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طراحی الگوی راهبردی نوآوری اجتماعی در جمهوری اسالمی ایران با
رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری


مهران کشتکار هرانکی
دکتری مدیریت راهبردی دانش دانشگاه عالی دفاع ملی
تاریخ دریافت1395/07/16 :
تاریخ پذیرش1395/11/05 :
چکیده
هدف اصلی این تحقیق طراحی الگوی راهبردی نوآوری اجتماعی در جمهوری اسالمی ایران است .تحقیق از نظر هدف
کاربردی -توسعهای و برحسب روش گردآوری اطالعات ،پیمایشی است .جامعة آماری تحقیق شامل  25نفر از خبرگان
صاحبنظر دارای سوابق تجربی ،مدیریتی و علمی در حوزة نوآوری و امور اجتماعی در نظام جمهوری اسالمی ایران است که
بهصورت هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند .دادههای تحقیق از طریق مطالعة کتابخانهای و پرسشنامه گردآوری شد که به
احصای ابعاد هشتگانة کالن الگو منجر شد .تحلیل عاملی ابعاد با استفاده از نرمافزار «اسمارت پی آل اس» انجام گرفت.
درادامه ،بهمنظور تعیین رابطه بین ابعاد و سطحبندی آنها از مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شد .نتایج نشان داد بر مبنای
معیارهای «قدرت هدایت» و «وابستگی» ،بعد «مبانی ارزشی» بهعنوان متغیر مستقل کلیدی مانند سنگ زیربنای الگو در سطح
چهارم؛ «فضای اجتماعی» در سطح سوم؛ «ساختارها و نهادها»« ،منابع» و «چارچوب خطمشی و سیاستگذاریها» بهعنوان
متغیرهای پیونددهنده در سطح دوم و درنهایت «محتوا»« ،فرایند» و «حکمرانی و ظرفیتسازی» بهعنوان متغیرهای وابسته در
سطح اول قرار دارند.
واژههای کلیدی :الگوی راهبردی ،مدلسازی معادالت ساختاری ،نوآوری اجتماعی.
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مقدمه
جامعة نوین امروز با موضوعهای کلیدی از جمله زیستمحیطی؛ تغییرات در ساختارهای تولید و
شیوهها؛ تغییر از تولید محصول به ارائة خدمات و تغییرات تکنولوژیکی مواجه است .بازار و دولت
در رسیدگی به چالشهای اجتماعی با استفاده از شیوههای متعارف و رویکردهای سنتی شکست
خوردهاند و ظهور چالشهای اجتماعی مانند فقر ،پیری جمعیت ،افزایش نابرابری و تغییرات
جمعیتی جوامع را تهدید میکند .درضمن ،الگوها و ساختارهای جدید تنظیمات رفتاری ظهور
یافتهاند .همچنین ،ارزشها و مناسبات بین نسلها درحال تغییر است؛ بنابراین ،محدودیت منابع از
چالشها و دغدغههای اصلی است ( .)Hubert, 2010; Domanski et al., 2017بهعالوه ،بیاعتمادی
بین ارائهدهندگان و دریافتکنندگان محصوالت و خدمات افزایش یافته است که این بیاعتمادی
در نتیجة تأکید و تمرکز بیشتر بر منفعت اقتصادی و بیتوجهی به مشکالت و نیازهای اجتماعی
است

(& Schmidpeter, 2013

 .)Osburgدر چنین شرایطی ،یافتن راهحلهای جدید برای

پاسخگویی به نیازها و تحقق منفعت جامعه با توجه به ظهور الگوهای نوآوری باز ،یک عامل
کلیدی انکارنشدنی است (داودی و همکاران .)1395 ،این مهم نیازمند انجامدادن طیف وسیعی از
فعالیتها با مشارکت آنها ،از شناسایی نیازها ،ارائة ایدهها برای یافتن پاسخ ،اشتراکگذاری
یافتهها ،مشارکت در یافتن راهحلهای جدید و بهبود راهحلهای موجود تا دستیابی به نتیجة الزم
مبنیبر بهبود کیفیت زندگی در فرایندی مداوم است .انتشار یک ایدة اجتماعی و استفاده از آن و
سپس تبدیلکردن آن به یک نوآوری اجتماعی موجب غلبه بر یک مشکل میشود یا در مواجهه و
پاسخ به یک نیاز اجتماعی جدید یا قدیمی در جامعه سهم بسیار مؤثری دارد .ایدههای توسعة
اجتماعی هنگامی به نوآوری اجتماعی تبدیل میشوند که مؤثرتر از مفاهیم دیگر باشند؛ بنابراین،
پذیرفته میشوند و از آنها استفاده میشود (
Noya, 2011

Hubert, 2010; Millard, 2012; Moulaert & Lille,

; .)2007شخصیت و ساختار سیستمهای اجتماعی موجب شکلگیری نوآوری

اجتماعی میشود و نوآوری اجتماعی نیز بر سیستمهای اجتماعی تأثیر میگذارد (

Butkeviciene,

 .)2009از اینرو ،در سالهای اخیر نفوذ نوآوری اجتماعی در فرایندهای مختلف علمی ،اجرایی و
حکومتی رشد بسیار فزایندهای یافته و بهعنوان پارادایمی جدید برای پاسخ به نیازهای اجتماعی
پذیرفته شده است (Howaldt & Schwarz, 2010؛ کشتکار هرانکی .)1395 ،با وجود این ،موضوع و
ادبیات نوآوری اجتماعی ،جدید و درحال شکلگیری است (مبینی دهکردی و کشتکار هرانکی،
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 .)1394بهویژه ،مطالعات و پژوهشهای انجامگرفته در ادبیات داخلی از یکطرف محدود و
اندکشمارند و از طرف دیگر فقط به مفهومشناسی یا مطالعة موردی منتهی شدهاند .با توجه به
اینکه کشور ما نیز مانند سایر جوامع از تغییرات و چالشهای اجتماعی شتابان تأثیر میپذیرد ،یافتن
پاسخهای مناسب مبتنیبر معیارهای بومی الزامی است .براساس بررسیهای صورتگرفته تاکنون
پژوهش و تحقیق علمی برای مشارکت و همکاری جامعه در پاسخ به نیازها در قالب نوآوری
اجتماعی انجام نگرفته است .به بیان دیگر ،گفتمان نوآوری اجتماعی در نزد نخبگان جامعه غریب و
نامأنوس است؛ بنابراین ،شناخت ابعاد و مؤلفههای اساسی و ارائة الگوی راهبردی آن امری
اجتنابناپذیر است .بهویژه ،ماهیت نوآوری اجتماعی از جنس نرم ،وابسته به محیط و متأثر از
ارزشها و هنجارهای جامعة هدف است و ارزشها و هنجارها -بهویژه اجتماعی -در جمهوری
اسالمی ایران تفاوت بنیادی با دیگر جوامع و بهویژه غرب بهعنوان خاستگاه ادبیات نوآوری
اجتماعی دارد؛ بنابراین ،امکان تجویز و استفاده از الگوهای کشورها و جوامع ،مؤسسات و بنیادهای
جهانی و بینالمللی وجود ندارد .از اینرو ،مسئلة اصلی این تحقیق ،نبود یک الگوی راهبردی از
نوآوری اجتماعی مبتنی بر هنجارها و ارزشهای جامعة اسالمی ایرانی است .بر این مبنا ،هدف
اصلی پژوهش حاضر ،ارائة الگوی راهبردی نوآوری اجتماعی است .در این راستا ،پس از
انجامدادن مطالعات اکتشافی ،ابعاد هشتگانة کالن الگو احصا شد .این ابعاد پس از حداقل دو
مرحله مراجعه به خبرگان ،ابتدا تأیید عاملی و سپس سطحبندی شدند .روش

ISM

1

یکی از

روشهای سطحبندی عوامل است .مدلسازی ساختاری تفسیری ،فرایند یادگیری تعاملی است که
از طریق تفسیر نظرهای گروهی خبرگان چگونگی ارتباط بین مفاهیم یک مسئله را بررسی میکند
و ساختاری جامع از مجموعة پیچیدهای از مفاهیم ایجاد میکند و افزون بر مشخصکردن تقدم و
تأخر تأثیرگذاری عناصر بر یکدیگر ،جهت و شدت رابطة عناصر یک مجموعة پیچیده را در
ساختار سلسله مراتبی تعیین میکند (.)Kannan et al., 2008
مروری بر مبانی نظری و پیشینة تحقیق
نوآوری اجتماعی :تاکنون در زمینة «نوآوری اجتماعی» تعاریف متعددی ارائه شده است
1. Interpretive Structural Modeling
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که برخی تعاریف منتخب در جدول  1مشاهده میشود .برایناساس ،سه رویکرد کلیدی در
زمینة نوآوری اجتماعی عبارت است از (:)Bassi et al. 2016
 .1تقاضای اجتماعی :به مسائل اجتماعی پاسخ میدهد که از یکسو بهطور سنتی ،بازار یا
نهادهای موجود نمیتوانند به آن پاسخ دهند و از سوی دیگر هدف آنها گروههای آسیبپذیر
در جامعه است؛
 .2چالشهای اجتماعی :بر نوآوریهای اجتماعی از طریق ادغام اجتماعی ،اقتصادی و
زیستمحیطی تأکید دارد؛
 .3تغییرات سیستماتیک :به فرایند توسعة سازمانی و تغییرات در روابط بین نهادها و
ذینفعان اشاره دارد .همچنین ،این سطح به تحوالت در نگرشها و باورها ،راهبردها ،ساختارها
و فرایندهای سازمانی ،خدمات و روشهای کار ،مأموریت و مسئولیت مؤسسات و پیوند میان
آنها و طیف مختلف بازیگران مرتبط است.
جدول  .1برخی تعاریف منتخب از نوآوری اجتماعی (مبینی دهکردی و کشتکار هرانکی)1394 ،
تعریف

منبع

نوآوریهای اجتماعی ،نوآوریهایی هستند که هم در روش و هم در اهداف،
اجتماعی هستند.
ایدههای جدید (محصوالت ،خدمات و مدلها) که بهطور همزمان نیازهای
اجتماعی را مؤثرتر از جایگزینها برآورده میکند و همکاریها و روابط اجتماعی
جدید را فراهم میسازد؛ بهعبارت دیگر ،نوآوریهایی هستند که هم برای جامعه
مطلوباند و هم ظرفیت جامعه را برای عمل افزایش میدهند.
هر راهحل جدید و مفید برای مسائل اجتماعی که مؤثرتر ،کارآمدتر و پایدارتر از
روشهای موجود باشد و ارزش تولیدی آن در درجة اول به جامعه بهعنوان یک
کل تعلق داشته باشد نه فرد.
نوآوری اجتماعی بهدنبال ارائة راهحلهای جدید تأثیرگذار برای رفع نیازهای اجتماعی
و درنتیجه روابط اجتماعی جدید از طریق محصوالت ،فرایندها و مدل است.
نوآوری اجتماعی به تحقق توانایی یک جامعه از طریق توسعه و اجرای ایدهها و
شیوههای جدید؛ فرایندهای اجتماعی ،سیاسی یا اقتصادی جدید؛ محصوالت،
خدمات و سیستمهای جدید؛ سیاستهای جدید و ...اشاره دارد.
نوآوری اجتماعی هر نوآوریای است که به مسئلة اجتماعی در چارچوب نرمها،
ارزشها و هنجاریهای بومی با هدف توانمندسازی پاسخ میدهد ،بهگونهایکه
تأثیر و نتیجة نهایی آن ،کارآمدی و رضایتمندی حاکمیت و جامعه باشد.

Grice et al.
((2010
Young
Foundation
(2012); Murray
)et al. (2010

Phillis et al.
)(2008

)OECD (2016
)Ngonzi (2016

کشتکار هرانکی
()1395
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اهمیت نوآوری اجتماعی :کاهش قدرت و منابع بخشهای دولتی و عمومی در
بسیاری از کشورها حتی کشورهای پیشرفته موجب تغییر محسوس در توجه به مسائل اجتماعی
شده است .تالش سازمانها و شرکتها برای تعمیق نفوذ و توسعة پایدار در بین جامعه ،به
توجه ویژه به راهکارهایی فراتر از راهحلها و اهداف سنتی در کسب حداکثری سود خود
منجر شده است؛ بنابراین ،آنها میکوشند نوآوری اجتماعی را در نوآوری سازمانی و آن را
نیز در هسته و محور کسبوکار قرار دهند .جوامع امروزی با فرصتهایی روبهرو هستند که
انتخاب مناسب آنها بهبود شرایط اجتماعی را بهدنبال دارد (
2007

& Millard, 2012; Moulaert

 .)Lille,سبستووا و پالووا به نقل از دوبله )2015( 1بیان کردهاند نوآوری اجتماعی،

تازگی ،شادابی و تحول رو به جلو را در جامعه به ارمغان میآورد ،مشکالت اجتماعی را حل و
منفعت و ارزش ایجاد میکند ( .)Sebestova & Palova, 2017بر این مبنا ،در کمیسیون اروپا در
راهبرد  2020توجه ویژهای به نوآوری اجتماعی شده است ( .)Pulford et al., 2011نیکوال و
همکاران ( )2011نیز معتقدند جامعة نوین امروزی با چهار موضوع کلیدی مواجه است و این
موضوعات موجب گسترش نوآوریهای اجتماعی میشود (:)Nikala et al., 2011
 .1موضوعات زیستمحیطی :ضرورت پاسخ به مشکالت درحال رشد زیستمحیطی،
جامعه را به یافتن راههای جدید برای انجامدادن کارها (بازیافت ،آسیابهای بادی و مواد
غذایی محلی) مجبور کرده است؛
 .2تغییرات در ساختارهای تولید و شیوهها :تغییرات مداوم اجتماعی و اقتصادی موجب
کاهش تقاضای نیروی کار و افزایش تعداد جمعیت پیری و بازنشستگی میشود .کاهش بودجة
خدمات رفاهی و اهمیت رو به رشد بازیگران خصوصی و نظایر آن ،نیاز به یافتن راهحل
مشکالت توسعه را برجسته میسازد؛
 .3تغییر از تولید محصول به ارائة خدمات :در نتیجة تحوالت و دگرگونیهای اساسی
جوامع ،اعتقاد بر این است که مبنای زندگی بر پایة خدمات محور تغییر یافته است؛
 .4تغییرات فناورانهای :توسعة فناوری ارتباطات و اطالعات ،امکان غلبه و کاهش خطرهای
ناشی از جدایی فیزیکی اجتماعی را فراهم ساخته است .فناوری ارتباطات و اطالعات
1. Dobele
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فراهمسازی خدمات و نیز اشاعة ایدههای جدید را تسهیل کرده است (پزشک شبکه ،خرید
الکترونیکی ،کتابخانه دیجیتال و.)...
فرایند نوآوری اجتماعی :در زمینة فرایند نوآوری اجتماعی ،مدلهای متعددی ارائه
شده است .مورای و همکاران ( )2010فرایندهای شش مرحلهای حلقوی تحقق نوآوری
اجتماعی را ارائه دادهاند .برایناساس ،در مرحلة اول نوآوری با تشخیص یک مشکل که باید
حل شود آغاز میشود .در مرحلة دوم ،طرحها و ایدههایی شامل طیف گستردهای از منابع و
تجارب بررسی میشود و توسعه مییابد .در مرحلة سوم ،نمونههای اولیه یا پروژههای آزمونه
برای آزمایش ایدههای جدید توسعه مییابند .آزمون ایدهها و اجرای آنها در شیوههای
روزمره و جاری پایدار در مرحلة چهارم صورت میگیرد؛ این مرحله برای اطمینان از طول
عمر نوآوری الزم است .انتشار و اجرا در مقیاس وسیع ،مرحلة پنجمی است که در آن
راهبردها برای بهدستآوردن تصدیق راهحلهای نوآورانه در تنظیمات دیگر درنظر گرفته شده
است .در مرحلة ششم ،برای تحقق هدف نهایی نوآوریهای اجتماعی یعنی همان تغییرات
سیستماتیک مانند دگرگونی روابط ،توازن قدرت و ایجاد رویکرد کامالً جدید به یک مسئلة
اجتماعی و نظایر آن ( )Murray et al., 2010تالش میشود .در گزارشی دیگر ،نوآوریهای
اجتماعی بهطور معمول از ایده شروع میشود و اگر موفقیتآمیز باشد ،پیادهسازی آن با هدف
حفظ این مدل جدید در قالب فرایندهایی (مانند سرمایهگذاری جدید یا یک سیاست جدید)
در مجموعه صورت میگیرد .مرحلة نهایی این است که در مقیاس وسیع اجرا شود،
بهطوریکه رویکرد جدید اثر واقعی ایجاد میکند و بخشی از هنجارها میشود (

Young

 .)Foundation, 2012هررا و آالریال ( )2013در مؤسسة مدیریت آسیا ،1مدل فرایند چارچوب
نوآوریهای اجتماعی را در قالب پنج مرحلة ارزیابی ،توسعه ،پیادهسازی ،نظامسازی و نهادی
کردن دستهبندی کردهاند

(& Alarilla, 2013

 .)Herreraمبینی دهکردی و کشتکار هرانکی

( )1395با مطالعه و بررسی بالغ بر  12مدل فرایندی ،مهمترین مراحل مورد اتفاق در این مدلها
را در هشت قالب همآفرینی؛ ایجاد حس مشترک؛ ایجاد پیشزمینه؛ آمادهسازی برای
نمونهسازی اولیه؛ تولید اولین نمونه؛ استنتاج ،پیادهسازی؛ آمادهسازی برای اجرا در مقیاس
1. Asian Institute of Management
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وسیع و درنهایت اجرا در مقیاس وسیع دستهبندی کردند .بههرحال ،اکنون تأکید میشود که
نوآوری اجتماعی مانند هر نوآوری دیگری از ایده شروع و به محصول منتهی میشود (مبینی
دهکردی و کشتکار هرانکی.)1395 ،
روش تحقیق
پژوهش حاضر براساس هدف کاربردی توسعهای و برحسب گردآوری اطالعات ،پیمایشی
است .اطالعات مورد نیاز با تلفیق و آمیزهای از روشهای کتابخانهای ،میدانی و پیمایشی
جمعآوری شد .بهمنظور دستیابی به ابعاد الگو ،تحلیل محتوای کیفی بیش از یکصد تعریف
جمعآوریشده از سوی محقق ،مقاالت ،کتب و گزارشهای معتبر و نیز تجارب کشورها،
بنیادها و مؤسسات پیشرو مانند «بنیاد یانگ»« ،مرکز تبادل نوآوری اجتماعی» و نیز پروژة
کمیسیون اروپا در این زمینه با عنوان «تپ سی» 1صورت گرفت و نیز مصاحبههای مفصل با
خبرگان انجام گرفت که درنهایت به شناسایی هشت بعد به همراه  28مؤلفه منجر شد .در
جدول  ،2نمونهای از کدگذاری مشاهده میشود و در جدول  3ابعاد و مؤلفهها آورده میشود.
جدول  .2نمونهای از کدگذاری
قضیه

مقولهها

بهبود کیفیت زندگی
فردی و جامعه

محتوا

معطوف به
هدف
اجتماعی

...
پاسخ به نیازهای
برآوردهنشده
پاسخ به نیازهای
جدید

کارآفرینی
اجتماعی

...

مفهومها

مشاهدهشدن افراد گمشده ،شناسایی و بهکارگیری
مشاغل جدید ،پاسخ به چالشهای جامعه ،تحقق
جامعة مولد و. ...
...
پاسخ به چالشها و نیازهای برآوردهنشده ،یافتن
راهحلهای جایگزین برای شیوههای سنتی ناکارآمد
و. ...
آرمانهای مطلوب جامعه ،نیازهای شناختهنشده و. ...
...

1. TEPSIE
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جدول  .3ابعاد و مؤلفههای مستخرج از تحلیل محتوا
بعد

مؤلفه

خدامحوری ،کمالطلبی جمعی ،ارزشهای انسانی متقابل بین افراد و
مبانی ارزشی
جامعه ،تعهد و مسئولیت اجتماعی ،قوانین و مقررات.
فرهنگ اجتماعی ،فشار مطالبات ،فشار تحوالت ،فرهنگ و فضای کارآفرینی.
فضای اجتماعی
منابع انسانی ،منابع مالی (اقتصادی) ،منابع اجتماعی.
منابع
حاکمیت و دولت ،بازار و صنعت ،خانواده ،دانشگاه و مراکز تحقیق و
ساختارها و نهادها
توسعه ،سازمانها و نهادهای غیرانتفاعی.
خطمشی و سیاستگذاریها سیاستها و برنامههای حمایتی ،نظام آموزش و پرورش ،نظام توسعه و
گسترش نوآوری اجتماعی ،رسانههای جمعی گفتاری و شنیداری.
ایدة کاال و خدمت عمومی ،معطوف به هدف اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی.
محتوا
تحول و دگرگونی اجتماعی و مدیریت سازمانی.
فرایند
ظرفیتسازی و توانمندسازی.
حکمرانی خوب

این ابعاد و مؤلفهها در طراحی پرسشنامة اولیه (اول) با طیف پنجتایی لیکرت بهکار گرفته شدند.
روایی محتوایی و صوری این پرسشنامه با مراجعه به پنج نفر از خبرگان شامل یک نفر با رتبة علمی
استاد تمام و چهار نفر دانشیار و پس از انجامدادن اصالحات جزئی تأیید شد .پرسشنامة نهایی (دوم)
برای  114نفر جامعة آزمون ارسال و از این تعداد  94پرسشنامة تکمیلشده دریافت شد .نتایج
دریافتی مبنای تحلیل آماری در نرمافزار  SPSSو  Smart PLSقرار گرفت.
برازش ابزارهای اندازهگیری و مدل در نتیجة تحلیل یافتههای این پرسشنامه انجام گرفت.
شایان ذکر است با توجه به اینکه ابتدا جامعة آزمون این تحقیق ناشناخته بود ،روش شناسایی و
نمونهگیری بهصورت هدفمند ،همگون ،ناهمگون و بهصورت گلوله برفی 1بود .خبرگان اولیه
بهصورت غیرتصادفی با شرایط «دارای سوابق اجرایی باالی  20سال در حوزة نوآوری و امور
اجتماعی»؛ «دارای سوابق مدیریتی کالن باالی  10سال در حوزة سیاستگذاری و برنامهریزی
نوآوری و امور اجتماعی» و «دارای سوابق علمی در حوزة نوآوری و امور اجتماعی» انتخاب
شدند .بهمنظور تعیین چگونگی اثرگذاری یا اثرپذیری ابعاد هشتگانة الگو بر یکدیگر،
پرسشنامة بعدی (سوم) به شیوة مدل ساختاری تفسیری طراحی شد و در اختیار  25نفر از
1. Snowball Sampling
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خبرگان شامل  5نفر از پاسخدهندگان به پرسشنامة نخست 6 ،نفر با رتبة علمی استادی 10 ،نفر
دانشیاری و  4نفر استادیاری قرار گرفت .براساس دادههای دریافتی از این پرسشنامه ،اثرگذاری
یا اثرپذیری ابعاد بر یکدیگر تعیین شد و «مدلسازی ساختاری تفسیری» و شناسایی ارتباطات
مفهومی عناصر و تدوین مدل نهایی انجام گرفت .با هدف اعتبارسنجی و تأیید خروجی
«مدلسازی ساختاری تفسیری» حاصل از نتایج پرسشنامة سوم ،پرسشنامة نهایی (چهارم) تهیه
شد و در اختیار همان  25نفر قبلی قرار گرفت.
یافتهها
تحلیل عاملی ضرایب :برای ظاهرشدن بارهای عاملی ،چیدمان سازة اصلی مدل شامل
ابعاد و مؤلفهها در نرمافزار  Smart PLSنسخة  3انجام گرفت که نتایج ضرایب بارهای عاملی
در جدول  4مشاهده میشود .همة مقادیر ضرایب بارهای عاملی مساوی یا باالتر از  0/4هستند
(1991

 )Hulland,که نشاندهندة مناسببودن تمام  8بعد و  28مؤلفة الگو است .از نظر

پاسخدهندگان ،بعد «منابع» با ضریب بار عاملی برابر با  0/964باالترین و بعد «مبانی ارزشی» با
ضریب بار عاملی برابر با  0/400پایینترین در الگو است.
پایایی :برای سنجش وضعیت پایایی ،ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی 1محاسبه شد
که نتایج آن در جدول  4مشاهد میشود .طبق جدول  ،4ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی
ترکیبی برای تمام ابعاد و مؤلفههای اصلی مدل بیشتر از  0/7است؛ بنابراین ،برازش مناسب مدل
اندازهگیری تأیید میشود (داوری و رضازاده.)171 :1393 ،
روایی :در زمینة روایی ابعاد و مؤلفهها از دو معیار روایی همگرا و روایی واگرا استفاده
شد .در روایی همگرا ،میزان همبستگی هر سازه با پرسشهای خود بررسی میشود .فورنل و
الرکر ( )1981مقدار مناسب برای

AVE

را  0/5با باال معرفی کردهاند (داوری و رضازاده،

 .)135 :1393نتایج روایی همگرا یا همان

AVE

نیز در جدول  4بیان میشود .با توجه به

بزرگتربودن مقدار این ضریب از  0/5برای همة متغیرهای پنهان ،روایی همگرای مدل و
مناسب بودن مدلهای اندازهگیری تأیید میشود.
1. Composite Reliability

فصلنامة توسعه کارآفرینی ،دورة  ،9شمارة  ،4زمستان 1395

680

جدول  .4برازش مدلهای اندازهگیری
روایی همگرایی
0/715
0/688
0/880
0/502
0/560
0/501
0/911
0/503
0/517
0/694
0/824
0/898
0/554
0/935
0/853
0/858
0/596
0/684
0/854
0/507
0/574
0/610
0/590
0/566
0/576
0/492
0/786
0/540
0/501
0/538
0/819
0/562
0/628
0/908
0/580
0/761

پایایی ترکیبی
0/914
0/897
0/967
0/789
0/827
0/684
0/976
0/813
0/800
0/900
0/984
0/861
0/870
0/867
0/959
0/960
0/848
0/866
0/946
0/780
0/842
0/978
0/825
0/834
0/860
0/826
0/916
0/819
0/789
0/849
0/900
0/864
0/835
0/952
0/872
0/957

آلفای کرونباخ ضریب بار عاملی
0/400
0/915
0/958
0/846
0/961
0/955
0/926
0/709
0/854
0/736
0/772
0/771
0/952
0/945
0/946
0/711
0/948
0/804
0/956
0/850
0/968
0/922
0/948
0/965
0/933
0/797
0/938
0/794
0/967
0/942
0/967
0/944
0/932
0/763
0/964
0/842
0/795
0/915
0/889
0/736
0/793
0/762
0/564
0/875
0/786
0/733
0/726
0/733
0/786
0/786
0/823
0/734
0/636
0/895
0/857
0/712
0/925
0/792
0/876
0/774
0/926
0/848
0/945
0/803
0/863
0/705
0/920
0/942
0/927
0/817
0/978
0/957

سازه
مبانی ارزشی
خدامحوری
کمالطلبی جمعی
ارزشهای انسانی متقابل
تعهد و مسئولیت اجتماعی
قوانین و مقررات
خطمشی و سیاستگذاری
سیاستها و برنامههای حمایتی
نظام آموزش و پرورش
نظام گسترش نوآوری اجتماعی
رسانههای جمعی
ساختارها و نهادها
حاکمیت و دولت
بازار و صنعت
خانواده
دانشگاه و مراکز تحقیق و توسعه
سازمانها و نهادهای غیرانتفاعی
منابع
منابع انسانی
منابع مالی (اقتصادی)
منابع اجتماعی
فضای اجتماعی
فرهنگ اجتماعی
فشار مطالبات
فشار تحوالت
فرهنگ و فضای کارآفرینی
محتوا
ایدة کاال و خدمت عمومی
معطوف به هدف اجتماعی
کارآفرینی اجتماعی
فرایند
تحول و دگرگونی اجتماعی
مدیریت سازمانی
حکمرانی خوب
ظرفیتسازی
توانمندسازی

نتایج بررسی روایی واگرا در جدول  5مشاهده میشود .برایناساس ،مقدار جذر  AVEتمام
متغیرهای مرتبة اول در قطر ماتریس ،از مقدار همبستگی میان آنها بیشتر است که این امر
روایی واگرای مناسب و برازش خوب مدلهای اندازهگیری را نشان میدهد.
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جدول  .5روایی واگرای متغیرهای تحقیق
ساختارها
و نهادها

منابع

 0/8270/820 0/948

فرایند

0/905
0/272
0/162

خطمشی و

مبانی

سیاستگذاریها ارزشی

0/948
0/163
0/910
0/945

0/846
0/199
0/397
0/366
0/135

محتوا

0/887
0/809
0/154
0/538
0/396
0/152

فضای حکمرانی
اجتماعی

خوب

0/781
0/755
0/601
0/355
0/731
0/500
0/350

0/935
0/623
0/326
0/220
0/245
0/804
0/290
0/242

سازهها

حکمرانی خوب
فضای اجتماعی
محتوا
مبانی ارزشی
خطمشی و سیاستگذاریها
فرایند
منابع
ساختارها و نهادها

مدلسازی ساختاری تفسیری :فرایند یادگیری تعاملی است که در آن مجموعهای از
عناصر مختلف و به هم مرتبط در یک مدل نظاممند جامع ،ساختاردهی میشوند .این روش به
ایجاد و جهتدهی به روابط پیچیده میان عناصر یک سیستم کمک میکند (

Faisal et al.,

 .)2006نامگذاری تفسیری این است که مدلسازی یک قضاوت گروهی است و در آن
تصمیمگیری میشود کدام عوامل و چگونه با یکدیگر در ارتباط باشند .دلیل ساختاریبودن
این است که ساختاری کلی از مجموعهای از روابط ،از بین عوامل مختلف استخراج میشود.
درنهایت ،این مدل یک روش الگوسازی است ،زیرا روابط خاص شناساییشده بین عوامل و
نیز ساختار کلی عرضه میشود .این مدل زمانی بسیار مناسب است که تعداد ابعاد و عناصر
مورد مطالعه افزایش یابد و سبب پیچیدهشدن روابط بین عناصر شود (.)Aloini et al., 2012
درادامه ،فرایند مدلسازی ساختاری تفسیری بیان میشود.
گام اول؛ شناسایی متغیرهای مرتبط و روابط میان متغیرها :در نتیجة انجامدادن مطالعة اکتشافی و
نیز یافتههای حاصل از پاسخ پرسششوندگان 8 ،بعد و  28مؤلفه شناسایی و تأیید شد.
گام دوم؛ تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری 1:این ماتریس از ابعاد و شاخصهای مطالعه و
مقایسة آنها با استفاده از چهار حالت روابط مفهومی تشکیل میشود .خبرگان و متخصصان فرایند
محوری این ماتریس را تکمیل میکنند .چهار حالت روابط مفهومی به شرح جدول  6است.

1. Structural Self Interaction Matrix
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جدول  .6راهنمای عالئم
V
متغیر  iبه تحقق متغیر j

A
متغیر  jبه تحقق متغیر i

کمک میکند.

کمک میکند.

X

O

متغیر  jو  iبه تحقق هم
کمک میکنند.

متغیر  iو  jرابطهای
ندارند.

گام سوم؛ تشکیل ماتریس دستیابی اولیه :1با استفاده از قانون جایگذاری  ،0-1ماتریس
خودتعاملی ساختاری به ماتریس دستیابی اولیه تبدیل میشود.
گام چهارم؛ تشکیل ماتریس دستیابی اصالحشده (نهایی) :طبق خاصیت تعدی ،اگر عنصر i

به عنصر

 jمنجر شود و عنصر  jبه حصول عنصر  kمنجر شود ،آنگاه عنصر  iنیز باید به عنصر k

منجر شود .با بهکارگیری این منطق ،رابطة دو متغیر بهصورت  *1نشان داده میشود که به این
مرحله ،ماتریس دستیابی اصالحشده یا ماتریس دستیابی نهایی میگویند.
گام پنجم؛ تعیین سطوح ابعاد :برای سطحبندی ابعاد باید مجموعة خروجیها (قابلدستیابی)
و ورودیهای (مقدم) هر بعد از ماتریس دریافتی استخراج شود .مجموعة قابلدستیابی
مجموعهای است که در آن سطرها ،عدد معیارها بهصورت یک ظاهر شده باشند .مجموعة
مقدم نیز مجموعهای است که در آن ستونها ،عدد معیارها بهصورت یک ظاهرشده باشند.
اولین سطری که اشتراک دو مجموعه برابر با مجموعة قابلدستیابی باشد ،سطح اول اولویت را
مشخص میکند .پس از تعیین سطح ،معیار یا معیارهایی که سطح آن مشخص شده است ،از
جدول حذف میشود و این عمل تا زمانی تکرار میشود که تمامی متغیرهای باقیمانده تعیین
سطح شوند .شکل نهایی متغیرها با استفاده از سطوح تعیینشده ترسیم میشود.
گام ششم؛ ترسیم نهایی ابعاد الگو :سطحبندی ابعاد الگوی راهبردی نوآوری اجتماعی
جمهوری اسالمی ایران برابر با جدول  7بهدست آمد.
جدول  .7سطحبندی نهایی ابعاد
ابعاد

سطح

حکمرانی و ظرفیتسازی؛ فرایند؛ محتوا
منابع؛ ساختارها و نهادها؛ خطمشی و سیاستگذاریها
فضای اجتماعی
مبانی ارزشی

1
2
3
4
1. Reachability Matrix
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گام هفتم؛ طبقهبندی اهداف :طبقهبندی اهداف ،با هدف دستهبندی متغیرهای الگو برحسب
«قدرت هدایت» و «وابستگی» حاصل از ماتریس  RMصورت میگیرد .بر این مبنا ،بعد «مبانی
ارزشی» با قدرت هدایت و تأثیر باال برابر با  8و وابستگی کم برابر با  1در سطح چهارم قرار
گرفت و از اینرو ،بهعنوان متغیر مستقل کلیدی مانند سنگ زیربنای مدل عمل میکند و برای
شروع کارکرد سیستم باید در وهلة اول روی آن تأکید کرد .بعد «فضای اجتماعی» با قدرت
هدایت و تأثیر باال برابر با  7و وابستگی کم برابر با  2در سطح سوم قرار گرفت .این بعد نیز مانند
سنگ زیربنای مدل عمل میکند و البته متأثر از بعد «مبانی ارزشی» است و بر سایر ابعاد تأثیر
میگذارد .ابعاد «ساختارها و نهادها»« ،منابع» و «چارچوب خطمشی و سیاستگذاریها» با قدرت
هدایت و تأثیر برابر با  6و وابستگی برابر با  5در سطح دوم قرار گرفتند .این ابعاد متغیرهای
پیونددهنده و غیرایستا هستند و هر نوع تغییر در آنها بر سیستم تأثیر میگذارد و بازخورد سیستم
نیز میتواند این متغیرها را دوباره تغییر دهد .ابعاد «محتوا»« ،فرایند» و «حکمرانی و ظرفیتسازی»
بهعنوان متغیرهای وابسته و خروجی با قدرت هدایت و تأثیر کم برابر با  3و وابستگی شدید برابر
با  8در سطح اول قرار گرفتند .تغییر در ابعاد سطوح باالتر بر این ابعاد تأثیر میگذارد .نتایج در
جدول  8و استقرار ابعاد و چیدمان نهایی آنها در شکل  1مشاهده میشود.

شکل  .1دستهبندی ابعاد الگوی راهبردی نوآوری اجتماعی
جدول  .8قدرت هدایت و وابستگی ابعاد الگوی راهبردی نوآوری اجتماعی
ابعاد

قدرت هدایت
وابستگی

ساختارها
و نهادها

6
5

فرایند

محتوا

منابع

3
8

3
8

6
5

فضای
اجتماعی

7
2

حکمرانی

3
8

خطمشی و

مبانی

سیاستگذاریها ارزشی

6
5

8
1
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بحث و نتیجهگیری
بررسی مستندات قابلدسترس نشان میدهد ،یک الگوی راهبردی و کالن از نوآوری اجتماعی
با قابلیت وفاق عمومی در سطح جهانی یا حتی در سطح ملی ارائه نشده است .پژوهشهای
انجامگرفته بهصورت موردی یا در سطح سازمانی بوده است؛ برای نمونه ،در پژوهشی کیفیت
«سیاستها»« ،نهادها»« ،فضای اجتماعی»« ،منابع» و «فضای کارآفرینی» از مهمترین معیارها
برای اندازهگیری نوآوری اجتماعی معرفی شده است ( .)Bund et al. 2013در مطالعهای دیگر،
اکوسیستم نوآوری اجتماعی سوئد متشکل از جامعة مدنی ،بخش خصوصی ،بخش عمومی و
دولتی ،شهروندان و کارآفرینی اجتماعی و درنهایت دانشگاه معرفی شده است (
2014

Hansson et

 .)al.بنیاد یانگ ( )2012نیز با نگاهی ساختاری و نهادی ،بخشهای خصوصی،

غیرانتفاعی ،عمومی و رسمی را از بازیگران اصلی نوآوری اجتماعی برشمرده است .بوت
کوی ژن ( )2009باور دارد سیستم اجتماعی ،نوآوری اجتماعی را شکل میدهد و در مقابل
نوآوری اجتماعی بر سیستم اجتماعی تأثیر میگذارد .بهنظر وی جامعه ،سازمانهای غیردولتی،
مؤسسات دولتی و عمومی و شرکتهای خصوصی از جمله مهمترین بازیگران نوآوری
اجتماعی هستند (کشتکار هرانکی .)1395 ،نیکوال و همکاران ( )2011با بررسی نوآوریهای
اجتماعی در سه کشور فنالند ،روسیه و لیتوانی دریافتند فشار بیکاری و فقر ،تعهد بازیگران
کلیدی ،مهارت در ایجاد شبکههای پشتیبانی و امکان دسترسی به منابع ،تجهیزات ،آموزش از
جمله عوامل مؤثر در نوآوری اجتماعی است .به باور گلدنبرگ و همکاران (،)2009
سازمانهای غیرانتفاعی نقشی برجسته در سطح اجتماعی در نوآوری اجتماعی ایفا میکنند .در
مطالعات موالرت و همکاران ( )2007و نیکوال و همکاران ( )2011به «محصول»« ،فرایند» و
«حکمرانی و ظرفیتسازی» بهعنوان ابعاد اصلی نوآوری اجتماعی توجه شده است .درنتیجه،
پژوهشهای انجامگرفته بهصورت موردی و خرد بوده است« .نوبودن» واژههای نوآوری
اجتماعی در ادبیات و انگارههای جامعة علمی و اجرایی و بهتبع آن نداشتن توافق مشترک در
تعریف و مفهومشناسی ،در کنار «ماهیت نرم ،وابستگی به سیستم اجتماعی و محیط آن،
متأثربودن از عوامل و پارامترهای متعدد و پیچیده ،متأثربودن از ارزشهای بومی جامعة هدف
و ...از جمله دالیل این مسئله است .با اینحال ،مقبولیت کلیات نوآوری اجتماعی ،پاسخ به
نیازها و مسائل اجتماعی با هدف توانمندسازی است که با مشارکت مسئوالنة جامعه ،بسیج

طراحی الگوی راهبردی نوآوری اجتماعی در جمهوری اسالمی ایران با...

685

منابع ،تعریف ساختارها و تدوین سیاستها و راهبردها ،چرخة شناخت نیاز تا یافتن پاسخ را
طی میکند .درنتیجه ،الگوی ارائهشده در این پژوهش ،بهعنوان نخستین پژوهش در سطح
کالن و راهبردی ،از این قاعده مستثنا نیست و تالش کرده است تا با توجه همزمان به مبانی
نظری و ارزشی اسالمی و واقعیت ،اقتضائات و شرایط جامعة ایرانی ،ضمن معرفی ابعاد کلیدی،
چگونگی ارتباط بین آنها را مشخص کند .به بیان دیگر ،توجه به مبانی ارزشی اسالمی و
اقتضائات جامعه ایرانی ،الگوی این پژوهش را از دیگران متمایز میسازد که بر تمام ابعاد،
اجزا ،روابط ،مراحل و کارکردهای الگو تأثیرگذار است.
در این مطالعه ،شیوة جمعآوری اطالعات آمیزهای از روشهای کتابخانهای ،میدانی و پیمایشی
بوده است .با تحلیل محتوای کیفی مستندات 8 ،بعد به همراه  28مؤلفه شناسایی شد .با هدف
شناخت روابط میان ابعاد ،از مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شد .برایناساس ،بعد «مبانی
ارزشی» با قدرت هدایت و تأثیر باال و وابستگی کم ،بهعنوان متغیر مستقل کلیدی مانند سنگ
زیربنای مدل در سطح چهارم قرار گرفت .درحقیقت ،مفهوم نوآوری اجتماعی و گفتمانهای
مرتبط ،مبتنیبر ارزشهای بومی جامعة هدف شکل میگیرد ( .)Hahn & Andor, 2013در جامعة
ایران اسالمی نیز مبانی ارزشی برگرفته از منابع دینی و اسالمی ،محور بنیادین الگوی راهبردی
نوآوری اجتماعی است .همچنین ،ماهیت نوآوری اجتماعی از جنس نرم ،وابسته به محیط و متأثر از
ارزشها و هنجارهای جامعة هدف است؛ بنابراین ،تجویز و استفاده از الگوها و مدلهای دیگران
روشی درست نیست .درنتیجه« ،فضای اجتماعی» بهعنوان بعد دیگر با قدرت هدایت و تأثیر باال و
وابستگی تقریباً کم در سطح سوم ،از مبانی ارزشی متأثر و بر سایر ابعاد مدل تأثیرگذار است .ابعاد
«ساختارها و نهادها»« ،منابع» و «چارچوب خطمشی و سیاستگذاریها» با قدرت هدایت و تأثیر و
نیز وابستگی تقریباً باال ،بهعنوان متغیرهای پیونددهنده در سطح دوم قرار دارند .در پژوهشهای
گذشته ،بهنوعی به این ابعاد اشاره شده است (بوند و همکاران2013 ،؛ بوت کوی ژن2012 ،؛
گلدنبرگ و همکاران« .)2009 ،محتوا»« ،فرایند» و «حکمرانی خوب» از دیگر ابعاد الگوی این
پژوهش هستند که با قدرت هدایت و تأثیر کم و وابستگی باال ،بهعنوان متغیرهای وابسته در سطح
اول قرار گرفتند .این ابعاد که در مطالعات موالرت و همکاران ( )2007و نیکوال و همکاران
( )2011نیز به آنها توجه شده است ،درواقع محصول یا خروجی الگو هستند .به بیان دیگر،
کارکرد اصلی الگوی مورد بحث این است که اول رضایتمندی از پاسخ به نیازها در جامعه فراهم
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شود (محتوا)؛ دوم تغییرات مناسب در روابط و فرایندها و بهگونهای مشارکت افراد و گروههای
محروم و «نادیدنی و گمشده» در جریان جامعه مشاهده شود (فرایند) و سوم مهارتها ،شایستگیها
و تواناییهای افراد و جامعه تقویت شود تا نهتنها بر علل محرومیتها و رنجها غلبه کنند ،بلکه
قابلیت اجتماعی و سیاسی و نظایر آن برای دسترسی به منابع مورد نیاز فراهم شود (ظرفیت و
توانمندسازی) .درنتیجه ،الگوی راهبردی نوآوری اجتماعی با شناخت ابعاد اصلی ،استقرار چیدمان
نهایی و نحوة ارتباط بین آنها برابر شکل  2بهدست آمد.

شکل  .2مدل ساختاری تفسیری ابعاد الگوی راهبردی نوآوری اجتماعی

پیشنهادها
با توجه به ماهیت نوآوری اجتماعی از جنس نرم ،وابسته به محیط و متأثر از ارزشها و
هنجارهای جامعة هدف از یکسو و تفاوت بنیادین ارزشها و هنجارها -بهویژه اجتماعی-
ج.ا.ا .با دیگران و بهویژه غرب بهعنوان خاستگاه ادبیات نوآوری اجتماعی از سوی دیگر،
پیشنهاد میشود در مطالعات ،پژوهشها ،تصمیمات ،اقدامات و ...در حوزة نوآوری اجتماعی
به مبانی ارزشی و فرهنگ اجتماعی بهعنوان یک راهبرد ثابت و پایدار همواره بهصورت جدی
توجه شود .همچنین ،در جوامع امروزی عامل کلیدی ضرورت تعهد تمام افراد جامعه برای
مشارکت در نوآوری اجتماعی بهمنظور تحقق منفعت جامعه انکارنشدنی است .درنتیجه،
همانگونهکه در این تحقیق دیده شد ،در مطالعات ،پژوهشها ،تصمیمات ،اقدامات و ...باید
به اصل مردمیبودن نوآوری اجتماعی توجه شود.
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