و معتمدين محلي تاسيس شد ،)استكودكان سرطاني
تاسيس بنياد كودك تصميم گرفتند به مديره اين بيمارستان هيئت اعضا هيئت امنا و ، 1382

هاي انجام شده،بر اساس نيازسنجيكه علت اصلي اين اقدام  اين بود. اقدام كننداروميه 
براي درمان به شهرها و روستاهاي اطراف هايشان از ادهكودكان بيماري كه به همراه خانو

بنياد اوليههدف . كردند، در طول درمان نيازمند سرپناهي بودنداين بيمارستان مراجعه مي
ساختمان 1382كودك اروميه ، ايجاد سرپناه مناسبي براي اين قشر خاص بود كه در سال 

بنياد كودك اروميه نامه مقيم امريكا، بهاي ايرانيانمجاور بيمارستان  اميد، توسط كمك
درماني در اختيار -بصورت مركز اقامتييهاي مردمخريداري شدو در مدت دو سال با كمك

شعبه اروميه بنياد كودك در راستاي هدف اصلي بنياد كودك . مراجعه كنندگان قرار گرفت
دوستانه خود هاي نوعليتبضاعت را سرلوحه فعابيكمك به دانش آموزان بااستعدادايران، 
و تحصيالت خود را در كند تا اين دانش آموزان بتوانند در مدرسه بمانند و تالش ميقرار داد

اقدام به 1387سال درديگر، بنياد كودك اروميه سوياز .ي ادامه دهندنشگاهمقطع دا
سال تاسيس يك مهد كودك در بندزنان زندان اروميه براي نگهداري كودكان زير شش

به سر و همچنين دانش آموزان با استعدادي را كه مادرانشان در زندانكردهمادران زنداني  
.ه استهاي مالي مستمر ماهانه قراردادتحت پوشش كمكبرند را مي

انتخاب چارچوب نظري اوليه
بر اساس مباني نظري پژوهش ها،ور شدن بيش از حد در دادهبراي جلوگيري از غوطه

اي اتخاذ شد و بر اساس آن موارد زير به عنوان مهمترين عوامل نظريه اوليهچارچوب
:سازمانهاي غيردولتي در نظر گرفته شدنداثربخشي

.(Drucker, 1990; Hailey&Smillie,2001))پاسخ به يك نياز(موضوع فعاليت  سازمان−
Hailey)سازمانهاي دولتي و بخش خصوصياهدا كنندگان (ذينفعان روابط دوستانه با− &

Smillie ,2001; Sargeant and Woodliffe , 2007).(
).(Hailey&Smillie,2001شيوه رهبري −
)محيط انگيزه بخش و تاثير آن بر عملكرد و رفتار كاركنانايجاد (رهنگ سازماني ف−

Hailey&Smillie,2001).(
).(Hailey&Smillie,2001مديريت مشاركتي−
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....) پاسخگويي،اعتماد،رضايت مشتري و،شفافيت(و حكمراني خوباستانداردهاي مديريت −
(Lewis, 2001, 2003; Sargeant & Lee, 2004).

;Lewis,2001,2003هاط با رسانهو ارتباارتباطات موثر − Sargeant and Woodliffe, 
2007)Fowler, 1997; Hailey&Smillie,2001;.(

Hailey&Smillie)وجود يك ساختار رسمي(سلسله مراتب و شيوه اداره ، ساختار سازماني−
,2001).(

.(Fowler et al., 2002)يادگيري سازماني و سازمان يادگيرنده−
).(Hailey&Smillie,2001; Lewis,2001,2003فرهنگ بومي−

عوامل مذكور محور تنظيم سوالهاي مصاحبه و پرسشـنامه قـرار گرفـت و در پـي آن،      
.به گردآوري و تحليل اطالعات اقدام نمودندهارپژوهشگ

هايافته دادهگردآوري نظام
درموسسه بنياد كودك 1392اوايل سال تا 1391بين تير ماه زمان ورود به مطالعه 

، پرسشنامه و بررسي اسناد و مصاحبهومشاهده ها از تعيين شد و براي گردآوري دادهاروميه
.استفاده شدمدارك
هاي مصاحبه با توجه به چارچوب نظري استخراج شده از مباني سوال. مصاحبه-1

چارچوب نظري با توجه به چند سوال اي بود كه ابتدا روند كار به شيوه.نظري طراحي شد
بعديهايسؤالودشدرنظرگرفتهاصليهايسؤالعنوانبهاستخراج شده از مباني نظري 

.ندشدميطرحهاپاسخمفهومشدنترروشنمنظوربهشدههاي ارائه به پاسختوجهبا
به نظر شما چه فعاليتهايي در بنياد كودك ":اي از سوالهاي مصاحبه عبارت بودند ازنمونه

سازمان و پاسخگويي به موضوع فعاليتآيا "يا "موجبات اثربخشي آن را فراهم كرده است؟
و به همين ترتيب با توجه به ساير "ه باشد؟تواند عاملي درجهت اثربخشي آن بودنيازها مي

هاسوالبه پاسخ .عوامل استخراج شده از چارچوب نظري پژوهش، سوالهايي مطرح شد
.شدميپيگيرانههاي منتهي به سوال

با استفاده (پيشكسوتان و فعالين حوزه سازمانهاي غيردولتياز نفر 15با  در اين پژوهش،
نفر، 15از ميان اين . يافته انجام شدساختارنيمههاييصاحبهم)گيري هدفمنداز روش نمونه

ديگر نفر 7و )هيئت امنا اصلي و افتخاري و هيئت مديره(مديران بنياد كودك ر آناننف8
حوزه و به فضاي اجتماعيشته اشراف كافي به مسائل بنياد داناظران و داوراني بودند كه 
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با فرهنگ آنان.آگاهي كامل داشتندتحقيق يعني شهر اروميه و موقعيت بنياد در افكار عمومي 
و ضمنا با روند آگاه بودههاي تاثير گذار در اين حوزهحاكم  بر جامعه و حتي خرده فرهنگ

از اين . آشنايي داشتندكار و سيستم جاري در بنياد كودك اروميه از زمان تاسيس تا كنون 
ازآنهاتحليلبرايو شدپيادهدقتهابهمصاحبهمتن.نفرمرد بودند12نفر زن و 3ميان 
تكنيك تحليل تم در. شداستفادهداردگستردهكاربردكيفيتحقيقاتدركهتمتحليل

شوند تا بتوان نظر پاسخ بندي ميهاي معنادار طبقهاطالعات بر اساس موضوع در دسته
.(Braun & Clarke, 2006)كرددهندگان را خالصه و تحليل
در پاسخ شوندگان مصاحبهكهرسدمينظرگونه بهها اينمصاحبهبه طور كلي، بر اساس 

ي درذهن اشناسند مقايسهاي كه ميخيريهيهابين بنياد كودك و ساير سازمانها، به سوال
كنند بيشتر به مياثربخشي بنياد كودك ذكر هايكه به عنوان شاخصنكاتيدهند و انجام مي

برخي يگري كه در نكته د. گرددي ديگر بازميهاو سازماناين سازمانتفاوتهاي موجود بين 
رسيد حاميان مالي وبنظر ميبوداشاره شد، تاكيد بر ديده شدن نتايج فعاليتهاها بدان مصاحبه

ايشان بطور ومايلند نتايج كمكهپسندندمياهداف بلند مدتبيش از اهداف كوتاه مدت را 
در . دكنناعتقاد پيدا مي،مردم به آنچه ببينندو تصور بر اين بود كه ملموس و فوري ديده شود 

هاي اثربخشي سازمانهاي غيردولتي، در پاسخ به چيستي شاخصهاهمصاحبتحليلمجموع،
:اندنتايجي را داشته است كه در ادامه مطرح شده

اي را باور دارد يك سازمان غيردولتي خوب سازماني است كه خواسته) 1990(14دراكر
هدفهاتعيينرسد كه روش به نظر مي. گويدايجاد كرده و به يك نياز واقعي ديده نشده پاسخ 

در بنياد كودك باسليقه مديران و نظرات شخصي و حدس و گمان آنو روشهاي حصول 
با تعيين نيازهاي جدي كودكان، سازمان . استازسنجي ، نيومالك تعيين هدفنشدهعيين ت

نظر يكي از مصاحبه شوندگان در . هاي موثري برداردهاي خود گامتواند در جهت هدفمي
:اين باره چنين است

مهد كودك تاسيس شده در بند زنان زندان اروميه پروژه بسيار متفاوتي اسـت،   ... 
كه و نوزاد و شيرخوار هست چكچه كورسد كه در زندان هم  ببه فكر كسي نمي

بخشي هرچه بيشـتر بنيـاد را بـه    راين امر احساس همدلي زيادي ايجاد كرده و اث
...دنبال داشته است

بر مسائلبنياد كودككنندگان به اين امر اشاره كردند كههمچنين، بسياري از مصاحبه
سرشت و ماهيت يعنيفعاليت بنيادكودكخاص موضوعكندو تاكيد ميخيلي حساس 
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توان قضيه نخست بنابراين مي. كند،طوري انتخاب شده كه كمك كردن را ايجاب ميموضوع
:پژوهش موردي حاضر را چنين مطرح كرد

تاكيد بر مسائل حساس و نيازهاي جدي ذينفعان، عاملي در جهت .1قضيه 
.اثربخشي بنياد كودك اروميه بوده است

سازمان غيردولتي و اعتماد به سازمان، رابطه مستقيم پژوهشگران معتقدند بين عملكرد 
 ,Sargeant & Lee)وجود دارد و يكي از مواردي است كه منجر به دريافت كمك مي گردد

رسد كه مردم به بنياد كودك اعتماد به نظر ميها،بر اساس نتايج حاصل از مصاحبه.(2004
در اين رابطه .استبوده ه و مديران بنياد گيرندافراد تصميمعملكرد نتيجه دارند و اين اعتماد 

:گويدشوندگان مييكي از مصاحبه
در . استشدهگيران ارشد باعث اعتماد به مجموعهعتماد به افراد و تصميما...

اعتماد به سازمان حاصل اعتماد به وهمه همديگر را مي شناسندشهر هاي كوچك
افراد معتبر در حضوربااست توانسته يخوببهبنياد كودك...تن سازمان اسافراد آ

رسد كه يكي از عواملي كه اثربخشي د و به نظر ميهيئت مديره اش،جلب اعتماد  كن
، افراد با نفوذ محليبنياد را در پي داشته است حمايت اشخاص مورد اعتمادي نظير 

ستانداري و از مدير سازمان زندانها تا ا. بوده استهاي بنياد ازبرنامهدولتي مسئولين
... كنند به بنياد خدمت كنندسعي ميشهرداري وشوراي شهر، همه 

:شوندگان نيز گفته استيكي ديگر از مصاحبه
گيري مثـل مهـد كـودك زنـدان و     اهداف كوتاه مدت ملموس  و قابل اندازهحصول ....

كه چند سال است مشغول ارائـه خـدمات هسـتند،    ، درماني شماره يك–مركز اقامتي 
....داشته و چنين اعتمادي به بهبود عملكرد بنياد انجاميده استدنبال ه اعتماد را ب

:توان چنين مطرح كردبنابراين قضيه دوم را مي

.بنياد كودك اروميه، عاملي در جهت اثربخشي آن بوده استاعتماد مردم به . 2قضيه 
نشان دادن به آنان، در پژوهشگران معتقدند قدرداني از حمايتهاي اهداكنندگان و توجه

اي داردترغيب حاميان به كمك رساني و ماالً رشد سازمانهاي غيردولتي نقش عمده
Sargeant and Woodliffe, 2007)( . در فرهنگ ايران نيز نظرات ديگران براي افراد مهم

).1386سريع القلم (شود است و از تاييد اطرافيان اظهار رضايت و خرسندي حاصل مي
به . مورد تاكيد قرار گرفتها مصاحبهاكثردر ، از كمك به بنياداهداكنندگاناحساس رضايت
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صحبت از در بسياري از مجامع، مانند اروميه،نه چندان بزرگيدر شهر رسد كهنظر مي
. كمك كردن انجاميده استبه فرهنگ امر كمكهاي شخص الف يا ب به بنياد است و اين 

ها از ييآممكرر و در مجامع  عمومي يا گردهبطوراي كه بنياد ايستهقدردانيهاي مكرر و ش
كنندگان بيان يكي از مصاحبه. تاثير نبوده است، در اين زمينه بيدهدانجام مياهداكنندگان

:كرد
شايسـته ودر  خوشـايند بـوده و  آنانبراي از اهداكنندگان،قدرداني بنياد كودك ....

و بارها اين جمله از بسياري از اهداكنندگان شنيده بارها. شخصيت آنان استخور 
بالفاصله بعد از كمكي به بنياد، خدا چندين برابرش را به من عوض "شود كه مي

وقتي از اهداكنندگان به شيوه مناسـبي قـدرداني شـود، آنـان بيشـتر      . "داده است
ا بـه  نسبت به كمك كردن تشويق خواهند شد و اين امر اثزبخشي بيشتر بنيـاد ر 

...دنبال خواهد داشت
:توان قضيه سوم را به صورت زير مطرح كردبنابراين مي

از ايجاد احساس خوب كمك به ديگران و قدرداني مناسب بنياد كودك. 3قضيه 
.در جهت افزايش اثربخشي آن بوده استعاملي اهداكنندگان، 

هاي حاميان در توانايي سازماندهند كه برخورد مودبانه و صميمانه با ها نشان ميپژوهش
به نظر ).(Sargeant and Woodliffe, 2007اي داردغيردولتي در جذب كمك نقش عمده

در ارتباطات سازماني توانسته است عده پذيريانعطافرسد كه در بنياد كودك اروميه، مي
ه يك سيستم از سازمان نظام مهندسي استان آذربايجان غربي ك. زيادي را با خود همراه كند

فني است،تا سفارت ژاپن كه يك سيستم رسمي است، تا استانداري كه يك سيستم سياسي 
شخصي و ارتباطاتدر مديريت سازمان افراد سرشناس حضور. كنندكمك ميبه بنياد است، 

كه ضمن آن. ان با حاميان مالي و افراد صاحب قدرت در جلب كمك اثرگذار بوده استآن
و پرهيز از رسميت،آنان را به كمك با ديگرانشيوه برقراري ارتباط در احساس صميميت 

:گويدشوندگان چنين ميدر اين زمينه يكي از مصاحبه. كندتشويق مي
حاميان ، تعداد با حاميانههيئت مديرءشخصي اعضاوارتباطات خاصبه دليل... 

در مديريت دانعطاف پذيري زياهمچنين ،اين سازمان بسيار زياد استمالي 
ههاي مختلف سياسي و مذهبي به اين سازمان باعث شده است گروسازمان 

رسد كه اين نوع برقراري ارتباطات عاملي در جهت بهبود به نظر مي. كمك كنند
....اثربخشي بنياد كودك بوده است
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:شودبه همين ترتيب، قضيه چهارم به صورت زير طرح مي

در افـزايش اثربخشـي   با دولت و مردمكودك اروميهبنياد ارتباطات موثر.4قضيه 
.آن نقش داشته است

بر و در حال توسعه، كراراهاي غيردولتي بويژه دركشورهاي آسياييدر ادبيات سازمان
رهبري وقدرت آن در پيشبرد اهداف سازمان تاكيد شده است هر چند كه نقش كاريزماتيك

تقريبادر همه .(Hailey & smillie, 2001)استتر رنگكمغربيينقش آن در كشورها
تاثيرگذار يعاملآن راو هسازمان اشاره شديتها به نقش مثبت و كاريزماتيك مديرمصاحبه

:گويدشوندگان مييكي از مصاحبه.اندكردهعنوان كودك در رشد بنياد 
بهمديران، در اين سازمان هاي خيريهانجمنعضي از مديرانببرخالف... 

...  منافع شخصي وسياسي و انتخاب شدن در شوراي شهر ودنبال 
در كه است ، رفتار تاثيرگذار مديرانيعلت موفقيت بنياد كودك. نيستند

ساير افراد بنياد هم. گذاردت روي مردم مييهمان برخورد اول تاثير مثب
...كنند از چنين رفتاري  الگو بردارندسعي مي

:توان گفتبنابراين مي
برخورداري از شيوه رهبري تحول آفرين  عاملي در جهت افزايش . 5قضيه 

.اثربخشي  بنياد كودك بوده است
هاي غيردولتيسنجش اثربخشي سازمانهمانگونه كه پيشتر آمد، . پرسشنامه-2

بنابراين در اين پژوهش. ها امكان پذير نيستذينفعان متعدد اين نوع سازمانبدون شناختن 
احتمالي در نظرات مصاحبه شوندگان با توجه به عوامل تعصباتبراي كاهش سوگيري و

اي گزينه5سوال بر اساس طيف 25اي شامل ها، پرسشنامه بستهاستخراج شده در مصاحبه
به . گرديداروميه توزيع دفتر 15)حامي مالي(سيصد نفر كفيل ليكرت نيز طراحي شد وميان

دهندگان به جز موارد قيد شده در ا اگر پاسخانتهاي پرسشنامه يك سوال باز هم اضافه شد ت
هاي اثربخشي سازمان مذكور در نظر دارند پرسشنامه، مورد ديگري را نيز به عنوان شاخص

از . پرسشنامه قابل تحليل به دست آمد264پرسشنامه توزيع شده، 300از ميان . اضافه كنند
هاي پرسشنامه از آمار تحليل يافتهها در ميان كل كفيالن توزيع شد، برايآنجاكه پرسشنامه

هاي حاصل از  هاي پرسشنامه جز در يك مورد با يافتهيافته. توصيفي استفاده گرديد
ها تطبيق داشت و كليه عوامل به جز اعتماد مردمي به بنياد كودك، از ميانگيني مصاحبه



1392بهار، 29تم، شماره شمديريت ايران، سال هفصلنامه علوم 

18

هاي ك كه در پاسخاعتماد عموم مردم به بنياد كود. باالتر از سطح متوسط برخوردار بودند
شايد اين . شوندگان كرار با آن اشاره شده بود با توجه به نتايج پرسشنامه تاييد نشدمصاحبه

در واقع شايد همه گروهها عالقمند به . ها نسبت دادنامهامر را بتوان به بي نام بودن پرسش
رقيب قدرتمندي مانند كمك به بنياد نبوده يا به آن اعتماد كامل نداشته باشند؛ بويژه اينكه، 

هاي فرهنگي ايرانيان كم البته به طور كلي، يكي از ويژگي.بيمارستان اميد نيز وجود دارد
يكي از راهكارهاي .(Javidan & Dastmalchian, 2003)اعتمادي به يكديگر است

سازي اهداكنندگان از كيفيت خدمات ارائه شده به كودكان و افزايش چنين اعتمادي، آگاه
مروري بر مباني .(Sargeant et al., 2006)هاي مالي دريافتي استه هزينه كمكنحو

در اين باره، مسئله مهمي سازي اهداكنندگاندهد كه كيفيت خدمات و آگاهنظري، نشان مي
&Andreassen(تواند منجر به اثربخشي سازمانهاي غيردولتي شوداست كه مي

Lindestade, 1998.( ،از ميان نكاتي كه پاسخ دهندگان در همين راستا)حاميان مالي بنياد (
سازي هاي اثربخشي بنياد كودك ذكر كرده بودند، موضوع آگاهبه عنوان ساير شاخص

اهداكنندگان از كيفيت خدمات ارائه شده به كودكان و نحوه هزينه مبالغ دريافتي، به ميزان 
، به اين منظور، اطالعاتي نظير تعداد بنياد كودك. قابل توجهي مورد تاكيد قرار گرفته بود

ها را به اطالع افرادي كه به آنان كمك شده است، كيفيت نتايج حاصل شده و مبالغ هزينه
رسد كه بتوان قضيه ديگري را به صورت زير بنابراين، به نظر مي. رساندحاميان مالي خود مي

:ميه ذكر كردهاي اثربخشي بنياد كودك اروبه عنوان يكي از ديگر ازشاخص

سازي اهداكنندگان از كيفيت خدمات ارائه شده به كودكان و نحوه آگاه.6قضيه 
هاي مالي دريافت شده، عاملي در جهت اثربخشي بنياد كودك اروميه هزينه كمك
.بوده است

مصاحبه و پيمايش نگرشهاي افراد را . بررسي اسناد و مدارك سازماني-3
كنند و محدود به نظرات هاي غيرمعمولي را حذف ميپاسخها و ها نقشسنجند، آنمي

- هايي، از روشاز اينرو بايد در كنار چنين روش. شوند كه قابل دسترسي هستندافرادي مي
استفاده از .(Yeager,2007)هاي ديگري مانند مطالعه اسناد و مدارك هم استفاده شود

ز اطالعات حاصل از اسناد و مدارك ا) الف: اسناد و مدارك به چند روش مفيد خواهد بود
برخي زيراجهت راهنمايي و هدايت مصاحبه و صرفه جويي در زمان مي توان استفاده كرد؛ 

اطالعات مورد نياز در اسناد و مدارك موجود است و نيازي به تالش براي جمع آوري آنها در 
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خچه سازمان و افراد اسناد و مدارك اطالعاتي را از تاري) فرايند مصاحبه وجود ندارد، ب
اسناد و مدارك در خنثي كردن تعصب و سوگيري مصاحبه ) كليدي آن ارائه مي كند و ج

بنابراين، اين پژوهش عالوه بر مصاحبه و پرسشنامه به بررسي .(Meyer,2001)موثر است
همچنين براي افزايش روايي نتايج حاصل از بررسي اسناد و . پردازدمياسناد و مدارك 

همزمان دو نفر كمك گرفته شد، كه يكي از آنها از و كاهش سوگيري در مشاهدات، مدارك 
كارشناسي ارشد خود با موضوع بازاريابي در پايان نامه ، در حال انجامبا اين مطالعه

بوده و ديگري يك روانشناس كه بخاطر كارهاي در بنياد كودك سازمانهاي غيردولتي
در مباني نظري پژوهشهاي كيفي نيز بر اين امر . مكرر داشتتحقيق دكترا با بنياد ارتباط 

هايي، استفاده از نظرات چند تاكيد شده است كه براي افزايش روايي چنين پژوهش
البته كارايي .(Brower, Abolafia &Carr, 2000)تواند موثر باشدپژوهشگرمستقل مي

كند اي كه پژوهشگر تفسير مياين روش در زماني كه فرد ديگر داده ها را به همان شيوه
البته هدف آن نيست كه اين دو فرد دقيقا از ساختار و . تفسير كند افزايش خواهد يافت

فرايندهاي مشابهي استفاده كنند بلكه هدف آن است كه در مجموع بتوانند به نتايج مشابهي 
ومكاتبات در بررسي اسناد و مدارك سازمان (Houghton, et al., 2013).دست پيدا كنند

نسبت به ساير انجمنهاي : منا نكات زير قابل توجه بوداانجام گرفته و صورت جلسات هيئت 
ارائه شده به شود؛ تعداد گزارشهاي بيشتري در اين سازمان انجام ميمكاتبات خيريه،

مطبوعات، گزارشهاي خبري در تلويزيون و بروشورهاي تهيه شده و فيلم مستند و چاپ 
شده و شركت در برگزار هايگردهمايينسبتا چشمگير بوده است؛ تعدادگزارش عملكرد 

هاي پروژهيكي از در نسبتا زياد بوده است و جذب كمك مالي سمينارهاي خارجي با هدف 
؛ بنياد هزار يورو كمك مالي از كشور ژاپن  دريافت نمايد75اخير، دفتر اروميه  توانسته  

د مددجوي خود سيصد كفيل دارد بلكه مرتبا بعلت كثرت نه تنها براي چهارصكودك اروميه
.كندو كمبود مددجو به ساير استانها نيز كمك مي) حامي مالي(كفيل

همانگونه كه پيشتر آمد، يكي از مدلهاي سنجش اثربخشي سازماني مدل سيستم تامين منابع 
نابع از محيط است كه بر اساس آن، مبناي سنجش اثربخشي درجه موفقيت سازمان در كسب م

Yuchtman,and)(1967بيروني و ارتباط با بازيگران كليدي خارج از سازمان  است Seahore .
تا موفقيت آن دانسته شده و معيار اثربخشي در بسياري از موارد، اثربخشي سازمان معادل با

به رشد و توسعهاست كه تعريف شده توانايي سازمان در جلب كمك ماليحدودي به معني
بر اساس بررسي اسناد و مدارك سازماني،  ).Hailey & Smillie,2001(گرددمنتهي مي
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بسياري از جانب اهداكنندگان دريافت كرده است و اين هاي ماليكمكبنياد كودك اروميه 
.  هايش باشدتواند  منجر به توانايي هرچه بيشتر اين سازمان در تحقق هدفامر نيز خود مي
با پول مانند بخش خصوصي را سازمانهاي غيردولتيرزش عملكرد توان انميبنابراين،هرچند 

نيز بايد مد نظر قرار گيرند، اما معيارهاي اخالقي و ارزشي و عوامل ديگري چوناندازه گرفت
از اينرو، به . چنين سازمانهايي غافل شدهاي مالي در اثربخشيتوان از نقش جذب كمكنمي

-قضيه ديگري را نيز به صورت زير به عنوان يكي ديگر از شاخصتوان رسد كه مينظر مي
:هاي اثربخشي بنياد كودك اروميه طرح كرد

جذب هدايا از سوي اهداكنندگان در افزايش اثربخشي بنياد كودك .7قضيه 
.اروميه موثر بوده است
هاتحليل داده-هامديريت گردآوري داده

تواند گردآوري به حد اشباع رسيد پژوهشگر ميها همانطور كه پيشتر آمد، وقتي داده
نشانه اشباع تكرار اطالعات و تصديق طبقات مفهومي موجود است كه . ها را متوقف كندداده

ها و تحليل اسناد و مدارك، مصاحبه، تحليل نتايج پرسشنامه15در اين پژوهش پس از انجام 
به . شوداطالعات جديدي حاصل نميپژوهشگرها به اين نتيجه رسيدند كه ديگر بيش از اين 

توان ها و اسناد و مدارك مي، پرسشنامههاهمصاحبتحليلطور كلي، بر اساس نتايج حاصل از 
شان سود بيشتر هاي بخش خصوصي كه معيار كليدي اثربخشيگفت كه به رغم سازمان

راي سنجش شوند، بهاي دولتي كه با معيار ميزان خدمت رساني سنجيده مياست و سازمان
بنابراين، . هاي ديگري نيز توجه كردهاي غيردولتي، بايد به شاخصاثربخشي سازمان

بر .  هاي دولتي يا خصوصي نيستاثربخشي يك سازمان غيردولتي همان اثربخشي سازمان
توان هفت رسد كه ميگونه به نظر مياساس نتايج حاصل از مطالعه بنياد كودك اروميه، اين

اي از يك هاي اثربخشي بنياد كودك اروميه به عنوان نمونهشاخصصوصقضيه را در خ
تاكيد بر مسائل حساس ) 1: سازمان غيردولتي  لحاظ كرد كه محورهاي اين قضايا عبارتند از

ايجاد احساس خوب كمك به ديگران و ) 3اعتماد مردم به بنياد كودك، ) 2و نيازهاي جدي، 
) 5، ارتباطات موثر با دولت و مردم) 4اكنندگان، قدرداني مناسب بنياد كودك از اهد

سازي اهداكنندگان از كيفيت خدمات ارائه آگاه) 6برخورداري از شيوه رهبري تحول آفرين، 
جذب هدايا از سوي ) 6هاي مالي دريافت شده و شده به كودكان و نحوه هزينه كمك

ل ششم از نتايج تحليل ها، عامپنج عامل اول از نتايج تحليل مصاحبه. اهداكنندگان
با توجه . ها و عامل هفتم از نتايج حاصل از بررسي اسناد و مدارك استخراج گرديدپرسشنامه
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توان جذب بنياد كودك، ترين عامل اثر بخشي رسد مهمبه نظر مي، 7و 6، 3به قضاياي 
حليل و هم در تها و هم در پيمايش هاي مالي بوده است كه هم در مصاحبههدايا و كمك

. استبه آنها اشاره شدهاسناد و مدارك، 
توانند به عنوان علل اثربخشي البته الزم به ذكر است كه هرچند عوامل متعددي مي

سازمانهاي غيردولتي ذكر شوند، اما اقبال عمومي مردم به فعاليتهاي نيكوكارانه،  بخاطر ذات 
بر . گرددهاي خيريه بازنميزمانها نيز هست و صرفا به نحوه عملكرد سااين گونه فعاليت

اساس مباني نظري، بسياري از افراد ممكن است به دليل يك نوع رخداد شخصي در زندگي 
تجربه يك بيماري خطرناك يا مشكل خاص، آشنايي از نزديك با افراد بيمار، محتاج يا (خود 

عملكرد سازمان هاي غيردولتي كمك كنند و اين امر چندان ارتباطي به به سازمان) معلول
اما به هر حال عملكرد موفقيت آميز . (Sargeant & Hartsook, 2008)خيريه نداشته باشد

هاي نهاي غيردولتي و افزايش اعتماد مردم نسبت به آنها در تداوم و استمرار فعاليتسازما
. مردمي تاثير بسزايي خواهد داشت

گيرينتيجه
تواند در بررسي بود كه ميموردي به عنوان روشيهدف اين پژوهش، توصيف روش مطالعه 

- به اين منظور نمونه. دقيق و عميق يك پديده و پاسخ به چرايي و چگونگي آن نقش داشته باشد
هاي اثربخشي يكي از سازمانهاي غيردولتي اي از يك مطالعه موردي كه با هدف كشف شاخص

ين ترتيب كه پس از مرور مباني نظري بد.انجام شده، بررسي شد) بنياد كودك اروميه(كشور 
ها، چارچوب نظري الزم از هاي سنجش اثربخشي اين سازمانهاي غيردولتي و روشسازمان

، پرسشنامه و بررسي مصاحبهومشاهده ها از مباني نظري استخراج شده و براي گردآوري داده
كه در سازمان خاصي انجام شده اي اما بايد توجه داشت كه هر مطالعه. استفاده شداسناد و مدارك

توان مطالعه موردي آوري شده باشد را نميباشد و اطالعات آن صرفا با روش پيمايش گرد
پژوهش موردي، به بررسي عميق يك يا چند سازمان  در طول .(Dul & Hak, 2008)ناميد

هدف آن .  يردگپردازد و بستر و زمينه پديده مورد بررسي مد نظر قرار مييك دوره زماني مي
هاي متعددي از پديده مورد بررسي را در است كه با مشاهده دقيق و عميق وقايع، پژوهشگر جنبه

برخي نويسندگان، مطالعه موردي را به خاطر ظرفيت آن در كشف . ارتباط با يكديگر بررسي كند
علّي براي اي و فهم عميقتر دانش انساني و هدف نهايي آن در كشف ارتباطات كل نگري زمينه

 & Luck, Jackson)دانندها ميتر موقعيت پژوهش، پلي ميان پاراديمتسهيل معناي عميق
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Usher, 2006)تواند به تحول تجارب آن، تحليل انتقادي يك تجربه است كه ميهدفكه
.(Corcoran et al, 2004)ديگر منجر شود

ها به جوامع ديگر تعميم پذيري دادهمانند همه مطالعات موردي، اين پژوهش نيز با محدوديت 
از نظر برخي پژوهشگران، مطالعه يك نمونه خاص در بستر شرايط محيطي كه در . استمواجه 

هرچند . (Meyer,2001)سازدآن واقع شده است، امكان تعميم پذيري را تقريبا غيرممكن مي
ي موردي ديگر نيز هاشوند، براي بسياري از پژوهشهايي كه در يك پژوهش مطرح ميسوال

در نهايت الزم . شود احتماال متفاوتندها ارائه ميهايي كه به آنقابل استفاده خواهند بود، اما پاسخ
ي از نوع مطالعه موردي معموال بدون دقت آكادميك و دستورعمل يبه ذكر است كه پژوهشها

به دليل ابهامات . اندشوند و به همين دليل با انتقادات بسياري مواجهه شدهمشخص انجام مي
هاي موردي، بهتر است پژوهشگران در استفاده از اين نوع روش، از موجود در انجام پژوهش

هاي گردآوري اطالعات خود را به روشني تري استفاده كنند، هدف و روشچارچوب ساختاريافته
ياري دارند هاي پژوهش را كه در هدايت پژوهشهاي موردي اهميت بسبيان كنند وهمچنين سوال

. خوبي تدوين كنندو نقطه آغاز پژوهش به شمار مي آيند به
تواند ، پس نميرسيدتعميم به توان از يك مطالعه موردي نمي: برداشتهاي نادرستي چون

در توسعه دانش علمي موثر باشد يا مطالعه موردي بيشتر براي توليد فرضيه، مناسب است 
پردازي مناسبند؛ يا مطالعه موردي با فرضيه و نظريهها براي آزمونكه ساير روشدرحالي

هاي ازپيش تعيين شده يعني تمايل به تاييد ديدگاه(گر نسبت به تاييد شدن سوگيري پژوهش
اثربخشي مطالعات به هيچوجه از اهميت و ، (Flyvbjerg, 2006)همراه است؛ ) گرپژوهش
.كاهدنميموردي 

:هانوشتپي
.1. Enumerativeinduction  
2. Substantive
3. Instrumental
4. Collective
5. Stake
6. Yin
7. Single or Multiple Cases

8. Meyer
9. Hartley
10. Purposive
11. Walton
12. Theoretical saturation
13. Cameron
14. Druker
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طور مستمر به مددجو كمك شود كه بهطبق تعريف بنياد كودك، كفيل به شخصي گفته مي. 15
.شوداي براي او ارسال ميكند و از طرف بنياد كودك گزارش شش ماههمي
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