
 

 

 

 

 

 

  اجتماعی  نوآوري هاي مدل فراترکیب

  **هرانکی کشتکار      ،      مهران*دهکردي مبینی علی
 28/1/95: اریخ پذیرشت                   7/10/94: تاریخ دریافت

  
 چکیده
 اجتماعی نوآوري تا اند شده باعث که دارند وجود متعددي عوامل امروزه،

 و سازان تصمیم کالن، مدیران رهبران، هجامع از سوي برجسته صورت به
 هاي مأموریت با هایی سازمان حتی و دانشگاهی و علمی مراکز گیران، تصمیم

 شده ارائه آن براي مختلفی هاي مدل رو ازاین. گیرد قرار مورد توجه اجتماعی
 هاي یافته فراترکیب، روش از استفاده با تا است تالش در حاضر مقاله. است

 و کرده بررسی مند نظا صورت به را خصوص این در گرفته تصور مطالعات
 این براي. بپردازد آنها تحلیل به خروجی، دستاورد و گیري شکل فرایند براساس
 هاي سایت در دسترس قابل معتبر مدارك و اسناد به مراجعه با منظور،

 از ،2015 تا 2000 زمانی بازه در »سی تپ «و »اسکوپوس «،»گوگل «الکترونیکی
 تحلیل منظور به. شدند شناسایی مناسب مقاله 30 تعداد اولیه، مقاالت انبوه میان

                                                
  .ن کارآفرینی دانشگاه تهراهدانشیار دانشکد *

  ).نویسنده مسئول ( مدیریت راهبردي دانش، دانشگاه عالی دفاع ملی؛دکتري **
   mkhkmphd90@gmail.com  
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 روش از تأثیرگذار، هاي مؤلفه و ابعاد دهنده، تشکیل مفاهیم منتخب، مقاالت
 شده،  استخراج مفاهیم اعتبارسنجی منظور به ادامه در. شد استفاده محتوا تحلیل

 در. شد استفاده خبرگان و نظران احبص از تعدادي حضور با دلفی پانل روش از
 چرخه «،»اجتماعی مسئله «شامل گزاره، 4 قالب در پژوهش هاي یافته پایان،
  .شد ارائه »محصول «و »سازي پیاده چرخه«، »ایده تولید

 محتوا، تحلیل اجتماعی، نوآوري هاي مدل اجتماعی، نوآوري : کلیديمفاهیم
 .فراترکیب

 
  مقدمه
حلقه نوین توسعه جهان در عصر .  تمدن استیک یاته ح ضرورت و الزم ينوآور

 منـابع منظور دستیابی بـه      به ي بر نوآور  یاي مبتن   حاضر، شاهد وجود رقابت گسترده    
. کند کمیاب و محدودي است که مسیر رشد بلندمدت و پایدار جامعه را تضمین می

 مشخصاً  تییرا مستلزم آن است که وقوع آن، تغ       یده، پد یک به   ياطالق کلمه نوآور  
شـدن بحـث توسـعه کـه صـرفاً        با مطرح . گردد   را موجب می   اي  مالحظه   قابل یفیک

 که به پدید آمدن ی مجموعه عواملیدگی درهم تنیز نبوده و ن ی فن يمحدود به نوآور  
 با ي از مفهوم نوآوريتوجهی از درك امروز شود، تفاوت قابل  منجر میي نوآوریک

ـ ین ا یتواقع. دارد بوده، وجود    1یترآنچه مدنظر شومپ    در ي نـوآور ارادایم است که پ
کـرد   را مـشاهده  ي نـوآور یعـت  و طبیـت  در ماهییـر توان تغ   حال تحول بوده و می    

)Young Foundation, 2012.(  
 آن  یروکـار و نظـا       کسب ي، اقتصاد ،فناورانه شامل   ها  ي از نوآور  ی مختلف انواع

هـا   ود آوردن رفـاه انـسان  وجـ   و بـه یازهـا وجود دارد که عامل مؤثري در پاسخ به ن 
 یـدگاه از د. انـد   وجود دارند که برآورده نـشده یازها از ن یاري، با این حال بس    هستند

 نـوآوري پویـا در    یازهـا، کارهاي برآورده کردن ن از راهیکینظران مختلف،   صاحب

                                                
1. Schumpeter 
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، نـوآوري   2020  اروپـاي  راهبـرد در  .  اسـت  1 اجتماعی يها با نام نوآور      عرصه همه
اي که خالقیت و نوآوري در شکل  گونه ، بهکرد خواهد   یفا مهم ا  اجتماعی یک نقش  

صورت خاص، فاکتورهاي اساسـی بـراي     عمومی و نوآوري اجتماعی در عمل و به       
 ,Howaldt( هاي رقابتی خواهند بود  پایدار، امنیت کار و افزایش قابلیترشدتقویت 

 نوآوري اجتماعی هوسع در امر تیادها و بنمؤسساتالمللی و  هاي بین  سازمان.)2012
 یـن ا. انـد    انجـام داده   گونـاگون  ي را در کـشورها    يهاي متعدد    شده و پروژه   یردرگ

 ي نوآوریی،ان اجرایر و مد  مداران  سیاست ی، علم هن است که جامع   آ یانگرموضوع ب 
 یازهـاي  پاسـخ بـه ن    ي در عـصر حاضـر بـرا       یـد  جد یمیعنوان پارادا    را به  یاجتماع
 و یع وسیفدهد ط  موضوع نشان مییات ادبه حال، مطالعین ابا. اند  پذیرفتهیاجتماع
.  ارائـه شـده اسـت   ی اجتمـاع  يخصوص نـوآور   در یف و تعار  یر از تفاس  يا  گسترده

 برخـی دیگـر بـسیار    که درحالی خیلی خاص بوده،    یف، و تعار  یر تفاس ین از ا  یبرخ
 ي نوآوری عبارتبه ).Grice, Davies and Norman, 2012( وسیع و گسترده هستند

 و شـرایط و     یهـاي زبـان      را با توجه بـه تفـاوت       یم وسیعی از مفاه   ه گستر یاجتماع
 ,Grice (گیرد  و نظایر آن، دربرمییهاي فرهنگ سنت ي، اقتصادی،مقتضیات اجتماع

Davies and Norman, 2012; Hahn and Andor, 2013 .(نداشـتن  ي مهم بـرا ینا 
ـ     و درك و فهم مشترك در      یتوافق قطع  ـ  در ادب ی اجتمـاع  يوآورمورد مفهـوم ن ات ی

  . افی است کیجهان
 در یقی عمیشکاف دانشدهد،  جستارگري منابع داخلی قابل دسترس نشان می

 ي نـوآور یرامـون پجهـانی   یـشرو پکشورها، بنیادهـا و مؤسـسات    با تجارب  یسهمقا
 یان جوامع، نفوذ و گسترش آن در مدیگر حال همچون ین با ا؛ وجود دارد  یاجتماع

 تبیین واضح، یط شرایندر ا.  و مسلم است ی قطع يهاي جامعه امر    نگارهگفتمان و ا  
 شکاف کردنموازات کمک به پر  تواند به  می ی اجتماع وآوريروشن و یکپارچه از ن    

                                                
1. Social innovation 
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 بـا توجـه بـه     ینبنابرا. شود از آن را باعث      ی برداشت و درك مشترك منطق     ی،دانش
ی  اسالم یران ا ه در جامع  ژهوی   به ، آغازین خود  مرحله اینکه گفتمان موضوع هنوز در    

در توافق   مشترك و موردیر برداشت و تفسنبودن ،پژوهش ین ای اصله دغدغ است،
، سـؤال اصـلی   رو ازایـن . اسـت گیري آن    یند شکل این خصوص و نیز چگونگی فرا     

 و مشترك قابـل احـصا       ي برجسته، محور  یم مفاه ینکه عبارت است از ا    یز ن پژوهش
 یـن  پاسـخ بـه ا  یـست؟  چگیري  یند شکل  و فرا  ی اجتماع يخصوص مفهوم نوآور  در

شناسی نوآوري اجتماعی و ارائـه   ن جهت که نخستین تالش براي مفهوم  از آ سؤال،  
 یـت افزون بر تقو  گیري آن در کشور است،        یند شکل مند از فرا    مدلی منسجم و نظام   

 یتبه تقو، ییگذاري و اجرا  سیاستیز و نی و پژوهشی علمیات در ادبی دانشیمبان
 یم مفاهه شده و از توسع منجر جامعهیهاي اجتماع  و انگارهیات در ادبی دانشنیمبا

  .کند  مییري جلوگیلی و تحمیزي تجويو الگوها
 

  مبانی نظري و مروري بر مطالعات گذشته
  نوآوري اجتماعی

از نگـاه  . ه اسـت  ارائـه شـد    ي متعـدد  یف تعـار  »ی اجتمـاع  ينـوآور  «باره در تاکنون
نظرانـی چـون هـان و انـدور      و صـاحب ) 2012(  1یاد یانگمؤسسات پیشرو مانند بن 

 در مورد اصطالح نـوآوري اجتمـاعی وجـود           و مشترك   هیچ توافق قطعی   ،)2013(
مبینـی  (این خصوص وجود دارد  در تفسیرها و هاوسیعی از تعریفطیف شته و  دان

 یبرخ بررسی مطالعات منابع حاکی است، بنابراین ).61: 1393دهکردي و کشتکار، 
 ,Murray, Caulier and Mulgan( ی اجتمـاع ي بودن نـوآور یندياز مباحث بر فرا

 ,Phillis( نـوآوري اجتمـاعی    بـودن ی بـر هـدف و خروجــ  یگـر  دی، برخـ )2010

                                                
1. Young Foundation 
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Deiglmeier and Miller, 2008( ی اجتماعي باورند که نوآورین بر ایگر دیو برخ 
  .استها ورد و دستایج نتایندها،اها، فر  از پیشرانیبی چارچوب ترکیک

اي که  گونه ؛ به در حال تحول استي جامع نوآوریم است که پاراداین اواقعیت
 به  یتر و مشخصاً شومپ   ي نوآور یه اول یف صرف در تعار   يهداف از تأکید بر اقتصاد    ا

در  1سازمان همکاري و توسه اقتـصادي  یفاساس تعربر.  کرده استییر تغ یاجتماع
 شـامل محـصوالت،     يو ابتـدا بـر اهـداف اقتـصاد        ها، ترجیحاً      اسلو، نوآوري  یانیهب

اسـاس  کـه بر   یحـال  متمرکـز بودنـد؛ در     یابی و بازار  ی سازمان هاي  خص شا یندها،افر
ـ ن متمرکـز و محـدود   ي صرفاً بر واژگان اقتصاد    یگر د ي نوآور ید، جد یفتعار  ستی

)OECD, 2010 .(و مـوارد مـشابه نـشان    » ارزش«؛ »هنجـار «؛ »نقش« چون یواژگان
ــد یمــ ــهدهن ــارادا ک ــد، جدیم در پ ــوآوريی ــه اهــداف اجتمــاع   ن ــا معطــوف ب  یه
  ).Hochgerner, 2009(ستنده

 یـک  یـا  ي اقتـصاد سمیـ مکان یک تنها یگر د ينوآور«  اروپا یه اتحاد یف تعر در
 یـق از طر.  دانـست ی اجتمـاع یـده  پدیک ه در قوارتوان یآن را م  . یست ن ی فن یندافر

. دارنـد   ی مـ  یـان خود را ب  ي  یازها و ن   خود را بروز   یت افراد و جامعه، خالق    ي،نوآور
 که در ی اجتماعیط با شرایصورت تنگاتنگ  روش خود بهیا در هدف، اثر و ينوآور

اضافه کـردن  ). Murray, Caulier and Mulgan, 2010(»  ارتباط دارددشدهیتولآن 
، ی اجتماع هواژ. آورد یم را به ارمغان     ی اجتماع ي نوآور ي، به نوآور  یعنصر اجتماع 

 یـک  و مـستلزم  شود  استنباط میي و مورد تأکید نوآور دار  جهت یر مس یکنوان  ع  به
 بنـابراین . کنـد  یمـ  یجـاد  جامعـه ا ي برا ی مثبت هاي  یزي است که چ   ي هنجار ویکردر

 بـه آن    ي هنجـار  ی است که جزء اجتماع    ي نوآور ي کاربرد یه نظر ی اجتماع ينوآور
 از ی برخـ 1دول در جـ ). Osburg and Schmidpeter, 2010( اضـافه شـده اسـت   

  . آورده شده استی اجتماعي نوآوریفتعار

                                                
1. Organisation for Economic Co-operation and Development (ECOD) 
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   برخی تعاریف منتخب از نوآوري اجتماعی- 1جدول 
  تعریف  منبع

مولگان، توکر، 
آرا و  روشن

  )2007 (1ساندرز

 پاسخ به ههاي نوآورانه با هدف و انگیز نوآوري اجتماعی، خدمات و فعالیت
ها در اولویت نهایی که اهداف آ  سازماناز سوينیاز اجتماعی است و عمدتاً 

  .یابد  گسترش و توسعه می،نخست اجتماعی بوده

یر و  می فلیس، دل
  )2008 (2میلر

هاي موجود  حل جدید و مفید براي مسائل اجتماعی، که بهتر از روش هر راه
 اول بـه  ه، و ارزش تولیـدي آن در درجـ    )مؤثرتر، کارآمدتر، پایدارتر  ( است  

  . تعلق دارد و نه افراد خصوصیعنوان یک کل جامعه به

سازمان جهانی 
توسعه اقتصادي 

)2010(  

هاي  هاي جدید براي مسائل و چالش نوآوري اجتماعی، به دنبال یافتن پاسخ   
  : از طریق استاجتماعی

   خدماتی جدید که منجر به بهبود زنـدگی افـراد جامعـه      هشناسایی و ارائ 
  شود؛ می
   هـاي   فیقی جدید بازار کـار، قابلیـت  یندهاي تلاکارگیري فر   شناسایی و به

جدید، مشاغل جدید و فرم جدید مشارکت بر حسب تنـوع عناصـر کـه در           
  .هاي کاري نقش دارند بهبود موقعیت افراد در محیط

 3هوالت و شوارتز
)2010(  

هـاي   هاي اجتماعی در حـوزه   از شیوه است  نوآوري اجتماعی ساختار جدید     
اي از بازیگران  بازیگران معین یا مجموعه  کهمعین کاري یا مفاهیم اجتماعی   

 ،هـاي موجـود   مندي بیشتر یا پاسخ به نیازها و مشکالت شـیوه  براي رضایت 
  .دهند ارائه می

 4هامرلینک
)2010(  

هاي   مهارتهبا هدف توسعاست یند نوآوري   انوآوري اجتماعی شکلی از فر    
و تحقق اشکال با دهی  پذیر سازمان هاي انعطاف مدیریت پویا، استفاده از فرم

  .وري نیرو و کیفیت کار منظور افزایش بهره  اشتغال به،کیفیت باال
 5بنیاد یانگ

؛ موراي، )2012(
طور همزمان نیازهـاي   که به ) ها  محصوالت، خدمات و مدل   (هاي جدید     ایده

وابـط  هـا و ر     ها برآورده ساخته و همکـاري       اجتماعی را مؤثرتر از جایگزین    

                                                
1. Mulgan, Tucker, Rushanara and Sanders 
2. Phillis, Deiglmeier and Miller 
3. Schwarz 
4. Hamerlinck 
5. Young Foundation 
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یر و مولگان  کالی
)2010(  

هایی هستند که هم  دیگر نوآوري عبارت به. سازد اجتماعی جدید را فراهم می
 بـراي عمـل را افـزایش       ه و هـم ظرفیـت جامعـ        هستند براي جامعه مطلوب  

  .دهند می
اسبورگ و 

 1اشمیدپیتر
)2010(  

یندي اسـت کـه در آن نـوآوري محـور بـوده و بـه آن               انوآوري اجتماعی فر  
  .شود  پایدار اضافه میه ایجاد توسعاي هدف و ارزش براي مجموعه

 و 2اندرسون
 )2014(همکاران 

هاي اجتماعی با هدف و تأثیر برابري، عدالت    هاي جدید براي چالش     حل  راه
بـا  ،  معطوف به چالش اجتماعی    ،»نو«بر این اساس آن باید      . و توانمندسازي 

آن،  پایـانی  ه تـأثیر و نتیجـ   وهدف ایجاد برابـري، عـدالت و توانمندسـازي       
  .برقراري برابري، عدالت و توانمندسازي باشد

گاتسوفس، 
گوتیتا و  زن دي

  )2013 (3برزین

نوآوري اجتماعی، پاسخ جدید به مسائل و مشکالت اجتماعی است؛ مسائلی 
که هم جدید هستند و هم مسائلی که همواره بوده، ولی حل و پاسخ به آنها    

  .استاز اثربخشی و کارایی الزم برخوردار نبوده 

رافلد، ترستریپ، 
ویلچوف و 

 )2015 (4علیجانی

 اشاره  ها و اشکال متفاوت همکاري      به ترکیب جدید ایده    نوآوري اجتماعی، 
هـاي   هاي نهادي را از طریق توانمندسـازي و مـشارکت گـروه      که زمینه  دارد

 پایـدار  ،عنـوان نتیجـه   بـه هـم  یند نوآوري اجتمـاعی و  اپذیر هم در فر  آسیب
  .سازد می

  
  ها  نوآوريدیگروآوري اجتماعی و ن

بنـدي   هـاي مختلـف تقـسیم     رویکردهاي مختلف، نوآوري را بـه انـواع و دسـته          از نظر 
 اگر نوآوري داراي نمود عینی و فیزیکـی یـا مـادي باشـد، آن را نـوآوري        مثالً. کنند  می

که فقط شـامل ایـده بـوده و نمـود فیزیکـی ندارنـد،               را  هایی    نامند؛ نوآوري   می» عملی«
بندي به سه سطح کـالن، میـانی و           نوآوري را برحسب سطح   . نامند  می» نمادي«نوآوري  

                                                
1. Osburg and Schmidpeter 
2. Anderson 
3. Catsouphes, Dizengotita and Berzin 
4. Rehfeld, Terstriep, Welchhoff and Alijani 
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اگر دانـش  . صورت رادیکال و یا تدریجی باشد   تواند به   نوآوري می . کنند  خرد تقسیم می  
کـه موجـب     طـوري   وجود بسیار متفـاوت باشـد، بـه       فنی یک نوآوري نسبت به دانش م      

وع رادیکال است؛ اما اگـر مبنـاي نـوآوري          منسوخ شدن دانش فعلی شود، نوآوري از ن       
با این حال دو نوع نـوآوري وجـود   . دانش موجود باشد، نوآوري از نوع تدریجی است     

  : دارد
 هـا،     نـوآوري  دیگـر طـور مـستقل از        هایی که به    هاي خودپیرو؛ نوآوري    نوآوري

  توربین جدید براي افـزایش تـوان بـدون         ساخت موتورهاي شارژکننده  . اند  قیب شده تع
اي از ایـن نـوع نـوآوري           نمونـه  ها  ر بخش  توسعه دیگ  تکمیل طراحی مجدد موتور و یا     

  است؛
 دیگر ترکیب شـوند هاي هایی که باید با نوآوري   مند؛ نوآوري   هاي نظام   نوآوري  .

 اي از ایـن نـوع نـوآوري اسـت     یند گردش کار در یک کارخانه نمونه     طراحی مجدد فرا  
 ).1390رضوي، (

سته که هر یک از    مورد نوآوري، سه د   شده در  بندي ارائه    دسته یان تعداد زیادي  از م 
  :سازند، عبارتند از ها دو سر طیف یک نوع نوآوري را مطرح میآن

 نوآوري فنی و نوآوري مدیریتی؛  
 یند؛نوآوري محصول و نوآوري فرا  
 نوآوري جهشی و نوآوري تدریجی.  

 لبـاً بیـشتر مـورد   غاملموس هـستند  دلیل اینکه  هاي محصول و خدمات به    نوآوري
 عنوان نمونه   با این حال نوآوري فرایندها، به     . گیرند  قرار می ها    ها و سازمان    توجه شرکت 

ا نـوآوري در بـازار   و یـ شود جویی در منابع  تواند باعث صرفه شکل جدید تولید که می    
 محصول نـوآوري بـسیار      عنوان  هاي اجتماعی به    حل   بازار جدید براي راه    عنوان نمونه   به

  . )Osburg and Schmidpeter, 2010 ( هستندمهم
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فناوري، اقتصادي، مدیریتی، «، تعداد پنج نوع نوآوري شامل     1کاالهماالینن و هیس  
ینـد، سـازمان،   هـاي تولیـد، فرا   تواند در هریـک از زمینـه        را که می  »  و فرهنگی  هنجاري

  :اند ساختار و یا بازار اتفاق افتد، تعریف کرده
  ي جدید و مؤثر در رسیدن به محصول است؛ ها روشنوآوري فناوري،  ) 1
کـار  نوآوري اقتصادي، نوآوري فناوري را در خدمت محصوالت بـا ارزش بـه             ) 2

   شود؛ منجر میفناوري  ـ  به نوآوري اقتصاديکارگیري این دو، به. ردیگ یم
قـوانین و مقـررات را متحـول        نوآوري مدیریتی، تـدوین، تـصویب و اجـراي           ) 3

  د؛ کن می
ها در چارچوب ادینه کردن آنها و نه ي، تالش براي تثبیت ارزشنوآوري هنجار ) 4

 قوانین و هنجارهاي اجتماعی است؛ 

ها از طریق تغییـر   ها با واقعیت    ها و سنت    هاي تطبیق رویه    نوآوري فرهنگی، راه   ) 5
  .هاي ذهنی شناختی است شکل پارادایم

 ی اجتمـاع ي عملکـرد هـاي   یستماساس س  بر ها  ي انواع نوآور  يبند  هاخرنر به دسته  
ـ   مبنا، انواع هشت  ینبر ا . ه است کرداشاره    ینـدها، ا شـامل محـصوالت، فر  ي نـوآور هگان

 بـر   آنها راتوان یها است، که م  ارزشیتاًها و نها ها، روابط، نرم     نقش ی، سازمان یابی،بازار
 یان بی و حقوقیاسی سی، فرهنگي، اقتصاده در قالب چهار دست،ملکردي عیستم سيمبنا
 نوع اصلی و 4مپیتر و  شونوآوري براساس نظریه  پنج نوع از ترکیب جدید       همقایس. دکر

  : اسلو پرداخته که در جدول زیر آورده شده استاي براساس بیانیه پایه

                                                
1. Hamalainen and Heiskala 
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 و بیانیه اسلو یترپها براساس دیدگاه شوم  نوآوريترکیب انواع - 2 جدول
)Hochgerner, 2012(  

 نوع اصلی نوآوري 4
(OECD/EUROSTAT, 2005) 

شومپیتر، (هاي جدید تولید   نوع از شاخص5
1912(  

 تولید محصوالت بهتر یا جدید نوآوري محصول

 هاي نو در تولید کارگیري روش به یندانوآوري فر

 ایجاد بازارهاي جدید نوآوري بازاریابی

 منابع جدید مواد اولیه
 نوآوري سازمانی

 دهی مجدد بازار سازمان

  
 نـوآوري   عه و بر مبناي نقش دانـش، بـه مقایـسه          ر یک مطال  بردا و همکاران د    وال

بر این مبنا نوآوري فنی در یـک سـازمان شـامل تحقیـق و            . اند  پرداختهاجتماعی و فنی    
» خلق دانش جدید« به  تباطات و اطالعات و نظایر آن     هاي فناوري ار    توسعه، زیرساخت 

 75در مقابـل  . کنـد  ی درصد از موفقیت نوآوري را تـضمین مـ   25شود که تنها      میمنجر  
کـارگیري دانـش     تلفیـق و بـه  وفقیت نوآوري که شناخت دانش، کسب دانـش،   درصد م 

  در قالب نوآوري اجتماعی و شامل مدیریت، سازمان و کارکنان،شود  را شامل می   جدید
  . آورده شده3این مقایسه در جدول . )Volberda, et al., 2006: 31( است

  
  )Volberda, et al., 2006: 31 (ي فناوري و نوآوریاع اجتمي نوآوریسه مقا- 3جدول 

  مراحل نوآوري  درصد موفقیت نوآوري  انواع نوآوري
تحقیق و (نوآوري فناوري 

  )ICTتوسعه، 
 درصد موفقیت 25تقریباً 

  نوآوري
  خلق دانش جدید

نوآوري اجتماعی 
مدیریت، سازمان، (

  )کارکنان

 درصد موفقیت 75تقریباً 
  نوآوري

نش، کسب دانش، تلفیق شناسایی دا
  کارگیري دانش جدید و به
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دیگـر   و   اجتمـاعی با این حال و در مجموع، ترسـیم خـط تمـایز بـین نـوآوري                 
 کننـد بـا انجـام     تالش میپژوهـشگران نظران و  صاحب. نظر غیرعملی است ها به  نوآوري

 ه این مهم، ماهیت و چیستی، چرایی و چگونگی نوآوري اجتماعی را بـراي جامعـ      دادن
  ). 62: 1393مبینی دهکردي و کشتکار، ( ندبراي پذیرش، تبیین کنهدف 

کـاال و  اي است کـه هـیس     گونه   و نقش آن در نوآوري اجتماعی، به       جامعهماهیت  
 شامل مدیریتی، هنجاري و نوآوريکارگیري سه دسته از  همکاران بر این باورند که با به 

ن نـوآوري اجتمـاعی تغییـرات در        بنـابرای . گیـرد   فرهنگی و نوآوري اجتماعی شکل می     
بـه اعـتالي منـابع قـدرت        ا و یا مقررات جامعه است که        ساختارهاي فرهنگی، هنجاره  

 Heiskala and(شـود   مـی منجـر  جمعـی و بهبـود عملکـرد اقتـصادي و اجتمـاعی آن      

Hamalainen, 2007( .یکـی از   اجتماعی بـه معنـاي تغییـر در حـداقل     نوآوريبنابراین 
رضـوي بـا   ). Poll and Ville, 2009(نجارها و قوانین تنظیمی اسـت  عوامل فرهنگی، ه

ر در عملیات هاي درگی ها و قابلیت  نوآوري، نوآوري سازمانی را توانمنديهاشاره به زمین
ر رو نوآوري سازمانی، در کنار دیگـر  نازای. داند  یند همکاري می  طراحی، اطالعات و فرا   

د، ساختاري و بازار، بخشی از نوآوري اجتمـاعی         ینهاي نوآوري همانند تولید، فرا      ینهزم
دانـد   مرکز نوآوري اجتماعی هلند نوآوري اجتماعی را مکمل نوآوري فناوري می   . است

)Hamerlinck, 2010: 7 .( و یاجتماع ينوآور نیب یاساس تفاوتاسبورگ و اشمیدپیتر 
 ,Osburg and Schmidpeter(داننـد   هـا مـی  آن يرمادیغ نامشهود ساختار در را فناوري

 محـصوالت،  در یک سمت طیـف نـوآوري شـامل         فناوري نوآوري که یحالدر). 2013
  نـوآوري   ـــ  شـود    دیده می  1که در شکل      همچنان    ــ ي است فناورتولید   یا و خدمات

 بـه   توانـد   مرتبط است که مـی     سازمان یندهايفرا و یا به   ساختار اجتماعی در مقابل، به   
کارهـا  ی و اصـالح راه دهـ  سـازمان ت، اشکال جدیـد  هاي مختلف مدیری  مهارت هتوسع

ري نیروي کار و در درازمدت ارتقاي قابلیت نوآوري و  کیفیت کار، بهره   ور ارتقاي منظ  به
  ).Bergman, et al., 2010: 3(د ها منتهی شو سازمان
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  )Bergman, et al., 2010: 3( طیف نوآوري و نوآوري اجتماعی - 1شکل 
  

  
  جتماعیفرایند نوآوري ا

 ي موراي و همکارانا  مرحله ششمدل )1

 نوآوري اجتمـاعی  پژوهشي حلقوي  ا  مرحلهیندهاي شش    فرا موراي و همکاران،  
 د آغـاز حـل شـو   بایـد  کـه  مشکل یک تشخیص بر این اساس نوآوري با . را ارائه دادند  

 از اي  گسترده طیف شامل است ممکن که هایی  ایده و ها  طرح تشخیص، از شود؛ پس   می
 يها پروژه یا و اولیه يها نمونهدر ادامه،  ؛ابندی یمباشد بررسی و توسعه   تجارب و منابع

ها بـراي   ایده مرحله، آزمون این  در.ابندی یمجدید توسعه  هاي  ایده آزمایش براي آزمونه
 در ایده این ؛ اجرايابدی  یمباشد، ادامه    شده ییشناسا نیازهاي با مطابق که حلی  یافتن راه 

 بـراي  مرحلـه  گیرد؛ این    چهارم صورت می   در مرحله  وزمره و جاري پایدار   ر هاي  شیوه
 پنجمی  همرحلاجرا در مقیاس وسیع،      و انتشار. است نوآوري الزم  عمر طول از اطمینان

 در نوآورانـه  هـاي  حـل  راه تـصدیق  آوردن دسـت  بـه  ا برايراهبرده آن طی در است که 
 یعنـی اجتمـاعی    هاي  نوآوري نهایی هدف آخر،  مرحله .است شده تدبیر دیگر تنظیمات
 قـدرت،   توازن روابط، دگرگونی اجتماعی نوآوري از  هدف .ستا سیستماتیک تغییرات

 همچنـین  نهـایی   مرحلـه  .اسـت  اجتمـاعی  مـسئله  یک به جدید کامالً ایجاد رویکرد  و
 ,Murray, Caulier-Grice and Mulgan (دتبیـین شـو   گسترده مقیاس یک در تواند می

2010(. 

 غیرفنی/            اجتماعی آوري                               تمرکز نوفنی

  هاي جدید                   ساختارهاي جدید استفاده از فناوري  مدلهاي جدید                        فناوري
  هاي جدید                           شیوهمحصوالت جدید                                                          
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ي هـا   گـام یندهاي نـوآوري اجتمـاعی در قالـب         ساس یک چارچوب مفید، فرا    برا
 ها گاماین . ، ارائه شده استکند یممختلف، که ایده را از آغاز تا برخورد به هدف تبیین  

 پـرش  هـا  گـام  از تواننـد  یمـ  ها ينوآور. ، متوالی و زنجیروار هستندالعاده فوقصورت   به
ود دارد؛ هـا وجـ  ي بازخوردي زیادي بـین آن   ها  حلقهند؛  پوشانی دار    هم غالباً ها  گامد؛  کنن
 Norman, Catherine, Karen and( یندها بیـشتر تکرارشـونده هـستند تـا خطـی     فرا

Declan, 2013:8.(  
هماننـد  ) اي شـناخت علـل ریـشه   (شناسایی عوامل مؤثر در نیـاز بـه نـوآوري          . 1
 کـه  دسـت  نیازا، قطعی مخارج عمومی، شاخص عملکردي ضعیف و مواردي         ها  بحران

 گیرد؛ شکل می خالق ده و تخیلنیازها را مطالبه کر

   طوفان مغزي؛رسمی، غیررسمی و يها قوارهي پیشنهادي در ها طرح و ها دهیا . 2
 سـاخت نمونـه  (هاي منتخب، با تولید نمونه عملـی آنهـا    ي ایده ارزیابی کاربرد  . 3

 ؛)اولیه و پایلوت

 گـرفتن  قـرار آزمـون بـراي   هاي موفق از  توسعه و اجرا در مقیاس وسیع نمونه      . 4
ي هـا  رسـاخت ن زی زندگی روزمره، از طریق فراهم کرد      دار در چرخه  عملی مداوم و پای   

، منابع مالی ها آموزشیندها، قوانین و مقررات، ي شامل فراافزار  نرمي و   افزار  سختالزم  
 ؛ )استقرار(و غیره 

 و هـا  برنامه ، ایجاد بسترهاي الزم شامل راهبرد   اجرا در مقیاس وسیع و کالن با       . 5
 ها؛ فعالیت

 و هــا رســاختیزتغییــرات سیــستماتیک شــامل تــأثیر نــوآوري اجتمــاعی بــر  . 6
ها بـا هـدف همـاهنگی در پاسـخ مناسـب بـه           ش تغییرات نوآورانه قرار دادن آن     دستخو

 .مطالبات
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  ي مولگانا مرحلهمدل چهار  )2
ـ   هنقطـ  هاي بالقوه   حل  راهولید ایده با درك نیازها و شناسایی        ت . 1  ،وآوري شـروع ن

 گاهی اوقات نیازها. برآورده نشده است ي که نیازبراي چگونگی برآورده ساختن  » ایده«
 کمتر  هااما گاهی اوقات نیاز   . ، یا بیماري  یخانمان یب، مانند گرسنگی،    ند مشهود وضوح  به

براي مثال، نژادپرستی و یا نیاز به حفاظت از . هستند شده شناخته به رسمیت  یا ندآشکار
  ؛لیخشونت داخ

 مدل مولگان، یافتن  دومهمرحل :ها دهیا ائه الگوي اولیهار، و  يساز  نمونهتوسعه،   . 2
  ؛آزمایش آن در عمل است وي مناسب ها ایده

هاي   در این مرحله ایده:هاي خوب ایدهاجرا در مقیاس وسیع و انتشار ارزیابی،   . 3
منتخـب صـورت    شود و از میـان آنهـا، تثبیـت ایـده       می ارزیابیبا قابلیت اجرا    مختلف  

و تـدوین   منـسجم  انداز چشم در مقیاس وسیع، نیازمند تبیین ها دهیاسازي    پیاده .ردیگ یم
هـا و    شناسـایی قـوت  ،هـا  یبانیپـشت توانـایی هـدایت منـابع و     ناسب، به همراه   م راهبرد
  و نظایر آن است؛ها ضعف

ن، بنـابرای .  اسـت  تغییـر همواره یک فرآیند در حال  نوآوري  ؛  یادگیري و تکامل   .4
 به فرمـی تبـدیل   ها دهیابا هدف اینکه    داشتن قابلیت سازگاري   یادگیري و    توانمندي در 

شوند که همواره به انتظارات غیرمترقبه؛ بازار رقابتی شدید و پیچیده و نظایر آن پاسـخ                
  .)Mulgan, 2007( دهد، ضرورت دارد

 
  تحقیقات بنیاد یانگ ي ا  مرحله چهارمدل )3

هـاي    نـوآوري ،  1یانگ و مرکز تبـادل نـوآوري اجتمـاعی        بنیاد  بر اساس مطالعات    
صورت آزمایشی و یا الگوي       بهممکن است    که   شوند  ایده شروع می  از   معموالًاجتماعی  

مـدل  ایـن   حفظ  سازي آن با هدف       پیاده ، باشد زیآم  تیموفقاگر  . کار گرفته شوند   هاولیه ب 
 در ، سیاسـت جدیـد   جدیـد و یـا یـک    يگـذار   هیسرمال  در قالب فرایندهایی، مث   جدید  

                                                
1. Social innovation exchange 
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د، وسـیع اجـرا شـو      مقیـاس    در نهایی این اسـت کـه        همرحل. گیرد  جموعه صورت می  م
 Young( شود  میهابخشی از هنجارایجاد کرده و  واقعی اثر رویکرد جدید که يطور به

Foundation, 2012(.  مـؤثر واقـع    آزمایشیه مرحلي نویدبخش که درها شناسایی ایده 
قـادر بـه بهبـود    وجه ممکـن  هترین ه ب  ب  آزمایشی که   در مرحله  اه  نمونه شناسایی   شوند؛

 بایـد این الگوهاي آزمایشی که از میان  ها نیبهتر سپس انتخاب  هستند؛ موجود الگوهاي
 هـا  نیبهتـر  شناسایی و انتخاب  تاًینهاو   دناجرا شو صورت آزمایشی     به ها  پروژهدر قالب   

مند اجـرا شـوند، از    نظامبی به تغییرات براي دستیاوسیع و گسترده و مقیاس در  باید  که
  . است گذاران استیس هاي عمده چالش

  
  2نوآوران اجتماعی  C1مدل چهار  )4

 بـسیاري از    دسـت   بـه  از نـوآوري اجتمـاعی اسـت کـه           افتـه ی توسـعه  مدل سـاده  
  . گرفته است نظران و خبرگان در طی ده سال گذشته مورد آزمون و اصالح قرار صاحب
  

  
  
  
  
  

  
  

  )2010 جوان، نوآوران سایت (اجتماعی نوآوران C چهار مدل  - 2شکل 
  

                                                
1. Care, Co-operate, Change, Communicate 
2. Young social innovator’s 4Cs of social innovation 

 مندي عالقه

 همکاري ارتباط

 تغییر
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را  یموضـوع   که قصد دارند چـه     رندیگ یم تصمیم افراد، خودشان : يمند  عالقه . 1
 ،عمیـق  درك منظـور   بـه ،خـصوص آن مستقیماً یادگیري خودشان را درعهده گرفته و    بر

 . توسعه دهند

 فکر براي تولید  خود استعدادهاي کل از مردم در فعالیت تیمی، همه   : همکاري . 2
 افـراد جامعـه   دیگـر  ضمن آنکه بـا . کنند کاربردي استفاده می طرح یک و ایده و توسعه  

  .کنند  میکار خودنوآوري  براي حمایت دریافت و بهبود منظور به واسطه یبصورت  به
نوآورانـه و ایجـاد رفـاه        پاسـخ  یک توسعه براي تفکر و خالق تخیل از: تغییر . 3

 . کنند جامعه استفاده می

 .دیگران حمایت کسب و نفوذ براي مؤثر ارتباط برقراري: ارتباط . 4

  
  مدل فرایند نوآوري اجتماعی از دیدگاه مؤسسه مدیریت آسیا )5

 قالـب   دررا   یاجتمـاع  هاي  نوآوري چارچوب ندیافر، مدل   1 مدیریت آسیا  مؤسسه
  :بندي کرده است زیر دسته همرحل پنج

 ییشناسـا  ی بـراي  خارج و یداخل طیمح فعال سنجش مرحله نیادر   :یابیارز . 1
  گیرد؛ صورت می یاجتماع نوآوري يبرا ارزش هریزنجهاي  نیز فرصت و بازار

 وآزمـون نمونـه      يبـرا  هاي آن ساز  آماده و ها  ایده یابیارز و تولید شامل :توسعه . 2
   است؛سازي پیاده

 رکزتم .ی استابیارز و برنامه ياجرادن این مرحله شامل درگیر کر    : سازي  هپیاد . 3
 . است اجرا در مقیاس وسیع و يساز انیجر براي یابیارز ،مرحله نیا در یاصل

 ،يدیـ کل ياجـزا  ،یمنطقـ  يها  برنامه يمستندساز شامل این مرحله  :سازي نظام . 4
ـ ا. ریـسک اسـت    يهـا   شـاخص   و يدیکل هايعملکرد و يدیکل يندهایافر مرحلـه   نی

 .است مقیاس وسیع اجرا در و يساز انیجر يبرا ییها برنامه شامل نیهمچن

                                                
1. Asian institute of management 
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 سازي پیاده يها برنامه اجرا در مقیاس وسیع و یاصل انیجر شامل :ي کردننهاد . 5
 ). Herrera and Alarilla, 2013: 14 (است ریپذ امکاني ها مکان و ها حوزه همه در

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  آسیا  مدیریت مؤسسه دیدگاه از اجتماعی نوآوري فرایندي  مدل- 3شکل 

)Herrera and Alarilla, 2013: 14(  
  

  اي پت گاتسوفس و همکاران مدل هفت مرحله )6
را  زیـر   گام و مرحله7ع خطی است که هاي معمول، این مدل از نو خالف مدل بر

  :گیرد برمی در
 تصمیم به درگیر شدن؛  
 ها؛ تولید ایده  
 فراهم شدن عناصر؛  
 هدایت پژوهش؛  
 ها؛ آزمون نمونه  
 سازي؛  پیاده  
 ثیر و تثبیتارزیابی تأ.  

 سازي نهادینه

 توسعه

 سازي پیاده سازي  نظام

 ارزیابی
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   1مدل دفتر مشاوران سیاست اروپا )7
هـاي   سازي ایده نوآوري اجتماعی را توسعه و پیاده،  »دفتر مشاوران سیاست اروپا   «
براي رفـع نیازهـاي اجتمـاعی و ایجـاد روابـط            ) خدمات و الگوها  محصوالت،  (جدید  

ي جدیـد   هـا   پاسخ به   نوآوري اجتماعی . اند  هکرد، تعریف   اجتماعی جدید و یا همکاري    
 تـأثیر   که بر رونـد تعـامالت اجتمـاعی        اشاره دارد  هاي اجتماعی   خواستهازها و   براي نی 

هـم در غایتـشان کـه همانـا         که  یی هستند   ها  نوآوري«  اجتماعیي  ها ينوآور .گذارد  می
نـوآوري اجتمـاعی توصـیف    ؛ »انـد  یاجتماع و هم در ابزارشان،    هاست  انسانبهبود رفاه   

ی ابیدست و افتهی توسعه نیازهاي اجتماعی رايب جدیدپاسخ  به دنبال    است که    هایییندافر
یند از چهار عنـصر اصـلی       ا فر اساس مطالعات این دفتر،   بر. است نتایج اجتماعی بهتر  به  

  :تشکیل شده است
 برآورده نشده؛کامالً/ برآورده نشده/ اعی جدیدشناسایی نیازهاي اجتم   
 ال؛ باهشد اشارههاي جدید براي پاسخ به نیازهاي  حل  راهتوسعه  
 هاي جدید براي رفع نیازهاي اجتماعی؛ حل سنجش اثربخشی راه  
 ي اجتماعی مؤثر ها ينوآورسازي در مقیاس وسیع  اجرا و پیاده)BEPA, 2010.( 

 
  هان و اندورمدل اکوسیستمی )8

 همرحلـ اکوسیـستمی بـه نـوآوري اجتمـاعی، بـه چهـار              با دیـدگاه     هان و اندور،  
 و اجرا در مقیـاس وسـیع و تغییـر سیـستماتیک             اخت نمونه اولیه؛ حفظ   پردازي؛ س  دهیا

  )Hahn and Andor, 2013(د نکن اشاره می
 
 ي آسوگباا مرحلهمدل پنج  )9

  : زیر را براي نوآوري اجتماعی شناسایی کرده استآسوگبا، پنج مرحله
  اولین مرحله، یافتن و تنظیم یک پاسخ جدید به یک نیاز اجتماعی است؛  . 1

                                                
1. Bureau of European Policy Advisers (BEPA)  
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 و نظـایر  ها ارزش یک هدف اجتماعی از طریق   با بایدیند  رحله دوم، فرا  در م  . 2
 آن تحریک شود؛ 

دلیل توانمنـدي    طیف گسترده و وسیع بازیگران، به   نمرحله سوم، درگیر کرد    . 3
 اجتماع در تحقق نوآوري است؛ 

ها نیازمند    ي انتقال است، بدین معنا که نوآوري      ها  حامل چهارم، یافتن    مرحله . 4
شار، سازگاري و اثبـات اثربخـشی آن نیازمنـد          انت. نداز سوي جامعه هدف هست    پذیرش  

 ترجمان مناسب و شایسته است؛

 دینه کردن است؛ به باور آسوگبا، این مرحله، نیازمند مداخله پنجم، نهامرحله . 5
 ).Assogba, 2010 (استنظام حکومت 

  

 ي رولین و وینسنتا مرحله چهارمدل  )10

 مرحلـه   4 را بـه     سنت، سیر تحول وقوع و بـروز نـوآوري اجتمـاعی          رولین و وین  
  : ندا کردهتقسیم 
 بلکـه  ،داننـد  ینمـ عنـوان نـوآوري    هـا بـه  مرحله اول، ظهور است؛ چیزي که آن     . 1

ابتدا :  شامل دو مرحله است ظهور. نگرند یمعنوان پروژه نوآورانه براي ظهور ظرفیت         به
 ي خود را به اشتراك گذاشته و نیز بر روي یک مسئله به            ها  دانستهبازیگران تجربیات و    

حلـی بـراي     نوآورانه که به یافتن راه     راهبردسپس براي دستیابی به یک      . رسند یمتفاهم  
  ؛ کنند یم، تحقیق کند یمحل مسئله کمک 

 و ارزیـابی    ، مشاهده گرفته کار هب راهبرد که یهنگام. استدومین مرحله، آزمون     . 2
 د؛شو ار، هماهنگ و مدون میشد، آنگاه در صورت نیاز سازگ

ابتکارات اجتماعی جدیـد نیازمنـد تخـصیص        . رحله است تخصیص، سومین م   . 3
 اقـدام  هـا  رسـاخت یز الزم است تا در راسـتاي ایـن   بنابرایني الزم است، ها  رساختیز

 مناسب صورت گیرد؛ 
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. د از طریق فراینـد نـوآوري حـادث شـو          تواند یم آخر، انتقال و انتشار،      مرحله . 4
بـرداري نـوآوري      ارزش بهـره   و   افـزوده   ارزشهدف، انتشار، به رسمیت شناختن، دادن       

  نوآورانـه در شـرایط و مکـان مناسـب اسـت            راهبردهدف از نوآوري، گسترش     . است
)Rollin and Vincent, 2007(  

  
  ي مطالعات گذشتهبند جمع - 4جدول 

  یندهاي مدلفرا  مدل

  نورمن و همکاران

  تخیـل خـالق و تولیـد ایـده،    جیـی تهاي و تحریک و      شناخت علل ریشه  
ي منتخب و ارائـه     ها  دهیا ارزیابی کاربردي    ي پیشنهادي، ها  حطر و   ها  دهیا

نمونه اولیه، ارزیابی عملی نمون، منتخـب و اسـتقرار، اجـرا در مقیـاس                
  . تغییرات سیستماتیکوسیع،

 و مرکز یانگ یادبن
 يتبادل نوآور

  یاجتماع

 اجـرا در    سـازي،   ائه الگوي اولیه، پیاده   آزمایشی و ار  ایده پردازي، اجراي    
  وسیعمقیاس

 سازي نهادینه و انتشار سازي، ارزیابی، ظهور، پیاده  نورمند

 مدیریت مؤسسه
  آسیا 

  ینه کردننهادسازي؛  سازي، نظام ، پیادهتوسعه ی،ابیارز

دفتر مشاوران 
  سیاست اروپا 

ده و یا کـامالً بـرآورده     شناسایی نیازها شامل نیازهاي جدید، برآورده نش      
 سنجش اثربخـشی     براي پاسخ به نیازها،    هاي جدید   حل  راه نشده، توسعه 

 سازي در مقیاس وسیع اجرا و پیاده هاي جدید براي رفع نیازها، حل راه

  موراي و همکاران
حل شود، ایدهپردازي با هدف حل مشکل،   باید که مشکل یک تشخیص

هـا، ارزیـابی عملیـاتی ایـده          ایـده  آزمـایش  عملی براي  اولیه ارائه نمونه 
  سیستماتیک  تغییراتجرا در مقیاس وسیع،ا و انتشار منتخب،

  سنترولین و وین
ی، آزمون و ارزیابی ایـده منتخـب، تخـصیص          توافقحل    ظهور ایده و راه   

 سازي  انتشار و نهادینهها، زیرساخت
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  مولگان
توســعه، هــاي بــالقوه؛  حــل راهولیــد ایــده بــا درك نیازهــا و شناســایی ت

اجرا در مقیاس وسـیع و  ارزیابی،  ها؛ ایده ارائه الگوي اولیه و  سازي  نمونه
 یادگیري و تکامل و هاي خوب ایدهانتشار 

  هان و اندور
ها و انتخاب ایده مناسب، اسـتقرار،        پردازي، آزمون ایده   تغییر ذهن و ایده   

  بخشی اجرا در مقیاس وسیع و تبادل بین

  باسوگآ
از طریـق یـک هـدف       ینـد   یافتن پاسخ براي نیاز اجتماعی، تحریـک فرا       

ماعی، درگیر کردن طیف گسترده و وسیع بازیگران، انتقال به جامعـه        اجت
   نهادینه کردنهدف،

  
 روش پژوهش

هـا،   اي کـاربردي، براسـاس ماهیـت داده    پژوهش حاضر براساس هدف، توسعه   نوع
پور  حبیب(ها و اطالعات، اسنادي است  آوري داده   هاي جمع   کیفی و براساس روش   

هاي کیفی از   بوده و دادهتوصیفی   ـ  تحلیلی، هشانجام پژوروش ). 1390و صفري،
  .شود آوري می روش پژوهش کیفی فراترکیب جمع

هـاي    کیفـی اسـت کـه اطالعـات و یافتـه     هرویکرد فراترکیـب، نـوعی مطالعـ     
. کنـد  شده از مطالعات کیفی دیگر با موضوع مشابه و مرتبط را بررسی مـی    استخراج

 از مطالعات کیفی منتخب و براساس ارتباط  موردنظر براي فراترکیبهنتیجه نمون در
 ,Lindgreen, Palmer and Vanhamme(شـود   آنها با سـؤال پـژوهش سـاخته مـی    

 مقایـسه، تفـسیر،   منظـور  بهدر این پژوهش، از روش فراترکیب ).  647-680 :2004
ـ       و مـدل   ها  چارچوبتبدیل و ترکیب      نـوآوري  ههـاي مختلـف ارائـه شـده در زمین
  .  شده استاجتماعی استفاده
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  معرفی فراترکیب )1
منظـور بررسـی، ترکیـب و تحلیـل      هایی است که بـه     یکی از روش   1فرامطالعه

وتحلیـل عمیـق     فرامطالعه به تجزیه  . گیرد  هاي گذشته مورد استفاده قرار می       پژوهش
پردازد و با توجه به نیازمنـدي         خاص می  هشده در یک حوز     کارهاي پژوهشی انجام  
. ي، فراتحلیـل و فراترکیـب داللـت دارد        فرانظـر  فراروش،   هپژوهش، بر چهار حوز   

 ویژه بر مطالعات کمی پیشین طور به فرامطالعه، ه مشهورترین حوزعنوان به فراتحلیل
صورت کیفـی انجـام شـود و مفـاهیم و نتـایج مـورد           این روش اگر به   . تمرکز دارد 

 کیفـی مثـل     هـاي    کدگذاري متداول در پژوهش    هاستفاده در مطالعات پیشین با شیو     
شـود    نام فراترکیب شناخته می    ها مورد بررسی قرار دهد، به        برخواسته از داده   هنظری

سازي چندین  فراترکیب مانند فراتحلیل، براي یکپارچه). 1390سهرابی و همکاران، (
با این حال برخالف . رود کار می هاي جدید و تفسیر آنها به       مطالعه براي ایجاد یافته   

هـاي کمـی و رویکردهـاي آمـاري تأکیـد دارد، فراترکیـب بـر         دادهفراتحلیل که بر    
زاده و  نقـی (تر است  مطالعات کیفی و تفسیر و تحلیل عمیق آنها به دلیل فهم عمیق          

شناسی مطالعات پیشین و فرانظـري   فراروش بر تحلیل روش   ). 31: 1393همکاران،  
). Bench and Day, 2010(هـاي مطالعـات پیـشین تمرکـز دارنـد       بر تحلیل نظریـه 

  .اي فراترکیب در شکل زیر آورده شده است مراحل و روش کلی هفت مرحله

                                                
1. Meta study 
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   مراحل و روش کلی فراترکیب- 4شکل 
)Sandelowski and Barroso, 2007( 

  
 توجه به را با یم گستره وسیعی از مفاهی اجتماعينوآورتوجه به اینکه  با

 گیرد  و نظایر آن، دربرمییهاي فرهنگ  سنتي، اقتصادی،مقتضیات مختلف اجتماع
)Grice, Davies and Norman, 2012; Hahn and Andor, 2013; Poll and Ville, 

 لذا پس از مشخص کردن هدف، افزون بر مطالعات مجامع و بنیادهاي )2009
المللی و جهانی همانند سازمان ملل، سازمان جهانی توسعه و همکاري اقتصادي  بین

دسترسی از  هاي قابل ها و فعالیت  پژوهشه تبادل نوآوري اجتماعی، همو مرکز
 با محوریت کلید» سی تپ«و » اسکوپوس«، »گوگل«طریق سایت الکترونیکی 

وجو شد و نتایج جستارگري موردمطالعه قرار  هاي مرتبط با موضوع جست واژه

 مشخص کردن هدف

 هاي حاصل از مطالعات کیفی تحلیل و ترکیب یافته

 مند ادبیات مطالعۀ نظام

 هاي مناسب جو و انتخاب مقالهو جست

 ها خراج اطالعات از مقالهاست

 کنترل کیفیت

 ها ارائۀ یافته
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 باروسو  ساندوسکی وهشد هاي ارائه در ادامه و براساس مراحل و گام. گرفت
  .روند پژوهش ادامه پیدا کرد) 2007(

  

 آمده از روش فراترکیب دست وتحلیل اطالعات به یهتجز )2

   در گام اول اجراي تحقیق با روش فراترکیب نیاز اسـت تـا              :انتخاب هدف 
 اشاره قبالًطور که  هدف اصلی این پژوهش، همان. هدف اصلی پژوهش آشکار شود

به بیانی دیگـر، در     . ع از نوآوري اجتماعی است     مدل فرایندي جام   هشده است، ارائ  
هـاي گذشـته، پـس از         این مطالعه، سعی بر این است تا براساس مطالعات پژوهش         

گیري   هاي شکل    منسجم گام  هبندي و ارائ    معرفی اجمالی نوآوري اجتماعی، به دسته     
 .مند پرداخته شود آن در قالب مدل نظام

      ،در  :جـو و  ي و منابع جست    کلید مفاهیممشخص کردن سؤاالت پژوهش 
  :هاي پژوهش، موارد زیر بررسی و پاسخ داده شد این گام، براي تکمیل سؤال

سـازي   گیـري، اجـرا و پیـاده      شناسایی فرایندها و مراحل شـکل     : چه چیزي  )1
  هاي نوآوري اجتماعی موردمطالعه قرار گرفت؛ نوآوري اجتماعی در قالب انواع مدل

جـوي مختلـف بـا      و  ها و موتورهاي جـست     پایگاه داده :  موردمطالعه هجامع )2
  بررسی شد؛» تپ سی«و » گوگل«محوریت 

با توجه به اینکـه مـستنداتی دردسـترس در منـابع داخلـی            :  زمانی همحدود )3
   است؛2015 تا 2000 زمانی بررسی مطالب از سال هنیست، لذا محدود

  هاي کیفی تحلیل شدند؛ با روش تحلیل اسناد، داده: چگونگی روش )4
جو مورد  و  ترین مفاهیم کلیدي که در جست       برخی از مهم  : کلیديهاي    واژه )5

 .استفاده قرار گرفتند شامل موارد زیر هستند
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  جو و معادل فارسی آنهاو برخی از مفاهیم کلیدي موردنظر براي جست - 5 جدول
  شده واژگان کلیدي جستجو   مفاهیم کلیديفارسیمعادل 

 Social innovation نوآوري اجتماعی

 Social innovation definition, Definition social  نوآوري اجتماعیتعریف
innovation 

 Social innovation prosess, Process of social یندهاي نوآوري اجتماعیافر
innovation 

ــاده  ــدل پی ــوآوري   م ــازي ن س
 اجتماعی

Model of immplementation of social innovation, 
Immplementation of social innovation, Social 
innovation implementation 

 Social innovation stages, Stages of social هاي نوآوري اجتماعی گام
innovation, 

 Social innovation model هاي نوآوري اجتماعی مدل
 
  در آغـاز فراینـد    :وي انتخـابی مقـاالت و منـابع مـرتبط    بررسی و جستج
 مشخص شود که آیا مقاالت دریافتی حاصل از جستارگري،         جو، الزم است  و  جست

براي رسیدن به این هدف، مجموعه مطالعات . متناسب با سؤال پژوهش است یا خیر
 بـازبینی،  هدر این گـام، در هـر مرحلـ   . منتخب چندین بار مورد بازبینی قرار گرفت 

 مـورد   مقاالت براساس عوامل مختلفی از جمله میزان ارتباط بـا موضـوع پـژوهش             
بررسی قرار گرفتند و مواردي که داراي ارتباط کمتري بودند، از فراینـد فراترکیـب     

 .کنار گذاشته شدند
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  جو و انتخاب مقاالت نهایی مرتبط و  شماي ساده فرایند جست- 5شکل 
  
  در ایـن مرحلـه،    :یم و کدهاي مرتبط با موضـوع پـژوهش     استخراج مفاه

هاي کلیدي داشـتند،      دقیق شد و کدهایی که ارتباط با واژه       محتواي مقاالت بررسی    
  برخی از کدهاي اسـتخراج    . ها شکل گرفت    انتخاب و براساس آنها مفاهیم و مقوله      

  .شده به همراه منبع هریک در جدول زیر ارائه شده است

 هاي مرتبط با موضوع گردآوري منابع و چکیده

هاي  کنارگذاشتن منابع و چکیده
 مرتبطغیرمرتبط یا کمتر

ن مقاالت       کنارگذاشت
 مرتبطغیرمرتبط یا کمتر

 انتخاب مقاالت مناسب

بررسی و غربال 
 مقاالت

 سازي مقاالت مرتبط نهایی

ربال بررسی و غ
 ها چکیده
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  شده اي از واحدهاي معنایی و کدهاي استخراج  نمونه- 6جدول 
 اجزاي مفاهیم منبع اصل متن

نوآوري اجتماعی، به دنبـال یـافتن       
هـاي جدیـد بـراي مـسائل و        پاسخ

  :هاي اجتماعی از طریق چالش
   خدماتی جدیـد    شناسایی و ارائه 

که به بهبود زنـدگی افـراد جامعـه          
  شود؛ میمنجر 
 يندهایا فرکارگیري به و ییشناسا 

هاي   بازار کار، قابلیتدی جدیقیتلف
ـ  و فرم جد دی مشاغل جد  د،یجد  دی

 بر حسب تنوع عناصر که      مشارکت
 افـراد در    تیکدام در بهبود موقع   هر

  . نقش دارنديهاي کار محیط

)OECD, 2010(  

  هاي جدید براي     اسخیافتن پ
مسائل اجتماعی و شناسایی و     

 بـه  ارائـه خـدمات جدیـد کـه    
ــه  ــراد جامع ــدگی اف ــود زن  بهب

 شود؛ منجر می

  ــا ــه و ییشناس ــارگیري ب  ک
 بـازار  دی جدیقی تلف يندهایافر

 ؛کار

  کـــارگیري بــه  و ییشناســا 
  مــؤثر دردیــهــاي جد قابلیــت

ــود موقع ــبهبـ ــراد در تیـ  افـ
 ي؛هاي کار محیط

  ــا ــه و ییشناس ــارگیري ب  ک
 ؛دیمشاغل جد

  فرم  کارگیري  به و   ییشناسا 
  . مشارکتدیجد

نـــوآوري اجتمـــاعی، خـــدمات و 
و  هـدف  بـا  نوآورانـه  هـاي   فعالیت

است  اجتماعی نیاز انگیزه پاسخ به  
هایی کـه     وي سازمان از س  عمدتاً و

هــا در اولویــت نخــست اهــداف آن
 توسـعه  و  گـسترش  ،اجتماعی بوده 

  .یابد می

 توکر، مولگان،
 و آرا روشن
  )2007 (ساندرز

 نوآورانه هاي خدمات و فعالیت
 نیاز  پاسخ به  و انگیزه  هدف با

 از  توسعه و اجتماعی؛ گسترش
هایی با اولویـت       سازمان سوي

  .نخست اجتماعی در اهداف
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 هـدف فراترکیـب، ایجـاد تفـسیر        ): هـاي کیفـی     ترکیب یافته (ها    ستخراج مقوله ا
بنـدي آنهـا در قالـب         پـس از شـناخت مفـاهیم، طبقـه        . ها است   یکپارچه و جدیدي از یافته    

  . نحوي که بهترین توصیف براي مفاهیم را داشته باشد بندي مناسب شکل گرفت، به طبقه
 تبیین ارتباط میان مفـاهیم،      :ین مضام  و ها  مقوله یم، مفاه یان ارتباط م  یینتب

اي از ارتباط میان   نمونه5جدول . ها و مضامین، یافته بعدي این پژوهش است مقوله
   .دهد گیري قضیه را نشان می ها براي شکل مفاهیم، مقوله

  

  ها و قضایا    ارتباط میان مفاهیم، مقوله- 7جدول 
 کدها  ها مقوله  قضیه

 و کیفیت بهبود  دیده شدن افراد گمشده
 دی مشاغل جدکارگیري به و ییشناسا  زندگی فردي کمیت

کمک به تحقق جامعه مولد، یادگیرنده، منسجم و 
 کیفیت بهبود  عقالیی

بهداشت، نظام (جامعه  هاي چالش پاسخ به  جامعه
  ...)زیست و  آموزشی، محیط

» بیرون به درون«گذاري دانش  اشتراك حمایت از به
 »درون به بیرون«و 

و تقویت  یپشتیبان
هاي کاري  شبکه

  تیمی
هاي اجتماعی از  روش مؤثر براي پاسخ به چالش

  طریق بسیج خالقیت افراد
  ي و جامعههاي کار درمحیطو نقش افراد  تیبهبودموقع

 سرمایه بهبود
  اجتماعی

همکاري و  دی جداشکال ريکارگی به و ییشناسا
  مشارکت مبتنی بر اعتماد

   انجام کارهادی جديها راه

بهبود 
 هچرخ

پاسخ به 
 یازهاين

 يجار

ها و  بهبود شیوه
  دیهاي جد سازوکار  یندهافرآ

مسئله 
 اجتماعی

  نشده سایر برآورده کردن نیازهاي برآورده  نشده  برآوردهیازهايپاسخ به ن
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ها و  هاي جایگزین براي شیوه حل یافتن راه
  دهاي سنتی ناکارآم حل راه

ید و  جدیازهايپاسخ به ن  جامعهنشده  آتی و شناخته یازهاين
   جامعهمطلوب يها آرمان  ها آرمان

 
  در این پژوهش، با توجه به تحلیل محتوا  :هاي کیفی تحلیل و ترکیب یافته

دلیل حجـیم   به. ها به تعداد چهار دسته شکل گرفتند      و معناي کدها و مفاهیم، مقوله     
  .شود  عامل اصلی اشاره می4 نتایج در قالب هفاً به ارائبودن متن پژوهش، صر

شـود،    مـی   آغـاز  شـود، حـل    بایـد  کـه  مشکل یک تشخیص نوآوري با : مسئله )1
هـاي ایجـاد نـوآوري اجتمـاعی      بررسی دالیل و ضرورت نخست، بنابراین در مرحله  

 و یـک اي و تحر شـناخت علـل ریـشه    مستندات موردمطالعـه،    هعمد. شود  انجام می 
 بهبود برآورده ی، آرمانیاز برآورده نشده، نیازهاينیده را  اید خالق و تولیلخ تییجته

  .دانند یازها و موارد نظیر آن میکردن ن
 هـا،  حیط، مـسائل و نیازهـا و نیـز آرمـان          شناخت م  از  پس : تولید ایده  هچرخ ) 2

  .شوند آوري می و متصور براي حل آنها جمع ممکن هاي ایده و ها طرح
هـا    سازي ایده   سازي و عینی     هنر نوآوري در پیاده     همه :ایدهسازي     پیاده هچرخ )3

 نیازهـاي  بـا  مطـابق  کـه  حلـی   هـا بـراي یـافتن راه        ایـده  در عمل است، بنابراین آزمون    
  .ابدی یمباشد، ادامه  شده ییشناسا

طور   بهیازمندان، و نیاز پاسخ به نیت درنهاي هرگونه نوآوریايمزا: محصول )4
 این مهـم    . آنان است  ی و اجتماع  ي ارزش اقتصاد  یعبارت  و به  یرمستقیم، و غ  یممستق

 .دشو هاي جدید پاسخ به نیازها محقق می در قالب الگوها، فرایندها، محصوالت، راه

هاي مختلـف از شـناخت مـسئله آغـاز و تـا یـافتن           اتفاق مهمی که با اجراي گام     
. ر هـستند  متـوالی و زنجیـروا  هـا  گـام ایـن  . شـود  هاي مناسب براي آن، محقق می      پاسخ
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ي هـا   حلقـه . پوشـانی دارنـد      هـم  غالبـاً  هـا   گام. ند کن  پرش ها  گام از   توانند یم ها ينوآور
  . ها وجود داردبازخوردي زیادي بین آن

   مدل استخراجی از روش فراترکیب- 8جدول 
  یندشرح مختصر فرا  ها مقوله 

ئله
مس

  

، نشده  نیازهاي برآورده
نیاز آرمانی، بهبود 
  ابرآورده کردن نیازه

 یـد  خـالق و تول    یل تخ ییج و ته  یکاي و تحر    شناخت علل ریشه  
  .یدها

ایجاد حس مشترك، 
 شروع مشترك نقطه

  نهیزم شیپو 

ي؛ برقـراري ارتبـاط و ایجـاد فرهنـگ          ساز  فرهنگي و   ساز  آماده
ي موضوع یا طراحی سؤال با هـدف بـاال بـردن    بند  قالبپشتیان؛  

هـا؛ تعیـین تـیم        حـل   صویرسازي راه  تولید ایده؛ ت   ؛ادراك مشترك 
ي کلیـدي؛   هـا   انگـاره ي شفاف و    ها  هیفرضنوآوري؛ مستندسازي   

یده .ها توسعه طرحی براي آزمون فرضیه
د ا

ولی
ه ت

رخ
چ

 ي و ارائهساز نمونه  
   اولیهنمونه

ـ اتجربه آزمون    ؛ اجـرا در مقیـاس کوچـک بـراي آزمـون       هـا   دهی
 ها در عمل؛  و انگارهها هیفرض

 آزمونه نمونه ارزیابی
  و انتخاب ایده برتر

ـ مقایسه خروجـی    ـ یب شیپ ي هـا  درس بـا واقعـی؛ سـنجش    شـده  ین
؛ طراحی مجدد تکرار در صورت نیاز؛ پذیرش و یادگیري شده آموخته

  . و مطلوبریپذ امکان، دوام هاي پر ؛ انتخاب ایدهها شکستاز 

رار
ستق

ه ا
رخ

چ
  

سازي  استقرار و پیاده
  در مقیاس وسیع

بودجه، منـابع انـسانی،   (اجراي انبوه  ي به تولید و     ساز  نمونهپیوند  
ي گـذار  اشـتراك  ؛ بـه ) و غیـره هـا  یمـش  خطتغییرات موردنیاز در    

 بـراي  ها نفعان؛ توسعه راهبرد ي از ذيا  گسترده با طیف    ها ينوآور
  .رشد و گسترش نوآوري

یی
 نها

ول
حص

م
  

تغییرات یادگیري، 
  سیستماتیک و تکامل

عی، ایجـاد تغییـرات   ؛ هدف نهایی نوآوري اجتمـا  ها  ستمیستغییر  
 کـه  کننـد  یمها هنگامی تغییر  سیستم. در مفاهیم و تفکرات است    

هاي جدید رفتارو تغییـرات را در الگوهـاي       افراد فکر و به روش    
  . اعمال کنندها وهیشجریان منابع، قدرت و 
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 .دشو بندي و ارائه می  اجتماعی جمعیندي زیر براي نوآوريبر این اساس، مدل فرا

  
  
  
  
  

  
   نوآوري اجتماعی مدل فرایندي - 6ل شک

  
  گیري نتیجه

 کـه  شـوند  ی مـ یلتبـد ی  اجتمـاع هاي ي به نوآوری هنگامی، اجتماعه توسعهاي  یدها
. گیرنـد  یاستفاده قرار م  و موردشده یرفته  پذیجه باشند؛ درنت یگر د یممؤثرتر از مفاه  

 ينـوآور  یـک  بـه  شـود،  یشـده و منتـشر مـ        استفاده ی اجتماع هید ا یک ی که هنگام
 در مواجهه و پاسخ به  یا مشکل و    یک در غلبه بر     شود، بنابراین   یل می  تبد یاجتماع

 مدت ي از قبل و برایا و ید موجود در جامعه که ممکن است جدی اجتماعیاز نیک
 ی اجتمـاع اي یده پديروشن است که نوآور.  استی سهمي بوده باشد، دارا  یطوالن

 یـشگاه  که از چـارچوب تنـگ آزما  شود یل م کام ی آن زمان  ین تکو یجه،است و درنت  
 مختلف، سـازوکار  يها وارد شدن در جامعه، در نظام   . خارج و به جامعه وارد شود     

  . کند یخاص خود را الزام م
 شـدن  هاي جدیـد اجتمـاعی هماننـد فقـر، محرومیـت اجتمـاعی، پیـر           چالش

 لگوهـاي ا جمعیت، افزایش نابرابري، ظهور ساختارهاي جدید تنظیمات خانوادگی،       
، در کنـار تغییـر   ها نسل مناسبات بین و ها  ارزشدست، تغییر     کاري و مواردي ازاین   

ماهیت از محصول به خدمت، تغییرات فنـاوري، تغییـرات سـاختارها و نظـایر آن،               

 یابی مسئله

محصول و   تولید ایده

 سازي ایده پیاده
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حـال،   این در حالی اسـت کـه درعـین   . کند  اجتماعی را بر جوامع تحمیل می     همطالب
. ز کفایت الزم در پاسخ به آنها برخوردار نیستندهاي سنتی ا حل  و راهها  وهیشمنابع،  

هاي اجتماعی خود فرصت هستند، زیـرا باعـث    در شرایط جدید، بسیاري از چالش  
 مـدنی،  هجامعـ  فـزون بـر ایـن ظهـور    . هاي پاسخ به آنها بهبود یابند        شیوه ندشو  یم

تحـول در جوامـع، ظهـور ادبیـاتی ماننـد دانـش،         بـه  اجتماعی، گـرایش   کارآفرینی
 يهـا  یـی دارا اهمیـت  محـور و افـزایش      دانـشی، دانـایی    هي فکري، جامع  ها  هیماسر

 افـزایش  و عمـومی  بخـش  نوسـازي  به ، نیاز )اجتماعی هسرمای خالقیت، (نامشهود
نوآوري .  و اهمیت نوآوري اجتماعی استها ضرورت دیگري از هآن حوز يور بهره

هـاي   حل کردن راه پیدا درمردم همیشه سعی  «اجتماعی موضوعی جدیدي است که      
بخشی از جذابیت نوآوري اجتماعی ؛ از این رو » دارندجدید براي نیازهاي اجتماعی

 ایـن  ه همـ وفصل حل براي »يچتر«عنوان  تواند به از این واقعیت ناشی است که می     
هاي   ترین گام باشد، بنابراین به عنوان یکی از مهممثبت  خالقانه و هبه شیوها  چالش

  .ي شده استگذار  هوشمند، پایدار و فراگیر هدفهامعج، نخستین تحقق
تـوان در قالـب        نوآوري اجتماعی را مـی     هدر این پژوهش مشخص شد توسع     

و »  پیاده سازي ایدههچرخ«، » تولید ایده  هچرخ«،  » اجتماعی همسئل« کلی   هچهار دست 
 یـک  یـا  اقتصادي سازوکار یک دیگر تنها  نوآوري. بندي کرد   دسته» محصول«نهایتاً  
توان   نوآوري را می.نیست و پارادایم جامع نوآوري در حال تحول است   فنی فرایند

 جامعـه،  و اجتمـاعی افـراد    نوآوري طریق  از .دانست اجتماعی هیک پدید  هدر قوار 
 نـوآوري در    .دارنـد   را بیان مـی    خود هاي  خواسته و نیازها خالقیت خود را بروز و    

 آن در کـه  اجتمـاعی  شـرایط  بـا  یتنگـاتنگ  صـورت   خـود بـه    روش یا و اثر هدف،
 زنـدگی  کمیـت  یـا  کیفیـت  بهبود نوآوري اجتماعی با   هدف. ارتباط دارد  تولیدشده

تحقـق رضـایتمندي از طریـق پاسـخ بهتـر، کارآمـدتر،         . افراد و جامعه مرتبط است    
ویـژه نیازهـاي    تر و مانـدگارتر بـه نیازهـاي موجـود، جدیـد و بـه            مؤثرتر، منصفانه 

ها، هدفی است که نوآوري اجتماعی به دنبـال آن   وي دیگر بخش نشده از س   برآورده
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 مفاهیم جدید شامل محصوالت، خدمات، ساختارها هنوآوري اجتماعی، توسع. است
و رویکردها است که با نیازهاي اجتماعی در ارتباط بوده و باعـث خلـق تعـامالت     

 هم در ابزار، از این منظر، نوآوري اجتماعی هم در غایت و. شود اجتماعی جدید می
تنهـا در خـدمت اجتمـاع اسـت کـه       این نوع از نوآوري، نـه     . ماهیت اجتماعی دارد  

بر این از طریـق ایجـاد انـواع جدیـد          عالوه. دهد  ظرفیت رفتاري جامعه را ارتقا می     
نـوآوري  . شـود   افزوده اقتصادي منجـر مـی       محصوالت و خدمات، به افزایش ارزش     
منـد بـه حـل       نفعـان، عالقـه    ازیگران و ذي  اجتماعی، روش مناسب براي مشارکت ب     

نـوآوري اجتمـاعی یـافتن      . نفعان اسـت   هاي ذي   مشکالت اجتماعی و تقویت گروه    
هاي محروم و گمـشده از طریـق         ویژه گروه   ها براي تقویت شهروندي به      بهترین راه 

این مهم داللت بر توانمندسـازي و  . درگیري فعال آنها در فرایندهاي نوآورانه است    
  . سازي نوآوري اجتماعی دارد ظرفیت

بـین  .  جدیـد اسـت  هسازي یک ایـد  کارگیري عملی یا پیاده نوآوري مستلزم به 
سـازي آن در قالـب یـک     کـارگیري عملـی و پیـاده       جدید و به   هتدوین و تنظیم اید   

در ادبیات موضوع، بین ابتکار، نوآوري    . خدمت پایدار یا ابتکاري تمایز وجود دارد      
یک ایده براي محصول یـا فراینـد        » ابتکار« مبنا،   نیا بر. د دارد و اشاعه، تمایز وجو   

سازي آن  کارگیري عملی و پیاده به» نوآوري «که یحالجدید و یا بهبود آنها است؛ در
 هجانبـ  همـه بخش متمایز فرایند نوآوري بوده و مستلزم پذیرش         » اشاعه«. ایده است 

 اغلب آنهـا بـه      که یدرحال،  برخی از ابتکارات به نوآوري منجر شده      . نوآوري است 
یابنـد،    صورت گـسترده انتـشار مـی         به ها ينوآوربرخی از   . شوند ینمنوآوري منجر   

برخـی  . سازي ایده معنـا دارد  نوآوري اجتماعی با پیاده.  برخی دیگر خیر   که یدرحال
به این  . هستند» پذیرفته«یا  » منتشر«،  »در مقیاس وسیع انجام   «هاي اجتماعی     نوآوري
 بایستی از لحاظ مالی پایدار بلندمدت و یا مدت انیمهاي اجتماعی در  وآوريدلیل، ن

  . بوده و یا پتانسیل الزم براي این منظور را داشته باشند
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ها، با مراجعه به جامعه خبرگی و در قالب پانل دلفـی              بندي  اعتبارسنجی دسته 
ب شکل صورت گرفت که این مهم به تحصیل اعتبار خروجی نهایی پژوهش در قال  

  .   منجر شد6
با توجه به اینکه این     . نوآوري این پژوهش، از ابعاد گوناگون قابل طرح است        

 نوآوري اجتماعی است، بنابراین کمـک       همطالعه، از نخستین مطالعات داخلی دربار     
 علمـی و  هویـژه جامعـ    شایان و درخور توجه به ترویج گفتمـان آن در جامعـه، بـه             

هاي موجود که داراي خاسـتگاه خـارجی و       سه با مدل  در مقای . اجرایی، خواهد کرد  
شده در این مقاله، به بیانی ساده، شیوا و گویـا، رویکـرد    غیربومی هستند، مدل ارائه 

این رویکرد، ضرورت توجه   . دهد  نوآوري اجتماعی را نشان می     هسیستمی در توسع  
هـا و درنهایـت   به ورودي ها یا همان متغیرهاي تاثیرگذار، فرایند، روابط متقابـل آن          

  .خروجی مدل را نشان می دهد
  
  منابع
 راهنماي جامع کاربرد     ،)1390 (.پور، کرم؛ رضا صفري     حبیبSPSS   در تحقیقات 

  .نشر لویه: تهران. پیمایشی
   بشارت. »نجایگاه نوآوري و شکوفایی در قرآ      «،)1387 (.رحمانی زروندي، نفیسه. 

67.  
     انتـشارات  : تهـران . ام نـوآوري  نظـ  ،)1390 (.رضوي، سیدمصطفی؛ مرتضی اکبـري

  .دانشگاه تهران
  ــی ــک؛ اعظم ــر، ســهرابی، باب ــیامی شناســی  آســیب «،)1390 (.حمیدرضــا، ؛ یزدان

چـشم   ،» مدیریت اسالمی با رویکرد فراترکیـب هشده در زمین  هاي انجام  پژوهش
  .24ـ9: 6. انداز مدیریت دولتی
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