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چکیده
ادبیات  مطالعه  حال،  این  با  است.  مطرح  جوامع  در  حیاتي  و  مهم  موضوع  یک  به عنوان  اجتماعی  نوآوری  امروزه 

موضوع نشان می دهد یکپارچگی چندانی میان نویسندگان مختلف وجود نداشته و طیف وسیع و گسترده ای از تفسیرها 

و تعریف ها در مورد آن ارائه شده است. در این شرایط، واکاوی تعریف های موجود و ارائه تعریفی واضح، روشن، 

یکپارچه و جامع از نوآوری اجتماعی ضرورتی اجتناب ناپذیر است که می تواند به برداشت و درک مشترک و منطقی 

ارائه شده  تعریف   100 تعداد  قابل دسترس،  معتبر  مدارک  و  اسناد  به  مراجعه  با  منظور،  این  برای  نماید.  آن کمک  از 

مراکز علمی و تحقیقاتی معتبر و نویسندگان مختلف در مورد نوآوری اجتماعی بر اساس سه دسته کلی معیار »هدف«، 

ابعاد و مؤلفه های تاثیرگذار، از روش  »تمرکز« و »ماهیت« جمع آوری گردید. به منظور شناخت مفاهیم تشکیل دهنده، 

تحلیل محتوا استفاده شد. در ادامه به منظور اعتبارسنجی مفاهیم استخراج شده، از روش پانل دلفی با حضور تعدادی 

و خدمات  کاال  »ایده  گزاره شامل   7 قالب  در  پژوهش  یافته های  پایان،  در  استفاده شد.  و خبرگان  از صاحب نظران 

اجتماعی«؛  »کارآفرینی  اجتماعی«؛  اهداف  به  »معطوف  از مدیریت سازمانی«؛  »مدلی  از حکمرانی«؛  »مدلی  عمومی«؛ 

»تغییر نهادی«؛ و »تحول اجتماعی« برای بیان مفهوم نوآوری اجتماعی ارائه گردید.

واژگان کلیدی: نوآوری، نوآوری اجتماعی، تحلیل محتوا، دلفی
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1- مقدمه
نوآوری ضرورت و الزمه حیات یک تمدن است. حلقه نوین توسعه جهان در عصر حاضر، شاهد وجود 

رقابت گسترده ای مبتنی بر نوآوری به منظور دستیابي به منابع کمیاب و محدودي است که مسیر رشد 

بلندمدت و پایدار جامعه را تضمین می کند. اطالق کلمه نوآوری به یک پدیده، نیازمند آن است که وقوع 

آن، موجب تغییرات مشخصا کیفی قابل مالحظه ای  گردد. با مطرح شدن بحث توسعه که صرفا محدود 

به نوآوری فنی نیست و همچنین درهم تنیدگی مجموعه عواملی که به پدید آمدن یک نوآوری منجر 

می شود، تفاوت قابل توجهی از درك امروزی از مفهوم نوآوری با آنچه مدنظر شومپیتر بوده است، وجود 

دارد. واقعیت این است که پارادایم نوآوری در حال تحول است و می توان تغییر در ماهیت و طبیعت 

.)Young Foundation, 2012( نوآوری را مشاهده نمود

انواع مختلفی از نوآوری ها شامل فناورانه، اقتصادی، کسب وکار و نظایر آن وجود دارد که عامل موثری 

در پاسخ به نیازها و به وجود آوردن رفاه انسان ها می باشند. با این حال بسیاری از نیازها وجود دارند 

نیازها،  نوعی  که برآورده نشده اند. از دیدگاه صاحب نظران مختلف، یکی از راه کارهای برآورده کردن 

نوآوري پویا در تمامي عرصه ها با نام نوآوری اجتماعي است. در راهبرد اروپاي2020، نوآوري اجتماعي 

یک نقش مهم ایفا خواهد نمود، به گونه ای که خالقیت و نوآوري در شکل عمومي و نوآوري اجتماعي 

در عمل و به صورت خاص، مولفه های اساسي براي تقویت رشد پایدار، امنیت کار و افزایش قابلیت هاي 

رقابتي خواهند بود )Howaldt, 2012(. سازمان های بین المللی و موسسه ها و بنیادها در امر توسعه نوآوري 

اجتماعي درگیر شده و پروژه های متعددی را در کشورهای مختلف انجام داده اند. این موضوع بیانگر آن 

است که جامعه علمی، سیاست مداران و مدیران اجرایی، نوآوری اجتماعی را به عنوان پارادایم جدیدی در 

عصر حاضر برای پاسخ به نیازهای اجتماعی پذیرفته اند. با این حال، مطالعه ادبیات موضوع نشان می دهد 

طیف وسیع و گسترده ای از تفسیرها و تعریف ها در مورد نوآوری اجتماعی ارائه شده است. برخی از 

آن ها، خیلي خاص و برخي دیگر بسیار وسیع و گسترده هستند )Grice, et al., 2012(. به عبارتی، نوآوری 

اجتماعی،  مقتضیات  و  شرایط  و  زبانی  تفاوت های  به  توجه  با  را  مفهوم ها  از  وسیعي  گستره  اجتماعی 

)Grice, et al., 2012()Poll & Ville, 2009( اقتصادی، سنت های فرهنگی و نظایر آن، در برمی گیرد

)Hahn & Andor, 2013(. این مهم، برای عدم وجود توافق قطعی و درك و فهم مشترك در مورد مفهوم 

نوآوری اجتماعی در ادبیات جهانی کفایت می کند. 

در کشور جمهوری اسالمی ایران، هرچند شکاف دانشی عمیقی در مقایسه با تجربه های پیشرو پیرامون 
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میان گفتمان و  در  آن  نفوذ و گسترش  مانند سایر جوامع،  این حال  با  دارد،  اجتماعی وجود  نوآوری 
انگاره های جامعه امری قطعی و مسلم است. در این شرایط تبیین واضح، روشن و یکپارچه از نوآوری 
اجتماعی می تواند به موازات کمک به پرنمودن شکاف دانشی، برداشت و درك مشترك منطقی از آن را 
موجب گردد. بنابراین با توجه به دوره آغاز ورود و نفوذ واژه نوآوری اجتماعی در گفتمان جامعه ایران 
اسالمی، دغدغه اصلی این پژوهش، فقدان برداشت و تفسیر مشترك و مورد توافق است. ازاین رو، سؤال 
اصلي تحقیق نیز عبارت است از اینکه مفاهیم برجسته، محوری و مشترك قابل احصاء در مورد مفهوم 
نوآوری اجتماعی چیست؟ پاسخ به این سؤال، از آن جهت که نخستین تالش برای مفهوم شناسی نوآوری 
اجتماعی در کشور است، افزون بر تقویت مبانی دانشی در ادبیات علمی و پژوهشی و نیز سیاست گذاری 
و اجرایی، منجر به تقویت مبانی دانشی در ادبیات و انگاره های اجتماعی جامعه می شود و از توسعه 

مفاهیم و الگوهای تجویزی و تحمیلی جلوگیری می نماید.

2- مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- نوآوری اجتماعی از گذشته تا حال

نوآوری یک سنت واجب الهی و اسالمی است که می کوشد تا نظام بشری از حصار زمان و مکان بیرون 

آمده و آن را پویا و به روز نماید. به بیانی دیگر، نوآوری سنت تاریخ و معنا بخش زندگی بشر است. مقام 

معظم رهبری )مدظله العالی( در این مورد می فرمایند:

«نوآوری سنت تاریخ است؛ سنت طبیعت است و بدون نوآوری زندگی بشر معنا پیدا نمی کند.»

نوآوری اجتماعی، همزاد بشریت و زندگی انسان است و به عنوان محرك رقابت پذیری مدنظر قرار داشته  

است. از زمان پیدایش، واژه نوآوري اجتماعي به طریقه های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. برخي 

بر  در  را  افراد  و  اجتماعي  علوم  مورد  در  تجربي  مطالعات  اجتماعي،  نوآوري  به  ابتدایي  ارجاع های  از 

مي گیرند. پس از آن، در موسسه های اجتماعي، کارآفریني اجتماعي و نوآوری های فناورانه که ثمره آن «منافع 

اجتماعي»، «مسوولیت پذیری اجتماعي مشارکتی» و «نوآوري باز» است، وارد گردید. عمده ادبیات در این 

مورد از دهه گذشته به صورت وسیع ظهور پیدا کرده است )Grice, et al., 2012(. واقعیت این است که 

پارادایم جامع نوآوری در حال تحول است. اهداف از تاکید بر اقتصادی صرف در تعریف ها اولیه نوآوری و 

مشخصا شومپیتری به اجتماعی تغییر کرده است. بر اساس تعریف سازمان توسعه و همکاری های اروپا در 

بیانیه اسلو، نوآوری ها، ترجیحا و ابتدا بر اهداف اقتصادی شامل محصول ها، فرآیندها، شاخص های سازمانی 
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و بازاریابی متمرکز بودند؛ در حالی که بر اساس تعریف های جدید، نوآوری دیگر تنها بر واژگان اقتصادی 
متمرکز و محدود نیست )OECD, 2010(. واژگانی چون «نقش»، «هنجار»، «ارزش» و موارد مشابه نشان 

.)Hochgerner, 2009(می دهند که در پارادایم جدید، نوآوری ها معطوف به اهداف اجتماعی هستند
در تعریف اتحادیه اروپا، «نوآوری دیگر تنها یک سازوکار اقتصادی یا یک فرآیند فنی نیست و آن را 
می توان در قواره یک پدیده اجتماعی دانست. از طریق نوآوری، افراد و جامعه، خالقیت خود را بروز 
و نیازهای خود را بیان می دارند. نوآوری در هدف، اثر و یا روش خود به صورت تنگاتنگی با شرایط 
به  ارتباط دارد» )Murray, et al., 2010(. اضافه کردن عنصر اجتماعی  اجتماعی که در آن تولیدشده 
نوآوری، نوآوری اجتماعی را به ارمغان می آورد. واژه اجتماعی در این معنا، به عنوان یک مسیر جهت دار 
و مورد تاکید نوآوری استنباط می گردد و نیازمند یک رویکرد هنجاری است که چیزی های مثبتی برای 
جامعه ایجاد می کند. لذا، نوآوری اجتماعی نظریه کاربردی نوآوری است که جزء اجتماعی هنجاری به 

.)Osburg & Schmidpeter, 2010( آن اضافه شده است

2-2- مرور برخی تعریف های نوآوری اجتماعی
در جدول )1( برخی از تعریف های نوآوری اجتماعی درج شده است. تاکنون در مورد «نوآوری اجتماعی» 
تعریف های متعددی ارائه شده است. با این حال، از نگاه موسسه های پیشرو مانند بنیاد یانگ )2012( و 
صاحب نظرانی چون پات و وایلی )2009( و هان و اندور )2013(، هیچ توافق قطعی و مشترك در مورد 
اصطالح نوآوری اجتماعی وجود ندارد و طیف وسیعي از تعریف ها و تفسیرها در این مورد با توجه 
وجود  آن  نظایر  و  فرهنگی  اقتصادی،  اجتماعی،  مختلف  مقتضیات  و  شرایط  و  زبانی  تفاوت های  به 
دارد )Poll & Ville, 2009()Young Foundation, 2012()Hahn & Andor, 2013()مبینی دهکردی 
و کشتکار، 1393(. با این وجود، بررسی منابع نشان می دهد، برخی بر فرآیندی بودن نوآوری اجتماعی 
)Murray , et al., 2010(، برخی دیگر بر هدفی و خروجی بودن )Phillis, et al., 2008( تاکید دارند و برخی 
دیگر بر این باورند که نوآوری اجتماعی یک چارچوب ترکیبی از پیشران ها، فرآیندها، نتایج و دستاوردها است.
در پژوهشی که مبینی دهکردی و کشتکار )1393( انجام دادند، با مرور برخی تعریف های مختلف، ضمن 
ترسیم تمایز نوآوری اجتماعی از سایر نوآوری ها، به مرور بیش از 11 مدل نوآوری اجتماعی پرداختند و 

دریافتند که می توان عمده فرآیندهای مشترك آن ها را در قالب 5 مرحله زیر دسته بندی کرد: 
1( ایجاد حس مشترك، نقطة شروع مشترك و پیش زمینه

2( نمونه سازی و ارائة نمونة اولیه
3( ارزیابی نمونة اولیه و انتخاب ایدة برتر
4( استقرار و پیاده سازی در مقیاس وسیع
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5( یادگیری، تغییرات نظام مند و تکامل. )مبینی و کشتکار، 1393(

2-3- مفهوم شناسی نوآوری اجتماعی

آن  دلیل  به  تعریف ها  تنوع  که  عقیده اند  این  بر  صاحب نظران  از  برخی  اجتماعی،  نوآوری  مورد  در 
است که نوآوري اجتماعي یک «شیوه میداني و زمینه اي» است که در فرهنگ ها، کشورها و زمینه های 
ساماندهی  برای  مختلفی  تالش های  حال  این  با   .)Rüede & Lurtz, 2012( است  متفاوت  کاري 

جدول )1(: برخی تعریف های منتخب از نوآوری اجتماعی

منبعتعریف
نوآوری اجتماعی، نوآوری هایی هستند که هم در وسیله و هم در اهداف خود اجتماعی 

)Grice, et al., 2012(هستند.

نوآوری اجتماعی، خدمات و فعالیت های نوآورانه با هدف و انگیزه پاسخ به نیاز اجتماعی 
است و عمدتا توسط سازمان هایی که اهداف آن ها در اولویت نخست، اجتماعی بوده اند، 

گسترش و توسعه می یابد.
)Mulgan , et al., 2007(

است  موجود  روش های  از  بهتر  که  اجتماعی،  مسائل  برای  مفید  و  جدید  راه حل  هر 
)موثرتر، کارآمدتر، پایدارتر(، و ارزش تولیدی آن در درجه اول به جامعه به عنوان یک 

کل تعلق دارد و نه افراد خصوصی.
)Phillis, et al., 2008(

نوآوری اجتماعی، به دنبال یافتن پاسخ های جدید برای مسائل و چالش های اجتماعی از طریق: 
شناسایی و ارائه خدماتی جدید که منجر به بهبود زندگی افراد جامعه می شود؛

قابلیت های جدید، مشاغل  کار،  بازار  تلفیقی جدید  فرآیندهای  به کارگیری  شناسایی و 
جدید، و فرم جدید مشارکت بر حسب تنوع عناصر که هر کدام در بهبود موقعیت افراد 

در محیط های کاری نقش دارند.

)OECD, 2010(

نوآوري اجتماعي ساختار جدید از شیوه های اجتماعي در حوزه هاي معین کاري یا مفاهیم 
اجتماعي، که توسط بازیگران معین یا مجموعه اي از بازیگران براي رضایت مندی بیشتر یا 

پاسخ به نیازها و مشکالت شیوه های موجود ارائه مي شود، است. 
)Howaldt & Schwarz, 

2010(

نوآوری اجتماعی شکلی از فرآیند نوآوری با هدف توسعه مهارت های مدیریت پویا، 
اشتغال  باال  کیفیت  با  اشکال  تحقق  و  سازمان دهی،  انعطاف پذیر  فرم های  از  استفاده 

به منظور افزایش بهره وری نیروی کار و کیفیت کار در سازمان است.
)Hamerlinck, 2010(

ایده های جدید )محصوالت، خدمات و مدل ها( که به طور همزمان نیازهای اجتماعی را 
موثرتر از جایگزین ها برآورده ساخته و همکاری ها و روابط اجتماعی جدید را فراهم 
می سازد. به عبارت دیگر نوآوری هایی هستند که هم برای جامعه مطلوبند و هم ظرفیت 

جامعه برای عمل را افزایش می دهند.

)Young Foundation, 2012(
)Murray , et al., 2010(
)Social Innovation eX-

change )SIX(, 2010(
نـوآوری اجتماعـی، راه حل هـای جدید)محصـوالت، خدمـات، مدل هـا، کسـب وکار، 
فرآیندهـا و غیـره( کـه همزمـان نیازهـای اجتماعـی را موثرتـر از راه حل هـای فعلـی 
بـرآورده کـرده و منجـر به بهبـود و یا ایجاد قابلیت هـا و روابط جدید و اسـتفاده بهتر از 
دارایی هـا و منابـع می شـود. بـه بیـان دیگر، نـوآوری اجتماعی عـالوه بر اینکـه مطلوب 

جامعـه اسـت، باعـث ارتقـاء ظرفیـت اجتماعی بـرای عمـل می گردد.

)Grice, et al., 2012(

نوآوری اجتماعی فرآیندی است که در آن نوآوری محور بوده و به آن مجموعه ای هدف 
و ارزش برای ایجاد توسعه پایدار اضافه می شود.

)Osburg & Schmidpeter, 
2010(
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زاف  جیر)1984(،  دی  به  می توان  جمله  آن  از  که  می گیرد  اجتماعی صورت  نوآوری  زمینه  و  حوزه 
کرد                                                                            اشاره   )2012( همکاران  و  گریس   ،)2009( ویلی  و  پل   ،)2007( لی لی  و  موالرت   ،)1991(

.)Grice, et al., 2012()Poll & Ville, 2009()Moulaert & Lille, 2007()Dedijer, 1984()Zapf, 1991(

2-3-1- مفهوم شناسی نوآوری اجتماعی بر اساس مطالعات گریس و همکاران

گریس و همکاران )2011(، با تمرکز بر «سیستم ها و فرآیندهای تحول در روابط اجتماعی» مفاهیم و 
تعریف های ارائه شده در مورد نوآوري اجتماعي را در 5 دسته زیر طبقه بندی کرده اند:

1( تحوالت و دگرگونی های اجتماعي: نوآوري اجتماعي، فرآیندهاي تغییرات، تحوالت و دگرگوني هاي 
اجتماعي است. به گونه ای که در یک سمت طیف وسیع، موضوع «وحدت مسوولیت اجتماعي» و در 
سمت دیگر، نقش کسب وکار به عنوان محرك نوآوري و بهره وری از طریق تمرکز بر روي زمینه های 

.)Porter & Kramer, 2011( اجتماعي» همچون تعلیم و تربیت، بهداشت مطرح مي باشد»
راهبرد  بر  متمرکز  اجتماعي،  نوآوري  به  مربوط  مباحث  برخي  سازماني:  مدیریت  براي  مدلي   )2
کسب وکار و مدیریت سازماني، تجدید ساختار، نوکردن مناسبت ها و بهبود مدیریت منابع انساني 
است؛ به عبارتی، نوآوري اجتماعي بیشتر به جنبه هایي از راهبرد کسب وکار که مرتبط با تغییرات 
در سرمایه های اجتماعي، سازماني و انساني است و منجر به اثربخشي سازماني و بهبود قابلیت ها 

می گردد، اشاره دارد. 
3( کارآفریني اجتماعي: نوآوري اجتماعي، براي توصیف کارآفریني اجتماعي، تشکیالت و موسسه های 
اجتماعي و کار اجتماعي و یا مدني کارآفرینان است )Dees & Anderson, 2006(. به این معنا 
که تمرکز نوآوري اجتماعي بر نقش افراد در توسعه راه های جدید و نوآورانه براي مهار و غلبه بر 
«چالش های اجتماعي» است. این مکتب، تفکر در مورد کارآفریني اجتماعي، ریشه در بدنه دانش 

.)Goldsmith, 2010( کارآفریني در کشف، ارزیابي و بهره برداری از فرصت ها است
و  کاربردي  توسعه  یک  اجتماعي،  نوآوري  جدید:  برنامه های  و  خدمات  محصوالت،  توسعه   )4
پیاده سازی محصوالت، خدمات و برنامه هاي جدید است که با نیازهاي اجتماعي سر و کار دارد              
)Murray , et al., 2010( و شامل نوآوري بخش عمومي و فراهم سازی خدمات عمومي توسط 

موسسه های اجتماعي و سازمان های اجتماعي مدني است. 
5( مدلي از حکمرانی، توانمندسازي و ظرفیت سازی: مباحثي از نوآوری اجتماعی به ظرفیت سازی، 
و  قابلیت  مهارت،  و  فردي  درون  روابط  بر  ادبیات  این  دارد.  اشاره  حکمرانی  و  توانمندسازي 
برنامه ها و  پیاده سازی  بازیگران مختلف در توسعه و  اجتماعي  دارایي ها و سرمایه  شایستگي ها، 
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 .)Grice, et al., 2012( رابهردها، داللت دارد

2-3-2- مفهوم شناسی نوآوری اجتماعی بر اساس مطالعات رود و لورتس
رود و لورتس )2012(، نگاشت و مفهوم شناسی هفتگانه زیر را از نوآوری اجتماعی ارائه داده اند:

تعریف ها،  برخی  به  مستند  جامعه»:  برای  در/  خوب  کاری  «انجام  به عنوان  اجتماعی  نوآوری   )1
نوآوری اجتماعی به عنوان «انجام کاری خوب در/ برای جامعه» است. بر این مبنا، نوآوری اجتماعی 
گیرد                       قرار  مورداستفاده  افراد  رفاه  بهبود  با هدف  نیز  و  با چالش های جامعه  مقابله  برای  می تواند 

 .)Murray , et al., 2010()Young Foundation, 2012(
2( نوآوری اجتماعی برای تغییر شیوه های اجتماعی و یا ساختار: «نوآوری اجتماعی، ترکیبی جدید و 
یا پیکربندی جدید شیوه های اجتماعی در عرصه های خاصی از فعالیت ها و یا زمینه های اجتماعی، با 
.)Howaldt & Schwarz, 2010( «هدف رضایت مندی بهتر و یا پاسخ دادن به نیازها و مشکالت است
3( کمک به توسعه شهری و جامعه: نوآوری اجتماعی به دنبال ارائه یک مدل توسعه بومی است؛ در 
این نگاه، نوآوری اجتماعی، اساسا به «همگانی بودن» اجتماعی و نیز تالش ها برای تقویت و یا حفظ 
شرایط مشارکت اجتماعی بر می گردد. جنبه اجتماعی این رویکرد، تقویت ورود و مشارکت افراد در 
زندگی اجتماعی و جنبه سیاسی آن نیز امکان بیان خواسته های افراد و گروه هاست که به طور سنتی 

 .)Moulaert & Lille, 2007( قبال شنیده نمی شدند
نوآوری اجتماعی مرتبط با « سازمان کار»  از تعریف های  4( تجدید سازمان فرآیندهای کار: برخی 
می باشد که به نوآوری « کارگاهی»  نیز معروف گردیده است: «نوآوری کارگاهی، پیاده سازی نوآوری های 
جدید و ترکیبی در حوزه های فعالیت سازمان، مدیریت منابع انسانی و فناوری های پشتیبان است

.)Howaldt & Schwarz, 2010(   
5( درهم آمیختگی نوآوری های فناورانه با مفهوم فرهنگی: از این منظر، نوآوری اجتماعی فرآیندی است 
که فهم زیبایی شناختی و فرهنگی یک محصول را تغییر می دهد. به باورمن زل و همکاران)2007(، 
است            شده  فنی  نوآوری  شدن  معنادار  باعث  فنی،  نوآوری  کنار  در  اجتماعی  نوآوری  فرآیند 

.)Menzel & Aaltio & Ulijn, 2007(

6( ایجاد تغییرات در حوزه و وسعت کار اجتماعی: فعالیت و کار اجتماعی مبتنی بر درك وضعیت 

اجتماعی است. این مفهوم، مبتنی بر پیش فرض های اخالقی و همچنین تکالیف مقرر به منظور رسیدن به 

اهدافی مانند امنیت اجتماعی و عدالت اجتماعی است. محتوا و برنامه ها، به اجماع جامعه بستگی دارد.

7( ایجاد نوآوری با استفاده از ارتباطات دیجیتال: این برداشت از نوآوری اجتماعی، به دلیل این که 
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.)Rüede & Lurtz, 2012( مسائل ارتباطات اجتماعی بخشی از دنیای دیجیتال است، مطرح می گردد
2-3-3- مفهوم شناسی نوآوری اجتماعی بر اساس مطالعات پل و وایلی

پل و وایلی)2009(، مفهوم نوآوری اجتماعی را در قالب 4 دسته زیر قابل تبیین می دانند:

1( نوآوری اجتماعی، مترادف با تغییر نهادی: تغییر نهادی در این مفهوم به معنای تغییر در ساختار 

تنظیمی، هنجاری و فرهنگی یک جامعه است. از دیدگاه برخي دانشمندان علوم اجتماعی، نوآوري 

اجتماعي اولین محرك تغییرات سازماني است، از این رو آن را به عنوان «نوعي تغییرات سازماني و 

نهادي» تعریف می کنند. به باور همآالینن و هیس کاال)2007(، با به کارگیری سه دسته از نوآوري شامل 

مدیریتي، هنجاري و فرهنگي، نوآوري اجتماعي شکل مي گیرد. بنابراین نوآوري اجتماعي تغییرات 

در ساختارهاي فرهنگي، هنجارها و یا مقررات جامعه است که منجر به اعتالي منابع قدرت جمعي و 

.)Hamalainen & Heiskala, 2007( بهبود عملکرد اقتصادي و اجتماعي آن مي شود

2( نوآوری اجتماعی به عنوان یک هدف اجتماعی مرتبط با بهبود کیفیت یا کمیت زندگی: موالرت و 

لیل )2007( در بنیاد یانگ نوآوري اجتماعي را «فعالیت و خدمت جدید می دانند که با هدف تامین 

نیازهای اجتماع توسعه یافته و بیشتر در سازمان هایی که هدف اصلی آن ها تامین نیازهای اجتماع 

همکاران  و  گریس  تعریف   .)Moulaert & Lille, 2007( می گیرند»  قرار  استفاده  مورد  باشد، 

)2012( نیز نشان می دهد ماهیت اصلي نوآوري اجتماعي، با بهبود رفاه و آسایش افراد و جامعه 

 .)Grice, et al., 2012( سروکار دارد

بعد کاال  بر  از تعریف ها،  ایده کاال و خدمات عمومی: برخي  با  نوآوری اجتماعی، مفهوم مرتبط   )3

کیفیت  بهبود  به  منجر  ایده ایي  به کارگیری  را  آن  و  دارند  داللت  اجتماعي  نوآوري  «محصولي»  و 

اجتماعي است که موثرتر،  براي مشکالت  بدیع  نو و  «راه حل  اجتماعي،  نوآوري  زندگي می دانند. 

کاراتر، ماندگارتر و منصفانه تر از راه حل های موجود و در اولویت ایجاد ارزش براي جامعه است»                                        

)Phillis, et al., 2008(. پل و وایلي )2009( معتقدند «هر نوآوري در واقع همان نوآوري اجتماعي است، 

 .)Poll & Ville, 2009( «اگر ایده جدید، پتانسیل الزم براي بهبود کیفیت یا کمیت زندگي را داشته باشد

4( نوآوری اجتماعی مرتبط با نیازهای پاسخ داده نشده توسط بازار: منظور از نوآوری اجتماعی، به 

وجود آوردن تغییر در افکار، به وجود آوردن شرایط الزم برای تسهیل گسترش و انتقال سیاست ها 

و فعالیت های موثر در حیطه نوآوری، فرآیندهاي تولید، محصوالت، تغییرات سازمانی و مالی و 

همچنین چگونگی و نحوه ارتباط میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است. این تعریف اشاره 
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با مسائلي مانند تولید  اینکه نوآوری اجتماعی  به مساله اساسی در نوآوری اجتماعی دارد و آن 

محصوالت جدید و شیوه های جدید بهره وری و فروش محصوالت سروکار ندارد، بلکه مربوط 

به تامین نیازهای مردم و پدید آمدن شیوه های جدید و شرایط رضایت بخش و آسان برای حضور 

مردم در عرصه تولید است. 

بررسی طبقه بندی های مختلف صورت گرفته، نشان می دهد که برداشت و فهم متنوع و متفاوت از اینکه 

«نوآوری اجتماعی چیست؟» و نیز «معیارهای طبقه بندی این برداشت ها چیست؟» وجود دارد. هرچند 

نیز  آن ها  تمایزات  اما  دارد،  زیادی وجود  پیش تر ذکر شدند، همپوشانی های  که  مفهوم شناسی هایی  در 

قابل تامل است. صرف نظر از ماهیت نرم و وابسته نوآوری اجتماعی به شرایط و مقتضیات اجتماعی و 

فرهنگی، به دلیل آنکه افراد در نتیجه تعامالت وسیع و جهانی در زندگی روزمره خود، با ایده های بزرگ 

نیازهای  یا  و کوچک جدیدی، برای بهبود شرایط خود و دیگران و پاسخ به چالش ها و مشکالت و 

اجتماعی مواجه هستند، از این رو کمیت و کیفیت نوآوری اجتماعی متاثر می گردد. در جدول )2( مقایسه 

اجمالی مفهوم شناسی های اشاره شده در این مقاله، درج شده است.

جدول )2(: دسته بندی مفهوم شناسی منتخب نوآوری اجتماعی

برخی کلید واژه هاتمرکز مفهوم شناسیمحققان
گریس و همکاران 

)2012(
سیستم ها و فرآیندهای تحول در 

حکمرانی؛ توانمندسازي؛ ظرفیت سازی؛ کارآفرینی و ...روابط اجتماعی

رود و لورتس 
)2012(

ارزش، هنجار اخالقی، نقش، الگوی رفتار، انواع کارآفرینی ها و ....چیستی آن 
قانون گذاران، مدیران، سیاست گذاران، کارآفرینان، انجمن ها و ...کیستی انجام 

واردکردن در مقابل ایجاد کردن، آزمایش و خطا در مقابل چگونگی انجام 
جستجو نظام مند و ...

پل و وایلی 
)2009(

کارکرد و تاثیر اقتصادی نوآوری 
بهبود کمیت و کیفیت زندگی؛ رفاه عمومی؛ بهداشت؛ ...اجتماعی

3- روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر بر اساس هدف، توسعه ای کاربردی، بر اساس ماهیت داده ها، کیفی و بر اساس روش های 
تحلیلی-  آن،  انجام  روش  صفری،1390(.  پور،  )حبیب  است  اسنادی  اطالعات،  و  داده ها  جمع آوری 
توصیفي و روش گردآوري داده ها با استفاده از تحلیل محتوا می باشد. با توجه به اینکه نوآوری اجتماعی، 
گستره وسیعي از مفهوم ها را با توجه به مقتضیات مختلف اجتماعی، اقتصادی، سنت های فرهنگی و مانند 
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آن، در بر می گیرد )Grice, et al., 2012()Hahn & Andor, 2013()Poll & Ville, 2009(، بنابراین 

عالوه بر مطالعات مجامع و بنیادهای بین المللی و جهانی مانند سازمان ملل، سازمان جهانی توسعه و 

همکاری اقتصادی و مرکز تبادل نوآوری اجتماعی، کلیه پژوهش ها و فعالیت های منطقه ای قابل دسترسی 

از طریق وبگاه های اینترنتی شامل آمریکای شمالی با تاکید بر کشور کانادا، اروپا با تاکید بر فعالیت بنیاد 

یانگ و آسیا در قالب سه دسته کلی «هدف»، «تمرکز» و «ماهیت» مبنا قرار گرفت. برای این منظور، با 

محوریت کلیده واژه «Social Innovation Definition»، جستجو در این ویگاه ها انجام شد و نتایج مورد 

مطالعه قرار گرفت. این مطالعه و بررسی تا زمانی ادامه یافت که عمال بررسی های بعدی، حاوی اطالعات 

جدید و بیشتری نباشد و به بیانی دیگر وضعیت اشباع محقق شود.

نظام مند  دسته بندی  طریق  از  متن  داده های  محتوای  ذهنی  تفسیر  برای  پژوهشی  روش  محتوا،  تحلیل 

الگوهای آن ها است )Hsieh & Shannon, 2005(. مراحل اجرای  کدگذاری و شناخت موضوع ها و 

تحلیل محتوای کیفی، گردآوری داده های تجربی از طریق مصاحبه، مشاهده یا تجزیه و تحلیل متنی یا 

ترکیبی از این سه ابزار، کاهش داده ها به منظور حذف متون همانند و کنارگذاشتن موارد تکراری، استفاده 

است  کیفی  داده های  از  گزارش  ارائه  نهایت  در  و  داده ها،  اساس  بر  آن ها  اصالح  مقوله بندی،  نظام  از 

   .)Krippendorff, 2004()Rader, 2007()Elo & Kyng, 2008(

در ادامه با هدف اعتبارسنجی نتایج تحلیل محتوا، از سه دور پانل دلفی استفاده شد. دلفی یک روش 

نظام مند است که با هدف پیش بینی آینده، کمک به فرآیند تصمیم گیری، جمع آوری اطالعات یا رسیدن 

به اجماع نظر انجام می گیرد )Kennedy, 2004( و دارای ویژگی های زیر است: 

• سؤال و جواب ها و فعل و انفعاالت در بین یک سری از افراد متخصص و ناشناس صورت می پذیرد.

• چندین دور پرسش نامه یا ابزارهای دیگر برای جمع آوری داده، طبق نظر محقق بین متخصصان 

پخش، بازخوردها جمع آوری، در نظرات و مراحل بعدی اعمال می شود. 

.)Fathian, 2007( در پایان جواب های گروهی راضی کننده ای ارائه می شود •

اعضای پانل دلفی این پژوهش را 9 نفر از خبرگان با تحصیالت دکتری و یا دانشجوی دکتری آشنا به 

نوآوری، جامعه شناسی و مدیریت راهبردی تشکیل دادند. از این تعداد، 3 نفر دارای رتبه علمی دانشیار و 

2 نفر دارای رتبه استادیاری هستند، ضمن آنکه دارای سابقه مدیریت و سیاست گذاری کالن و راهبردی 

در سطح ملی می باشند و هم اکنون نیز در نظام سیاست گذاری کالن ملی دارای مسوولیت و فعالیت هستند.
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در دور اول آن به طراحی پرسش نامه و وزن دهی به مفاهیم موجود در آن، در دور دوم به تفاوت قائل 
شدن بین مفهوم ها و ابعاد و اعتبارسنجی مفهوم ها و در دو سوم به نهایی سازی مضمون ها پرداخته شد. 
برای وزن دهی سوال هیا پرسش نامه، از طیف پنج مرحله ای لیکرت استفاده شد. برای تعیین شدت هر 

یک از عامل ها نیز از طیف زیر استفاده شد:
• اگر میانگین برای هر یک از مفهوم ها یا ابعاد بیشتر یا مساوی عدد سه باشد، تاثیرگذاری آن بیشتر 

)mean≥3( خواهد بود
• اگر میانگین برای هر یک از مفهوم ها یا ابعاد کمتر از عدد سه باشد، تاثیرگذاری آن کمتر است یا 

)mean<3( .بدون تاثیر در نظر گرفته می شود

4- یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها

4-1- یافته اول: استخراج واحدهای معنایی

در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا مفهوم های مهم و تاثیرگذار در ادبیات موضوع ) بیش از 

100 تعریف احصاء شده در مورد نوآوری اجتماعی از منابع و مراجع علمی معتبر( با درنظر گرفتن سه 

معیار کلی «هدف»، «تمرکز» و «ماهیت» استخراج شد. در جدول )3( شرح اجمالی معیارها و نیز برخی 

تعریف های مرتبط با آنها درج شده است. جدول )4(، نمونه ای از استخراج «مفهوم ها» را نشان می دهد.  

4-2- یافته دوم: تبیین ارتباط میان مفهوم ها، مقوله ها و مضمون ها

تبیین ارتباط میان مفهوم ها، مقوله ها و مضمون ها، یافته دوم این پژوهش است. جدول )5( نمونه ای از 

ارتباط میان مفهوم ها، مقوله ها برای شکل گیری قضیه را نشان می دهد. 

4-3- یافته سوم: شکل گیری قضیه های هفت گانه نهایی  

بر اساس آنچه فرآیند آن در «یافته دوم» اشاره شد، ارتباط بین کل مفهوم ها و مقوله ها بررسی و منجر 

به شکل گیری 7 قضیه نهایی نوآوری اجتماعی برابر شکل )1( گردید. جدول )6( مراحل شکل گیری 

قضیه های هفت گانه را نشان می دهد. 

4-4- یافته چهارم: اعتبارسنجی مضمون های استخراج شده

محور  با  باز  سوال  و  گزینه ای  پنج  سواالت  پاسخ دهنده،  اطالعات  بخش  سه  شامل  پرسش نامه ای 
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نفر  تعداد 13  از  پانل دلفی متشکل  با برگزاری  اجتماعی طراحی شد.  نوآوری  مضمون های هفت گانه 

خبرگان حوزه راهبردی، نوآوری و جامعه شناسی دارای مدرك دکتری به تعداد 3 نفر، دانشجوی مقطع 

دکتری به تعداد 10 نفر تشکیل شد و پرسش نامه در اختیار آن ها قرار گرفت. در دو اول برگزاری پانل 

جدول )3(: معیار و زیرمعیارهای استخراج تعریف ها

مصداق هامحور اصلی تعریف هازیرمعیارمعیار

هدف

عمل- 
عکس  العمل محور

مبتنی بر مشاهدات و تجربه های ناشی 
از اتفاقات میدانی

مشکل  یک  برای  جدید  راه حلی  اجتماعی،  نوآوری 
اجتماعی است که موثر، کارآمد، پایدار از راه حل های 
موجود بوده و ارزش ایجاد شده در درجه اول به جامعه 
افراد خصوصی  به  نه  و  دارد  تعلق  عنوان یک کل  به 

.)Phills, et al., 2008(

مطرح در مراکز علمی و دانشگاهی و نظریه دانشگاهی
توسط خبرگان علمی 

راهبردها،  جدید،  مفهوم های  به  اجتماعی،  نوآوری 
که  سازمان هایی  یا  فرآیندها  محصول ها،  ابتکارها، 
روال های  عمیقا  و  داشته  کار  و  سر  مردم  نیازهای  با 
سیستم  باورهای  یا  قدرت  جریان های  منابع،  اصولی، 
اجتماعی در جایی که بوجود می آیند را تغییر می دهند، 

.)Biggs, et al., 2010( برمی گردد

متمایز کننده
صراحتا به مولفه های اساسی، برجسته 
و متمایز کننده مانند عدالت، برابری و 

نظایر آن اشاره دارند.

حل  جدید  معیارهای  و  مفاهیم  اجتماعی،  نوآوری   
چالش های اجتماعی است که توسط گروه های مرتبط  

.)Llie & Durin, 2012(بکار گرفته می شود

تمرکز

نوآوری
تغییر و جابجایی در سیستم نوآوری، 
مشخصا از صنعتی به جامعه دانش بنیان 

و خدمت محور 

که  است  نوآوری  کاربردی  نظریه  اجتماعی،  نوآوری 
جزء اجتماعی هنجاری به آن اضافه  شده است. نوآوری 
اجتماعی فرآیندی است که در آن نوآوری محور باشد 
و به آن مجموعه ای هدف و ارزش برای ایجاد توسعه 
.)Osburg & Schmidpeter, 2010(پایدار اضافه می شود

اجتماعی
متمایزکننده نوآوری اجتماعی از سایر 
نوآوری ها، مشخصا نوآوری اقتصادی، 

فناوری و نظایر آن

نوآوری اجتماعی، ترکیب جدید/ پیکربندی شیوه های 
با  اجتماعی  مفاهیم  یا  حوزه های خاص  در  اجتماعی 
مسائل  و  نیازها  به  پاسخ  و  بهتر  رضایتمندی  هدف 
اجتماعی است                                         ) 

.)Howaldt & Kopp, 2012

نوآوری 
اجتماعی

و  نوآوری  واژه  دو  هر  بر  توامان 
و  هدف  شیوه،  ابعاد  در  اجتماعی 

دستاورد اشاره دارد.

نوآوری اجتماعی، ارضاء نیازهایی که توسط دیگران نادیده 
گرفته شده؛ توانمندسازی افراد و گروه ها؛ و نهایتا منجر به 

 .)Martinelli, 2012( تغییر روابط اجتماعی می شود

ماهیت

وسیع و متنوع

فعالیت های نوآورانه در طیف وسیعی 
از بخش ها و سطوح مختلف جامعه، 
نوآوری  کسب وکار،  نوآوری  شامل 

خط مشی، نوآوری نهادی 

هر فعالیتی که باعث ارتقاء ظرفیت عمل بخش ها یا کل 
جامعه، توانمندسازی و یا منجر به اقدام عملی می شود 

 .)Hochgerner, 2012(

محدود و 
مشخص

به صورت ویژه بر نیازهای اجتماعی و 
پیامدهای عدالت اجتماعی تاکید دارد.

است  اجتماعی  مطالبات  فشار  به  جدید  پاسخ های 
رفاه  بهبود  هدف  با  را  اجتماعی  تعامالت  فرآیند  که 

.)Hubert, et al., 2010( عمومی، متاثر می سازد
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دلفی، بر اساس دریافت نظرات تکمیلی و اصالحی، پرسش نامه پژوهش که همان «متغیرها برای مشخص 
کردن مفهوم شناسی نوآوری اجتماعی» برابر جدول )7( است، نهایی گردید. آلفای کرونباخ برای قابلیت 
اطمینان پرسش نامه برابر با 0/906 محاسبه گردید که باالتر از مقدار قابل قبول 0/7 است. نتایج دورهای 

دوم و سوم پانل دلفی، منجر به شکل گیری نهایی مضمون ها مطابق شکل )2( گردید. 

4-5- یافته پنجم: نهایی سازی مضمون ها
بر اساس دیدگاه خبرگان در پانل های دلفی مشخص گردید که برخی مضمون ها استخراج شده نوآوری 
اجتماعی، بر رویکرد دستاورد و خروجی و برخی دیگر بر رویکرد فرآیندی آن تاکید دارند. ضمن آنکه 
برخی مضمون ها بر ترکیب دو رویکرد داللت دارند. به هرحال، با تجمیع و لحاظ نقطه نظرات اصالحی 
و تکمیلی خبرگان، مضمون های استخراج شده در سه قالب «دستاورد» و «فرآیند» و «ترکیب دستاورد و 

فرآیند» به صورت شکل )2( نهایی گردید.  

جدول )4(: نمونه ای از واحدهایی معنایی استخراج شده

اجزاء مفهوم ها منبعاصل متن

نوآوری اجتماعی، به دنبال یافتن پاسخ های جدید برای 
مسائل و چالش های اجتماعی از طریق:

• شناسایی و ارائه خدماتی جدید که منجر به بهبود 
زندگی افراد جامعه می شود؛

• شناسایی و به کارگیری فرآیندهای تلفیقی جدید بازار 
کار، قابلیت های جدید، مشاغل جدید، و فرم جدید 
مشارکت بر حسب تنوع عناصر که هر کدام در بهبود 

موقعیت افراد در محیط های کاری نقش دارند. 

)OECD, 2010(

مساله های  برای  جدید  پاسخ های  یافتن 
خدمات  ارائه  و  شناسایی  اجتماعی؛ 
جدید منجر به بهبود زندگی افراد جامعه؛ 
شناسایی و به کارگیری فرآیندهای تلفیقی 
به کارگیری  و  شناسایی  کار؛  بازار  جدید 
قابلیت های جدید موثر در بهبود موقعیت 
و  شناسایی  کاری؛  محیط های  در  افراد 
و  شناسایی  جدید؛  مشاغل  به کارگیری 

به کارگیری فرم جدید مشارکت.

نوآوری اجتماعی، خدمات و فعالیت های نوآورانه با 
هدف و انگیزه پاسخ به نیاز اجتماعی است و عمدتًا 
اولویت  در  آن ها  اهداف  که  سازمان هایی  توسط 

نخست اجتماعی بوده گسترش و توسعه می یابد. 

)Mulgan , et al., 2007(

با هدف  نوآورانه  فعالیت های  خدمات و 
و انگیزه پاسخ به نیاز اجتماعی؛ گسترش 
با  سازمان هایی  توسط  یافته  توسعه  و 

اولویت نخست اجتماعی در اهداف

مدل ها(  و  خدمات  )محصوالت،  جدید  ایده های 
از  موثرتر  را  اجتماعی  نیازهای  همزمان  به طور  که 
روابط  و  همکاری ها  و  ساخته  برآورده  جایگزین ها 
به عبارت دیگر  فراهم می سازد.  را  اجتماعی جدید 
نوآوری هایی هستند که هم برای جامعه مطلوبند و هم 

ظرفیت جامعه برای عمل را افزایش می دهند. 

)Young Foundation, 
2012(

)Murray , et al., 2010(
)Social Innovation 
eXchange )SIX(, 

2010(

کردن  برآورده  برای  جدید  ایده های 
جدید  ایده های  اجتماعی؛  نیازهای 
اجتماعی  روابط  و  همکاری ها  با  مرتبط 
جدید؛ نوآوری های مطلوب برای جامعه؛ 
ظرفیت  افزایش  هدف  با  نوآوری هایی 

عمل و فعالیت جامعه
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جدول )5(: ارتباط میان مفهوم ها، مقوله ها و قضیه ها
  

مفهوم هامقوله هاقضیه

ها(
یاز

ه ن
خ ب

اس
)پ  

عی
تما

 اج
ف

هد
به 

ف 
طو

مع

ری
جا

ی 
زها

 نیا
 به

سخ
 پا

خه
چر

ود 
بهب

بهبود کیفیت و کمیت 
زندگی فردی

دیده شدن افراد گم شده
شناسایی و به کارگیری مشاغل جدید

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

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

پشتیبانی و تقویت 
شبکه های کاری تیمی

حمایت از به اشتراك گذاری دانش «بیرون به درون» و «درون به بیرون»
روش موثر برای پاسخ به چالش های اجتماعی از طریق بسیج خالقیت افراد

بهبود سرمایه اجتماعی
بهبود موقعیت و نقش افراد در محیط های کاری و جامعه

شناسایی و به کارگیری اشکال جدید همکاری و مشارکت مبتنی بر اعتماد

بهبود شیوه ها و فرآیندها
راه های جدید انجام کارها

سازوکار های جدید 

پاسخ به نیازهای برآورده نشده
برآورده کردن نیازهای برآورده نشده توسط سایر

یافتن راه حل های جایگزین برای شیوه ها و راه حل های سنتی ناکارآمد

پاسخ به نیازهای جدید و 
آرمان ها

نیازهای آتی و شناخته نشده جامعه
آرمان های مطلوب جامعه

 

 

 

 

 

 

نوآوری  
اجتماعی

معطوف به  
اهداف 
اجتناعی تحول و 

دگرگونی  
اجتماعی

حکمرانی و 
ظرفیت  

سازی

کارآفرینی  
اجتماعی

مدیریت  
سازمانی

تحول نهادی

ایده کاال و 
خدمت  
عمومی

شکل )1(: قضیه های هفتگانه نوآوری اجتماعی استخراجی از مرور ادبیات با استفاده از تحلیل محتوا
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جدول )6(: شکل گیری قضیه های هفت گانه نهایی بر اساس ارتباط میان مفهوم ها، مقوله ها و قضیه ها
   

مفهوم هامقوله هاقضیه ها

معطوف به 
هدف اجتماعی

نیازهای جاری و 
برآورده نشده

دیده شدن افراد گم شده، پاسخ به چالش های جامعه، حمایت از انتشار و به 
اشتراك گذاری دانش، یافتن راه حل های جایگزین برای شیوه ها و راه حل های 

سنتی ناکارآمد و ...
نیازهای آتی و شناخته نشده جامعه، آرمان های مطلوب جامعه و ...نیازهای آتی و آرمان ها

تحول 
اجتماعی

جامعه مدنی، اقتصاد اجتماعی، راه حل های کارا، موثر، ماندگار، شبکه بین افراد ساختاری و فرآیندی
و روابط، ...

هنجارها، باورها، نگرش ها، ارزش های اجتماعی، ...تحول بنیادی و ارزشی

حکمرانی و 
ظرفیت سازی

افراد، محتوا نقش شایسته  و  زندگی، رضایت مندی، جایگاه  و کمیت  کیفیت  بهبود 
انسجام اجتماعی، ...

افزایش ظرفیت جامعه برای عمل، امکان دسترسی به منابع و امکانات، امکان توانمندسازی
تصمیم سازی و ...

مدیریت 
سازمانی

توازن سازمان دهی منعطف بهره وری،  کارامدسازی،  پاسخگو،  و  یا خلق ساختارهای جدید  بهبود 
عملکرد و نوآوری ...

انسانی، توسعه روابط مدیریت پویا منابع، مدیریت سرمایه  باالی جذب، مدیریت  ظرفیت 
آسان، ... 

کارآفرینی 
اجتماعی

بر نقش ها متمرکز  کسب وکار  و  سرمایه  اجتماعی،  مخاطره آمیز  فعالیت های  انجام 
اهداف اجتماعی،... 

بهره برداری از فرصت ها، شکستن الگوهای قدیمی و رایج، خلق ارزش های پیامدها
اجتماعی، ...

تحول نهادی
بهبود و کارآمدسازی ساختارها، فرآیندها، روش ها، آموزش ها، ...بهبود و کارآمدسازی

فناوری های ایجاد و تحول مقررات جدید،  و  برنامه ها  اجتماعی جدید،  نهاد، جنبش  ساختار، 
جدید،...

ایده کاال 
و خدمات 

عمومی

محصول، روابط جدید، ساختار جدید، فرآیند جدید، ... محصول و کاال

توسعه کاربردی و پیاده سازی خدمات و برنامه های جدید ارزش آفرین مرتبط با خدمت و سرویس
نیازهای اجتماعی، فعالیت جدید، راه حل جدید یا بهبودیافته، ایده های جدید، ...

4-6- بحث و تحلیل

یافته ها نشان می دهد نوآوری اجتماعی را می توان در قالب 7 مضمون «معطوف به اهداف اجتماعی»؛ 
و  کاال  «ایده  اجتماعی»؛  «کارآفرینی  ظرفیت سازی»؛  و  توانمندسازی  «حکمرانی،  سازمان»؛  «مدیریت 
خدمات عمومی»؛ «تحول و دگرگونی اجتماعی»؛ و در نهایت «تحول نهادی» دسته بندی کرد. با این حال 
برخی از این مضمون ها، ناظر بر رویکرد فرآیندی ، برخی دیگر ناظر بر رویکرد دستاوردی یا خروجی  
و در نهایت برخی دیگر ترکیبی از فرآیند و دستاورد می باشند. در این پژوهش مشخص گردید نوآوری 
دیگر تنها یک سازوکار اقتصادی یا یک فرآیند فنی نیست و پارادایم جامع نوآوری در حال تحول است. 
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جدول )7(: متغیرها برای مشخص کردن مفهوم شناسی نوآوری اجتماعی

مرتبط با مضمونتشریح متغیرمتغیر

m1
نوآوری اجتماعی، همان ایده های جدید، محصوالت جدید و یا بهبودیافته، خدمات جدید 
و یا بهبودیافته، ساختارهای جدید و یا بهبودیافته، مدل های جدید و جایگزین، رویکردهای 

جدید، و شیوه های کاری کارآمد در جامعه است.

ایده کاال و 
خدمات جدید

m2
نوآوری اجتماعی به عنوان یک هدف اجتماعی مرتبط با بهبود زندگی افراد و جامعه برای 
تحقق رضایتمندی از طریق پاسخ بهتر، کارآمدتر، موثرتر، منصفانه تر و ماندگارتر به نیازهای 

موجود، جدید و به ویژه نیازهای برآورده نشده است.

معطوف به هدف 
اجتماعی

m3 نوآوری اجتماعی، توسعه مهارت های جدید مدیریت، استفاده از اصول نوآورانه سازمانی و
مدیریت سازمانیتحقق اشکال کار با کیفیت باال به منظور افزایش رقابت پذیری و بهره وری است.

m4
نوآوری اجتماعی، اشکال جدید سازمانی و نهادی، راه های جدید انجام کارها، فعالیت های 
بر  مبتنی  جدید  مفهوم های  و  جدید  روش های  جدید،  سازوکار های  جدید،  اجتماعی 

ارزش آفرینی اجتماعی است که منجر به بهبود وضعیت می شود.
تغییر نهادی

m5 .تحول اجتماعینوآوری اجتماعی، نظریه کاربردی نوآوری  است که جزء اجتماعی هنجاری به آن اضافه شده است

m6

پیدا کردن راه های  نیز  ایده های جدید و  نوآوری اجتماعی، فرآیند طراحی، توسعه و رشد 
خالقانه از طریق مشارکت فعاالنه، رواج ارزش های اجتماعی و مبتنی بر هویت و همکاری 
اجتماعی برای پاسخگویی به چالش های اجتماعی است. بر این مبنا، فرصت ها در چالش های 

اجتماعی دیده می شوند.

کارآفرینی 
اجتماعی

m7
نوآوری اجتماعی، فرآیند «ظرفیت سازی»، «توانمندسازي» و «حکومت داری» مبتنی بر روابط 
درون فردي، تاکید بر مهارت ها، قابلیت و شایستگی ها، دارایی ها و سرمایه اجتماعي، مشارکت 

و مسئولیت پذیری بازیگران مختلف در توسعه و پیاده سازی برنامه ها و راهبردهاست.

حکمرانی و 
ظرفیت سازی

نوآوری را می توان یک پدیده اجتماعی دانست. از طریق نوآوری اجتماعی افراد و جامعه، خالقیت خود 
را بروز و نیازها و خواسته های خود را بیان می دارند. نوآوری در هدف، اثر و یا روش خود به صورت 
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نوآوری اجتماعی به عنوان 
ترکیب فرآیند و دستاورد

شکل )2(: قضیه های نهایی شده هفتگانه نوآوری اجتماعی 



ف
اری

 تع
ای

حتو
ل م

حلی
ر ت

ی ب
مبتن

ی 
ساز

وم 
مفه

بر 
ی 

اش
نک

ی: ک
ماع

جت
ی ا

ور
نوآ

131

تنگاتنگی با شرایط اجتماعی که در آن تولیدشده ارتباط دارد. هدف نوآوری اجتماعی مرتبط با بهبود 

کیفیت یا کمیت زندگی افراد و جامعه است. تحقق رضایتمندی از طریق پاسخ بهتر، کارآمدتر، موثرتر، 

منصفانه تر و ماندگارتر به نیازهای موجود، جدید و به ویژه نیازهای برآورده نشده توسط سایر بخش ها، 

هدفی است که نوآوری اجتماعی به دنبال آن است. برخی دیگر از بحث ها نشان داد نوآوري اجتماعي، 

توسعه مفهوم های جدید شامل محصول ها، خدمات، ساختارها و رویکردها است که با نیازهاي اجتماعي 

در ارتباط است و باعث خلق تعامالت اجتماعي جدید می شود. از این منظر، نوآوري اجتماعي هم در 

هدف و هم در ابزار، ماهیت اجتماعي دارد. این نوع از نوآوري، نه تنها در خدمت اجتماع است که ظرفیت 

رفتاري جامعه را ارتقاء می دهد. عالوه بر این از طریق ایجاد انواع جدید محصول ها و خدمات، منجر 

به افزایش ارزش افزوده اقتصادي مي شود. نوآوري اجتماعي، روش مناسب براي مشارکت بازیگران و 

ذي نفعان، عالقه مند به حل مشکالت اجتماعي و تقویت گروه هاي ذینفعان می باشد. نوآوري اجتماعي یافتن 

بهترین راه ها براي تقویت شهروندي به ویژه گروه های محروم و گم شده از طریق درگیري فعال آن ها در 

فرآیندهاي نوآورانه است. این مهم داللت بر توانمندسازی و ظرفیت سازی نوآوری اجتماعی دارد. 

5- جمع بندی
نوآوري اجتماعي موضوعي جدیدي است که بیان می کند مردم همیشه سعی در پیدا کردن راه حل های 
جدید برای نیازهای اجتماعی دارند. از این رو بخشی از جذابیت نوآوری اجتماعی ناشی از این واقعیت 
است که می تواند به عنوان «چتري» برای حل وفصل چالش های اجتماعی به شیوه خالقانه و مثبت باشد. 
با این حال مفهوم نوآوری اجتماعی از منظر برخی خیلي ویژه و در عین حال از نگاه برخي دیگر بسیار 
وسیع و گسترده است. به بیانی دیگر مفهوم های رایج در مورد نوآوری اجتماعی بسیار پراکنده هستند. 
برخی بر این باورند نوآوری اجتماعی به عنوان ابزاري براي دستیابي به اهدافی مانند رفاه پایدار، فراگیر 
و هوشمند است، حال آنکه برخی دیگر بر این باورند نوآوری اجتماعی یک هدف است. با هدف کمک 
به تحقق برداشت و فهم مشترك منطقی مفهوم نوآوری اجتماعی، در این پژوهش تالش شد تا با مراجعه 
به اسناد و مدارك معتبر قابل دسترس و در قالب تحلیل محتوا، مفهوم ها، مقوله ها و قضیه های قابل احصاء 

استخراج گردد. این مهم، منجر به استخراج مفهوم های اولیه گردید. با ارتباط دهی منطقی و مناسب بین 

مفاهیم، مقوله ها شکل گرفتند و در نهایت از درون مایه مقوله ها، مضمون های هفت گانه نوآوری اجتماعی، 

استخراج گردید. اعتبارسنجی مضمون های، با مراجعه به جامعه خبرگی و در قالب پانل دلفی صورت 
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اعمال آن ها،  با  نقطه نظرات اصالحی و تکمیلی دریافت و  پانل دلفی در سه دو،  با برگزاری  گرفت. 

خروجی نهایی پژوهش جمع بندی گردید. 

در پژوهش حاضر تالش شد تا مفهوم شناسی نوآوری اجتماعی برای کمک به تقویت گفتمان و انگاره های 

نوآوری اجتماعی بررسی شود. بنابراین با توجه به اهمیت نوآوری اجتماعی از یک سو و از سوی دیگر 

ضرورت تقویت بنیان های دانشی در این مورد، برخی از موارد پیشنهادی جهت مطالعات آتی به این 
شرح ارائه می گردد:

• راه کارهای تبیین مفهوم شناسی نوآوری اجتماعی و تقویت آن در انگاره های جامعه

• تبیین نقش و جایگاه گفتمان کارآفرینی در نوآوری اجتماعی

• تبیین نقش و جایگاه گفتمان حاکمیتی در نوآوری اجتماعی

فناوری،  نوآوری  مانند  نوآوری ها  اجتماعی و سایر  نوآوری  تشابه ها  تمایزها و  تبیین و واکاوی   •

نوآوری اقتصادی و ...
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