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1- مقدمه
انسان همیشه با چالش نیازهای سیری ناپذیر و منابع و امکانات محدود روبرو بوده و نوآوری 

سهم برجسته ای در حل این چالش داشته است. تا چندی پیش، نوآوری در قالب های معمول 

خود مانند ارائه محصوالت تازه، روش های جدید تولید و یا دستیابی به بازارهای بکر مطرح 

یافته است.  نیز ظهور  اما امروزه، نوآوری در شکل های نوینی چون نوآوری اجتماعی  می شد، 

نوآوری اجتماعی راهکارها و پاسخ های جدیدی هستند که چالش ها و مشکالت اجتماعی را بهتر 

از راهکارها و روش های گذشته برطرف می کنند و منافع آن، همه افراد جامعه را در برمی گیرد 

.)Phills, et al., 2008(

مفهوم  پردازی نوآوری اجتماعی در مرحله شکل  گیری است و توجه و عالقه مندی بسیاری از 

پژوهشگران، فعاالن اجتماعی، کارآفرینان اجتماعی، سازمان  های اجتماعی، سیاست گذاران دولتی و 

مدیران اجرایی را به خود جلب کرده است، به گونه ای که تشکیل اداره بخش سوم در کابینه بریتانیای 

کبیر1 یا اداره نوآوری اجتماعی کاخ سفید2 و صندوق نوآوری اجتماعی3 در ایاالت متحده آمریکا و 

یا توجه به نوآوری اجتماعی در راهبرد اروپای 2020 را می  توان به نقش برجسته نوآوری اجتماعی 

در توسعه کشورها نسبت داد.

یکی از مهم ترین مراکز ظهور و بروز نوآوری اجتماعی، سازمان های اجتماعی است که می تواند 

نقش مؤثری در توسعه نوآوری اجتماعی، حل مشکالت و چالش های اجتماعی و کاهش آسیب های 

اجتماعی داشته باشد و همچنین، موتور محرک نوآوری اجتماعی در جامعه باشد. این در حالی 

است که سازمان های اجتماعی برای ایفای نقش فعال در توسعه نوآوری اجتماعی، با انواع چالش ها 

و مشکالت مختلفی روبرو هستند که ظرفیت نوآوری اجتماعی آن ها را کاهش می دهد و عالوه 

بر اینکه نمی توانند خود مبدأ خلق نوآوری های اجتماعی باشند، توانایی توسعه نوآوری اجتماعی 

پرداخته اند  اجتماعی  نوآوری  چالش های  به  که  داشت.پژوهش هایی  نخواهند  نیز  را  جامعه  در 

 Dobele& Grinberga-Zalite, 2016;Martinez-Celorrio, 2017; European Union ,2010; Dro &(

Therace, 2011; Nasruddin & Fahada Misaridin, 2014( عموماً از دریچه سازمان اجتماعی به 

پژوهش نپرداخته اند و پژوهش های نوپای نوآوری اجتماعی در ایران نیز معطوف به مفهوم شناسی 

نوآوری اجتماعی)مبینی و کشتکار هرانکی، 1393،1394،1395؛کشتکار هرانکی، 1397،1395؛ 

کشتکار هرانکی و دهقان، 1397(، چرخه حیات نوآوری اجتماعی)سعدآبادی و همکاران،1395(، 

اجتماعی  تأثیر شبکه های  اللهی و همکاران،1397(،  اجتماعی)روح  نوآوری  الگوی شکل گیری 
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ابعاد مشارکت مردمی در نوآوری  اجتماعی)کشتکار هرانکی و پورمظاهری،1397(،  نوآوری  بر 

اجتماعی)چیت سازیان و صادقی کیا، 1398( یا مدل موفقیت نوآوری اجتماعی)جندقی و همکاران، 

1398( بوده و تاکنون پژوهشی به چالش های نوآوری اجتماعی در یک سازمان اجتماعی نپرداخته است.

در این میان، یکی از مراکز نوآور اجتماعی که از بدو تأسیس تاکنون، گام  های ارزشمندی را 

در مبارزه با ابرچالش فقر برداشته است، کمیته امداد امام خمینی )ره( است. این سازمان اجتماعی 

ازجمله اولین نهادهایی است که پس از گذشت مدت کوتاهی از پیروزی انقالب اسالمی ایران 

توسط رهبر فقید انقالب اسالمی، باهدف ساماندهی و رسیدگی به وضعیت معیشت امور محرومان 

و نیازمندان کشور تأسیس شد و آن را می  توان، یکی از نوآوری  های اجتماعی بزرگ انقالب اسالمی 

ایران دانست. آغاز و استمرار فعالیت کمیته امداد امام )ره( با تمرکز بر امدادرسانی و حمایت از افراد 

و خانواده های نیازمند با رعایت کرامت انسانی و عزت نفس آنان، حمایت هدفمند از آن ها و ترویج 

فرهنگ کار میان افراد و خانواده های تحت پوشش، تالش برای پیشگیری از تولید نظام یافته فقر 

در کشور، کمک به بهبود فضای کسب وکار و اشتغال پایدار اقشار نیازمند، ارائه خدمات اجتماعی و 

حمایتی در راستای توانمندسازی نیازمندان شامل توسعه پوشش بیمه اجتماعی، فراگیر نمودن بیمه 

درمان و ارتقای کمی و کیفی خدمات حمایتی پایه اعم از مسکن، آموزش و معیشت نیازمندان، 

ترویج فرهنگ انفاق و ایثار و نیکوکاری و نشر سنت های حسنه اسالمی و درنهایت تالش مستمر 

برای مردمی شدن فعالیت های مربوط به انجام حمایت های مادی و معنوی از محرومان صورت 

نیازمندان جامعه  به محرومان و  برای خدمت  ارزشمندی  اجتماعی  نوآوری  های  گرفته است4 و 

انجام شده است. نویسندگان این مقاله پیش تر به ارائه مدل موفقیت نوآوری اجتماعی در کمیته 

امداد امام خمینی )ره( پرداخته و در این مدل، عوامل مأموریت و راهبردها، فرهنگ سازمانی، سبک 

رهبری خدمتگزار، چابکی و چاالکی، تعامالت وسیع و مطلوب برون سازمانی و تسهیل شرایط 

مالی به عنوان سطح تسهیل کننده، عوامل انگیزه و تالش نوآوران، محتوا و اجرای اثربخش و پذیرش 

نوآوری توسط مردم به عنوان سطح تکمیل کننده و عوامل برندسازی نوآوری اجتماعی، همکاری 

با مؤسسه های جهانی، ایجاد شبکه ای از نقش های حوزه نوآوری و توسعه ساختار مردمی به عنوان 

عوامل رشددهنده موفقیت نوآوری اجتماعی معرفی شده اند )جندقی و همکاران، 1398(. این مقاله 

در راستای تکمیل جندقی و همکاران )1398( به شناسایی چالش ها و موانع نوآوری های اجتماعی 

در کمیته امداد امام خمینی )ره( به عنوان یک سازمان اجتماعی و ارائه راهکارها و پیشنهادات برای 

کاهش این چالش ها میپردازد.
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2- مبانی نظری و پیشینه پژوهش
بررسی ادبیات نوآوری اجتماعی نشان می دهد که، تعاریف نوآوری اجتماعی طیف وسیعی دارد و 
هیچ توافقی روی تعریف عبارت "نوآوری اجتماعی" وجود ندارد. اکثریت دانشمندان عبارت "نوآوری 

 )Pol & Ville, 2009(.اجتماعی" را به کار می گیرند، اما معنای دقیق آن نامشخص و مبهم است
در این پژوهش، نوآوری اجتماعی به فعالیت ها و خدمات نوآورانه ای اشاره دارد که باهدف پاسخ 
به یک نیاز اجتماعی برانگیخته می شوند و از طریق سازمان هایی که اهداف اولیه شان اجتماعی است، 

 .)Mulgan, 2006( نشر می یابند
سازمان اجتماعی، سازمانی است که هدفی اجتماعی را دنبال می کند و می تواند به شکل های 
اجتماعی7  اجتماعی6، شرکت  غیردولتی5، کسب و کار  سازمان  غیرانتفاعی،  سازمان  مانند  مختلف 
و ... ظهور پیدا کند. پژوهش های اندکی در زمینه چالش های نوآوری اجتماعی در سازمان های 
اجتماعی انجام شده است، بنابراین، در این بخش به پژوهش هایی که به چالش های نوآوری اجتماعی 
از مهم ترین  اشاره کرده اند و تا حدودی با موضوع پژوهش مرتبط است، پرداخته می شود. یکی 
چالش های تأثیرگذار بر توسعه و گسترش نوآوری اجتماعی، عدم روشن بودن و شفافیت مفهوم 
 .)Voorberg et al., 2015; CajaibaSantana, 2014; Pol & Ville 2009; Phills et al., 2008( است
به همین دلیل، اغلب پژوهش ها بر مفهوم شناسی متمرکز است و بسیاری از سازمان های دنیا، تعاریف 
متفاوتی از اینکه نوآوری اجتماعی چیست؟ توسط چه کسانی انجام می گیرد؟ و چگونه آن ها، آن را 
اجرا می کنند؟ ارائه داده اند. نوآوری اجتماعی اغلب با شرکت اجتماعی اشتباه می شود و یا به زمینه 
اجتماعی محدود می گردد. به عالوه افرادی که پروژه های اجتماعی بزرگی را در جامعه محلی شان به 

راه انداخته اند، اغلب به عنوان نوآور اجتماعی شناخته نمی شوند. 
نوآوری اجتماعی توسط بسیاری از افراد بخصوص اعضای دولت ها و یا بخش اقتصاد اجتماعی 
جدی گرفته نمی شود )European Union ,2010( به گونه ای که نهادینه شدن نوآوری اجتماعی 
به عنوان یک استراتژی رشد اقتصادی، اجتماعی و توسعه ای به علت ابهام در مفهوم و آشنایی محدود 

بخش دولتی با این مفهوم، محدودشده است.)Martinez-Celorrio, 2017( در همین راستا، مولگان و 
همکارانش)2007( معتقد هستند که عدم آگاهی و شناخت، مانع حمایت از نوآوری اجتماعی شده است.
از دیگر چالش های توسعه نوآوری اجتماعی، نبود یک شبکه قوی، متمرکز و بالغ از نوآوری 
اجتماعی است که یکی از دالیل آن، نبود دسترسی یکسان همه نوآوران به فنّاوری های جدید است 
و موجب می شود، دسترسی به اطالعات نوآوری های اجتماعی به آسانی و گستردگی پخش نگردد 
)European Union ,2010( و نوآوران اجتماعی در شناسایی و دسترسی به شبکه های تسهیل کننده 
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موفقیت ناتوان باشند .)Chalmers, 2013( این موضوع، نه تنها بر روحیه نوآوران اجتماعی تأثیرگذار 
)Lettice & Parekh, 2010(.است، بلکه اثر منفی بر دسترسی به تأمین مالی و منابع حمایتی دارد

 همچنین، نوآوری های اجتماعی اغلب کوچک یا نوپا هستند و ابزارهای سنجش نتایج نوآوری 
)European Union ,2010(.  اجتماعی توسعه نیافته است

در سطح شرکت های اجتماعی، سه چالش کلیدی نوآوری اجتماعی، پایداری مالی مدل کسب وکار 
شرکت های اجتماعی سودده8، آگاهی گروه هدف از مفهوم شرکت های اجتماعی سودده و مدیریت 
استعداد است. در چالش اول، شرکت های اجتماعی ازنظر درآمد وابسته به محصوالت و خدمات 
خود هستند که باعث می شود توانایی ارائه خدمت آن ها بدلیل محدودیت منابع کاهش یابد. چالش 
دوم، عدم تعریف شکل قانونی برای شرکت های اجتماعی است که باعث می شود مردم به راحتی 
به این شرکت ها بدلیل عدم ثبت شرکت اعتماد نکنند، این در حالی است که شرکت های اجتماعی 
بیشترین توجه را می توانند از ذی نفعان یا بخش عمومی جامعه مانند نشریات و جراید کثیراالنتشار 
دریافت کنند. چالش سوم، عدم پیشرفت حرفه ای کارکنان شرکت های اجتماعی است که به ترک 
کار کارکنان منجر می گردد، لذا استخدام استعدادها با توجه به موقعیت شرکت های اجتماعی و 
مشکل  یک  هنوز  مجرب  ارشد  رهبران  و جذب  ارزش های صحیح  با  درست  افراد  کردن  پیدا 
دیگر، جدی ترین  پژوهشی  در   .)Nasruddin & Fahada Misaridin, 2014( می گردد  محسوب 
چالش ها برای توسعه نوآوری های اجتماعی، کمبود دانش در جذب سرمایه گذاری، آماده سازی 
Grin- )اسناد پروژه های اجتماعی و جلب توجه جامعه به آن مشکل و مسئله اجتماعی بوده است.
berga-Zalite&Mazure, 2017( از نگاه برخی کارآفرینان و اقتصاددانان، مشارکت در پروژه های 

اجتماعی اعتبار کافی را ندارند.)Dobele& Grinberga-Zalite, 2016( طبق یک دیدگاه خط مشی 
محور به نوآوری اجتماعی در استراتژی 2020 اروپا، موانع اصلی نوآوری اجتماعی عبارتند از:
شیوه های ممیزی نامتناسب با وظیفه و کار، فرهنگ سازمانی ریسک گریز و محتاط، سیستم های 
بسته ای که عالقمند به توسعه راه حل هایی است که خالی از شناخت دوطرفه، ارتباطات، شبکه سازی 
و اعتماد است، ظرفیت ها)منابع، زیرساخت ها و واسطه ها( و مهارت های)آموزش، ابزار طراحی و 
نظارت، اعتبارسنجی و ارزیابی( چندتکه شده و جدا از هم، عدم تأمین مالی پایدار و کافی در تمام 
مراحل چرخه نوآوری )Dro & Therace, 2011(. همچنین، موانع اجرای نوآوری اجتماعی شامل 
رویکرد باال به پایین در حکمرانی، عدم شفافیت، عدم درگیر شدن عموم مردم و تمایل به راه حل های 

 )Mikhailovich Vasin et al, 2017(.الگوبرداری9 از بیرون در زمینه هایی نامناسب بوده است
از میان چالش های نوآوری اجتماعی، دو عامل مانع رشد نوآوری اجتماعی می گردد: میزان 
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اجتماعی جدید  تغییر  پذیرش یک  تقاضا و  اجتماعی و سیاست های حکمرانی.  تغییر  پذیرش 
از یک منطقه تا منطقه دیگر متفاوت است. عالوه بر این، سیاست های منحصربه فرد حکمرانی 
و فرهنگ های تجاری نیز ممکن است از ظرفیت یک نوآوری اجتماعی برای رشد جلوگیری 
نمایند.)Mulgan, et al., 2007(  نوآوری های اجتماعی که بتوانند بر این موانع غلبه نمایند، بسیار 
به سطوح جهانی شدن  به ندرت می توانند  اجتماعی  نوآوری های  به طورکلی  بود.  موفق خواهند 
دست یابند )Hochgerner, 2013(. جدول)1( مهم ترین چالش های نوآوری اجتماعی را به طور 

خالصه نشان می دهد.
جدول)1(: چالش های نوآوری اجتماعی )جمع بندی نویسندگان از مرور پیشینه(

 منبع چالش نهیزم

 یکل

 مفهوم تیشفاف و بودن روشنعدم -

 نوآور در جامعه عنوانبه ینوآوران اجتماع یعدم معرف-

 هادولتگرفته نشدن توسط  یجد-

 یاجتماع ینوآور جیسنجش نتا یابزارها یافتگینتوسعه-

 یاجتماع ینوآور از بالغ و متمرکز ،یقو شبکه کی نبود -

(European Union ,2010) 

 (Lettice & Parekh, 2010) یتیو منابع حما یمال نیتأمبه  یکاف یعدم دسترس-

 مفهوم درابهام -

 یاجتماع یبا نوآور یمحدود بخش دولت ییآشنا-
(Martinez-Celorrio, 2017) 

 یهاشرکت
 یاجتماع

 سودده یاجتماع یهاشرکت وکارکسبمدل  یمال یداریناپا-

 سودده یاجتماع یهاگروه هدف از مفهوم شرکت یآگاه عدم-

 استعداد تیریمددر  یناتوان-

(Nasruddin & Fahada Misaridin, 2014) 

 یهاپروژه
 یاجتماع

  (Dobele& Grinberga-Zalite, 2016) یکاف اعتبارعدم -

 یگذارهیسرما جذب در دانشکمبود -

 یاجتماع یهاپروژهاسناد  یسازآماده-

 یجامعه به آن مشکل و مسئله اجتماع توجهجلب- 

(Grinberga-Zalite&Mazure, 2017)  

 



ه((
)ر

ی 
مین

 خ
مام

د ا
مدا

ه ا
میت

: ک
عه

طال
ردم

مو
ی )

ماع
جت

ن ا
زما

سا
ک 

ر ی
ست

ر ب
ی د

ماع
جت

ی ا
ور

وآ
ر ن

ر ب
مؤث

ی 
ش ها

چال
ی 

سای
شنا

41

بررسی پیشینه پژوهش نشان می دهد در میان چالش های نوآوری اجتماعی در زمینه های مختلف، 
به چالش های نوآوری اجتماعی در سازمان های اجتماعی توجه کمتری شده است، بنابراین پژوهش 
حاضر، با توجه به زمینه یک سازمان اجتماعی بزرگ، به بررسی چالش های نوآوری اجتماعی با 

دیدگاهی جامع و همه جانبه، دریکی از بزرگ ترین سازمان های اجتماعی کشور می پردازد.

3- روش پژوهش
تحقیق حاضر، توسعه ای-کاربردی است، زیرا از یک سو به شناسایی چالش های نوآوری اجتماعی 
در کمیته امداد امام خمینی )ره( به عنوان یک سازمان اجتماعی پرداخته و از سوی دیگر، نتایج این 
پژوهش می تواند در جهت ارتقاء نوآوری های اجتماعی کمیته امداد استفاده گردد و الهام بخش سایر 
سازمان های اجتماعی مشابه باشد. روش پژوهش حاضر، تحلیل مضمون با رویکرد استقرایی)داده 
محور( است که یکی از ساده ترین و کاربردی ترین روش های تحلیل کیفی به شمار می رود. این 
استراتژی روش تحقیق، یکی از قوی ترین روش هایی است که می تواند قطعات گسسته و پراکنده 
واقعیت اجتماعی را به روشی نظام مند در کنار یکدیگر سازمان دهد و تصویری جامع از آن ارائه 
کند. درواقع تحلیل مضمون، روشی برای شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده های 
کیفی است. این روش، فرایندی برای تحلیل داده های متنی است که داده های پراکنده و گوناگون 
را به داده های غنی و تفصیلی تبدیل می کند )عابدی جعفری و همکاران،1390(. مضمون، الگویی 
است که در داده ها یافت می شود و حداقل معنی و مفهوم الگوی مجموعه ای از داده ها را نشان 
می دهد.)Braun & Clarke, 2006(  به طورکلی، مضمون، ویژگی تکراری و متمایزی است که به 
نظر پژوهشگر، بیانگر درک و تجربه خاصی در زمینه پرسش های پژوهش است. درنهایت، شبکه 
مضمون ها براساس روشی مشخص، مضمون های پایه)شناسه ها و نکات کلیدی متن(، مضمون های 
سازمان دهنده )مقوالت ترکیب و تلخیص مضمون های پایه(، مضمون های فراگیر )مضمون های عالی 
دربرگیرنده اصول حاکم بر متن به عنوان کل( را نظام مند می کند، سپس این مضمون ها به صورت 

نقشه های شبکه تارنما رسم می شود (عابدی جعفری و همکاران، 1390(
قلمرو موضوعی پژوهش حاضر، چالش های مؤثر بر نوآوری اجتماعی در یک سازمان اجتماعی 
است و ازنظر قلمرو مکانی، این پژوهش در کمیته امداد امام خمینی )ره( به عنوان یک سازمان 
و  اشتغال  معاونت  و  است  انجام شده  چندمنظوره  اجتماعی  مأموریت های  با  گسترده  اجتماعی 
خودکفایی، معاونت توسعه مشارکت های مردمی و مرکز برنامه ریزی و پژوهش مستقر در ستاد 
زمانی  قلمرو  داشته اند. همچنین  مشارکت  تحقیق  این  در  )ره(  امام خمینی  امداد  کمیته  مرکزی 
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پژوهش در سال های 97-99 شامل طرح پژوهش تا مطالعات کتابخانه ای، میدانی و درنهایت ارائه 
گزارش نهایی به سازمان مربوطه می باشد.

مراحل پژوهش حاضر )شکل )1(( از چهار مرحله طرح پژوهش، مرحله مطالعات کتابخانه ای، 
به  پژوهش،  طرح  مرحله  در  است.  تشکیل شده  گزارش دهی  مرحله  و  میدانی  مطالعات  مرحله 
مسئله یابی و تعریف صحیح مسئله پژوهش در سازمان اجتماعی پرداخته شد. در مرحله مطالعات 
کتابخانه ای، پژوهش های مرتبط خارجی و داخلی بررسی و در مرحله مطالعات میدانی با تکیه بر 
روش پژوهش تحلیل مضمون، داده های مربوطه گردآوری و تجزیه وتحلیل شد و در مرحله پایانی 
پژوهش، گزارش نهایی به سازمان اجتماعی مربوطه ارائه گردید تا در سیاست گذاری های سازمانی 

در جهت تحقق اهداف سازمان بکار گرفته شود.

شکل)1( : مراحل پژوهش حاضر 

در مرحله مطالعات میدانی تحقیق با 16 نفر از افراد باتجربه و صاحب نظر در زمینه طرح ها، 
نوآوری ها و فرایندهای کمیته امداد امام خمینی )ره( که در بخش های معاونت اشتغال و خودکفایی، 
معاونت توسعه مشارکت های مردمی و مرکز برنامه ریزی و پژوهش کمیته امداد فعالیت داشتند، 
مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام گرفت. از مشارکت کنندگان در این پژوهش، 5 نفر مدیر عالی، 
6 نفر مدیر میانی، 3 نفر مدیر عملیاتی و 2 نفر کارشناس هستند و ازنظر مدرک تحصیلی، 8 نفر 
دارای دکترای تخصصی یا دانشجوی این مقطع، 7 نفر کارشناسی ارشد و یک نفر کارشناسی است.
در این پژوهش از ترکیب روش های نمونه گیری هدفمند قضاوتی و روش گلوله برفی استفاده 
پژوهش  در  مشارکت کنندگان  قضاوتی،  هدفمند  نمونه گیری  روش  به  توجه  با  است.  گردیده 

 

تعریف مسئله 
پژوهش در کمیته 
امداد امام خمینی 

یک  عنوانبه)ره( 
 سازمان اجتماعی

 بزرگ

تهیه طرح پیشنهادی 
 پژوهش

مطالعه ادبیات و 
 پیشینه پژوهش

های کیفی از طریق گردآوری داده
 ساختاریافتههای نیمهمصاحبه

 هاداده لیوتحلهیتجز

 با روش تحلیل مضمون

 مضامین پایه-

 دهندهمضامین سازمان-

 مضامین فراگیر-

پژوهش اعتبارسنجی 
 و تائید مدل

گیری شبکه مضامین شکل
 پژوهش

 گزارش پژوهشارائه 
بندی و جمع-

 گیرینتیجه
نوآوری و -

 های پژوهشمحدودیت
با ادبیات  نتایجمقایسه -

 پژوهش
ارائه پیشنهادات به -

کمیته امداد امام خمینی 
 )ره(

ارائه پیشنهادات به -

تحقق اشباع 
نظری و پایان 
 هاگردآوری داده

 بله

 خیر

مرحله طرح  مرحله مطالعات   دهیمرحله گزارش مرحله مطالعات میدانی
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دهند.  ارائه  پژوهش  موضوع  درباره  را  اطالعات  بیشترین  بتوانند  که  شده اند  انتخاب  به گونه ای 
همچنین طبق روش گلوله برفی، از مشارکت کنندگان در پژوهش خواسته می شد تا در صورت 
امکان، مشارکت کنندگان دیگری را برای مصاحبه پیشنهاد نمایند. در مصاحبه های نیمه ساختاریافته 
پژوهش حاضر، پس از آشنایی مصاحبه شونده با مفهوم نوآوری اجتماعی، سؤال های زیر به شکل 
کلی پرسش شده و سایر سؤال ها نیز با توجه به روند مصاحبه مطرح می شد. الف( کدامیک از 
فعالیت های کمیته امداد را نوآوری اجتماعی می دانید؟ چرا؟؛ ب( عمده ترین چالش های نوآوری 
اجتماعی در کمیته امداد را چه می دانید؟؛ ج( چه راهکارها و پینشهاداتی برای حل چالش های 

نوآوری اجتماعی در کمیته امداد دارید؟.
مصاحبه ها با اجازه مصاحبه شوندگان ضبط شده و پس از پایان مصاحبه، هر یک از مصاحبه ها 
اولیه  داده های  به عنوان  آن  مهم  و  کلیدی  نکات  و  قرارگرفته  دقت  و  بررسی  مورد  بار  چندین 
یادداشت می گردید. در روش های کیفی، گردآوری داده ها تا زمانی که پژوهش به اشباع نظری 
برسد، ادامه می یابد، یعنی زمانی که داده های جدید با داده های قبلی تفاوت خاصی نداشته باشد 
و درواقع، داده های جدیدی بدست نیاید. در این پژوهش نیز، در مصاحبه شانزدهم، مضمون های 
سازمان دهنده به ثبات نسبی رسیده و داده های جدید، تغییری در مضمون های سازمان دهنده و بالتبع، 

در مضمون های فراگیر ایجاد نمی کرد، بنابراین گردآوری داده ها متوقف گردید.
همچنین اعتبار یافته های پژوهش با دو روش صحه گذاری گردید. اول آنکه کدهای استخراج شده 
از هر مصاحبه به مصاحبه شونده ارائه گردید تا درک پژوهشگر را از نظرات خود بررسی نمایند 
که غالب مصاحبه شوندگان آن را تائید نموده و اصالحات موردنظر مصاحبه شوندگان دیگر شامل 
اصالح کد، حذف یا اضافه کردن کدهای جدید صورت گرفت. دوم آنکه مدل نهایی به ده نفر از افراد 
باتجربه و متخصص در زمینه های اجتماعی که همگی دارای مدرک دکتری در رشته های مدیریت یا 
جامعه شناسی بودند، ارائه گردید و استنباط های پژوهشگر در قالب پرسشنامه مورد تائید قرار گرفت.

4- تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش
در مرحله نخست از تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش، هر مصاحبه چندین بار بازخوانی شده و نکات 
مهم و کلیدی آن یادداشت گردید. سپس با ترکیب نکات مشابه و تلخیص آن ها، 166مضمون پایه با 
مفاهیم مشخص و روشن شناسایی شد که نمونه ای از آن ها در جدول )2( ذکرشده است. در مرحله 
بعد، همین فرایند بر روی مضمون های پایه اجرا گردید به گونه ای که مضمون های پایه در قالب 24 
مضمون سازمان دهنده ترکیب و تلخیص شدند که در جدول )3( به نمونه ای از آن ها اشاره شده است.
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جدول)2(: نمونه ای از نکات مهم و کلیدی سازماندهی شده در قالب مضمون های پایه

جدول)3(: نمونه ای از ترکیب و تلخیص مضمون های پایه در قالب مضمون های سازمان دهنده

پس از استخراج مضمون های سازمان دهنده و ارتباط دهی آن ها با یکدیگر، مضمون های فراگیر و 
ارتباط آن با سایر مضمون های سازمان دهنده و پایه مشخص گردید)جدول)4((. فرایند ارتباط دهی 
مضمون های پایه، سازمان دهنده و فراگیر، فرایندی رفت و برگشتی بوده و پس از چند مرتبه تکرار 
این فرایند، شبکه مضمون های چالش های مؤثر بر نوآوری اجتماعی در کمیته امداد امام خمینی )ره( 

به عنوان یک سازمان اجتماعی )شکل)2(( ترسیم شد.

 هیپا مضمون یدیکل و مهم نکات منبع

 مصاحبه
 ازدهمی

 بکنند یگریتصد هاحوزه نیا در بخواهند امداد تهیکممثل  ییچه که نهادها هر
و کمتر آن را  کنندیممشارکت  مترمردم ک چون افتد،یم اتفاق کمتر ینوآور

 .رندیپذیم

 یگریتصد جهینت کمتر، یمردم مشارکت 
 یاجتماع یهاسازمان

 

 مصاحبه
 هفتم

مردم  یدر چارچوب اعتماد عموم یاست. وقت یاسیموضوعات بحث س نیاز ا یکی
 دیبا زند،یم بیآس دیکن وارد را یاسیس اناتیجر دیبخواه اگر ،دیکنیمو اجتماع کار 

 .افتدین اتفاق یریسوگ نیا که دیکن مراقبت

 شکست عامل نوآوران، یاسیس زهیانگ 
 ینوآور

 

 مصاحبه
 چهارم

 نیاز ب یاجتماع ینوآور باشد، یاجتماع ینوآور در یشخص انتفاع و منافع اگر
 .رودیم نیاز ب مدتکوتاهدر  تاًینها یاجتماع یباشد، نوآور ی. اگر منافع گروهرودیم

 ینوآور در یگروه و یشخص یهامنفعت 
 ینوآور شکست عامل ،یاجتماع

 

 دهندهسازمان مضمون هیپا مضمون

 نوآوران یاسیس زهیانگ 

 یاجتماع ینوآور در یگروه و یشخص یهامنفعت 

 یاجتماع و یاسیس یسازعهیشا 

 یاجتماع نوآوران به یاسیس یهاتهمت 

 یاجتماع سازمان رهبر بودن یاسیس 

 بالقوه یهاتیظرف ینابود جامعه،عامل در زده استیس جو وجود 

 بودن یتیحاکم لیبدل هاتیفعال و فیوظا درست یفایا در یتیحاکم ینهادها ییتوانا عدم 

 یاجتماع سازمان یگریتصد با یمردم مشارکت کاهش 

 یدولت ینهادها و تیحاکم میمستق مداخله جهینت ها،ینوآور و هاتیخالق رفتن نیب از 

 (شدن یدولت) یاجتماع یهاسازمان یگریتصد و تیحاکم میمستق مداخله 
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جدول )4(: مضامین سازمان دهنده و فراگیر استخراج شده 

از تجزیه وتحلیل داده ها و منشأ درون/ برون سازمانی مضامین

شکل)2(: شبکه مضامین چالش های مؤثر بر نوآوری اجتماعی در بستر یک سازمان اجتماعی 

)بر اساس یافته های نویسندگان( 

 

 ریفراگ مضمون یسازمانبروندرون/  منشأ دهندهسازمان مضمون
بر  مؤثر یاقتصاد یهاچالش یسازمانبرون یاجتماع سازمان یاقتصاد هیسرما و بودجه تیمحدود

 یسازماندرون نهیهز-منفعت طیشرا در دیترد و باال یاجتماع منفعت رغمیعل ینوآور یاقتصاد هیتوج عدم یاجتماع ینوآور
 یسازماندرون کمتر یوربهره لیبدل یمال منابع اتالف

 یسازمانبرون ...( و ارز نرخ عیسر شی،افزایناگهان یهاتورم) کشور در یاقتصاد یثباتیب

بر  مؤثر یساختار یهاچالش یسازمانبرون /درون گریکدی با یاجتماع امور در ربطیذ یهادستگاه یکار یمواز
 یسازمانبرون یاجتماع سازمان بر اثرگذار یمواز و یباالدست مراجع یهااستیس یاجتماع ینوآور

 یسازمانبرون یاجتماع امور در ربطیذ یهادستگاه تکثر
 یقانون – یحقوق یهاچالش یسازمانبرون یو قانون یحقوق ازنظر یاجتماع ینوآور یمعنو تیامکان ثبت مالک عدم

 یسازماندرون ینوآور اعتبار نیتأم یبرا الزم یمجوزها و مستندات نیتأم در نوآوران ییتوانا عدم یاجتماع یبر نوآور مؤثر

بر  مؤثر یسازمان یهاچالش یسازماندرون یضدنوآور تیریمد سبک
 یسازمانبرون /درون هاینوآور همه کردن ییاجرا یبرا الزم تیظرف و امکانات توان، کمبود یاجتماع ینوآور

 یسازماندرون یضدنوآور یسازمانفرهنگ
 یسازماندرون یسازمان یبوروکراس

بر  مؤثر یفرهنگ یهاچالش یسازمانبرون /درون ایدن در یفناور روز سرعت با شدن همگام در یکند
 یسازمانبرون /درون نفسعزت و تالش کار، فرهنگ بودن فیضع یاجتماع ینوآور

 یسازمانبرون /درون یاجتماع امور در ربطیذ یهادستگاه ریسا در بالتبع و جامعه در یگروه کار فرهنگ ضعف
بر  مؤثر یشناخت یهاچالش یسازماندرون ینوآور یاجرا طیمح از مطلوب شناخت عدم

 یسازمانبرون کشور در کامل و جامع یآمار نظام وجود عدم یاجتماع ینوآور
 یسازماندرون هاآن حل و مشکالت و مسائل به یستمیس نگاه عدم

بر  مؤثر یاجتماع یهاچالش یسازمانبرون /درون یاجتماع یهاسازمان به مردم اعتماد کاهش
 یسازمانبرون کشور کالن گفتمان در یاجتماع یهابحث تیاولو عدم یاجتماع ینوآور

 یسازمانبرون ینوآور از جامعه یفضا استقبال عدم
 یسازماندرون مردم با یاجتماع سازمان ارتباط در ضعف

بر  مؤثر یاسیس یهاچالش یسازمانبرون بالقوه یهاتیظرف ینابود جامعه،عامل در زدهاستیس جو وجود
 یسازمانبرون (شدن یدولت) یاجتماع یهاسازمان یگریتصد و تیحاکم میمستق مداخله یاجتماع ینوآور
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در ادامه، مضمون های فراگیر و سازمان دهنده چالش های مؤثر بر نوآوری اجتماعی در کمیته امداد 
امام خمینی )ره( به عنوان یک سازمان اجتماعی بررسی و تشریح می شود که شامل هشت مضمون 
فراگیر "چالش های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، ساختاری، قانونی، سازمانی و شناختی 

مؤثر بر نوآوری اجتماعی" می باشد. 

1-4- چالش های سازمانی
یکی از چالش های مؤثر بر نوآوری اجتماعی، چالش های سازمانی است و از چالش برانگیزترین 
آن ها می توان به بوروکراسی سازمانی اشاره نمود که در نقطه مقابل نوآوری قرار دارد. یکی از 
بررسی  شدن  طوالنی  و  سازمانی  سستی  و  لختی  سازمان،  در  بوروکراسی  پیامدهای  مهم ترین 
طرح های نوآوری است به گونه ای که برای بررسی، پذیرش و اجرای نوآوری در سازمان به تائید 
افراد مختلفی نیاز بوده و عزم و اراده جدی در متولیان به شکل ناخودآگاهی زمان بر است، حتی 
اداری  به شکل تعریف شده اجرایی نمی گردد و سیستم بوروکراسی مثبت  نیز  فرایندهای مدون 

ضعیف و کم توان است و نمی تواند حامی فرایندهای نوآوری در سازمان باشد.
از دیگر پیامدهای تأثیرگذار بوروکراسی بر نوآوری اجتماعی کاهش پویایی های سازمانی است. 
بوروکراسی به تدریج مانع توسعه فعالیت های سازمان شده و به مدیران و کارکنان اجازه تفکر، 
نوآوری را نمی دهد. سازمان به عریض و طویل شدن میل بسیار داشته  نهایتاً  تعمق و تخیل و 
پررنگ  سایه  در  اجتماعی  سازمان  مأموریت  و  می یابد  رواج  کارکنان  بین  در  روحیه سازمانی  و 
بوروکراسی به تدریج محو می شود. نباید فراموش نمود که در سازمان های اجتماعی، ساختارمندی، 
نظارت و پایش مدیریتی بیش ازحد، باکار داوطلبانه و مردمی در تضاد بوده و تبدیل پدیده های 

اجتماعی به بخشنامه و دستورالعمل، عامل مخرب نوآوری محسوب می گردد.
از دیگر چالش های سازمانی مؤثر بر نوآوری اجتماعی، سبک مدیریتی ضد نوآوری در سازمان 
اجتماعی است. خو کردن برخی مدیران به حل مشکالت به شکل سنتی و شیوه های قدیمی و 
عدم انعطاف پذیری آن ها و پافشاری بر نظراتشان از عوامل تضعیف کننده نوآوری در سازمان است. 
این گونه مدیران از ایده های جدید استقبال نکرده و اشتیاقی برای پیشنهادات و نوآوری های اجتماعی 
کارکنان ندارند. این سبک مدیریت پس از مدتی به دلسردی کارکنان منجر شده و ریشه خالقیت و 
نوآوری را در سازمان خواهد خشکاند. منشأ بی میلی این گونه مدیران می تواند دیدگاه های ارزشی 

افراطی مدیران و یا عافیت طلبی آن ها و یا ادراک اشتباه از پیامدهای نوآوری و تغییر باشد.
از سبک های مدیریت ضد نوآوری، عالقه برخی از مدیران به استفاده نمایشی و ابزاری از ایده ها 
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تا اجرای واقعی آن ها می باشد. این گونه مدیران اهمیت بیشتری برای داشبورد کردن نوآوری تا 
اجرای آن قائل هستند که می تواند ناشی از دغدغه های بعضاً سیاسی و یا منفعت طلبی آن ها باشد. 
از دیگر سبک های مدیریت ضد نوآوری، عدم رویکرد تکاملی مدیران به نوآوری است که ناشی 
بایگانی طرح های نوآوری قبلی و شروع  بالتبع تغییر سیاست ها و سپس  از بی ثباتی مدیریتی و 
نوآوری های جدید در دوران جدید است. گاهی نیز، این سبک مدیریتی به عالقه مدیران برای 
اختراع دوباره چرخ برمی گردد که موجب می شود سازمان در چرخه بیهوده نوآوری های تکراری 
گرفتار شود. یکی از مصاحبه شوندگان دراین باره می گوید:"بحث تدوین یک دستورالعمل بود که 
شش هفت ماه برایش زحمت کشیدیم و با یک تغییر و تحول زیر سؤال رفت و وقتی می خواستند 

جایگزین کنند، یک سال طول کشید..."
از چالش های مدیریت ضد نوآوری در سازمان، دوقطبی شدن سازمان میان مدیران و کارکنان 
است. برخی از عوامل مانند فاصله زیاد تحصیالت و سواد مدیران با کارکنان، تفاوت نامتناسب 
حقوق مدیران با کارکنان، تفاوت حرف تا عمل مدیران، عدم آگاهی مدیران از پدیده های اجتماعی 
مانند شبکه های اجتماعی این فاصله را عمیق تر می نماید و فضای بی اعتمادی بین مدیران و کارکنان را 
شدت می بخشد. در چنین فضایی مدیران و کارکنان درک درستی از نوآوری های پیشنهادی یکدیگر 
نداشته و همین عدم درک درست که ناشی از سوءتفاهم های گسترده میان نقش های سازمانی است، 
به اختالفات گسترده و جناح بندی میان مدیران و حتی کارکنان منجر می شود. این در حالی است 
که یکپارچگی و همسویی میان مدیران و کارکنان برای به ثمر نشستن نوآوری ها ضروری است.

به  نوآوری است که  اجتماعی، فرهنگ سازمانی ضد  نوآوری  بر  از چالش های سازمانی مؤثر 
شکل های مختلفی بروز می نماید. در چنین سازمانی، منافع فردی مدیران و یا کارکنان در سازمان، 
عامل تعیین کننده در پذیرش و اجرای نوآوری است و هر چه نفوذ صاحبان ایده در سازمان بیشتر 
با تفکر حاکم  نیز باالتر است. مخالفت کارکنان  باشد، احتمال پذیرش و اجرایی شدن نوآوری 
به منزله زیر سؤال بردن مأموریت و اهداف سازمان تلقی شده و صاحبان ایده از ارتقاء سازمانی 
محروم می شوند. نوآوری به شیوه دستوری و از باال به پایین اجراشده و دخالت افراد ذی نفوذ 
خارج از سازمان در اجرای نوآوری مؤثر است. حسادت های درون سازمانی و رقابت های ناسالم 
میان واحدها، افراد را دچار توهم پرکاری و کم کاری واحدهای دیگر ساخته و به تدریج شایعه سازان 

سازمانی در عرصه سازمان جوالن می دهند.
در فرهنگ سازمانی ضد نوآوری، بدنه سازمان و کارکنان قدیمی به روش های گذشته دلبستگی 
شدید داشته و با ادبیاتی توجیه کننده در برابر نوآوری و تغییر، مقاومت می نمایند. ریشه این مقاومت 
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را می توان در عدم فهم صحیح از نوآوری به دلیل ضعف در کنش های ارتباطی و یا عدم آگاهی 
آن ها از مزیت های نوآوری دانست. چراکه بعضاً آن ها تصور می کنند با نوآوری، شغل های خود را 
از دست خواهند داد، بنابراین به مقابله با آن بر خواسته تا به زعم خود از هویت شغلی خود دفاع 
نمایند. نتیجه این فرهنگ، انحصار فکری و احتکار دانایی است که نوآوری را در نطفه خواهد 
کشت. یکی از مصاحبه شوندگان در این زمینه می گوید:"ما افرادی داریم که صندوق صدقات را 
تخلیه می کنند و به آن ها مسئول امور خیرین می گوییم. هر وقت طرح هایی برای الکترونیکی کردن 
پرداخت صدقات و پرداخت غیرحضوری مطرح می شود، بعضی از این افراد احساس خطر می کنند 

و با ادبیات توجیه کننده با آن مقابله می کنند ..."
چالش سازمانی دیگری که در سازمان اجتماعی بر نوآوری اجتماعی تأثیر می گذارد، کمبود توان و 
ظرفیت الزم برای حمایت از ایده ها و اجرایی کردن آن هاست. عواملی چون عدم وجود فرایند رسمی 
و مدون برای خلق، حفظ و نگهداری، اجرا و انتشار نوآوری اجتماعی و یا عدم سرمایه گذاری برای 
ارتباط با خبرگان دانشگاهی می تواند زمینه چنین چالشی را در سازمان ایجاد نماید. سازمان در چنین 
شرایطی زیرساخت های الزم مانند منابع انسانی موردنیاز و یا بستر الکترونیکی مطلوب را در اختیار 
نداشته و یا حتی ازنظر منابع فیزیکی هم در مضیقه است، لذا نمی تواند پاسخگوی ایده ها و نوآوری 
کارکنان بوده و از ظرفیت فکری آنان بهره مند شوند. یکی از مصاحبه شوندگان، این چالش را چنین 
توصیف می کند: "مثاًل شما نمی توانید در سیستم وب کارکنید و وقتی خارج از وب کارکنید، هزینه ها 
چند برابر می شود. بستر الکترونیکی است که شما را زودتر به مقصد می رساند. راهی که با یک 
سیستم سخت افزاری-نرم افزاری بسیار طول می کشد را بسیار کوتاه می کند. این چالش ماست..."

2-4- چالش های سیاسی
از چالش های مؤثر بر نوآوری اجتماعی، چالش سیاسی است. جامعه سیاست زده، مستعد نابود 
کردن ظرفیت های بالقوه است. در این جامعه همه چیز رنگ و بوی سیاست دارد، حتی نوآوری. 
دغدغه های سیاسی و منفعت طلبی های شخصی و گروهی، سیاسی بودن رهبر سازمان اجتماعی و 
یا انگیزه سیاسی نوآوران از عوامل شکست نوآوری اجتماعی به شمار می رود. در چنین فضایی، 
بازار شایعه سازی های سیاسی و اجتماعی گرم بوده و می تواند نوآوری های اجتماعی را نیز هدف 
قرار دهد. تجربه نشان داده است که نهادهای حاکمیتی بدلیل دولتی بودن در ایفای درست وظایف 
و مأموریت خود ناتوان بوده و به ویژه، مداخله مستقیم آن ها در امور اجتماعی به تقویت خالقیت و 

نوآوری اجتماعی منتهی نخواهد شد.
اجتماع  اجتماعی،  نوآوری  "کلیدواژه  این چالش می گوید:  درباره  از مصاحبه شوندگان،  یکی 
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است. باید در اجتماع شکل بگیرد و در اجتماع پذیرفته شود. باید وجه اجتماعی و مردمی اش را 
داشته باشد. هر چه که نهادهایی مثل کمیته امداد بخواهند در این حوزه ها تصدی گری داشته باشند، 
نوآوری کمتر اتفاق می افتد، چون مردم کمتر مشارکت می کنند و کمتر آن را می پذیرند. هر چه که 
نهادهایی مثل کمیته امداد نقش حاکمیتی و تولی گری داشته باشند و از ایفای نقش مستقیم پرهیز 

کنند، کمک می کنند که نوآوری ارزش بیشتری ایجاد کند."

3-4-چالش های اقتصادی
از دیگر چالش های مؤثر بر نوآوری اجتماعی، چالش های اقتصادی است. سازمان های اجتماعی 
مانند کمیته امداد عموماً با محدودیت بودجه و سرمایه اقتصادی روبرو هستند که متأثر از کسری 
بودجه دولت و ناتوانی مردم در کمک مالی به این سازمان ها می باشد و توان سازمان اجتماعی را 
برای پرداختن به نوآوری اجتماعی کاهش می دهد. سازمان های اجتماعی که بخشی از هزینه خود را 
از بودجه دولتی کسب می نمایند مانند دیگر سازمان های دولتی بعضاً با اتالف منابع مالی، بهره وری 
خود را کاهش داده و به شرایط نامطلوب اقتصادی خود دامن می زنند. این در حالی است که بی ثباتی 
اقتصادی در کشور مانند تورم های ناگهانی، افزایش نرخ سریع ارز و ... ناشی از تحریم های ظالمانه 
نظام سلطه، نوآوران را دچار سردرگمی و ضعف در تصمیم گیری می نماید. یکی از مصاحبه شوندگان 
در همین راستا بیان می دارد: "سرمایه گذاری ها لزوماً موفق نمی شوند و بعضاً ریزش دارند. شرایط 
اقتصادی متغیر است. مثاًل وامی که دادید با یک تورم در سال بعد، مبلغ وام دیگر جوابگو نیست... 
می گذارد." تأثیر  ما  در طرح های  تعطیل هستند. شرایط کشور  در شهرک های صنعتی، خیلی ها 

در این میان، حوادث غیر مترقبه طبیعی مانند زلزله، سیل و یا غیر طبیعی مانند شایعات اجتماعی 
نیز می توانند سرمایه گذاری اقتصادی در نوآوری های اجتماعی را نابود نمایند. عالوه بر این، عدم 
توجیه اقتصادی نوآوری علی رغم منفعت اجتماعی باال و تردید سازمان اجتماعی در شرایط منفعت-

هزینه از دیگر چالش های سازمان اجتماعی در مواجهه با نوآوری های اجتماعی است.

4-4- چالش های ساختاری
چالش دیگر مؤثر بر نوآوری اجتماعی، چالش های ساختاری است. در حال حاضر، در امور 
اجتماعی کشور، دستگاه های مختلف و متنوعی حضور دارند که هر یک به نحوی در این حوزه 
ایفای نقش می نمایند که هرچند، نفس تکثر و حضور پررنگ مثبت است، اما هماهنگی مطلوب 
بین دستگاه های ذی ربط در امور اجتماعی را با مشکل مواجه نموده و موجب شده، بخشی از 
وقت این دستگاه ها به جای تمرکز بر حل مشکالت اجتماعی بر هماهنگی اختصاص یابد. یکی 



ت نوآوري / سال یازدهم، شماره 5، بهار 1401
صلنامه علمي مدیری

ف

50

از مصاحبه شوندگان دراین باره چنین می گوید: "در حوزه روستایی 32 دستگاه دخیل است، ولی 
متأسفانه وضعیت روستاهای ما بازهم قابل قبول نیست، چون بیش از اینکه به آنجا پرداخته شود، به 

رفع ورجوع اختالفات بین سازمانی و بین دستگاهی پرداخته می شود."
از دیگر چالش های ساختاری، موازی کاری دستگاه های ذی ربط در امور اجتماعی با یکدیگر 
است که از عدم ارتباط گیری سازمان ها و جزیره ای عمل کردن آن ها حکایت داشته و نتیجه آن 
به شکل عدم سازماندهی، انسجام و یکپارچگی فعالیت های سازمان های اجتماعی، مردم نهاد و 
تشکل های اجتماعی محور، عدم ایجاد هم افزایی و اتالف منابع و امکانات و مغفول ماندن برخی از 
نیازها و مشکالت اجتماعی در اثر موازی کاری بروز می نماید. همچنین، سیاست ها و خط مشی های 
تغییرات  و  بوده  مؤثر  پایین تر  سطوح  اجتماعی  سازمان های  بر  نیز  باالدستی  اجتماعی  نهادهای 
گسترده یا یک باره و گاهی متناقض آن ها می تواند نوآوری های اجتماعی در سازمان های اجتماعی 
را با چالش مواجه نماید. یکی از مصاحبه شوندگان در این زمینه، مثال می زند: "مثاًل ما با سلبریتی ها 
داریم، کمپین هایی تشکیل می دهیم. بعضی نهادهای سنتی و موازی کمیته امداد که از گذشته روی 

امداد اثرگذار بوده اند، شاید این فضا را دوست نداشته باشند و طرح با مشکل برخورد کند...."
 

5-4- چالش های فرهنگی
یکی دیگر از چالش های مؤثر بر نوآوری اجتماعی، چالش های فرهنگی است که مهم ترین آن ها 
عبارت اند از ضعف در فرهنگ کار، تالش و عزت نفس، ضعف در فرهنگ کار گروهی، کندی و 
اینرسی در همراهی با فناوری و نوآوری در دنیا. باآنکه کار، تالش بسیار و عزت نفس در فرهنگ 
دینی و ملی ما مورد تأکید بسیار قرارگرفته و پیشینیان ما، سرآمدان تالش خستگی ناپذیر بوده اند، 
در فرهنگ نسل امروز، میل به کار و تالش کاهش یافته و بیشتر افراد به دنبال کارهایی با زحمت 
کم و نتیجه سرشار می گردند و متأسفانه در سال های اخیر، با روش های غلط حمایتی مانند یارانه، 

کارگریزی و عدم تمایل به خودکفایی نیز تشدید شده است.
از طرف دیگر، فرهنگ کار گروهی در جامعه و بالتبع در سازمان های اجتماعی ضعیف بوده 
و میل به کارهای فردی بیشتر است. به بیان یکی از مصاحبه شوندگان، "بیشتر نوآوری های امداد 
حاصل یک سیستم نبوده است، حاصل خالقیت ها و نوآوری های فردی بوده است و در این میان، 
برخی طرح ها موفق بوده است و برخی ناموفق." همچنین، همراهی جامعه و سازمان ها با سرعت 
فناوری روز، کند بوده و فرایند روزآمدی و تطبیق با شرایط جدید با تعلل صورت می گیرد. یکی از 

مصاحبه شوندگان با اشاره به این چالش، بیان می دارد: "مثاًل در بحث مشارکت های مردمی، سرعتش 
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با فناوری های جدید هماهنگ و همسو نیست، سرعتش کم است ... روش های الکترونیکی، اینترنتی 

و... واردشده، اما آن اتفاقی که باید بیافتد، نیافتاده است." همه این ها در حالی است که نوآوری 

نیازمند فرهنگ کار و تالش و همراهی با فناوری های روز دنیا بوده و کار گروهی چون کاتالیزوری 

سرعت نوآوری اجتماعی را می تواند افزایش دهد.

6-4- چالش های شناختی

از دیگر چالش های تأثیرگذار بر نوآوری اجتماعی، چالش های شناختی است. کلی ترین چالش 

شناختی که شاید برای دیگر موضوعات نیز عمومیت داشته باشد، عدم نگاه سیستمی و کل نگرانه 

به مسائل و مشکالت و حل آن هاست. مسائل و مشکالت اجتماعی عموماً بدون توجه به همه 

جوانب مسئله بررسی شده و راه حل ها نیز که برآمده از بررسی های سطحی است، همه جانبه نبوده 

فراموش می کنند که باید در ریشه های  و نمی تواند به نوآوری پایدار ختم شود. نوآوران عموماً 

مشکالت تعمق نموده و به تأثیرپذیری فضای سازمان ها از فضای جامعه و ارتباطات درون و برون 

سیستمی توجه کرد. در همین زمینه، عدم تعریف استانداردهای الزم برای فعالیت های اجتماعی در 

سازمان های اجتماعی و مردم نهاد را می توان به همین نگاه جزئی نگر ارتباط داد.

چالش شناختی دیگر، عدم شناخت مطلوب محیط نوآوری است که خود را به صورت عدم 

تناسب نوآوری بااستعداد و قابلیت محیط، عدم توجه به زیست بوم محیط و یا حتی، عدم شناخت 

جغرافیای سیاسی محیط نشان می دهد که می تواند با استفاده از تجربیات بومیان و یا مطلعان آشنا به 

محیط، این شناخت را افزایش داد. یکی از مصاحبه شوندگان با اشاره با این موضوع می گوید: "ما در 

طرح کپرزدایی جنوب کرمان، ده هزار واحد مسکن روستایی را با بنیاد مسکن و سازمان های دیگر 

تعهد کردیم، از دیوارهای پیش ساخته و فناوری روز اروپا استفاده کردیم، ولی مددجویان استقبال 

نکردند چون در کپر عادت کرده بودند و ما بدون توجه به زیست بوم منطقه فناوری آورده بودیم، 

در حالیکه باید با شکل سنتی خودش، ولی با متریال جدید ساخته می شد."

همان طور که می  دانیم، وجود آمار و اطالعات صحیح و دقیق، پایه و اساس تصمیم گیری است و 

ضعف در نظام آماری جامع و کامل در کشور، زمینه چالش های شناختی را هموار می سازد. به طور 

مثال، عدم مشخص بودن توان و گردش مالی فعالیت های سازمان های مردم نهاد در کشور و یا عدم 

مشخص بودن اولویت نیازهای محرومین، ناشی از همین زیرساخت ضعیف بوده و احتمال خلق 

نوآوری، کیفیت و سپس پایداری نوآوری را کاهش می دهد.
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7-4- چالش های اجتماعی
سازمان  ضعف  است.  اجتماعی  چالش های  اجتماعی،  نوآوری  بر  مؤثر  مهم  چالش های  از 
اجتماعی در ارتباط با مردم موجب می شود سازمان نتواند زبان مردم که مخاطبان اصلی سازمان 
اجتماعی هستند را درک نماید و بالتبع، در نوآوری های اجتماعی موردنیاز جامعه و یا حتی در 
حمایت از نوآوری های اجتماعی بیرونی ناتوان باشد. در چنین حالتی، نقش و جایگاه مردم در 
کنش های اجتماعی تعریف نشده و مردم نسبت به نقش و قدرت اثربخشی خود در جامعه آگاهی 
ندارند. ارتباطات ضعیف با مردم در قالب عدم اطالع رسانی نوآوری های اجتماعی یا اطالع رسانی 
بد به مخاطبان موجب خواهد شد، مردم از نوآوری های اجتماعی سازمان اجتماعی بی خبر باشند 
و سازمان اجتماعی در پیله نوآوری های اجتماعی بی مخاطب، بالاستفاده و نمایشی گرفتار شود. 
یکی از مصاحبه شوندگان چنین بیان می دارد: "اگر بخواهیم عملکرد را داشبورد کنیم مانند بورس و 
داشبورد ببینیم و هم وغم ما کّمی کردن و عددی کردن نتایج باشد، موانع خواهیم داشت. در حالیکه 
باید ببینیم سرمایه اجتماعی چقدر اضافه شده و رفتارهای نیکوکارانه چقدر افزایش یافته است. باید 

بتوانیم زبان مردم را بفهمیم و رفتارهای نیکوکارانه را با توجه به اقلیم های متفاوت نگاه کرد."
چالش اجتماعی دیگری که سازمان اجتماعی را در نوآوری های اجتماعی درگیر ساخته است، 
کاهش اعتماد مردم به سازمان اجتماعی و اضمحالل سرمایه اجتماعی است. ریشه های این کاهش 
اعتماد را می توان در تخلفات سازمانی، عدم شفافیت در عملکرد، حسادت های برون سازمانی و 
رقابت ناسالم بین سازمان های ذی ربط در امور اجتماعی، سوءاستفاده برخی از سازمان های اجتماعی 
از اعتماد مردم، بروز منفعت های شخصی و گروهی در نوآوری های اجتماعی این سازمان ها و 

به طور خالصه، در کمرنگ شدن زبان مشترک سازمان های اجتماعی با مردم جستجو نمود.
عدم استقبال فضای کلی جامعه از نوآوری، چالش دیگر نوآوری اجتماعی است. عواملی چون 
قناعت بیش ازحد، سازگاری و راضی بودن به وضعیت موجود، تمایل به همرنگ جماعت شدن و 
شکل گیری همگرایی افراطی، ضعیف بودن فرهنگ انتقادپذیری، فضای جامعه را برای عادت به 

مشکل اجتماعی مساعد می نماید و نوآوری اجتماعی را به محاق می برد. از سوی دیگر، شکل گیری 
ساختارهای اجتماعی و بالتبع سازمانی در جهت خالف حمایت از نوآوری به عدم زایش در سطح 
کالن جامعه و ازجمله سازمان های اجتماعی منجر شده و فضای کلی جامعه را به مقاومت در برابر 
خالقیت و نوآوری و در بهترین حالت، بی تفاوتی نسبت به آن سوق می دهد. در همین راستا، چالش 
مهم اجتماعی دیگر، عدم اولویت بحث های اجتماعی در گفتمان کالن کشور است و هنوز جامعه 
و سطوح باالی حاکمیت به چالش های اجتماعی به عنوان چالش های مادر نگاه نکرده و تأثیرگذاری 
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گسترده آن بر دیگر موضوعات را درک نکرده است و گاهی امور اجتماعی تا حد امور مهندسی 
تقلیل داده شده و با نگاه مهندسی و تکنیکال به دنبال حل موضوعات اجتماعی است. 

8-4- چالش های حقوقی-قانونی
امکان  عدم  هستند،  روبرو  آن  با  اجتماعی  نوآوران  که  حقوقی-قانونی  چالش های  از  یکی 
بتوان برخی  ازنظر حقوقی-قانونی است. شاید  ثبت مالکیت معنوی همه نوآوری های اجتماعی 
نوآوری های اجتماعی که از جنبه فنی نیز برخوردارند را ثبت مالکیت نمود، اما این امکان هنوز برای 
نوآوری های اجتماعی عاری از جنبه فنی و کاماًل اجتماعی فراهم نیست. یکی از مصاحبه شوندگان 
در این زمینه معتقد است: "طرح ها و ایده های خوبی هست و در حال اجراست، ولی برند نشده 
و اگر کسی بخواهد کمک یا سرمایه گذاری کند، چه دلیلی دارد به ما رجوع کند. ما خیلی تالش 
کردیم که مالکیت معنوی این ها را بگیریم، اما نشد. ازنظر حقوقی و قانونی نمی شود این ها را ثبت 
کنیم." عالوه بر این، در صورت امکان ثبت مالکیت، بسیاری از نوآوران اجتماعی در پیچ وخم فرایند 
طوالنی و پیچیده این فرایند گم شده و یا بدلیل عدم آشنایی با این فرایند، در تأمین مستندات و 

مجوزهای الزم ناتوان هستند. 

5-جمع  بندی
در پژوهش حاضر، چالش های مؤثر بر نوآوری اجتماعی در کمیته امداد امام خمینی )ره( به عنوان 
یک سازمان اجتماعی در هشت چالش"اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، ساختاری، قانونی، 
سازمانی و شناختی" ارائه گردید. در پژوهش های گذشته به ویژه در سازمان های اجتماعی چنین 
دسته بندی ارائه نشده است و ارائه دسته بندی هشت گانه، از نوآوری های پژوهش حاضر است که تالش 
نموده تا ابعاد جامعی از چالش های مؤثر بر نوآوری اجتماعی را در یک سازمان اجتماعی ارائه نماید.
یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی مؤثر بر نوآوری اجتماعی، محدودیت بودجه و سرمایه 
 Nasruddin & Fahada( دیگر  پژوهش های  از  بسیاری  که  است  اجتماعی  سازمان  اقتصادی 
Misaridin, 2014; Dro and Therace, 2011; Lettice & Parekh, 2010; Dobele& Grin-

مالی  تأمین  برای  کافی  اعتبار  عدم  و  بودجه  محدودیت  چالش  به  نیز    )berga-Zalite, 2016

نوآوری های اجتماعی اشاره کرده اند. در چالش های ساختاری مؤثر بر نوآوری اجتماعی به موازی 
کاری و تکثر دستگاه های ذی ربط در امور اجتماعی و رویکرد باال به پایین اشاره شده است که 
به نبود یک شبکه قوی، متمرکز و بالغ از نوآوری اجتماعی منتهی می شود که در دیگر پژوهش ها 
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)European Union,2010; Mikhailovich Vasin et al, 2017( نیز به آن اشاره شده است.
در چالش حقوقی-قانونی مؤثر بر نوآوری اجتماعی به مشکل نوآوران در تأمین مستندات و 
مجوزهای الزم برای تأمین اعتبار نوآوری ها توجه شده است که گرینبرگ زالیت و میژر)2017( 
نیز در زمینه پروژه های اجتماعی به مشکل آماده سازی اسناد پروژه ها از سوی نوآوران اجتماعی 
اشاره کرده اند. همچنین، نسرودین و فهادا میسریدین)2014(، به عدم تعریف شکل قانونی برای 

شرکت های اجتماعی پرداخته اند که مشابه دیگر چالش حقوقی این بخش است.
به فرهنگ سازمانی و سبک مدیریت ضد  اجتماعی  نوآوری  بر  مؤثر  در چالش های سازمانی 
به  نیز  دریس)2011(  و  درو  مطالعه  در  که  است  پرداخته شده  سازمانی  بوروکراسی  و  نوآوری 
مؤلفه های مشابهی چون فرهنگ سازمانی ریسک گریز، سیستم های بسته، شیوه های ممیزی نامتناسب 

و ظرفیت های نامنسجم اشاره شده است.
یکی از مهم ترین چالش های اجتماعی مؤثر بر نوآوری اجتماعی، کاهش اعتماد مردم و یا ضعف 
Grinberga-Zalite&Mazure, 2017; Mikhai- )در ارتباط با مردم است که در پژوهش های دیگر 
lovich Vasin et al, 2017( نیز با عنوان عدم درگیر شدن عموم مردم یا چالش در جلب توجه جامعه به 

مسئله اجتماعی موردتوجه قرارگرفته است. همچنین جدی گرفته نشدن نوآوری های اجتماعی توسط 
دولت ها در اتحادیه اروپا  )European Union,2010(مشابه چالش عدم اولویت بحث های اجتماعی در 
کشور ما می باشد که حاکی از تفاوت سطح چالش ما با چالش کشورهای اروپایی در این موضوع است. 
در چالش های فرهنگی، شناختی و سیاسی مؤثر بر نوآوری اجتماعی شباهت خاصی با پژوهش های 
گذشته شناسایی نشد که دلیل آن را می توان به خاص بودن این چالش ها در کشور ما نسبت داد.
نوآوری های اجتماعی از تناقض ها، تنش ها و نارضایتی ها سرچشمه می گیرند که ناشی از دانش 
جدید، تقاضاهای جدید و نیازهای جدیدی هستند که گذار از دالیل و راه حل های شخصی را به 
راه حل های اجتماعی هموار می سازند. نوآوری های اجتماعی به طیف وسیعی از نقش آفرینان شامل 
کارآفرینان اجتماعی، جنبش ها، دولت ها، بنیادها، تیم ها، شبکه ها، کسب وکارها و سازمان های سیاسی 
بستگی دارند )Mulgan, 2012,p. 34-35( که در این میان، بنیادها یا سازمان های اجتماعی یکی از 

مهم ترین بازیگران اجتماعی هستند و نقش مهمی در حل چالش های اجتماعی دارند.
در پژوهش حاضر تالش گردید تا با شناسایی چالش های مؤثر بر نوآوری اجتماعی در بستر 
یک سازمان اجتماعی بزرگ، بر عمق مطالعات نظری و کاربردی نوآوری اجتماعی افزوده شده و با 
ارائه راهکارهای اثربخش، زمینه توسعه نوآوری اجتماعی در یک سازمان اجتماعی فراهم آید که 
در همین راستا با استفاده از روش تحلیل مضمون، 186 مضمون پایه، 24 مضمون سازمان دهنده 
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قانونی،  اجتماعی، ساختاری،  اقتصادی، سیاسی، فرهنگی،  "چالش های  فراگیر  و هشت مضمون 
سازمانی و شناختی مؤثر بر نوآوری اجتماعی"  شناسایی گردید. 

در زمینه چالش های سازمانی، ضروری است بوروکراسی و فرایندهای دست و پاگیر و زائد 
سازمانی به حداقل ممکن رسیده و با توجه به پدیده های سیال اجتماعی، فرایندهای سازمان را 
طراحی و اجرا نمود، به گونه ای که سازمان بتواند در حداقل زمان ممکن به کنش های سازمانی و 
محیطی واکنش نشان دهد. فرایندهای سازمانی باید حامی نوآوری اجتماعی بوده و روحیه نقادانه 
و خالقانه کارکنان را تشویق نماید و با کمترین ساختار، نظارت و پایش مدیریتی، سازمان را به 
ببرد. در مقابل فرهنگ ضدنوآوری، فرهنگ سازمانی مبتنی بر نوآوری  سمت مردمی بودن پیش 
قرار دارد که از انتقاد و پرسشگری استقبال شده و منتقدان و پرسشگران به منزله دلسوزان سازمان، 
جایگاه اجتماعی باالیی در سازمان دارند. فرهنگ مبتنی بر نوآوری به جای شخص نوآور به محتوا 
و اثربخشی نوآوری تمرکز می نماید و با شیوه گفتگو، اقناع و اجماع به دنبال پیاده سازی نوآوری 
در سازمان است. همچنین، سازمان اجتماعی برای ارتقاء توان و ظرفیت الزم جهت حمایت از 
نوآوری های اجتماعی باید زیرساخت های حداقلی همچون تعریف فرایند مدون برای به رسمیت 
شناختن نوآوری های اجتماعی درون و برون سازمانی، منابع انسانی شیفته نوآوری، ارتباط با خبرگان 

دانشگاهی، نوآوران اجتماعی باسابقه و کارآفرینان اجتماعی مجرب را فراهم آورد.
در زمینه چالش های سیاسی، سازمان اجتماعی باید به طور کامل از نزدیک شدن به فضای سیاسی 
دوری نماید و اجازه ندهد انگیزه های سیاسی جایگزین انگیزه های اجتماعی گردد. سازمان های اجتماعی 
که از بودجه عمومی ارتزاق می نمایند باید از مداخله مستقیم در امور اجتماعی پرهیزکرده و تنها به 
نقش سیاست گذاری، هدایتی، حمایتی و نظارتی اکتفا نماید و چنین اموری را کاماًل به مردم بسپارد. 
برای کاهش چالش های اقتصادی، سازمان اجتماعی باید در زمینه بهره وری منابع انسانی پیشرو 
بوده و باصرفه جویی در منابع مالی، شرایط الزم را برای حمایت از نوآوری های اجتماعی فراهم 
آورد و با اعالم شفاف بهره وری های صورت گرفته و اختصاص شفاف آن به نوآوری های اجتماعی، 
هم انگیزه کارکنان را برای صرفه جویی در منابع سازمانی ارتقا داده و هم انگیزه مردم را برای کمک 
به سازمان اجتماعی افزایش دهد. همچنین، ایجاد بیمه های اجتماعی با شکل های مختلف حمایتی 
می تواند نوآوران اجتماعی را در مقابل حوادث طبیعی و غیرطبیعی حمایت نماید. حتی این بیمه ها 
می توانند، بی ثباتی احتمالی اقتصادی را نیز پوشش داده و نوآوران را در تصمیم گیری باثبات یاری دهند. 
برای کاهش چالش های ساختاری، ضروری است سازمان های باالدستی با سازماندهی و ایجاد 
هماهنگی میان سازمان های اجتماعی موجود، توجه این سازمان ها را به چالش های اجتماعی مغفول 
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جلب نموده و هرج ومرج های ساختاری را حذف نمایند. در زمینه چالش های فرهنگی، سازمان 
اجتماعی می تواند از تیم های کاری نوآورانه درون و برون سازمانی که فناوری های روز را به خدمت 
گرفته و یا نوآوری هایشان از ابعاد مختلف اجتماعی، فناورانه، اقتصادی، فرهنگی و ... برخوردار 
است، حمایت ویژه نماید. در کاهش چالش های شناختی، ترویج نگاه سیستمی و کل نگرانه در 
سازمان ضرورت داشته و باید از باالی هرم سازمانی آغازشده و به تدریج به الیه های پایین سازمان 

تسری یافته و خود را در حل چالش های اجتماعی و نوآوری های اجتماعی سازمان نشان دهد.
در زمینه چالش های اجتماعی، سازمان اجتماعی برای افزایش سرمایه اجتماعی سازمان در بین 
مردم، باید شفافیت سازمانی را در دستور کار خود قرار داده و همه فعالیت های خرد و کالن خود به ویژه 
موضوعات مالی را به آگاهی مردم برساند تا اعتماد آحاد جامعه جلب گردد. همچنین، واحد ارتباطات 
و روابط عمومی سازمان های اجتماعی باید از هوش اجتماعی باالیی برخوردار بوده و با درک زبان 
جامعه و واقعیت های اجتماعی زندگی مردم و انتظارات شان از سازمان اجتماعی و انتقال واقعیت ها 
و نه تصورات دوست داشتنی به رهبران سازمان، ذهنیت سازمان را به ذهنیت مردم نزدیک گرداند. 
برای کاهش چالش های حقوقی-قانونی، سازمان اجتماعی می تواند موضوع ثبت مالکیت معنوی 
نوآوری های اجتماعی را از مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور پیگیری نموده تا 
این امکان برای همه سازمان های اجتماعی نوآور و دیگر نوآوران اجتماعی فراهم گردد. همچنین، 
سازمان اجتماعی می تواند با برنامه ریزی آموزشی مطلوب و اجرای آن به شکل مجازی، آگاهی 
نوآوران اجتماعی درون سازمانی و برون سازمانی را افزایش داده و یا حتی خود، مسئولیت مشاوره، 

راهنمایی و پیگیری ثبت مالکیت معنوی نوآوری های اجتماعی بیرونی را بر عهده گیرد.
در  اجتماعی  نوآوری  بر  مؤثر  چالش های  شناسایی  با  تا  گردید  تالش  حاضر  پژوهش  در 
کمیته امداد امام خمینی )ره( به عنوان یک سازمان اجتماعی بزرگ، به تحقق اهداف متعالی این 
سازمان اجتماعی در زمینه توانمندسازي و تأمین خوداتکایي نیازمندان و محرومان کمک گردد 
و ارزش افزوده بیشتری در فعالیت  ها و خدمات کمیته امداد ایجاد شود. همچنین، پژوهش حاضر 
اجتماعی،  کارآفرینان  میان جامعه علمی،  در  اجتماعی  نوآوری  گفتمان  به گسترش  نمود  تالش 
سازمان  های اجتماعی، سیاست گذاران و مدیران اجرایی کشور و توسعه تحقیقات علمی- پژوهشی 
بیشتر در فضای اسالمی- ایرانی در راستای تبیین نوآوری اجتماعی به عنوان پارادایمی جدید برای 

پاسخ به نیازهای اجتماعی کمک نماید.
مهم ترین محدودیت پژوهش حاضر، تعمیم پذیری مدل پژوهش به سایر سازمان های اجتماعی، 
به دلیل ماهیت و ساختار ویژه کمیته امداد است. البته پژوهشگر سعی کرده است یافته های پژوهش 
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فارغ از ساختار ویژه کمیته امداد بوده و کلیت مفهوم پردازی مدل برای سازمان های اجتماعی قابل 
کاربرد باشد. عدم امکان بررسی جداگانه هر یک از نوآوری های اجتماعی کمیته امداد به عنوان 
مطالعه موردی به دلیل نبودن اطالعات الزم برای هر یک از نوآوری ها از دیگر محدودیت های 
تطبیقی چالش های  بررسی  به  آتی  پژوهش های  می شود  پیشنهاد  بود. همچنین،  پژوهش حاضر 
نوآوری اجتماعی در دیگر سازمان های اجتماعی پرداخته و اثربخشی راهکارهای ارائه شده را ارزیابی 
نمایند. عالوه بر این، ارائه مطالعات موردی درباره داستان های موفقیت نوآوری های اجتماعی در 
سازمان های اجتماعی و مقایسه تطبیقی آن با کشورهای دیگر می تواند موضوع جذاب دیگری برای 

پژوهشگران عالقه مند به حوزه نوآوری اجتماعی باشد.
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کشتکار هرانکی، م.، 1395. طراحی الگوی راهبردی نوآوری اجتماعی در جمهوری اسالمی 

ایران با رویکرد مدل سازی معادالت ساختاری، توسعه کارآفرینی، )4(9،671- 691
کشتکار هرانکی، م.، 1397. شناسایی ابعاد و مؤلفه های نوآوری اجتماعی در ایران، مدیریت 

نوآوری در سازمان های دفاعی، )1(24-1،1
کشتکار هرانکی، م. و پورمظاهری، ص.، 1397. بررسی و شناخت تأثیر شبکه های اجتماعی بر 

نوآوری اجتماعی، مدیریت راهبردی دانش سازمانی، )3(1، 145-117
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کشتکار هرانکی، م. و دهقان، س.، 1397. الگوی مفهومی نوآوری اجتماعی برای تحقق استحکام 
ساخت درونی قدرت، مجلس و راهبرد، )94(25، 39-68

-گلداسمیت، الف. 1395. قدرت نوآوری های اجتماعی )ترجمه: علی اصغر سعدآبادی و حسین 
افتخاری.( تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السالم

نوآوری  بر  الگو سه شاخگی  تأثیر  مبینی دهکردی، ع. و کشتکار هرانکی، م.، 1393. بررسی 
اجتماعی: مطالعه موردی یک شرکت وابسته به صنایع خودروسازی. مدیریت نوآوری، )4(3، 57- 75

مبینی دهکردی، ع. و کشتکار هرانکی، م.، 1394. نوآوری اجتماعی: کنکاشی بر مفهوم سازی 
مبتنی بر تحلیل محتوای تعاریف، مدیریت نوآوری، )2(4، 134-115

اجتماعی،  نوآوری  مدل های  فراترکیب   .1395 م.،  هرانکی،  کشتکار  و  ع.  دهکردی،  مبینی 
برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، )26(7، 101- 13

1- Office of the Third Sector
اداره بخش سوم در دولت انگلستان از سازمان های داوطلبانه، شرکت های اجتماعی، مؤسسات خیریه، تعاونی ها و گروه های اجتماعی 

حمایت می کند.)گلداسمیت،1395 :144(
2- White House Office of Social Innovation

این اداره در دولت ایاالت متحده آمریکا از نوآوری های اجتماعی مؤثر و کارآمد حمایت می کند. )گلداسمیت،1395 :298(
3-   Social Innovation Fund
بودجه ای که دولت آمریکا باهدف همکاری با سازمان های خیریه، شرکت های اجتماعی و تجارت خانه ها در سال 2010 تصویب 

کرد. )گلداسمیت،1395 :140(
4- www.emdad.ir
5- Non-Governmental Organization (NGO)
6- Social Bussiness
7- Social Enterprise
8- A For-Profit Social Enterprise Business Model
9- Cut-and-Paste
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