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  چکیده

هاي جدیدي هستند که به طور همزمان نیاز اجتماعی را برآورده، منجر به روابط جدید  هاي اجتماعی راه حل نوآوري
هاي اجتماعی و ارزیابی  ها براي جذب نوآوري شوند. استفاده از شاخص ها و منابع می یا بهبود آن و استفاده بهتر از دارایی

کنند. روش  ی، ابزارهاي مهمی را براي ایجاد پیشرفت و بهبود فراهم میهاي نوآوري اجتماع اثرات مورد انتظار طرح
روش فراترکیب، باشد. با استفاده از  فراترکیب می-پژوهش از نظر هدف، کاربردي و از منظر گردآوري اطالعات اسنادي

و جستجوگر  وسوب آف ساینس و اسکوپ پایگاههاي علمیاز  2019تا  2000هاي  مقاله و پژوهش مرتبط در سال 1215
روش  درها قرار گرفت.  مقاله نهایی مبناي استخراج یافته 35 ،کارگیري این روش که با به گوگل فراخوانی شده اند

ارزیابی نوآوري کد در  56مفهوم و  16، گانه بر اساس خط پایین سه )اقتصاديو  اجتماعی، محیطی( بعدسه  ،فراترکیب
نتایج این پژوهش مورد تأیید قرار گرفت.  664/0نظر متخصصان با شاخص کاپاي نتایج بر اساس شد. شناسایی  اجتماعی

  .وریهاي اجتماعی در سطح کالن باشدآتواند مبنایی براي ارزش گذاري نو می
  

  ارزیابی نوآوري اجتماعی، رویکرد خط پایین سه گانه، فراترکیب، نوآوري اجتماعی :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
مطـرح   عنوان راهی جدید براي پرداختن به نیازهـاي پیچیـده اجتمـاعی   به  نوآوري اجتماعی

به عنوان یـک جـذابیت   ، است که از آن  عالقه به نوآوري اجتماعی تا حدي شدت گرفته. است
، هـاي دولتـی   در سـازمان  نـوآوري اجتمـاعی  ، 2000از ابتـداي سـال   . شـود  جهانی نام بـرده مـی  

جدید براي حل مشکالت اجتماعی و بهبود خـدمات  اي  مدنی و شهري به عنوان وسیله، تجاري
ایـن حـوزه بـه مسـائل     . )Szijarto, 2018(اجتماعی توجه بسیاري را به خـود جلـب کـرده اسـت    

ارزش ”هـا و خـدمات نـوین  کـه      نشـده از طریـق فعالیـت    اجتماعی و نیازهاي برآورده ي هپیچید
حل خلـق و   عنوان راه گذاران دولتی به از سوي سیاست ، پرداخته ودهند را افزایش می“ اجتماعی

نهادهــاي ، سیاســتگزاراندر واقــع . )Dayson, 2017(شــود آزمــایش خــدمات جدیــد تلقــی مــی
نـوآوري  «اي نسـبت بـه    فزاینـده  توجه، مؤسسات خیریه و کارآفرینان در سرتاسر دنیا، غیردولتی
خانمـانی گرفتـه تـا     از فقـر و بـی  ، به عنوان ابزاري براي پرداختن به مشکالت مختلف» اجتماعی

  . )Economist, 2013(اند نشان داده، تخریب محیط زیست
، نوآوري اجتمـاعی در سـطح جهـانی    ي حوزه گذاري در با توجه به افزایش عالقه و سرمایه

بهبـود  . آور نیست تعجب، کنند ها و ارزیابانی که نقش مهمی در توسعه آن ایفا می ارزیابیظهور 
هاي مختلـف کارهـاي    است و ارزیابان در طول دههیک هدف قدیمی جامعه ارزیابی  اجتماعی

هـاي   هـا و تفکـر را در محـدوده سیاسـت     شـیوه ، اند تا فرآیندهاي ارزشـیابی  مهمی را انجام داده
اسـاس   جامع برو ارزیابی  مند نظام ي مکتوب مطالعهیک  تاکنون با این حال. اجتماعی بگنجانند

هـاي ارزیـابی    نیروهایی که انتخاب رویکرد، اینعالوه بر . پایگاه دانش تجربی انجام نشده است
تقاضاي  وجود با. )Szijarto, 2018(اند و مورد بررسی قرار نگرفته  مستند نشده، دهند را شکل می

 انتظـار  در وظیفـه  یـک  نـوآوري اجتمـاعی   هاي ارزیـابی  شاخص توسعه، سیاستگذاري نهادهاي
، اجتمـاعی  نـوآوري  مـورد  در جامعیتوافق  هیچ هنوز که است دلیل این این امر به. تحقق است

 . )Castro Spila, 2016(ندارد وجود نیاز مورد معیارهاي و ارزیابی هاي روش
اسـت   چارچوب ارزیابی نوآوري اجتماعی در سـطح کـالن   ، بررسیوهش اصلی پژ پرسش

پژوهش با بحث دربارة مفاهیم نوآوري اجتمـاعی و ارزیـابی آن آغـاز    ، که براي دستیابی به آن
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کـدهاي مشـابه   ، پیشـین هاي  با استفاده از روش فراترکیب و بررسی پژوهش ، پس از آنشود می
و عناصر چارچوب اولیه بر مبناي خـط   ها مؤلفهاز مجموعه مقاالت منتخب گردآوري و از آنها 

  .شود می ارائه پایین سه گانه ایجاد و

  مروري بر مبانی نظري و پیشینه پژوهش

  نوآوري اجتماعی
وفصـل  براي حل » چتري«تواند به عنوان  می نوآوري اجتماعی ناشی از این واقعیت است که

نـوآوري اجتمـاعی   . )1394، (مبینی و کشتکاراجتماعی به شیوه خالقانه و مثبت باشدهاي  چالش
 و کارآمـدتر ، کـه مـؤثرتر   ی دانسـت اجتمـاع  مشـکل  کیـ  يبـرا  نینـو  حـل  راه کتوان ی می را
کـل   کیـ عنـوان   آن به جامعـه بـه   توسطشده  ارزش خلق و موجود است يها حل از راه دارتریپا

اساساً به جـاي افـراد، بـراي کـل جامعـه ارزش و منفعـت خلـق        و  )Phills, 2008( ردیگ یتعلق م
 نـد ک ها بهره برداري مـی  را شناسایی و از آن یمنابع ). نوآوري اجتماعی1394(اشمیت،  کند می
و یا  گرفتند نمیمورد استفاده قرار  به شکل صحیحرفتند، یا  هدر می در صورت عدم استفاده که

نـوآوري اجتمـاعی بـه     تعریـف . )1397، و شـمیدپیتر  (آزبورگ دندنمی شبه هیچ وجه استفاده 
هـیچ تعریـف   و  )Neary Dave 2015(اسـت  بحـث برانگیـز  یک مفهـوم   تاًذا، عنوان یک فرآیند

لکن تالشهاي ، باشد وجود ندارد پذیرفته شدهنوآوري اجتماعی واحدي که بطور گسترده براي 
نـوآوري  . )Szijarto, 2018(متعددي بـراي ارتقـاي وضـوح مفهـومی آن صـورت گرفتـه اسـت       

، فرآینـدي یـا محصـولی   ، تغییري مفهـومی  1همکاري و توسعه اقتصادي  سازماناجتماعی از نظر
ازطریـق روابطـی جدیـد بـا      توانـد  مـی و  دهـد  میسرمایه را نشان  تأمینتغییر سازمانی و تغییر در 

 یاجتمـاع هـاي   يورآنـو  . از آنجاکـه )OECD, 2010(ها سروکار داشته باشـد  سهامداران و حوزه
، کننـد  جـاد یا يدیـ جد يحلهـا  راه بتوانند تا کنند یم متصل هم به را یگوناگون گرانیباز اغلب

 "یاجتمـاع  ارزش"و قضـاوت   سنجش و شوند احاطه »متضاد و متعدد يارهایمع« با است ممکن
  . )Mulgan, 2010(باشد ساز مشکل آنها

                                                           
1 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
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  ارزیابی نوآوري اجتماعی 
هـا و هـر یـک از     زیـر برنامـه  ، هـا  برنامهتوان به عنوان بررسی نظام مند کیفیت  ارزیابی را می

 بیـان ها در پاسخ به انتظارات ذینفعان وکمک به ارزش اجتماعی و سازمانی  عناصر یا اجزاي آن
شـده   هـاي شـناخته   ها و روش رویکرد، ها ارزیابی از لحاظ نظري و عملی مبتنی بر دستاورد. کرد

حقـــوقی و غیــــره  ، میاداره عمـــو ، سیاســـی ، اجتمــــاعی، مـــدیریت ، از علـــوم اقتصـــادي  
تـوان بـا    مـی  اجتمـاعی را هـاي   نـوآوري ، بـه طـور کلـی   . )Grzeszczyk & Klimek, 2018(است

و بـا  هـا   تـوان بـا ورود بـه سـازمان     مـی  تجزیه و تحلیل کرد یا، ي موردي استفاده از طرح مطالعه
در اینجـا ارزیـابی   . (Bund et al., 2013)رار دادمورد ارزیابی قـ ، 1استفاده از رویکرد سطح میانی

هـاي نـوآوري اجتمـاعی و     گیـري فعالیـت   اندازه. نوآوري اجتماعی در سطح کالن مدنظر است
هـاي کلیـدي بـراي پیشـروي نـوآوري اجتمـاعی در سـطح         به عنوان یکی از جنبه، ثیرات آنهاأت

هـاي نـوآوري    زي شـاخص ریـ  طـرح ، بـا ایـن وجـود   اسـت.  اي و سـازمانی حـائز اهمیـت     منطقه
 فراینـد  یک اجتماعی نوآوري که چرا. )Villate Txema 2013(استاي  همسئله پیچید، اجتماعی

 اقتصـادي  و فنـاوري  نـوآوري  معیارهـاي  سـطح  بـه  هنـوز  زمینـه  این در تحقیقات و بوده پیچیده
 نوآورانه فرآیند خود یک، اجتماعیهاي  نوآوري ارزیابی. )Schmitz et al., 2013(است نرسیده

، مختلـف هـاي   روش ازاي  هگسـترد  طیف ،فردي اجتماعیِهاي  نوآوري تنوع به توجه با و است
 بـا ، معتبر باشـد  و اعتماد قابل) وسیع طور به( که شواهدي تولید براي باید، کمی چه و کیفی چه

 ,Dayson(اقـدامات اسـتفاده شـود    اجتمـاعی و هـاي   زمینـه  بودن متغیر و ذاتی پیچیدگی به توجه

اعـم از   ،انجـام شـود   ارتباطی مختلف درسطوح تواند می اجتماعی نوآوري گیري اندازه. )2017
 نـوآوري  اکوسیسـتم  عنـوان  بـه  چـارچوب  شـرایط  در سطح کـالن  .میانی و کالن، سطوح خرد

، نـوآوري اجتمـاعی  ارزیـابی  هـاي   پـژوهش  مؤلفـان . )Tepsie, 2014(کند می نیز عمل اجتماعی
 مثـال  . بـراي ارائه کرده اندو تاکتیکی را  ابزاري، از جمله کاربردهاي مفهومی، طیفی از کاربرد

آفرینـان از موفقیـت (کـاربرد     بـر تلقـی نقـش    تأثیرارزیابی را از لحاظ ، )2015آلن و همکاران (
 گـردد  مـی  که منجر به بهبود در یک فرآیند تخصـیص کمـک مـالی    کرده اند بررسیمفهومی) 

                                                           
1 meso-level 
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هـاي   شـاخص ، اي هاي مقایسـه  ارزیابی: هاي ارزیابی عبارتند از برخی از سیستم .(کاربرد ابزاري)
مشـارکت  ، هـاي نـوآوري کـارآیی دولـت     شاخص، تجزیه و تحلیل هزینه/سود، مالی و محیطی

 Vasin et) ت آمـاري نـوآوري اجتمـاعی   ها براي نظار استفاده از شاخصو سهامداران در ارزیابی

al. , 2017) .  

  پژوهش نهیشیپ
سسـات بـین المللـی صـورت     مؤدر زمینه ارزیابی نوآوري اجتماعی توسـط  ها  بیشتر پژوهش

که در ادامه چنـد   فنی (دانشگاهی) کمتري انجام شده استهاي  گرفته است و به نسبت پژوهش
  شود.  می نمونه از مهمترین آنها ارائه

 نمـود  ارائه کالن سطح در یاجتماع نوآوري یابیارز يبرا یچارچوب )2014( 1موسسه تپسی
 قائـل  زیتمـا هـا   کارآفرینی و خروجیهاي  فعالیت، توانمندسازها سطح سه نیب چارچوب نیا که
تمرکـز   و نینش هیحاش يها گروه يبرا ییها حل بر راه خود پژوهش در) 2015( 2یگرس. شود می

به (2016)  3مپکتیس یالملل نیب یطرح پژوهش. ا دارده گروه نیهاي اجتماعی بر ا بر اثر نوآوري
 يآن بـرا  ییتوانـا  زیجامعه و اقتصاد و ن يبرا یاجتماع يها بر اثر نوآوري يرگذاریثأت يها جنبه

 ییتوانـا  بـر  (2015) 4جیننـو یا. پرداختـه اسـت   "در جامعـه  ریپـذ  بیآس يها گروه يتوانمندساز"
 يبـرا  نـد یفرا کویـ  اسـت  متمرکز 5سالم یزندگهاي  سال از تیحما در یاجتماعهاي  نوآوري

 ریثأتـ  اریـ مع چهـار بـر   بـا تمرکـز  متـوازن   يازیـ اسـاس کـارت امت   بـر  یاجتماع نوآوري یابیارز
 معرفـی  اریـ مع هـر  يبـرا  عنصـر  در کنار دو يساز ادهیپ و تحمل، يداریپا، ياقتصاد و یاجتماع

) است کـه بـا رویکـرد    2016( 6پژوهش رزا و لینا دائینی، از معدود پژوهشهاي فنی. نموده است
 يچهار مرحله انتخاب و اجـرا  را در ینوآوري اجتماع يریاندازه گ ندیفرا، 7خط پایین سه گانه

                                                           
1 Tepsie 
2 CRESSl 
3 Simpact 
4 Innovage 
5 Healthy Life Years 
6 Rasa& Lina Dainienė 
7 Triple Bottom Line 
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هـر  کـرده اسـت.   ارائه  یقیو محاسبه شاخص تلف يریاندازه گ، دامنه نوآوري ییشناسا، نوآوري
رویکرد متعارفی در سنجش پایداري در سطح کسب و کـار اسـت امـا    ، چند خط پایین سه گانه

) در زمینـه ارزیـابی   2015به طـور مثـال پـژوهش اونـات (    . قابل تعریف است نیزدر سطح کالن 
  .  پایداري در سطح کالن است

  شناسی   روش
 فراترکیـب  -گردآوري اطالعـات اسـنادي   از منظرهدف کاربردي و  از نظرپژوهش حاضر 

چـارچوب  هـاي   لفـه ؤعناصـر و م ، است و محقق در تالش است تا با استفاده از روش فراترکیب
جامعه آماري . تماعی را بر مبناي رویکرد خط پایین سه گانه استخراج نمایدارزیابی نوآوري اج

بین المللی و داخلی در زمینه ارزیابی و سـنجش نـوآوري اجتمـاعی    هاي  پژوهش ،مطالعه حاضر
 هدفمنـد انجـام گرفـت و    با استفاده از رویکـرد ، تحقیقهاي  گیري براي تحلیل داده نمونه. است

  . رویکرد کیفی استفاده شد از، تحقیقهاي  براي تحلیل داده. خاب شدندترین مطالعات انت مرتبط
 گذشـته  هـاي  پـژوهش  شناسـی  آسـیب  و ترکیـب  بررسـی،  منظور به که هایی روش از یکی
 مورد نتایج و مفاهیم روي بر و کیفی صورت به مطالعه فرا اگر. است مطالعهفرا  شود یاستفاده م

 ی،و مسـلم  یفر(خنشـود  یشـناخته مـ   یـب به نام فراترک گیرد انجامگذشته  هايمطالعه در استفاده
). این روش، فرآیندي است که محققان را قادر می سازد تا یک سؤال خاص پژوهشـی را  1397

شناسایی کرده و سپس براي پاسخ گویی به آن، به جست و جو، گـزینش، ارزیـابی، تلخـیص و    
 یشـتر ب آن، هاي ارزیابی و اجتماعی آورينوترکیب شواهد کیفی بپردازند. از آنجا که مطالعات 

 یروش مناسـب  یـب، روش فراترک ینـرو ا از، هسـتند  یزنـاچ  یکم يها و با داده یفیک يها پژوهش
 يا آن روش هفت مرحله ياجرا يبه کارگرفته شده است و برا ارزیابی چارچوب طراحی يبرا

 یرتــأث رود یمــ انتظــار اجتمــاعی هــاي نــوآوري از. شــداســتفاده  )2007و باروســو( یسندلوســک
از  (Mulgan, 2007). شـوند  باعـث  را یطـی و مح یو ثبات مال یداريو در همان حال پا یاجتماع

 1الکینگتون توسط که است حسابداري چارچوب یک گانه سه پایینخط  یکردرو ،یگرد يسو

                                                           
1 Elkington 
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 و سـیاره (مـردم،   مـالی  و محیطـی ، اجتمـاعی  عملکـردي  بعـد  سـه امل شده و شـ  یمعرف )1998(
 جنبـه  سـه  ایـن  در محققـان  اغلـب  و )Slaper & Hall, 2011( اسـت  یـداري ) در سنجش پا1سود

 فوق موارد گرفتن نظر در با). 1398 ،و خداپرست یرودي(ش کنند یم بررسی را پایداري اصلی،
   .باشد مدنظر ابعاد تمام پوشش براي مناسبی روش تواند یم گانه سه پایین خط رویکرد الذکر،

  . در ادامه تشریح گردیده است 1مراحل روش شناسی بر اساس شکل 
  

  
  

 
  
  

  )2007(سندلوسکی و همکاران، . گامهاي متوالی روش فراترکیب1شکل 
  

، چیسـتی کـار  هـاي   پـژوهش از شـاخص   سـؤال  براي تنظـیم  : پژوهش سؤالتنظیم : گام اول
ایـن   سـوال اصـلی   .اسـت  شدهمحدودیت زمانی و چگونگی روش استفاده ، جامعه مورد مطالعه

  چارچوب ارزیابی نوآوري اجتماعی در سطح کالن چگونه است؟   :عبارت است از تحقیق
کلیدي هاي  واژهاز با استفاده ، در این پژوهش: مرور ادبیات به شکل نظام مند: گام دوم

، 4ارزشیابی نوآوري اجتماعی، 3نوآوري اجتماعیارزیابی ، 2متنوعی از جمله نوآوري اجتماعی
و یا ترکیب این موارد به بررسی و جستجو در پایگاه هاي داده  5سنجش نوآوري اجتماعی

                                                           
1 people, planet and profits 
2 Social innovation  
3 Social innovation assessment  
4 Social innovation evaluation   
5 Social innovation measurement 

تنظیم 
سوال 
 پژوهش

مرور 
نظام مند 

 ادبیات

جستجو 
و 

انتخاب 
 متون 

تجزیه و تحلیل 
و ترکیب یافته 

 هاي کیفی

کنترل 
 کیفیت

ارائه 
 یافته ها

استخراج 
 اطالعات
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و موتور جستجوي گوگل  2019 تا 2000هاي  سال طی  2و وب آف ساینس 1اسکوپوس
   مطالعه مرتبط یافته و جمع آوري شد.  1215و  پرداخته

گـري نتـایج    بـا غربـال   در ایـن مرحلـه محقـق   : و انتخاب مقاالت مناسـب جستجو : گام سوم
هـاي   بـراي ایـن منظـور از روش مهـارت     بندي می کند. هاي معتبر را دسته دست آمده پژوهش به

کنـد تـا    مـی  به پژوهشـگر کمـک   سؤال 10با استفاده از این ابزار استفاده شد.  3ارزیابی ضروري
 عدم پذیرش معیار پذیرش ونماید. کیفی پژوهش را مشخص هاي  اعتبار و اهمیت مطالعه، دقت

کـه در پایـان    بوده نوع مطالعهو شرایط مطالعه، مطالعه یبازه زمان، ششامل زبان پژوه، مطالعات
   .براي بررسی عمیق انتخاب شدمقاله با بر اساس امتیازات دریافت شده،  35

  
  
  
  
  
  

  ها پژوهش انتخاب ندیفرا 2 شکل
  

منظـور دسـتیابی بـه     هبـ  محقـق در سراسر فراترکیب : استخراج اطالعات مقاالت: گام چهارم
 شدر پـژوه . ت منتخب و نهایی شده را چند بـار مطالعـه نمـوده اسـت    الطور پیوسته مقا به کدها
را شناسایی و براسـاس مراجـع یافـت شـده در     کالمی هاي  کد اولیه حاصل از گزاره 108 محقق

قـرار  براي دریافت نظرات آنـان و فهرسـت کـدهاي منتخـب     اختیار خبرگان  جدولی ارائه و در
  است. داده

                                                           
1 Scopus 
2 Web of Science 
3 Critical Appraisal Skills Program (CASP) 

 N=1215منابعی که یافت شده است

 N=739کل چکیده غربال شده 

 N=315کل محتواي مقاله بررسی شده 

 N=35تعداد کل مقاالت اولیه 

 N=476مقاالت رد شده به علت عنوان 

 N=424مقاالت رد شده از نظر چکیده  

 N=280مقاالت رد شده از نظر محتوا   
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بـا  مفـاهیم و موضـوعات    ،در ایـن مرحلـه  : کیفیهاي  تحلیل و تلفیق یافته ،تجزیه: گام پنجم
، (نظري و دسـتار شناسایی شدش پژوه االتؤستکمیل واز دو اصل بنیادي تمایزمعنایی استفاده  

موجـود در  هـاي   کـه در میـان مطالعـه    یموضـوعات ، طول تجزیـه و تحلیـل  در . پژوهشگر )1398
 این مورد بعنـوان بررسـی موضـوعی شـناخته    . فراترکیب پدیدار شده اند را جستجو خواهد کرد

ــه نقــل از سادلوســکی و بارســو  مــی در ایــن گــام محقــق . )1397، شــود (اســدي و همکــاران ب
هاي(کُدها) استخراج شده در گــام چهــارم را بــه دقــت و بـا در نظـر گـرفتن مفهـوم          شاخص

در ادامـه شـاخص هـاي     .سعی در کشـف مفــاهیم مشـترك کـرده اسـت    ، ها هریک از شاخص
در ادامـه بـا   بندي کرده اسـت.   شان در یک مفهوم دسته شناسایی شده را بر مبناي میزان مشابهت

 شده مرتبط را در یـک مقوله قـرار داده  مفاهیم یافت، تحلیل مفاهیم براساس وجه اشتراك آنها
  . )1398، شود(مفتاحی و همکاران می

شـده، نظـرات    محقق براي کنترل مفاهیم اسـتخراج  در این مرحله: کنترل کیفیت: گام ششم
نتـایج حاصـله از طریـق شـاخص     ي دیگر مقایسه نموده اسـت. پـس از آن     خود را با یک خبره

و جـدول وضـعیت    001/0با توجه به عدد معنی داري ارزیابی شد که  =664/0kي  با نتیجه 1کاپا
 . ) این شاخص مورد پذیرش واقع شد1996شاخص کاپا جنسن (

شـاخص در سـه بعـد     68و  اصـلی  مفهـوم  17چـارچوب ارزیـابی بـا    : ها ارائه یافته: گام هفتم
  . ارائه گردید 2در جدول  انجام واجتماعی و محیطی ، اقتصادي

  ها یافته
   توصیف جمعیت شناختی: الف

گوگـل  % و منابع حاصـل از جسـتجوگر   65درصد منابع استفاده شده از پایگاههاي استنادي 
سسات معتبر جهـانی در حـوزه نـوآوري    ؤها توسط م درصد پژوهش 30بیش از . % بوده است35

  . انجام شده است...  بنیادجوان و، سیمپکت، اجتماعی همانند تپسی
  

                                                           
1 Kappa   
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  ب: توصیف یافته ها 
در کالمـی کـه   هـاي   کد اولیه حاصل از گزاره 108 ابتدا، با بررسی محتواي مقاالت انتخابی

بر اساس نظر خبرگـان   آن از ، پسارزیابی نوآوري اجتماعی هستند استخراج شده راستاي مفهوم
  . گردید ارائه نهایی در سطح کالنکد  56 ،و یکپارچه سازي کدها

  

  1استخراج کدهاي اولیه .1 جدول
  کدهاي اولیه  منبع  گزاره کالمی

  توانمند سازي (Spila, 2016)  اجتماعیهاي  زمینه در خالق نیروي/  اي سازي حرفه
  آسیب پذیري (Schmitz,2015)  درجه پوشش در هدف برخورداري و تقویت اجتماعی و اقتصادي

  شفافیت (Eva, 2013)  پذیري عمومی حسابرسیهاي آزاد براي حصول اطمینان از مسئولیت
  

سـعی  ، با درنظر گرفتن مفهوم هر یک از آنهاو کدهاي حاصل ي  با مطالعهمحققان در ادامه 
یـک مفهـوم    آن در بـر مبنـاي شـباهت   هر یـک از کـدها را   در کشف مفاهیم مشترك کرده و 

  یدند.  در ابعاد تبیین کننده چارچوب گنجان و مشابه دسته بندي

  یاجتماع ينوآور یابیچارچوب ارز .2 جدول
  برخی منابع  فراوانی  شاخص  مفهوم  بعد

ماع
اجت

  ی

  رفاه
 ,Francesca, 2012; Majumdar) 7 شیآسا و رفاه

 4 یزندگ تیفیک (2015

  اشتغال
 3  ينابرابر/ برابرهاي  فرصت

(Spila, 2016; Eva, 2013) 3  انریپذ بیبه آس توجه و استخدام 

 5 اشتغال نرخ

 و آموزش
  يکارآمد

 4 يریادگی تیظرف
(Mirvis et al. , 2016; 

Grzeszczyk & Klimek, 2018) 4  یاجتماع و يفرد يساز توانمند 

 3 یآموزش ابتکارات

                                                           
  اولیه ارائه گردیدند.به علت کمبود فضا تنها سه نمونه از گزاره هاي کالمی و کدهاي  1
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  برخی منابع  فراوانی  شاخص  مفهوم  بعد

 و يساز شبکه
  مشارکت

 6 یاجتماع روابط و تعامل
(Dave , 2015; Vasin et al. , 

 6 یمساع کیتشر و شبکه (2017

 3  استقرار و رشیپذ، یاجتماع کنترل

 هیسرما
  یاجتماع

 3  یاجتماع انسجام
(Schmitz et al. , 2013; Cipolla & 

Afonso, 2017) 
 
 

 2  یاجتماع شیگنجا

 5 یاجتماع عدالت

 3  هیریخهاي  کمک و ییارادهگرا فرهنگ

 و ریثأت
  يداریپا

 ,Golden et al. , 2010; Mulgan) 6  یاجتماع ينوآور ریتاث
2010a) 3 ها پروژه يداریپا ي درجه 

هزینه 
  اجتماعی

 ;Rehfeld & Terstriep, 2017) 3  یعموم یِاجتماع نهیهز
Preskill, 2012) 2  یخصوص یِاجتماع نهیهز 

طی
محی

  

  یقانون

 4 یقانون تطابق روند
(Unceta et al. , 2016; Ebrahim & 

Rangan, 2014) 
 

 3 اصالحات و یقانونهاي  نهیهز

 3  یاجتماع بنگاه یقانون چارچوب

 4 قانون حکم

 و حکومت
  استیس

 6  قدرت میتسه

(Krlev et al. , 2014; Milley, 
2018) 

 

 3  یحکمران

 3 یعموم بودجه کردن سبک

 4  یاسیس یبانیپشت

 4  یمحل یسازمان تیتقو

 5  تیشفاف

  یعیطب منابع
 4  ریپذ دیتجد يانرژ و يانرژ

(Martinez, 2017; Omonov , 
 3 آب از استفاده و مواد (2016

 3  یعیطب هیسرما

 ستیز
  یطیمح

 4 یطیمح اصالح

(Florman et al. , 2016; Balaton 
et al. , 2016) 

 5  یستیز خطرات و يریپذ بیآس

 3  زباله دیتول و افتیباز

 5  یکیاکولوژ اثرات و ییهوا و آب راتییتغ

 5 ها ندهیآال انتشار و یطیمح يداریپا
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  برخی منابع  فراوانی  شاخص  مفهوم  بعد
 3 یطیمح ستیز اختراعات و نامهیگواه

 و سالمت
  بهداشت

 4  سالمت و مراقبت
(Danijel & Gojko, 2015; Villate, 

 4  بهداشت ستمیس به یدسترس (2013

 3 یبهداشت اختراعات و نامهیگواه

صاد
اقت

  ي

 و ينوآور
  ینیکارآفر

 5 ينوآور تیظرف

(Dainienė, 2016; Lin, 2016) 5 نوآورانه یاجتماع اقدامات زانیم 

 5 ینیکارآفر به لیوتما يریخطرپذ تیذهن

 و يانداز راه
  توسعه

 4 ییدارا توسعه تیظرف

(Reeder et al. , 2012; Chen, 
2014; Frazão et al. , 2015) 

 3  يگذار هیتدارکات، سرما، يانداز راه

 3  شرکا تنوع درجه

 3 یده هیسرما منابع در تنوع

 6 ينوآور انتشار و يریپذ اسیمق

  ییزا درآمد
 ;Martinez et al. , 2017) 3 جینتا یپول ارزش نیتخم

Hubert,2010) 4  درآمدهاي  انیجر 

 چارچوب
  منابع

 3 یمال اطالعات به یدسترس

(Judith, 2016; Economist, 2013) 

 4 اطالعات يفناور و رساختیز

 4 یشخص منابع

 6  یمال نیتام و تیحما

 5  قاتیتحق نهیهز

  
شـامل  ، نفر از خبرگان مـدیریت  8چارچوب طراحی شده در جلسه گروه کانونی با شرکت 

در شـد.  ارائه ، بودندت علمی دانشگاه که صاحب نظر در موضوع نوآوري اجتماعی أاعضاي هی
روایـی  و  بـه مـدل اضـافه و کـم نگردیـد     اي  هلفـ ؤاین جلسـه تمـام ابعـاد چـارچوب بررسـی و م     

  شد.یید أچارچوب از طریق روایی محتوا ت
هاي حیاتی یک نوآوري اجتماعی در شکل گیـري،   در دستیابی به مفاهیم سعی گردید جنبه

، در ذیل مقولـه اجتمـاعی،   2فرایند، نتیجه و پیامد مدنظر قرار گیرد. با توجه به مندرجات جدول
مفهــوم رفــاه، تــأثیر و پایــداري، آمــوزش و کارآمــدي، شــبکه ســازي و مشــارکت، ســرمایه   7
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مفهـوم سـالمت و    5شـاخص قـرار گرفتـه اسـت. در مقولـه محیطـی،        19بـا  اجتماعی و اشـتغال  
شـاخص گنجانـده    22بهداشت، زیست محیطی، حکومت و سیاست، قانونی و منـابع طبیعـی بـا    

ی، نیکـارآفر  و ينـوآور ، توسـعه  و يانـداز  راهمفهـوم   4شده اسـت. ذیـل مقولـه اقتصـادي نیـز      
 گرفته شده است.   شاخص در نظر 15و درآمد زایی با  منابع چارچوب

  گیري بحث و نتیجه
 موفقیت تعیین در قدرتمندي نقش جامعه سازيِ توانمند وسعت و اعتبار، ها انگیزه، هنجارها

 داوطلبانـه تشـویق   شـهر  یک در که آنچه است ممکن .دارند اجتماعی نوآوري یک شکست یا
ماهیـت  توجـه بـه اینکـه     بـا . (Reeder et al, 2012) بخـورد  شکست روستایی منطقه یک در شود

محـیط ومتـأثراز ارزشـها و هنجارهـاي جامعـۀ هـدف        وابسته به، نوآوري اجتماعی از جنس نرم
، (کشـتکار باشد روش درستی نمـی تجویز و استفاده از الگوها و مدلهاي دیگران ، است؛ بنابراین

آن اي  هط زمینـ تمرکز بر شـرای  و با پیشین بر اساس بستر مورد مطالعههاي  پژوهشنتایج . )1395
تپسی و اینـویج بـر اسـاس بافـت     ، هاي سیمپکت به طور مثال پژوهشست. نواحی ارئه گردیده ا

هـاي اجتمـاعی از بافـت و شـرایط      ثیر پـذیري نـوآوري  أو بـا توجـه بـه تـ     شـده اتحادیه اروپا بنا 
بـوده  پژوهش حاضر بعنوان اولین پژوهش داخلی به دنبال پر کردن این شکاف علمی ، اي منطقه
کیفـی در ارائـه چـارچوب و     ترکیب فراتوان به استفاده از  می این پژوهشهاي  از نوآوري. است

کـه پوشـش دهنـده تمـام عناصـر نـوآوري اجتمـاعی        ، در سه بعـد اصـلی  ها  طرح جامع شاخص
همچنین اسـتفاده از رویکـرد خـط پـایین سـه گانـه بـراي بکـارگیري طـرح          . اشاره نمود، هستند

) 2016پژوهش رزا و همکـاران ( . کالن از دیگر ابداعات این پژوهش استدر سطح ها  شاخص
تنها شاخص هایی را در هـر  ، پردازد می که با استفاده از این رویکرد به ارزیابی در سطح سازمان

براسـاس مطالعـات   ها  یک از سه مرحله رویکرد پیشنهاد داده و گردآوري و طبقه بندي شاخص
 اجتمـاعی  نوآوري ارزیابیهاي  شاخص، حالی که در پژوهش حاضردر . پیشین ارائه نشده است

شـده   بنـدي  دسـته ، ها شاخص ابعاد میان در پاالیش فرآیند یک در و گردآوريبر اساس زمینه 
اقتصادي و محیطـی  ، شامل اجتماعی، ابعاد اصلی مدل حاصل از رویکرد خط پایین سه گانه. اند

هـاي اجتمـاعی    وريآدر شـکل گیـري و تـاثیر نـو     ذکر شدههاي  که نشان از اهمیت حوزه است
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مـوثر بـر   هـاي   هاي اجتماعی نه تنها در نتایج و پیامدها نیازمند توجه به تمام حوزه وريآنو. دارد
نیازمنــد مالحظــه عمیــق  ،اجتمــاع خــود هســتند بلکــه در شــکل گیــري و فراینــدهاي خــود نیــز 

  باشند. میفوق هاي  حوزه
آمـوزش و  ، اشـتغال ، د اجتمـاعی مفـاهیمی چـون رفـاه    در چارچوب طراحی شـده و در بعـ   

تاثیر و پایداري و هزینه اجتماعی قرار دارند که ، سرمایه اجتماعی، شبکه و مشارکت، کارامدي
در بعـد  . ثر بر نوآوري اجتماعی در سـطح کـالن هسـتند   ؤپوشش دهنده تمام عناصر اجتماعی م

قـانون و سـالمت   ، سالمت و بهداشت، منابع طبیعی، مفاهیمی چون حکومت و سیاست، محیطی
 مقابله امکان به حفظ منابع طبیعی داشته واي  هنگاه ویژ اجتماعی نوآوري. و بهداشت قرار دارند

نیـز  در نهایـت بعـد اقتصـادي    . )Rodima-Taylor, 2012(آورد می فراهم را محیطیهاي  چالش با
اسـت.  درامد زایی و چارچوب منـابع  ، راه اندازي و توسعه، مفاهیم نوآوري و کارآفرینی شامل

 ,Castro Spila(مفاهیم نوآوري اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی رابطـه مسـتقیمی بـا هـم دارنـد     

2016( . 
پیشین که بـر اسـاس شـرایط حـاکم بـر اروپـا و       هاي  برخالف پژوهش، چارچوب ارائه شده
بر اساس شرایط حـاکم داخلـی بـه انجـام رسـیده اسـت و همچنـین بـا         ، آمریکا شکل گرفته اند

بعنوان رویکردي بـراي  ، بررسی تمامی پژوهشهاي انجام شده و رفع کمبودهاي الگوهاي پیشین
 درك بهتـر و عملـی تـري از مفهـوم    ، ملـی  گـذاران  سرمایه گذاران و سیاستآگاهی بخشی به 

اجتماعی را باعث خواهد شد و تصمیم گیري بر اسـاس شـواهد را بـراي محققـان ایـن       نوآوري
تجربـی  هـاي   داده فقـدان  از جملـه   ییهـا  محـدودیت با این پژوهش . حوزه میسر خواهد ساخت

  رو بوده است.   به رواجتماعی  هاي داخلی ارزیابی نوآوري بومی و پژوهش

    پیشنهادها
شـود:   مـی  پیشـنهاد  ، بنـابراین ضعف تعمیم پذیري اسـت ، پژوهش کیفیهاي  از جمله ضعف

چـارچوب  : ب. شود نییتب يمورد مطالعه روش از استفاده با شده هئارا چارچوب کارکرد: الف
بـه سیاسـت گـذران     همچنـین شـود.  ارزیابی در سطوح خرد و میانی نیز توسط محققان طراحـی  

نسبت به رشـد ایـن   ، با بکارگیري چارچوب حاضر و ارزش گذاري نوآوري ها شود می پیشنهاد
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، اطالعـاتی مناسـب  هاي  و با ایجاد پایگاه دهاجتماعی همت گمارهاي  چالش پایدار حوزه و رفع
یر ثأتجربی را بـراي محققـان و سـرمایه گـذاران در سـنجش تـ      هاي  دسترسی به اطالعات و داده

  . اجتماعی هموار سازندهاي  نوآوري
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  منابع
). نوآوري اجتماعی راه حلهـایی بـراي آینـده پایـدار،     1397آزبورگ، توماس و شمیدپیتر، رنه(

 ترجمه: سعدآبادي، علیاصغر، دانشگاه امام صادق(ع). 
طراحـی  "). 1398زارعـی متـین، حسـن (    و اسدي، مهدیه؛ یزدانی، حمیدرضا؛ مقدم زاده، علـی 

فصـلنامه مـدیریت منـابع انسـانی در صـنعت      ، "استراتژیک منابع انسانی  فرامدلی براي توسعه
  . 36-3): 2( 10نفت، 

علـی اصـغر   ، ترجمـه:  نقش نوآوري اجتماعی در موفقیت کسـب وکـار  ). 1394اشمیت، جولیا (
 . انتشارات: شرکت انستیتو ایزایرانمقدسیان،  ین، حسینگلچ آرمینسعد آبادي، 

اصـول و مبـانی روشـهاي پـژوهش کیفـی، تهـران، نگـاه        ). 1395(مسلمی، ناهید  ؛خنیفر، حسین
 دانش.  

 ي چرخـه "). 1395. (م, الیاسـی  و. ن, مختـارزاده  ؛. ا. م, راد قانعی ؛. ا. ع, پورعزت ؛. ا. ع, سعدآبادي 
 . 95-69), 3(4, فناوري توسعه مدیریت فصلنامه. "اجتماعی هاي نوآوري حیات

ها  : مشابهتداریو توسعه پا یاقتصاد مقاومت"). 1398خداپرست، ناصر (و  شیرودي، عبدالحسین
 . 270-249): 1( 49. مطالعات حقوق عمومی، "و تفاوت ها

جمهـوري  طراحی الگـوي راهبـردي نـوآوري اجتمـاعی در     "). 1395، مهران (کشتکار هرانکی
-671): 4( 9توسـعه کـار آفرینـی،    ، "ایران با رویکرد مدلسازي معادالت سـاختاري  اسالمی

690 . 
 نــوآوري هــاي مــدل فراترکیــب"). 1395کشــتکار هرانکــی، مهــران( و مبینــی دهکــردي، علــی

 . 138-101:)26(7 ،اجتماعی توسعه و رفاه ریزي ، برنامه"اجتماعی
نـوآوري اجتمـاعی: کنکاشـی بـر     "). 1394کشـتکار هرانکـی، مهـران (   و ، علـی مبینی دهکردي

 . 134-115): 2( 4، مدیریت نوآوري، "سازي مبتنی بر تحلیل محتواي تعاریف مفهوم
 يالگـو  یطراحـ "). 1398(ویسـه، سـید مهـدي   رشید و ف ،انینمام رهاد؛ف ،ییوفا ادي؛ه ،یمفتاح

 12 ،ینیتوسعه کـارآفر  یپژوهش یعلم . فصلنامه"نیتام رهیدر زنج ینیپنجره فرصت کارآفر
)3 :(421-440 . 
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