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چکیده

در عصری که مهمترین ویژگی آن ،عدم اطمینان ،پیچیدگی ،جهانیسازی و تغییرات فزایندۀ فناوری است ،موفقیت سازمانها
منوط به اقدامات نوآورانه از جمله بهکارگیری الگوهای جدید اجتماعی در تعامالت کارکنان است .این مهم با عنوان نوآوری

اجتماعی ،منجر به یافتن پاسخهای جدید برای نیازها ،خواستهها و در نهایت تحقق اهداف سازمانی میشود.

تبیین نوآوری اجتماعی میتواند با عمق بخشیدن به درک اهمیت نوآوری اجتماعی ،آگاهی و شناخت عوامل سازمانی را در
تحقق آن ارتقاء دهد .بر این اساس ،پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عوامل ساختاری ،زمینهای و رفتاری در قالب مدل

سهشاخگی بر نوآوری اجتماعی در یک سازمان وابسته به صنعت خودروسازی انجام شد .نمونۀ آماري پژوهش تعداد  130نفر
از مديران ،معاونان و رئیسان بخشهاي مختلف صنعت یادشده است كه با استفاده از فرمول كوكران انتخاب شدهاند .نتایج این

تحقیق سه نکته را نشان میدهد .نخست آنکه میان متغیرهای اصلی این پژوهش ،رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد .دوم آنکه در

مقایسۀ عوامل سهشاخگی مشخص گردید عوامل ساختاری؛ رفتاری و زمینهای به ترتیب اولویت دارای بیشترین تأثیر بر نوآوری

اجتماعی سازمان مورد مطالعه هستند؛ و در نهایت اینکه تأثیر این عوامل بر فرآیندهای نوآوری اجتماعی در مراحل پنجگانۀ

آن متفاوت است .عوامل ساختاری ،بر اجرا در مقیاس وسیع و ایجاد حس مشترک؛ عوامل زمینهای بر اجرا در مقیاس وسیع

و نمونهسازی و عوامل رفتاری نیز بر ایجاد حس مشترک و اجرا در مقیاس وسیع به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را دارند.

.

واژگان کلیدی :نوآوری اجتماعی ،مدل سهشاخگی ،عوامل ساختاری ،عوامل رفتاری ،عوامل زمینهای.
-1دانشیار گروه مدیریت راهبردی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

-*2دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دانش ،دانشگاه عالی دفاع ملی ،تهران ،ایران/نویسنده عهدهدار مکاتبات Mehran_2a_1404@yahoo.com
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 -1مقدمه

سازمانها نمیتوانند تنها با دانش قبلی خود به حیاتشان ادامه دهند .آنها برای ادامۀ حیات در دنیای پرتالطم
و متغیر باید پیوسته در حال آموختن باشند .باید با یادگیری پیوسته و مداوم ،برای مسائل جدید پاسخ پیدا
کنند .در عصری که مهمترین ویژگی آن عدم اطمینان ،پیچیدگی ،جهانیسازی و تغییرات فزایندۀ فناوری
است ،موفقیت سازمانها منوط به اقدامات نوآورانه است (هادی زاده مقدم ,و همکاران .)1389 ،در آینده،

مزیت راهبردی و اقتصادی نصیب سازمانهایی خواهد شد که بتوانند در بازار و بهتر از دیگران ،بهترین
و درخشانترین استعدادها را جذب کرده ،پرورش داده و نگهدارند .اهمیت این مسئله بهگونهای است که
اگر شرکت ،گروه یا سازمانی در جهت افزایش سطح نوآوری خود گام برندارد ،قادر نخواهد بود از عهدۀ
چالشهای راهبردی که وجود دارند ،برآید (مبینی دهکردی .)1387 ،فقدان نوآوری در بسیاری از سازمانها،
حتی کشورهای پیشرفتۀ دنیا دغدغه مدیران است ،زیرا نهتنها باعث کاهش کارایی سازمانی میشود؛ بلکه در
سطح ملی نیز منجر به سقوط رتبۀ رقابتی کشورها میشود ( .)Hamerlinck, 2010بیشتر این نوآوریها دیگر

صرف ًا محدود به حوزۀ فناوری نبوده و بهعنوان مکمل نوآوریهای فناوری ،مفهوم وسیعتری شامل مدیریت
پویا ،شیوههای بازاریابی جدید و همکاری خارجی ،فعالیت هوشمندانه ،مدیریت منابع انسانی ،شکلگیری

فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال سوم ،شماره چهارم ،زمستـان 1393

الگوهای جدید تعامالت افراد سازمان ،تغییرات و تحوالت سازمانی و نهادی ،توسعۀ مهارتها ،و نظایر آن را
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دربر میگیرند .هالت ،پات و واس از این نوآوریها ،با نام نوآوری اجتماعی یاد مینمایند.
نوآوری اجتماعی با بهکارگیری الگوهای جدید اجتماعی در تعامالت افراد سروکار دارد .بدین معنا که نوآوری
اجتماعی در حوزۀ سازمانی ،یافتن راههای جدید برای همکاری بین افراد سازمان است که برای اهداف
مشترک در تعامل با یکدیگرند ( .)Holt, 1971()Pot, 2011پات و واس ( )2008نیز معتقدند که مفهوم نوآوری
اجتماعی شامل مواردی مانند مدیریت پویا ،سازمان انعطافپذیر ،کار دقیقتر و هوشمندتر ،توسعۀ مهارتها و
تواناییها و ایجاد شبکه بین سازمانهاست .به عبارتی دیگر ،تأکید اصلی ادبیات مربوط بر این است که در کنار
نوآوریهای فناوری ،نوآوری اجتماعی نیز وجود دارد و در یک مقیاس وسیع بهعنوان مکمل نوآوری فناوری
به موفقیت آن در سازمان کمک میکند ( .)Pot & Vaas, 2008با این وجود ،واقعیت این است که موضوع و
ادبیات نوآوری اجتماعی جدید و در حال شکلگیری است و مطالعات و پژوهشهای انجام شده در سطحهای
مختلف ازجمله در سازمانها از قوام کافی برخوردار نیست .هرچند به باور هامرلینک ( )2010از این مستندات
محدود نیز میتوان اهمیت و نقش آن را در بهرهوری سازمانی نتیجهگیری کرد .اتفاقی که از منظر برخی
صاحبنظران چون والبردا و همکاران 1و ری نوی کان 2بهعنوان راهحلی مهم برای مشکالت سازمانها

پیشنهاد میشود (.)Hamerlinck, 2010
در این شرایط ،مطالعهای که بهصورت جامع به تبیین نوآوری اجتماعی در سطح سازمانی بپردازد ،میتواند
با عمق بخشیدن به درک اهمیت نوآوری اجتماعی ،آگاهی و شناخت عوامل سازمانی را در تحقق آن
ارتقاء دهد .در بررسی منابع داخلی و خارجی قابلدسترس ،چنین مطالعهای مشاهده نشد ،بنابراین دغدغۀ
اصلی این پژوهش ،فقدان آگاهی از تأثیر عوامل سازمانی بر نوآوری اجتماعی است .از آنجا که عوامل مدل
سهشاخگی به گونهای است که هیﭻ پدیدهای نمیتواند خارج از تعامل این سهشاخه در هیﭻ سازمانی انجام
شود (دهقان و همکاران ،)1391 ،در این پژوهش ،مدل یادشده برای شناخت تأثیرگذاری پدیدههای سازمان
بر نوآوری اجتماعی انتخاب شد .بر این اساس ،پرسش اصلي آن است که تأثیر مؤلفههای عوامل ساختاری،
رفتاری و زمینهای مدل سهشاخگی بر نوآوری اجتماعی در شرکت موردمطالعه چگونه است؟ با توجه به
اینکه شرکت موردمطالعه ،بخشی مؤثر و محوری در صنعت خودروسازی کشور است و کارکنان آن در
سطحها و الیههای مختلف ،داراي سرمایههای دانشی بسیاري هستند ،پژوهش حاضر میتواند با افزایش
شناخت مدیران در مورد سهم و میزان تأثیر عوامل سهگانه ،به هدایت و راهبری مناسب آنها در قالب فرآیند
نوآوری اجتماعی کمک نماید ،چرا که موجب پوشش تمامی تعامالت سازمانی برای تقویت نقاط قوت،
جبران نقاط ضعف ،استفادۀ بهتر از فرصتها و کاهش تهدیدها جهت بهرهمندی شایسته از مشارکت فعال

بررسی تأثیر مدل سهشاخگی بر نوآوری اجتماعی(مطالعۀ موردی یک شرکت وابسته به صنایع خودروسازی)

بیان شده است .از اینرو ،همانگونه که شکل ( )1نشان میدهد ،نوآوری اجتماعی محرک رقابتپذیری
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کارکنان میشود .این مهم ،بیشک در ارتقاء کارایی و بهرهوری سازمان مؤثر است.

 -2مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
 -1-2ظهور نوآوری اجتماعی در سازمانها
افزایش بحرانهای اقتصادی و ضرورت تالش سازمانها برای بقاء ،نیازمند راهحلهای سریع و اثربخشی
است که بتواند عالوه بر حفﻆ و بقای سازمان ،به مزیت رقابتی آن کمک نماید .پل و وایلي از دانشمندان
علوم اجتماعي ،نوآوري اجتماعي را اولین محرک تغییرات سازماني میدانند و آن را بهعنوان «نوعي تغییرات
سازماني و نهادي» تعریف میکنند ( .)Poll & Ville, 2009هماالینن و هیس کاال بر این عقیدهاند که نوآوري
اجتماعي تغییرات در ساختارهاي فرهنگي ،هنجارها و یا مقررات سازمان هدف است که منجر به اعتالي
منابع قدرت جمعي و بهبود عملکرد آن ميشود ( .)Hamalainen & Heiskala, 2007از نظر هامرلینک،
واژۀ نوآوری اجتماعی از سوی بسیاری از صاحبنظران بهعنوان قرین و شریک نوآوری اقتصادی و فناوری

سازمانها است ( .)Hamerlinck, 2010اسبورگ و اشمیدپیتر ،سازمانهای نوآور را محرک و پیشران
نوآوری اجتماعی میدانند ( .)Osburg & Schmidpeter, 2013هامرلینک به نقل از وینک ،نوآوری اجتماعی
را جنبه غیرفنی نوآوری میداند که هدف اصلی آن ،رسیدن به حداکثر بهرهوری در قالب فعالیت هوشمندانه
است ( .)Hamerlinck, 2010این مفهوم میتواند بهعنوان روشی جهت بهبود نظاممند راهکارهایی که در یک
سازمان انجام میشود ،توصیف گردد .بهطور خالصه هدف فعالیت هوشمند ،افزایش بهرهوری بدون افزایش
هزینهها و حجم کار ،از طریق بهبود و یا تجدید روند و شرایط کار است ( .)Jon kind, et al., 2004بنابراین
برخالف نوآوری فناوری ،نوآوری اجتماعی میتواند در قالب نوآوری فرآیند باشد که منجر به توسعۀ
مهارتهای مختلف مدیریت ،اشکال جدید سازماندهی و اصالح راهکارها بهمنظور ارتقاء کیفیت کار،
بهرهوری نیروی کار و در درازمدت ارتقاء قابلیت نوآوری سازمانها میگردد .از طریق نوآوری اجتماعی
منسجم در مدیریت ،سازمانها و شرکتها بهتر میتوانند از دانش موجود جهت انجام ترکیبهای جدید
برای کسبوکار و صنعت استفاده کنند ( .)Hamerlinck, 2010پات نیز اهمیت نوآوری اجتماعی در افزایش
بهرهوری نیروی کار ،قابلیتهای نیروی انسانی و ظرفیتهای سازمانی را تشریح نموده است (.)Pot, 2011
 -2-2تعریف نوآوری اجتماعی
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امروزه ،هیﭻ توافق قطعی و مشترک در مورد اصطالح نوآوری اجتماعی وجود ندارد و طیف وسیعي از
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مفاهیم کسب و کار
نوآورانه

نوآوری اجتماعی

شکل ( :)1تعامل کسبوکار نوآورانه و نوآوری اجتماعی ()Hamerlinck, 2010

تعریفها و تفسیرها در این مورد با توجه به تفاوتهای زبانی و شرایط مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و
نظایر آن وجود دارد (.)Poll & Ville, 2009()Hahn & Andor, 2013()The Young Foundation, 2012
در این میان برخی از تعریفها ،متمرکز بر ماهیت سازمانی هستند .مرکز نوآوری اجتماعی هلند،3
نوآوری در سازمان و روابط کاری را که منجر به بهبود عملکرد سازمان و توسعۀ استعداد میشود،
نوآوری اجتماعی تعریف کرده است .والبردا و همکاران نیز نوآوری اجتماعی را توسعۀ مهارتهای
جدید مدیریت ،استفاده از اصول نوآورانۀ سازمانی ،و تحقق اشکال کار با کیفیت باال بهمنظور افزایش
رقابتپذیری و بهرهوری میدانند ( .)Hamerlinck, 2010در جدول ( )1برخی از تعریفهای نوآوری
اجتماعی آورده شده است.
جدول ( :)1برخی تعریفهای منتخب از نوآوری اجتماعی
تعریف

منبع

نوآوریهای اجتماعی با بهکارگیری الگوهای جدید اجتماعی در تعامالت افراد سروکار دارد.

()Holt, 1971

نوآوری اجتماعی ،نتیجۀ یک ایدۀ شفاف یا کار سخت نیست ،بلکه از طریق تعامل تقاضا (کشش) و
عرضه (فشار) حاصل میشود .ترکیب پشتیبانی مؤثر و تقاضای مؤثر در نوآوری ،باعث دستیابی به
تأثیر اجتماعی و در همان حال پایداری و ثبات مالی میشود.

نوآوری اجتماعی مفهوم گستردهتر از سطح سازمانی است و شامل مواردی مانند مدیریت پویا،
سازمان انعطافپذیر ،کار دقیق و هوشمند ،توسعۀ مهارت و تواناییها و ایجاد شبکۀ بین سازمانها ...
[و] همچنین شامل نوگرا کردن مدیریت منابع انسانی و روابط صنعتی است.
نوآوری اجتماعی شکلی از فرآیند نوآوری با هدف توسعۀ مهارت مدیریت پویا ،استفاده از قالبهای
انعطافپذیر سازماندهی ،و تحقق اشکال با کیفیت باال ،اشتغال بهمنظور افزایش بهرهوری نیروی کار
و کیفیت کار در سازمان است.
نوآوری اجتماعی ،پیادهسازی نوآوریهای جدید و ترکیبی در حوزههای فعالیت سازمان ،مدیریت
منابع انسانی و فنآوریهای پشتیبان است .بهعنوان مکمل نوآوری فناوری ،مفهوم وسیعتری از
نوآوری غیر فناوری شامل مدیریت پویا ،شیوههای بازاریابی جدید و همکاری خارجی است.

نوآوری اجتماعی معرفی مدلهای جدید کسبوکار و سازوکار مبتنی بر بازار که به ارائۀ رفاه
اقتصادی ،زیستمحیطی و اجتماعی پایدار میپردازد .بر این مبنا ،نوآوری اجتماعی ،نظریۀ کاربردی
نوآوری است که جزء اجتماعی هنجاری به آن اضافه شده است.

)Mulgan, et al.,
(2007
)Pot & Vaas,
(2008
)Hamerlinck,
(2010
()Pot, 2011
)The Young
Foundation,
(2012

 -3-2تمایز نوآوری اجتماعی و سایر نوآوریها
ترسیم خط تمایز بین نوآوري اجتماعي و سایر نوآوریها به نظر غیرعملي است اما همواره مورد

بررسی تأثیر مدل سهشاخگی بر نوآوری اجتماعی(مطالعۀ موردی یک شرکت وابسته به صنایع خودروسازی)

نوآوری اجتماعی به دنبال پاسخهای جدید به مشکالت اجتماعی بر اساس شناسایی و اجرای
فرآیندهای تلفیقی جدید بازار کار ،قابلیتها ،مشاغل و فرم جدید مشارکت برحسب تنوع عناصر که
هر کدام در بهبود موقعیت افراد در محیطهای کاری نقش دارند.

()OECD, 2011
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عالقۀ صاحبنظران است ،زیرا این مهم ،به تبیین شفافتر مفهوم نوآوری اجتماعی از سایر نوآوریها
منجر میگردد .صاحبنظران و محققان تالش میکنند تا با انجام این مهم ،ماهیت و چیستی ،چرایی و
چگونگی نوآوری اجتماعی را برای جامعۀ هدف جهت پذیرش ،تبیین نمایند.
هماالینن و هیسکاال ،تعداد پنج نوع نوآوري شامل «فناوری ،اقتصادي ،مدیریتي ،هنجاري و فرهنگي» را
که میتواند در هر یک از زمینههای تولید ،فرآیند ،سازمان ،ساختار و یا بازار اتفاق افتد ،تعریف کردهاند
(:)Hamalainen & Heiskala, 2007
 )1نوآوري فناوری ،روشهای جدید و مؤثر در رسیدن به محصول است؛
 )2نوآوري اقتصادي ،نوآوري فناوری را در خدمت محصوالت با ارزش بهکار میگیرد .بهکارگیری این
دو ،منجر به نوآوري اقتصادي -فناوري میشود.
 )3نوآوري مدیریتي ،تدوین ،تصویب و اجراي قوانین و مقررات را متحول مینماید؛
 )4نوآوري هنجاري ،تالش براي تثبیت ارزشها و نهادینه کردن آنها در چارچوب قوانین و هنجارهاي
اجتماعي است؛
 )5نوآوري فرهنگي ،راههای تطبیق رویهها و سنتها با واقعیتها از طریق تغییر پارادایمهای ذهني شناختي است.
ماهیت جامعه و نقش آن در نوآوری اجتماعی ،بهگونهای است که هیسکاال و همکاران بر این باورند
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که با بهکارگیری سه دسته از نوآوري شامل مدیریتي ،هنجاري و فرهنگي و نوآوري اجتماعي شکل
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ميگیرد .بنابراین نوآوري اجتماعي تغییرات در ساختارهاي فرهنگي ،هنجارها و یا مقررات جامعه
است که منجر به اعتالي منابع قدرت جمعي و بهبود عملکرد اقتصادي و اجتماعي آن میشود
( .)Heiskala & Hamalainen, 2007از دیدگاه آنها ،نوآوري اجتماعي به معناي تغییر حداقل در یکي
از عوامل فرهنگي ،هنجارها و قوانین تنظیمي است ( .)Poll & Ville, 2009رضوی با اشاره به زمینۀ
نوآوری ،نوآوری سازمانی را توانمندیها و قابلیتهای درگیر در عملیات طراحی ،اطالعات و فرآیند
همکاری میداند (رضوی و اکبری .)1390 ,از اینرو نوآوری سازمانی ،در کنار سایر زمینههای نوآوری
همانند تولید ،فرآیند ،ساختاری و بازار ،بخشی از نوآوری اجتماعی است .مرکز نوآوری اجتماعی هلند،
نوآوری اجتماعی را مکمل نوآوری فناوری میداند ( .)Hamerlinck, 2010اسبورگ و اشمیدپیتر تفاوت
اساسی بین نوآوری اجتماعی و فناوری را در ساختار نامشهود غیرمادی آنها میدانند ( & Osburg

 .)Schmidpeter, 2013در حالی که نوآوری فناوری در یک سمت طیف نوآوری شامل محصوالت،
خدمات و یا تولید فناوری است -همچنان که در شکل ( )2دیده میشود -نوآوری اجتماعی در مقابل ،به
ساختار و یا به فرآیندهای سازمان مرتبط است و میتواند منجر به توسعۀ مهارتهای مختلف مدیریت،

فنی (سخت)

فناوری های جدید
محصوالت جدید

تمرکز نوآوری

غیرفنی/اجتماعی (نرم)

مدل های جدید استفاده از فناوری

ساختارهای جدید
شیوه های جدید

شکل ( :)2طیف نوآوری و نوآوری اجتماعی ()Bergman, et al., 2010
اشکال جدید سازماندهی و اصالح راهکارها بهمنظور ارتقاء کیفیت کار ،بهرهوری نیروی کار و در دراز
مدت ارتقاء قابلیت نوآوری سازمانها گردد (.)Bergman, et al., 2010
نمونههایی برای این مهم ،تغییر در ساختار سازمانی از عملکردی به ساختار محصولگرا و یا تغییر در
روند پاداشدهی از روند تشویق فردی به نظام تشویق گروهی است .بر این اساس ،ارتباط میان نوآوری
اجتماعی و فناوری ،شبیه داستان مرﻍ و تخممرﻍ است .هرکدام از این نوآوریها بسته به عوامل زمان،
محیط و رهبری میتوانند باعث دیگری شود؛ بر آن تأثیر گذارد و البته باعث تقویت یکدیگر شوند
(.)Hamerlinck, 2010
گرچه ادبیات نوآوری اجتماعی ،جدید و تازه است ،مرور ادبیات نشان میدهد که غالب صاحبنظران در کلیات
مدلی فرآیندی که از ایده شروع و به اجرا و پیادهسازی در مقیاس وسیع داللت دارد ،اتفاقنظر دارند .نورمن،
مولگان و هان و اندور ازجمله این صاحبنظران هستند()Hahn & Andor, 2013()Mulgan, et al., 2007
( .)Norman, et al., 2013برخی از مهمترین این مدلها در جدول ( )2ارائه شده است.
فرآیندهاي نوآوري اجتماعي در قالب گامهاي مختلف بیان شده است ،اما همانگونه که در جدول ()3

آمده میتوان گفت ،اساس ًا نوآوری اجتماعی از ایده پردازی در پاسخ به یک نیاز و مطالبۀ اجتماعی آغاز
و به محصول نهایی که همانا تغییرات نظاممند برای ارتقاء کارایی و بهرهوری است منتهی میشود .این
گامها بهصورت فوقالعاده ،متوالي و زنجیروار هستند .نوآوريها میتوانند از گامها پرش نمایند .گامها

غالب ًا همپوشانی دارند .حلقههای بازخوردي زیادي بین آنها وجود دارد .فرآیندها بیشتر تکرارشونده
هستند تا خطي (.)Norman, et al., 2013()Murray, et al., 2010
 -5-2مدل سهشاخگی
مدل سهشاخگی دارای سه بعد ساختاری ،زمینهای و رفتاری است .علت نامگذاری مدل این است که

بررسی تأثیر مدل سهشاخگی بر نوآوری اجتماعی(مطالعۀ موردی یک شرکت وابسته به صنایع خودروسازی)

 -4-2مدلهای نوآوریهای اجتماعی
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جدول ( :)2برخی از مدلهای نوآوریهای اجتماعی
فرآیندهای مدل
مدل
تحریک و تهییج برای تولید ایده؛ ایدهها و طرحهای پیشنهادي؛
شش مرحلهای نورمن و
ارزیابی کاربردی ایدههای منتخب و ارائه نمونه اولیه؛ ارزیابی عملی
همکاران
نمونه منتخب و استقرار؛ اجرا در مقیاس وسیع؛ تغییرات نظاممند.
ایدهپردازی؛ اجرای آزمایشي و ارائه الگوي اولیه؛ پیادهسازی؛ اجرا
چهار مرحلهای بنیاد یانگ
در مقیاس وسیع
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)Norman, et al.,
(2013
)Hahn & Andor,
(2013

پنج مرحلهای نورمند

ظهور؛ پیادهسازی؛ ارزیابی؛ انتشار؛ و نهادینهسازی

موسسه مدیریت آسیا

ارزیابی؛ توسعه؛ پیادهسازی؛ نظامسازی؛ نهادینه کردن.

دفتر مشاوران سیاست
اروپا ()BEPA

شناسایي نیازها شامل نیازهاي جدید ،برآورده نشده ،و یا بهصورت
کامل برآورده نشده؛ توسعه راهحلهای جدید براي پاسخ به نیازها؛
سنجش اثربخشي راهحلهای جدید براي رفع نیازها؛ اجرا و
پیادهسازی در مقیاس وسیع.

()Hahn, 2010

تشخیص یک مشکل که باید حل شود؛ ایدهپردازی با هدف حل
شش مرحلهای موراي و
مشکل؛ ارائه نمونه اولیه عملی برای آزمایش ایدهها؛ ارزیابی عملیاتی
همکاران
ایده منتخب؛ انتشار و اجرا در مقیاس وسیع؛ تغییرات نظاممند.

)Murray, et al.,
(2010

تولید ایده با درک نیازها و شناسایی راهحلهای بالقوه؛ توسعه،
نمونهسازی ،و ارائه الگوي اولیه ایدهها؛ ارزیابی ،اجرا در مقیاس
وسیع و انتشار ایدههای خوب؛ و یادگیری و تکامل.

)Mulgan, et al.,
(2007

چهار مرحلهای رولین و
وین سنت
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منبع

()Normand, 2012
()Elena & Cristina, 2012

جدول ( :)3دستهبندی فرآیندهای نوآوریهای اجتماعی
ردیف

عمده فرآیندهای مشترک
مدلها

شرح مختصر فرآیند

1

آمادهسازی و فرهنگسازی؛ برقراري ارتباطات و ایجاد فرهنگ پشتیان از نوآوري
ایجاد حس مشترک ،نقطۀ اجتماعي؛ قالببندی موضوع یا طراحي سؤال با هدف باال بردن درک مشترک؛ تولید
شروع مشترک و پیشزمینه 4ایده؛ تصویرسازي راهحلهای مرتبط با مسائل و مشکالت؛ تعیین گروه نوآوري؛
مستندسازي فرضیههای شفاف و انگارههای کلیدي؛ توسعۀ طرحي براي آزمون فرضیهها

2

نمونهسازی و ارائۀ نمونۀ اولیه 5تجربۀ آزمون ایدهها؛ اجرا در مقیاس کوچک براي آزمون فرضیهها و انگارهها در عمل

3
4
5

مقایسۀ خروجیهای پیشبینیشده با واقعي؛ سنجش درسهای آموختهشده؛ طراحي
ارزیابی نمونۀ اولیه و
مجدد تکرار در صورت نیاز؛ پذیرش و یادگیري از شکستها؛ انتخاب ایدههاي
6
انتخاب ایدۀ برتر
قابلدوام ،امکانپذیر و مطلوب
پیوند نمونهسازی به تولید و اجرای انبوه (بودجه ،منابع انساني ،تغییرات موردنیاز در
استقرار و پیادهسازی در
خطمشیها و غیره)؛ به اشتراکگذاری نوآوریها با طیف گستردهای از ذینفعان؛ توسعۀ
7
مقیاس وسیع
راهبردها براي رشد و گسترش نوآوري
تغییر سیستمها؛ هدف نهایي نوآوري اجتماعي ،ایجاد تغییرات در مفاهیم و تفکرات
یادگیری ،تغییرات نظاممند
است .نظامها هنگامي تغییر میکنند که افراد فکر کنند؛ به روشهای جدید رفتار
8
و تکامل
نمایند و تغییرات را در الگوهاي جریان منابع ،قدرت و شیوهها اعمال نمایند

ارتباط بین عوامل ساختاری ،رفتاری و زمینهای به نحوی است که هیﭻ پدیدهای نمیتواند خارج از تعامل
این سهشاخه انجام گیرد .در واقع ،رابطۀ میان این سهشاخه یک رابطۀ تنگاتنگ ناگسستنی است که در
عمل از هم جداییناپذیرند .به عبارتی بین سهشاخه بههیﭻوجه سهگانگی حاکم نیست؛ بلکه سهگونگی
حاکم است .تمایز و تشخیص این سه جنبه صرف ًا نظری و بهمنظور تجزیهوتحلیل و شناخت مفاهیم

پدیدههاست (دهقان و همکاران.)1391 ،
 )1عوامل ساختاری :دربرگیرندۀ تمام عناصر ،عوامل و شرایط فیزیکی و غیرانسانی سازمان است که
با نظم ،قاعده و ترتیب خاص و بههمپیوسته ،چارچوب ،قالب ،پوسته و بدنۀ فیزیکی و مادی سازمان را
میسازد .بنابراین تمام منابع مادی ،مالی ،اطالعاتی و فنی که با ترکیب خاصی در بدنۀ کلی سازمان جاری
میشوند ،جزء شاخۀ ساختاری قرار میگیرند.
 )2عوامل زمینهای :شرایط و عوامل محیطی برونسازمانی هستند که محیط سازمان را احاطه میکنند،
با سازمان تأثیر متقابل دارند و خارج از کنترل سازمان هستند .هر نظام یا سازماني در جایگاه ویژه خود
همواره با نظامهای محیطی در کنش و واکنش دائمی است .ازاینرو ،همه علل و عواملي که امکان
برقراري ،تنظیم و واکنش بهموقع و مناسب سازمان نسبت به سایر نظامها را فراهم میآورند ،زمینه یا
 )3عوامل رفتاری :شامل عوامل و روابط انسانی در سازمان است که هنجارهای رفتاری ،ارتباط
غیررسمی و الگوهای ویژه بههمپیوسته و محتوای اصلی سازمان را تشکیل میدهند .این عوامل محتوایی
در واقع پویایی بخش و زنده سازمانی تلقی میشوند و هرگونه عوامل و متغیرهایی که بهطور مستقیم
مربوط به نیروی انسانی باشند در این شاخه قرار میگیرند .عوامل ساختاری و رفتاری ،درونسازمانی و
محصور در مرزهای سیستم سازمان هستند (میرزایي اهرنجاني و سرلک.)1384 ,
در خصوص شناخت عوامل سهگانۀ مدل سهشاخگی ،مطالعات گوناگونی وجود دارد که در جدول ()4
به برخی از آنها اشاره شده است.

 -3روششناسی پژوهش

هدف از این مطالعه رتبهبندی رابطۀ عوامل مدل سهشاخگی و نوآوری اجتماعی است .در راستای این
هدف ،پژوهش حاضر از یک سو دانش موجود نسبت به موضوع را افزایش میدهد و از سوی دیگر نتایج
آن ميتواند در سازمان مورد مطالعه استفاده شود .بنابراین این پژوهش ،از نظر هدف ،کاربردي توسعهای،

بررسی تأثیر مدل سهشاخگی بر نوآوری اجتماعی(مطالعۀ موردی یک شرکت وابسته به صنایع خودروسازی)

محیط نامیده میشوند.
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جدول ( :)4مؤلفههای سهگانۀ ساختاری ،رفتاری و زمینهای در برخی مطالعات صورتگرفته
مؤلفههای زمینهای
مؤلفههای رفتاری
مؤلفههای ساختاری
محیط سیاسی ،دولتی،
راهبرد ،ساختار سازمانی،
آموزش ،انگیزش ،ویژگی مدیران و
اجتماعی و اقتصادی،
تحقیقوتوسعه ،فناوری اطالعات،
کارکنان ،فرهنگسازمانی ،سبک رهبری
ارتباط با اربابرجوع
ارزیابی عملکرد ،فرآیندها ،منابع مالی
ساختار ،تصمیمگیری و کنترل ،نظام
پاداش ،راهبرد ،نظام مالی و بودجه،
سیستم تحقیقوتوسعه ،نظام ارزیابی
عملکرد ،نظام اطالعاتی

(دهقان و
همکاران)1391،

فرهنگسازمانی ،خطرپذیری ،عوامل سیاسی ،پیچیدگی،
زیرساختها ،تغییرات( ،لعلی سرابی و
آیندهنگری ،حمایت مدیریت،
ویژگی مدیران ،ویژگی کارکنان ،عدم اطمینان ،ارتباطات ،همکاران)1391 ،
فناوری ،بازار ،منابع
روحیۀ گروهی ،توانمندسازی کارکنان

فرهنگسازمانی ،انگیزش و
ساختار سازمانی ،روش ،نظام ماشینی
شده اطالعاتی ،پرداخت ،گزینش و رضایت شغلی ،رهبری ،آموزش و
استخدام ،ارتقاء شغلی ،ارزیابی عملکرد بالندگی کارکنان ،امنیت شغلی
نیروی انسانی ،ساختار اجرایی و
هماهنگکننده ،فناوری ،بودجه

حمایت کارکنان از تغییر ،پشتیبانی
مدیران

ساختار سازمانی ،فنی و فناوری

نیروی انسانی ،فرهنگسازمانی

طبیعی بودن ساختار ،ساختار علمی،
گستردگی قلمرو مراکز ،امور آموزشی،
پژوهشی ،مالی و اداری

چشمانداز ،راهبرد،
فرهنگسازمانی ،ویژگی فردی،
تفکر رهبری ،فناوری
روابط انسانی بین مدیریت و
کارکنان ،تعهد به سازمان و
مدیریت ،مدیران و کارکنان

(اسفندیاری و
مشتریگرایی،
پیمانکاران و مشاوران همکاران)1390 ،
بسترهای مخابراتی،
بسترهای قانونی و
حقوقی ،فرهنگ

(امیرخانی و
متقی ثابت،
)1389

مشتری و رقیبان قانونی( ،صفرزاده و
دولت و بانکها
جعفری)1389 ,
اجتماعی فرهنگی،
شبکههای نوآوری

(شریف زاده و
همکاران)1388 ،

جوسازی ،محیط
ارتباطات و روابط در
سازمان ،فرهنگ سازمان

(خنیفر)1384 ,

فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال سوم ،شماره چهارم ،زمستـان 1393

بهکارگماری ،کنترل ،بسیج منابع ،فرآیند
فرماندهی و برنامهریزی

منبع

برای سنجش روایی پرسشنامه طراحی شده ،ابتدا مؤلفههای بیشتر تاکیدشده در ادبیات پژوهش در مورد
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عوامل ساختاری ،زمینهای و رفتاری ،برابر جدول ( )5استخراج گردید .پرسشنامۀ تهیهشده شامل 18

از نظر روش ،توصیفی و به لحاظ ماهیت ،تحقیق همبستگی است که در آن تالش میشود رابطۀ میان دو
متغیر شناسایی گردد .بررسی ادبیات موضوع به روش کتابخانهای با استفاده از ابزار فیشبرداری ،آرشیو،
کتاب و مقالههای علمی و مطالعات میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه جهت استانداردسازی و تعیین
اولویتهای استخراجی انجام شد .دادههای جمعآوری شده با توجه به اهداف پژوهش ،با آمارههای آمار
توصیفی و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی معنادار بودن رابطۀ بین عوامل
سهشاخگی و نوآوری اجتماعی تحلیل و آزمون ناپارامتری فریدمن ،بهمنظور رتبهبندی و اولویتبندی
عوامل استفاده شد.

جدول ( :)5مهمترین مؤلفههای عوامل ساختاری ،رفتاری و زمینهای
مؤلفهها

عوامل

ساختاری ساختار سازمانی ،اهداف و راهبرد سازمانی ،فنی و فناورانه ،فرآیندها و روشها ،منابع مادی ،مالی ،اطالعاتی
سلسلهمراتب فرماندهی ،تعامل منطقی با محیط علمی بیرونی ،محیط شناسی برای هم راستاسازی منافع نهادی با
زمینهای
منافع سازمانهای هم ردیف ،باالدستی و دیگران ،بسترهای قانونی و حقوقی ،منابع و مبادی پشتیبانیکننده
رفتاری فرهنگسازمانی ،سبک مدیریت و رهبری ،انگیزه و رضایت شغلی ،آموزش ،تجربه و مهارت ،تکلیفگرایی و خودکنترلی

پرسش با تقسیمبندی درج شده در جدول ( ،)6به  11نفر از خبرگان (شامل  6نفر با تحصیالت کارشناسی
ارشد به باال ( دکتری و دانشجوی دکتری) آشنا به مدیریت راهبردی ،راهبردی دانش ،آیندهپژوهی ،منابع
انسانی ،نوآوری و جامعهشناسی و  5نفر از مدیران و مسئوالن ارشد صنعت موردمطالعه) ارائه شد تا
افزون بر انتخاب یکی از گزینههای «بله» و یا «خیر» ،هرگونه نقطهنظر اصالحی خود را از نظر شکلی
و محتوایی ارائه دهند .پس از جمعآوری پاسخهای تعداد  10نفر ،ضریب الشه برای هر عامل محاسبه
گردید .نتایج باالتر از  0/60و نشاندهنده روایی پرسشنامه بود.

موضوع پرسشها

تعداد پرسشها

شمارۀ پرسشها

تأثیر عوامل ساختاری بر فرآیندهای نوآوری اجتماعی

6

6-1

تأثیر عوامل زمینهای بر فرآیندهای نوآوری اجتماعی

6

12-7

تأثیر عوامل رفتاری بر فرآیندهای نوآوری اجتماعی

6

18-13

تعداد کل پرسشها

18

چارچوب مفهومی تأثیر عوامل سهشاخگی بر نوآوری اجتماعی نیز بر این اساس بهصورت شکل ()3
نهایی گردید.
برای سنجش پایایی پرسشنامه ،محاسبۀ ضریب آلفاي كرونباخ یکی از بهترین ابزارها و در آن مقدارهای
بيشتر از  0.7قابل قبول است (خلیلی شورینی .)1391 ,پرسشنامۀ تهیهشده در اختیار تعداد  21نفر از
خبرگان و کارشناسان در سه طیف مختلف «مدیریت عالی» به تعداد  3نفر« ،مدیریت اجرایی» متناسب با
حوزههای تخصصی به تعداد  7نفر و «کارکنان اجرایی» به تعداد  11نفر قرار گرفت تا آنان میزان اهمیت

بررسی تأثیر مدل سهشاخگی بر نوآوری اجتماعی(مطالعۀ موردی یک شرکت وابسته به صنایع خودروسازی)

جدول ( :)6توزیع پرسشها برای سنجش تأثیر عوامل سهشاخۀ مدیریت بر نوآوری اجتماعی

67

ایجاد حس مشترک ،نقطه شروع مشترک و پیش زمینه مشترک
نمونه سازی و ارائه الگوی اولیه

عوامل ساختاری

ارزیابی نمونه پایلوت و انتخاب ایده برتر

عوامل زمینه ای

استقرار و اجرا در مقیاس وسیع

عوامل رفتاری

یادگیری  ،تغییر نظام مند و تکامل

عوامل سه شاخگی مدیریت

فرآیند نوآوری اجتماعی

شکل ( :)3چارچوب مفهومی تأثیر عوامل سهشاخگی بر نوآوری اجتماعی
هر یک را با انتخاب یکی از گزینههای پنجگانۀ خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خیلی کم اعالم نمایند و
بدین ترتیب پايايي پرسشنامه نیز حاصل گرديد .الزم به ذکر است که انتخاب افراد بهصورت هدفمند
و با توجه به حوزۀ تخصصی انجام شد .جهت اندازهگیری نگرش پاسخدهندگان ،پرسشنامۀ تائید شده
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و نهایی در اختیار  97نفر از حجم نمونۀ آماري قرار گرفت .نمونهگیری به روش تصادفی طبقهای از
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ميان جامعۀ آماری پژوهش به تعداد  130نفر از كاركنان سازمان موردمطالعه انجام گرفت (جدول (.))7
جدول ( :)7توزیع جامعۀ آماری
احتمال وجود صفت عدم احتمال وجود صفت
جامعۀ آماری( )Nنمونۀ آماری ()n
مشترک ()q
مشترک ()P
130

97

0/5

0/5

حدود
اطمینان()Z

خطای قابل
قبول()d

در سطح 1/96

0/05

 -4تجزیهوتحلیل یافتهها
 -1-4یافتۀ اول :آزمون و بررسی فرضیهها
فرضيۀ شمارۀ يک
فرضیۀ  :H0رابطۀ معنيداري ميان عوامل ساختاري و نوآوری اجتماعی در سازمان مورد مطالعه وجود ندارد.
فرضیۀ  :H1رابطۀ معنيداري ميان عوامل ساختاري و نوآوری اجتماعی در سازمان مورد مطالعه وجود دارد.

فرضيۀ شمارۀ دو
فرضیۀ  :H0رابطۀ معنيداري ميان عوامل زمینهای و نوآوری اجتماعی در سازمان مورد مطالعه وجود ندارد.
فرضیۀ  :H1رابطۀ معنيداري ميان عوامل زمینهای و نوآوری اجتماعی در سازمان مورد مطالعه وجود دارد.
فرضيۀ شمارۀ سه
فرضیۀ  :H0رابطۀ معنيداري ميان عوامل رفتاری و نوآوری اجتماعی در سازمان مورد مطالعه وجود ندارد.
فرضیۀ  :H1رابطۀ معنيداري ميان عوامل رفتاری و نوآوری اجتماعی در سازمان مورد مطالعه وجود دارد.
همانگونه که در جدول ( )8دیده میشود ،با توجه به خروجي نرمافزار  ،SPSSضریب همبستگي پیرسون
براي دو متغیر عوامل ساختاری و نوآوری اجتماعی  ،0/710عوامل زمینهای و نوآوری اجتماعی ،0/603
و عوامل رفتاری و نوآوری اجتماعی  0/643است .مقدار عدد معنيداري مشاهدهشده برابر با  0/000و
کوچکتر از  0/01است که از سطح معنيداري استاندارد کوچکتر است .از اینرو ،فرضیۀ  H0در سطح
اطمینان  %99رد ميشود .بنابراین بین دو متغیر عوامل ساختاری و نوآوری اجتماعی ،عوامل زمینهای و
نوآوری اجتماعی ،و عوامل رفتاری و نوآوری اجتماعی سازمان موردمطالعه رابطۀ معنيداري وجود دارد.

فرضیهها

ضریب همبستگي

عدد معنيداري ()sig

رابطه معنيدار

فرضیۀ 1

0/710

0/000

وجود دارد

فرضیۀ 2

0/603

0/000

وجود دارد

فرضیۀ 3

0/643

0/000

وجود دارد

 -2-4یافتۀ دوم :رتبهبندی اولویتها
براي رتبهبندي و اولويتبندي عوامل تأثيرگذار بر فرآیندهای نوآوری اجتماعی از آزمون رتبهبندي
فريدمن استفاده شد كه نتايج نشاندهنده این هستند كه هر يك از متغيرهاي مؤثر بر نوآوری اجتماعی
شامل عوامل سهشاخگی ،زمینهای و رفتاری ،دارای تأثیر متفاوتی بر نوآوری اجتماعی میباشند .بر اساس
جدول ( ،)9عوامل ساختاری با ميانگين  3/547در اولويت ا ّول و عوامل رفتاری و زمینهای به ترتیب
با ميانگين  3/470و  3/267در رتبه بعدي قرار گرفتند .افزون بر این ،براي اولويتبندي ميزان تأثیر هر
يك از عوامل سهگانة یادشده بر هر يك از فرآيندهاي نوآوری اجتماعی از آزمون فريدمن استفاده شد.

بررسی تأثیر مدل سهشاخگی بر نوآوری اجتماعی(مطالعۀ موردی یک شرکت وابسته به صنایع خودروسازی)

جدول ( :)8آزمون همبستگي پيرسون ميان عوامل ساختاري ،زمینهای و رفتاری با نوآوری اجتماعی
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جدول ( :)9خروجی مدل اولیه پژوهش
عوامل سهشاخگی ساختاری

زمینهای

رفتاری

3/189

3/409

4/008

3/682

3/074

3/323

استقرار و اجرا در مقیاس وسیع

3/575

3/166

3/208

3/817

3/436

3/148

یادگیری ،تغییر نظاممند و تکامل
میانگین در کل فرآیندها

3/473

3/243

3/661

3/547

3/267

3/470

فرآیند نوآوری اجتماعی
ایجاد حس مشترک ،نقطه شروع مشترک و پیشزمینه
نمونهسازی و ارائۀ الگوي اولیه
ارزیابی نمونه اولیه و انتخاب ایدۀ برتر

 -3-4تأثیر عوامل ساختاری بر فرآیندهای نوآوری اجتماعی
نتایج جدول ( )10نشان میدهد که در تأثیر عوامل ساختاری بر فرآیندهای نوآوری اجتماعی« ،اجرا در
مقیاس وسیع» با میانگین  3/817در باالترین اولویت قرار دارد .بعد ازآن «نمونهسازی» با میانگین ،3/682
«ارزیابی نمونههای اولیه و انتخاب ایدۀ برتر» با میانگین « ،3/575تغییرات نظاممند» با میانگین  ،3/473و
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در نهایت «ایجاد حس مشترک» با میانگین  3/189در اولویتهای بعدی قرار دارند.
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جدول ( :)10رتبهبندی تأثیر عوامل ساختاری سازمان بر فرآیندهای نوآوری اجتماعی
فرآیند نوآوری اجتماعی ایجاد حس مشترک نمونهسازی انتخاب ایدۀ برتر اجرا در مقیاس وسیع تغییرات نظاممند
میانگین امتیاز

3/189

3/682

3/575

3/817

3/473

رتبه

5

2

3

1

4

 -4-4تأثیر عوامل زمینهای بر فرآیندهای نوآوری اجتماعی
همانگونه که در جدول ( )11دیده میشود ،در تأثیر عوامل زمینهای سازمان بر فرآیندهای نوآوری
اجتماعی ،باالترین اولویت به «اجرا در مقیاس وسیع» با میانگین  3/436اختصاص دارد« .ایجاد حس
مشترک» با میانگین 3/409؛ «تغییرات نظاممند» با میانگین « ،3/243ارزیابی نمونههای اولیه و انتخاب ایدۀ
برتر» با میانگین  ،3/166و در نهایت «نمونهسازی» با میانگین  3/074در اولویتهای بعدی قرار دارند.
 -5-4تأثیر عوامل رفتاری بر فرآیندهای نوآوری اجتماعی
جدول ( )12نشان میدهد در تأثیر عوامل رفتاری بر فرآیندهای نوآوری اجتماعی« ،ایجاد حس مشترک»

جدول ( :)11رتبهبندی تأثیر عوامل زمینهای سازمان بر فرآیندهای نوآوری اجتماعی
فرآیند نوآوری اجتماعی ایجاد حس مشترک نمونهسازی انتخاب ایده برتر اجرا در مقیاس وسیع تغییرات نظاممند
میانگین امتیاز

3/409

3/074

3/166

3/436

3/243

رتبه

2

5

4

1

3

جدول ( :)12رتبهبندی تأثیر عوامل رفتاری سازمان بر فرآیندهای نوآوری اجتماعی
فرآیند نوآوری اجتماعی ایجاد حس مشترک نمونهسازی انتخاب ایدۀ برتر اجرا در مقیاس وسیع تغییرات نظاممند
میانگین امتیاز

4/008

3/323

3/208

3/148

3/661

رتبه

1

3

4

5

2

با میانگین  4/008باالترین اولویت را دارد« .تغییرات نظاممند» با میانگین 3/661؛ «نمونهسازی» با
میانگین « ،3/323ارزیابی نمونههای اولیه و انتخاب ایدۀ برتر» با میانگین  ،3/208و در نهایت «اجرا در
 -6-4تجزیهو تحلیل
نتایج پژوهش نشان میدهد عوامل ساختاری ،عوامل زمینهای و عوامل رفتاری بر فرآیندهای نوآوری
اجتماعی سازمان مورد مطالعه مؤثرند .در عصر رقابتی پرفشار و پیچیده ،سازمانهایی در دستیابی به اهداف
خود موفق هستند که توانایی حرکت همگام با تغییرات محیط را داشته باشند .این مهم نیازمند نگاه نوآورانۀ
مستمر و پویای کالن سازمان میباشد .زیرا یکی از مهمترین اهداف و وعدههای نوآوری اجتماعی ،افزایش
ن طریق
کیفیت کار از طریق ایجاد احساس آرامش ،سالمتی ،رقابت و درگیرشدن کارکنان است که از ای 
قادر به توسعۀ مهارتها و بهرهبرداری از تواناییها و ظرفیتهای خود میشوند (.)Hamerlinck, 2010
در این پژوهش همچنین مشخص گردید ،تأثیر متقابل بین متغیرها یکسان نیست .عوامل ساختاری دارای
بیشترین تاثیر هستند و بعد از آن عوامل رفتاری و در نهایت عوامل زمینهای قرار دارند .ارتباط میان
نوآوری اجتماعی و عوامل سازمانی ،رابطهای دوطرفه است ،بدین معنا که عوامل سازمانی بر نوآوری
اجتماعی اثرگذار است .از سوی دیگر ،نوآوری اجتماعی در سازمان نیز بر کیفیت و چگونگی راهبردهای
کالن سازمان تاثیر میگذارد .توجه به این موضوع از آن جهت مهم است که سازمان مورد مطالعه ،توازن
نوآوری و کارایی را به دلیل نوآوریمحور بودن بیشتر مورد توجه قرار میدهد و همواره استفاده از

بررسی تأثیر مدل سهشاخگی بر نوآوری اجتماعی(مطالعۀ موردی یک شرکت وابسته به صنایع خودروسازی)

مقیاس وسیع» با میانگین  3/148در اولویتهای بعدی قرار دارند.
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رویکرد «بهرهبردار» و یا «کاوشگر» را سبک و سنگین مینماید .از آنجا که سازمانها برای اطمینان از
بقا در شرایط حاضر باید بهاندازۀ کافی درگیر بهرهبرداری باشند و در عین حال ،بهمنظور اطمینان از بقا
در آینده ب ه صرف انرژی کافی برای کاوشگری بپردازند ،سازمان مورد مطالعۀ این پژوهش ،همچنان
که آالسویینی معتقد است نوآوری اجتماعی منجر به رشد بهرهوری میشود ( ،)Alassoini, 2004چنین
رویهای را دنبال مینماید.
بر اساس دیدگاه پاسخدهندگان ،تأثیر عوامل سهشاخگی بر فرآیندهای نوآوری اجتماعی در مراحل
پنجگانۀ آن متفاوت است .بر اساس جدول ( )10عوامل ساختاری ،با میانگین  3/817و ایجاد حس
مشترک با میانگین  3/189به ترتیب باالترین و پایینترین تأثیر را بر اجرا در مقیاس وسیع دارند .بر اساس
جدول ( ،)11عوامل زمینهای با میانگین  3/436و نمونهسازی با میانگین  3/074بیشترین و کمترین تأثیر
را بر اجرا در مقیاس وسیع دارند .در نهایت جدول ( )12نشان میدهد که عوامل رفتاری بیشترین تأثیر
را بر ایجاد حس مشترک و کمترین تأثیر را بر اجرا در مقیاس وسیع دارد.

 -5جمعبندی
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال سوم ،شماره چهارم ،زمستـان 1393

مهمترین ویژگی عصر حاضر برای سازمانها از جمله برای صنعت خودروسازی ،عدم اطمینان ،پیچیدگی،
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جهانیسازی و تغییرات فزایندۀ فناوری از یک سو و تنوع خواستهها و نیازهای ذینفعان و مشتریان و نیز
سرعت باالی تغییرات الگوی خواستهها از سوی دیگر است .در این شرایط پرفشار ،سازمانها نهتنها برای
ارتقاء قابلیت رقابتی که در درجۀ نخست برای تضمین بقا ،نیازمند اقدامات تحولی و نوآورانه هستند.
نوآوری اجتماعی در یک مقیاس وسیع به تحقق این مهم در سازمان کمک میکند .از سوی دیگر ،تعامل
عوامل مؤثر در سازمانها ،منجر به تصمیمگیری مؤثر ،بهبود انعطاف ،قابلیت تطبیق ،تلفیق و همگونی
میگردد .این عوامل در قالب مدل سهشاخگی شامل عوامل ساختاری ،زمینهای و رفتاری قابل تعریف
است .تأثیر این عوامل بر نوآوری اجتماعی ،هدفی بود که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت .به
عبارت دیگر ،پژوهش حاضر به بررسی همۀ عوامل و مؤلفههای سازمانی مؤثر در قالب مدل سهشاخگی
بر نوآوری اجتماعی پرداخت .در این مسیر ،پس از مرور ادبیات ،مهمترین مؤلفههای عوامل سهشاخگی
استخراج گردید .از سوی دیگر با مرور بیش از  11مدل نوآوری اجتماعی ،عمده فرآیندهای مشترک آنها
در قالب  5مرحله نهایی شد که عبارتند از )1 :ایجاد حس مشترک ،نقطۀ شروع مشترک و پیشزمینه)2 ،

نمونهسازی و ارائۀ نمونۀ اولیه )3 ،ارزیابی نمونۀ اولیه و انتخاب ایدۀ برتر )4 ،استقرار و پیادهسازی در مقیاس
وسیع و  )5یادگیری ،تغییرات نظاممند و تکامل .نتایج پژوهش نشان داد همۀ عوامل سهگانۀ ساختاری،
زمینهای و رفتاری بر فرآیندهای نوآوری اجتماعی صنعت مورد مطالعه مؤثرند اما تأثیر عوامل متفاوت است.
عوامل ساختاری دارای بیشترین تاثیر هستند و عوامل رفتاری و عوامل زمینهای پس از آن قرار دارند .یکی
دیگر از اهداف این مطالعه ،بررسی تأثیر عوامل سهگانه بر فرآیندهای نوآوری اجتماعی بود .یافتهها نشان
داد که تأثیر عوامل برای مراحل پنجگانۀ نوآوری اجتماعی نیز متفاوت است .عوامل ساختاری ،بر اجرا در
مقیاس وسیع و ایجاد حس مشترک ،عوامل زمینهای بر اجرا در مقیاس وسیع و نمونهسازی و عوامل رفتاری
نیز بر ایجاد حس مشترک و اجرا در مقیاس وسیع به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را دارند.

 -6پیشنهاد

اهمیت نوآوری اجتماعی برای سازمانها روز به روز آشکارتر میگردد ،با این حال ،بنیانهای دانشی

بسیاری از سازمانها در مورد نوآوری اجتماعی نیازمند تقویت میباشد .در پژوهش حاضر تالش بر این
توجه به اهمیت نوآوری اجتماعی از یک سو و ضرورت تقویت بنیانهای دانشی در این مورد از سوی
دیگر  ،برخی از موارد پیشنهادی جهت مطالعات آینده به این شرح قابل ارائه است:
 تعمیم و توسعۀ نتایج این پژوهش در سایر سازمانها مقایسۀ تطبیقی مدل تأثیر و توسعۀ نوآوری اجتماعی در انواع سازمانها نوآوری اجتماعی در سطح فراسازمانی و ملی رابطۀ شبکههای اجتماعی و سرمایۀ اجتماعی با نوآوری اجتماعی طراحی الگوی راهبردی نظام نوآوری اجتماعی مفهوم نظام نوآوری اجتماعی و نظام نوآوری فرهنگی و تحلیل آن در چارچوب فضای اسالمی ایرانی -رابطۀ نوآوری اجتماعی و سایر نوآوریها مانند نوآوری فناوری و اقتصادی
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