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 چكيده
. یلاق  ه  نوآوری اجتمای  تا مطرح اسااات ه  نیازهای پیچیده اجتمای ینوان راه  جدید هرای پرداختن نوآوری اجتماای  ها 

 هایینوان یک  از جنب فیری نوآوری اجتمای  و تاثیرات آن، ه . اندازهاندیدهجذاهیت جهان  نام آن را اساات   حدی شاادت فرفت 

فیری نوآوری اندازه، در واقع .میت استای و ساازمان  هرجتات  و حا ا اه لیدی هرای پیشاروی نوآوری اجتمای  در ساطم منط  

 .توجود نخواهد داش، توانای  دستیاه  ه  آن نگرددفیری و ارزیاه  زیرا افر اندازه؛ فذاری استاجتمای  یک اولویت هرای سایاسات

ای مرحل  2والگوی  1ها مطرح  ردن دو سااواب ه  دنباب این اساات تا ها اسااتفاده از روش مرور یندآوای  ادهیات م ال مح ق در این 

وری آپژوهش جمع 3813ها هررس   ،در این راستا هپردازد.مار هام، ه  تعریف نوآوری اجتمای  و ارزیاه  آن و ارا   یاریوب ارزیاه  

پس از تعریف مح ق از نوآوری  ،نهایتد. درپژوهش مورد هررساا  یمیق قرار فرفت  تا سااوالات پژوهش پاسااخ داده شااو 331شااده، 

 1، یناصر ارزیاه  نوآوری اجتمای  در س  سطم اجتمای ، محیط  و مال  ارا   فردید. یاریوب ارزشیاه  ارا   شده دارای اجتمای 

شااخ  اسات    از هررسا  ادهیات مویوی  و خبره سنت  توسب خبرفان متلب ه  حوزه هدست آمده  31مضامون و  33هعد و 

 نماید.آن را تایید م مده  یفیت هدست آ   =113/3kاست    شاخ   اپای 

 

. آواینوآوری اجتمای ، ارزیاه  نوآوری اجتمای ، مرور ادهیات یندواژگان كليدي: 
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 Saeed.Ramezani@ut.ac.irو آدرس پتت الکترونیک :  313-88831313شماره نماهر:  3

 K_fartash@sbu.ac.irس پتت الکترونیک : و آدر 313-88831313شماره نماهر:  1
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 مقدمه -1
 خود ه  را زیادی توج  حایر حاب در اجتمای  نوآوری مفهوم

 رویپیش هاییالش از هتیاری زمین  در و است ساخت  معطوف

 ل  ام و مفید اهاار اجتمای  نوآوری. شودم  رنظرفرفت د  شورها

 اجتمای  نوآوری زیرا ؛اساات هایالش این ساااختن هرآورده هرای

 هاین ش دارای و اساات غیررساام  و رساام  هایشاابک  شااام 

 هایفرصاات و  رده هتاای  را زیادی    مناهع اساات متعددی

اجتمای ، توساااع   هایایده .[31 و 3] ندم  ادایت را جدیدی

ثرتر از وشاود  ا  مم های اجتماای  تبادی  هنگام  ه  نوآوری

هخش  از جذاهیت نوآوری اجتمای  ناش   .[2]مفاهیم دیگر هاشاد

  وفصهرای ح « یتری»ینوان تواند ه از این واقعیت است    م 

 .[8]اقان  و مثبت هاشدلهای اجتمای  ه  شیوه خیالش

فذاری یک اولویت هرای سیاست 8فیری نوآوری اجتمای اندازه

ه  ، توانای  دستیاانتام نگرددفیری و ارزیاه  است، زیرا افر اندازه

 نترب و ارزیاه   هحوز. [31]وجود نخواهاد داشاااتها  آن مهم 

ساریت درحاب رشااد اساات. این رشااد ه  ه های اجتمای  نوآوری

ها در ارتباط ها نوآوری اجتمای ، اثرات وسیع  از پرسش هفتاتر

 ند و ها آنها تعام  دارد آن و هتاااترهاای   ا  درون آن  اار م 

 [.3]واهتت  است

موجود نوآوری  الگوهااای مورد در  ل  مرور یااک ف اادان

 شااکاف یک وجود از حا   دانش پیرامون ارزیاه  آن، و اجتمای 

 ازآنتا  . اساات هعدی مطالعات انتام در یالش ایتاد و تح یق

 دانتتن ،دارد اجتمای  رشد در مهم  ن ش های اجتمای نوآوری

مورد نوآوری  در اندر اراندساات و مح  ان مشااتر  تترهیات

. است مهم مختلف هایدیدفاه از جمع  دانش  تا  ها اجتمای 

نوآوری و  ادهیات تا تلاش شااد موجود، شااکاف ه  پرداختن هرای

 آن، مورد در شواهد ارزیاه  منظوره  و منظم روش  ه  ارزشایاه 

 .شود تتای  و تحلی 

 تعریف"مواردی همچون  شناسای  حایر مطالع  اصل  هدف

 تشکی  مهم نوآوری اجتمای ، ارزیاه  نوآوری اجتمای  و یناصار

 است. "دهنده یاریوب ارزیاه 
 

 نظري و پيشينه پژوهش چارچوب  -2

 نوآوري اجتماعی -2-1

سااتااات خیری  و وفااران، نهادهای غیردولت ، مساایاساات

ری نوآو»ای نتبت ه  فااینده  ارآفرینان در سارتاسار دنیا، توج 

 

4 Production  (impact)  of social innovation 

5 New  ideas 

6 Products, services, and models 

ینوان اهااری هرای پرداختن ه  مشااکلات مختلف، از ه « اجتمای 

خااانمااان  فرفتاا  تااا تخریاا  محیب زیتااات، نشاااان ف ر و ه 

هااای اجتمااای ، .در هراهر رشااااد روزافاون یااالش[33]اناادداده

فردی را هرای نیازهای های منحصااره ح های اجتمای  راهنوآوری

در هتیاری از جوامع،  .[11] ننداجتمای  هرآورده نشده ایتاد م 

های جدید قاه  شااناسااای  اساات. یلاق  ه  تغییر ه  ساامت ارزش

زمین  تغییر اجتمای  ه  سااامت توان در نوآوری اجتمای  را م 

فذاری  یفیت زندف     صااارفا تروی  و ارت ای پایداری و ارزش

واهتاات  ه  درآمد هدساات آمده نیتاات، مورد تعبیر و تفتاایر قرار 

   [.3 و 1]داد

 ینواناما معنای ح ی   این اصاطلاح ییتت  این اصطلاح ه 

 وآوریجدید، فاقد معنای ثاهت اساات. ماایای ن یک مفهوم نتاابتا

جای افراد، ه     جامع  اجتمای  در هر  تا    انتام شاااود، ه 

های نوآوری اجتمای  افریا  در هرخ  از موارد، پروهه ؛تعلق دارد

 .[31]دفذاری نیا درهر داشت  هاشتوانند ساود و هازده سارمای م 

هااای ایااده صاااورتهاا توانااد هااای اجاتامااایاا  ماا ناوآوری

طور تعریف شاااود    ه  3ها()محصاااولات، خدمات و مدب2جدید

( را 1هاطور موثرتری از جایگاین)ه 1هماماان نیاازهاای اجتمای 

های جدید را  ناد و رواهب اجتمای  جدید یا همکاریهرآورده م 

   ن  تنها اسااات های  دیگر، آنها نوآورییبارتد. ه  نایتااد م 

 ، هلک  هایث افاایش ظرفیت جامع  هرایاسااات هرای جامع  مفید

های نوآوری اجتمای  صرفا در سازمان [31]دشاوم  3فعاب هودن

فردد، هلک  نوآوری های غیررسم  حادث نم و هخشغیرانتفای  

. نوآوری اجتمای  [1]ها قاهلیت هروز دارداجتماای  در هم  هخش

آوری تواناد هاا ایتااد ظرفیت و توانمندساااازی اجتمای  تابم 

ده  ه  انتااتام طریق هایث شااک اجتمای  را ارت ا دهد و از این 

 .[1]ینوان سیتتم اجتمای  شودجامع  ه 

 ارزیابی نوآوري اجتماعی  -2-2

، هامند  یفیت هرنام توان ها  ینوان مرور نظاامارزیااه  را م 

ها هرای ایتاد دانش نها و هر یک از یناصااار یا اجاای آهرناام زیر

فیری، توسااع  سااازمان  در پاسااخ ه  از تصاامیم جدید، حمایت

انتظااارات نینفعااان و  مااک هاا  ارزش اجتمااای  و ساااازمااان  

ها، نظرفرفت. ارزیاه  از لحاظ نظری و یمل  مبتن  هر دستاورددر

شااده از یلوم اقتصااادی، مدیریت، های شااناخت ها و روشرویکرد

های ره یموم ، ح وق  و غیره است. رویکرداجتمای ، سیاس ، ادا

مند هاید ن ش مهم  را در این حوزه ایفا ای و نظاامهین رشاااتا 

7 Social needs 

8 Alternatives 

9 Society’s  capacity  to act 
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 .[33]د ن

های نوآوران  ح ارزیاه  و سااانتش در تشاااویق و ت ویت راه

از ن ش  حیات  هرخوردار  جامع   نون های اجتمای  هرای یالش

های تواند از راه تح یق یمل ، از نوآوریاساات. دانش هیشااتر، م 

های آینده تاثیر و هر نوآوری [13]اجتمای   نون  پشتیبان   رده

هاای مرهوط هاا  توانااد هر حمااایااتهگاذارد. ارزیااه  همچنین م 

فذاری در این حوزه تاثیر های سرمای فذاری و تصامیمسایاسات

ن ط  شاارود در  .[11]ت  و موثرترین نتای  را تضاامین  ندفذاشاا

های اجتمای  این اساات    مشخ  شود نوآوری ارزیاه  نوآوری

یک نوآوری اجتمای   اسااات.اجتماای  متشاااک  از ی  ییای 

ند  های هتااایار زیاد    در طوب زمان تغییر م پیچیده ها مولف 

آوری نتبت ه  نوممکن است نیازمند طرح ارزیاه  هتیار متفاوت  

  .[12]ای هاشد    در خلاب زمان ثاهت استاجتمای  ساده

 

 پيشينه تحقيق -3
هااای تح ی ااات  در زمیناا  نوآوری در اروپااا هاا  طیف پروهه

هااای مبااان  نظری نوآوری -ای از متاااا اا  مرهوطاا  فتاااترده

(؛ 33افتااایسو  تپتااا  ترانایات، هاای نموناا :اجتماای )پروهه

 ایمپرو، نمون :های های خاص سیاست مانند رفاه و ف ر)پروههحوزه

 های نمون :(؛ ادغاام و انتاااتام اجتمای )پروهه33ریکااوو ویلکو و

و  ساایتتااپیس های نمون :(، جوانان)پروهه31اینکلوددو  ایتتااون

فوستو  های نمون :های اقتصادی)پروهه( و مبان  و پای 31سوسایت 

های تمر ا شااام  . سااایر حوزهسااتا (  پرداخت 38ساایمپکتو 

ای پایدار، ن ش نوآوری اجتمای  در اصاالاحات هخش دولت  آینده

 ترانایااتو 32درایو .آی .اسو فراموش نکردن تئوری توساااعاا  

 رودها یک رویکرد تر یب  هکار م د. ت ریباا در هم  پروههفردم 

ها و اهاار  م  و  یف  است و هر طیف وسیع     تر یب  از روش

هااای مرهوط هاا  ایتاااد و تتایاا  و تحلیاا  یاااریوب نظریاا  از

 های اجتمای  استوار است. نوآوری

 

10 TRANSIT ،TEPSIE ،EFESEIIS 

11 RECOWOWE ،WILCO ،IMRPOVE 

12 Iincluded ،ITSSOIN 

13 Society ,Citispyce 

14 GUSTO ،SIMPACT 

15 SI-DRIVE 

16 Tepsie 

  یاریوه 1338 ساب در 33  تپت اجتمای موساتا  نوآوری

 نیا    نمود ارا    لان سااطم در  اجتمای نوآوری  اهیارز یهرا

های توانمندساااازها، فعالیت مختلف ساااطم سااا  نیه یاریوب

 پژوهش در 31 فرساا .شااود م قا   ایتما ها ارآفرین  و خروج 

تمر ا هر اثر  و نینشاا یحاشاا یهافروه یهرا ی هاح هر راه خود

  طرح پژوهشااا ا دارد.هاافروه نیهااای اجتمااای  هر انوآوری

 یهاهر اثر نوآوری یرفذاریتاث یهاه  جنب  31مپکتیس  المللنیه

 یآن هرا ی توانااا ایجااامعاا  و اقتصاااااد و ن یهرا  اجتمااای

پرداخت  اساات.  "در جامع  ریپذ یآساا یهافروه یتوانمندساااز"

 یهاساااب از تیحما در  اجتمای یهانوآوری ی توانا هر 33 یننویا

 نوآوری  اهیارز یهرا ندیفرا کی و اساات متمر ا 20سااالم  زندف

 اریمع یهارهر  ها تمر امتوازن  یازیاساااس  ارت امتهر  اجتمای

ار در  ن یسازادهیپ و تحم  ،یداریپا ،یاقتصااد و  اجتمای ریتاث

 نموده است. معرف  اریمع هر یهرا ینصر دو
 

 شناسی پژوهشروش -4
 الخصوصها توج  ه  نوپا هودن مویود نوآوری اجتمای  و یل 

ارزشااایاه  آن، م الات یلم  مرتبب  متری در دساااترس هوده و 

 در پژوهش حایاار، ه  ،روازاین ادهیات آن ه  نوی   میاب اساات.

 آنها ه  اغل   پرداخت اساات   موجود ادهیات سااایر جتااتتوی

 یندآوای  ادهیات یمده مایت .شاااودم  ففت  یندآوای  ادهیات

 هایوهلاگ مانند ،13خا تاااتری ادهیات شاااام     اسااات این

 هایپایگاه در فردد   م  11سفید م الات و وب م الات اینترنت ،

 م الات هودن محدود دلی  ه  هراین،یلاوه. دشاااوارا   نم  یلم 

 رد خا تتری ادهیات استفاده از اولی ، جتاتتوی در موجود فن 

 تح یق روش در نتیت ، .[13]اینتا یارورت هیشتری داشت  است

   .هرآورد فردید پژوهش حایر هدف ها متناس  یندآوای 

فرایند روش تح یق یندآوای  این پژوهش  3 شااماره شااک 

 و 1333اسات    هراسااس تح ی ات مار هام و همکارن در ساب 

 مرحل  مختلف هنا شده است. 2هر مبنای 

17 CRESSl 

18 Simpact 

19 Innovage 

20 Healthy Life Years )HLY( 
21 Gray literature 

22 White papers 
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ها، نتای  مرتبب ها هر سواب پژوهش هرای  نترب و تایید یافت 

در اختیاار خبرفاان حوزه مطاالعا  قرار فرفتا  و ایتبارسااانت  

و هدفمند از میان  خبرفان ها اسااتفاده از روش قضاااوت  فردد.م 

   دارای پژوهش در  انتخاب فردید اسااتید هیئت یلم  دانشگاه

 .زمین  نوآوری اجتمای  هودند

 (1 مرحله)پژوهشی الاتوس -4-1

 ود.شم  داده سوالات پژوهش پاسخ ه  ادهیات هررس  طریق از

 (2 مرحله)ادبيات جستجوي راهبرد -4-2

 دساات ، دو ه   لیدی  لمات مرتبب م الات جتااتتوی هرای

ر د .هندی شد ت تیم ارزیاه  نوآوری اجتمای  و نوآوری اجتمای 

توانتاااتند فروه های     م دسااات  نوآوری اجتمای  از  لیدواهه

 مانند  ارآفرین  اجتمای  ،تح یق را ها  این مفهوم نادیکتر  نند

های  مانند پایش، ارزیاه ، اسااتفاده شااد. در دساات  ارزیاه  از واهه

یلاوه  ها ، معیارها و ... هفیری، سانتش، شاخ ه ، اندازهارزشایا

 واهه ارزیاه  نوآوری اجتمای  ههره هرده شد. لید

 (3 مرحله)ادبيات غربالگري روش -4-3

 1انتخاب انها هر اساس شک   روند و م الات تحلی  و تتای 

 انتام شد.

 (4 مرحله)هاي پژوهشیافته -4-4

 

23 Themes 

  2و 1 تحقيق الاتوس به پاسخ -4-4-1

 در نوآوری اجتماای )ساااواب اوب پژوهش(: اطلایات تعریف

 ات شودم  استخراج اولی  م الات از نوآوری اجتمای  تعریف مورد

  .داده شود پاسخ سواب اولین ه 

ساایتااتم ارزیاه  نوآوری اجتمای )سااواب دوم  یک یناصاار

 در    شد استفاده اسات رای  روش از ،دوم ساواب پژوهش(: هرای

 در ادام  وشده هود  ایتاد م ال  هر از هاداده اساتخراج ها  دها آن

ذاری فهریت  مویویات، شناسای  منظوره  هیشتر م ایت  هرای

 .شودانتام م 

 (5 مرحله)هاداده تركيب و تحليل و تجزیه -4-5

، انتشااار ساااب م ال ، نود شااام     شااده فردآوری اطلایات

 ادهیااات و فن  م ااالااات  نترب  یف  و تح یق هناادیطب اا 

 از شده، نخیره ا ت  فتترده صافح  یک در اسات، خا تاتری

رای ه .فرفت قرار تحلیا  و تتایا  مورد آمااری و فراوان  نظر

 هرای مویاااوی  تحلی  و تتای  راهبرد از ساااواب، 1 دهای 

 این در. .شد اساتفاده هاداده تفتایر و تحلی  و تتای  اساتخراج،

 فذاریهریت  سپس و م ال  هر از هاداده اساتخراج ها  د حالت،

دها مح  ان ها م ایت  دا م   .شد تشکی  هیشتر م ایت  هرای آنها

 اهتدا، در .شدند 11مضاامین هایث ظهور و فرایند رفت و هرفشات 

 م الات
های پایگاه

 یلم  و فوف 
  لمات  لیدی 

 
یش
زما
  آ
الع
مط

 

 ایتاد پروتک 

 سوالات پژوهش

 م الات اولی  ادهیات معیارهای شموب و استثنا هاحذف تکراری

سهم و هندی، طب  

 ارتباط پژوهش

 ارزیاه   یف  

هحث و  نود ادهیات،

 ساب انتشار

 آمار توصیف 

تعریف نوآوری 

 اجتمای 

 یناصر ارزیاه  

 دفذاری تم)است رای  و 

 قیاس (

 هازنگری م الات اولی 

 پاسخ ه  سوالات

 ارزیاه   یف  

  :1مرحل  

هررس  

 ادهیات 

  :3مرحل  

 سوالات 

: 1مرحل  

 غرهالگری 

: 8مرحل  

ارزیاه  و 

 استخراج 

: 2مرحل  

تحلی  و 

 تر ی 

  
: مروري بر روش تحقيق 1شكل  
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 نهای  12 د 11 آنها، م ایت  از پس. آمد دسته 18هریتا  312

. فرفتشک   13مضامون 31 هیشاتر  دها ها م ایتا  .ثبت فردید

و در  هندی شدعد اجتمای ، محیط  و مال  طب  ه 1مضامین در 

عد  د ه  هعد اجتمای  اختصاص یافت و ه 13مضمون و  1نهایت 

عد ردید و درنهایت، ه د متاا ف 11مضاامون و  2محیط  شااام  

  د شد. 13مضمون و  2مال  حاوی 

 8 شاااماره جدوب در توانم  هندی راطب   این از اینمون 

 مضمون  یون قانون وجود دارد،    ،"مال " ددر هع  رد. مشاهده

 هایهاین  جریم ، م ررات قانون ، تطاهق روند  ادهای آن در

 اجتمای ، نوآوری نفع ه  قانون  اصااالاحات و قانون هاا مرتبب

قانون وجود دارد  حکم اجتمای ، های هنگاه هرای قانون  یاریوب

ون  در حوزه نوآوری اجتمای  قانهای حمایت اهمیت    اشاره ه 

 .اردد

 
 : روش جستجو و انتخاب مقاله2 شكل

 

 نتایج  -5
 اوليه هايپژوهش بر مروري -5-1

 سفید، م الات فن ، م الات شام  اولی  مطالعات :پژوهش نود

 331 از. است 1333 تا 1333 از شاده منتشار اینترنت  م الات و

 %1ادهیات خا تتری و ماه    آنها ٪11 فن ، م الات ٪13 م ال ،

 دهنده  ماین هررسا  نشان. های دانشاگاه  هودنام  ت  و پایان

 زا پیرامون مویااود و هیشااتر دانش هوده فن  م الات تعداد هودن

  حاص  فردیده است. خا تتری ادهیات

 سراسر دوره در انتشاار فراوان  تحلی  و تتای  :انتشاار سااب

ها هعد از ساااب دهد    هیشااتر پژوهشنشااان م  مطالع  تحت

 .ستانتام شده ا 1333

درصد  83هیش از  :موستات فعاب در زمین  نوآوری اجتمای  

ها توسب موستات معتبر جهان  در حوزه نوآوری اجتمای  پژوهش

 هنیادجوان و ... انتام شده است.مانند تپت ، سیمپکت، 

 نوآوري اجتماعی  تعریف -5-2

 ، اجتمای ینوآور فیموجود در حوزه تعر اتیاده  ها هررسااا

ها هررساا  مدار  شاد.  یفردآور نیاساواب پژوهش  نیپاساخ اول

 نوآوری اجتمای  پژوهش، 18دردساترس مشخ  فردید    در 

   شده است. توصیف

 

 

 

24 Labels 

25 Codes 

26 Themes 

 (233)یم الات خا تتر (113م الات فن )

م الات انتخاب شده هرای 
 (113شموب و استثنا)

م الات انتخاب شده هرای 
 (113استثنا)شموب و 

م الات انتخاه  هرای 
 (338م الات انتخاه ) (13خواندن  ام )

 (18)م الات انتخاه 

 (311م الات تر ی  شده)

 (331م الات اولی )

  حذف تکراری م الات

 (133شده)

حذف  م الات

شده هعد از 

پذیرش استثناها 

و خواندن    

 (112متن)

 (333حذف) تکراری

ها  حذف م الات

  پذیرش

 (383استثناها)

  حذف تکراری م الات

 (1شده)

  تکراری م الات

 (33شده) حذف
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 تعاریف منتخب از نوآوري اجتماعی :1 جدول

 تعریف منبع

[13] 

 ها هرای توساااع  محصاااولات، فرآیندها، متدها و یا خدمات جدید و ههبود یافت  ارهرد یمل  ایده

   هرای ح  و  دهدارا   م های فعل  بت ه  روشهای جایگاین ههتری را نتااا ا  روش اسااات

    ه  شااک  ت ایاااهای هرآورده نشاادهاساات ای هرطرف  ردن مشااکلات اجتمای  ساااختار یافت 

های تحصایلات، سلامت ، اشتغاب، فرهن،، محیب زیتت و یا خدمات اجتمای  اجتمای  در زمین 

 هاشد.م 

[38] 
ای  هرآورده نشاااده را مرتفع اجتمهای جدیدی    نیازهای تااات از ایدهتنوآوری اجتماای  یبار

 د. نم 

[11] 

های جدیدی)محصولات، خدمات و سازی ایدهینوان توساع  و پیاده توان هنوآوری اجتمای  را م 

فیری رواهب اجتمای  سازد و موج  شک ها( تعریف  رد    نیازهای اجتمای  را هرآورده م مدب

 شود.های جدید م یا همکاری

[11] 

 اهداف یمبنا هر    شااود م آغاز ی ها یساارما ها معموب طوره   اجتمای نوآوری یراهکارها

 هاتیمورام یمبنا هر هلک  ،تتین شتریه یسودآور تادیا و هان یها  اهش هر آنها ریثات و یاقتصاد

 .است  اجتمای اهداف و

[31] 

تواند در فرایند مفهوم ، تغییر فرآیند یا محصاااوب، تغییر ساااازمان  و تغییر م  نوآوری اجتمای 

های جدید رواهب جدید ها ساااهامداران و حوزه تواند در زمین م  و تاثیرفذار هاشااادمال  تاامین 

 .تعام  داشت  هاشد

 هایایدهه  ی یده نویتااندفان این پژوهش، نوآوری اجتمای  

طور همامان هم نیازهای اجتمای  را جادیادی هتاااتناد  ا  ه 

د     نواهب اجتمای  جدیدی را خلق م  ند و هم رهرآورده م 

مادن ، رفاه و   هاایاث تروی  پاذیرش اجتماای ، ت ویات جاامعا

 فردد.توانمندسازی پایدار م 

 

5-3- RQ2 سيستم ارزیابی نوآوري اجتماعی یک عناصر 

 م الات تمام مویااود، این مورد در  ل  دید یک ایتاد هرای

 یک ه  11مکس  یو دا در است رای  روش یک از اساتفاده ها اولی 

ا داده شد ت قرار مویوی  تحلی  و  لم  فراوان  جتتتوی یبارت

سااا  هعد اجتمای ،  ،   درنهایت دها قرار فیردر قال   دها و تم

 اقتصادی و محیط  اهعاد اصل  ارزیاه  را شام  شد.
 

 چارچوب ارزیابی نوآوري اجتماعی :2 جدول

 هاشاخص مضامين ابعاد

 اجتمای 

 رفاه
 رفاه یموم 

  یفیت زندف   ارهران

 هراهری
 ناهراهریهای هراهر/ فرصت

 و تمر ا هر یدالت استخدام

 مدیریت دانش

 های ا تشاف (ا تتاب، جذب، ارت ای دانش)ظرفیت

 و انتشار دانش تر یب )سرمای  فکری(سازی پیاده

 یادفیری هایظرفیتو  یادفیری مت اه 

 توانمندسازی در سطوح فردی و اجتمای 

 آموزش و اهتکارات آموزش 

 شبک 

 رواهب اجتمای  و تعام 

 سازی(مشار ت و ظرفیت اتصاب)شبک 

 هاتوسع  خوش 

 

27 MAXQDA  

های تر یب  و  یف  است. این ای هرای تتای  و تحلی  دادهافاار حرف یک نرم
های ساختارنیافت  مانند ینوان یک هرنام  جهان  جهت آنالیا انواد دادهافاار ه نرم

  رود.هکار م  …ها و ها، نظرسنت ، توییتها، م الات، رسان مصاحب 
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  نترب اجتمای 

 سرمای  اجتمای 

 ایتماد

 ریایت اجتمای 

 انتتام اجتمای 

  هنتارها/  هاها / نگرشارزش فرهن،/

 فنتایش اجتمای 

 فرای ) ار داوطلبان ( فرهن، اراده

 پایداریتاثیر و 
 های نوآوری اجتمای تاثیر پروهه

 های اجتمای پایداری پروهه درج 

 هاین  اجتمای 
 های اجتمای ِ یموم هاین 

 های اجتمای ِ خصوص هاین 

 محيطی

 قانون 

 روند تطاهق قانون 

 م ررات جریم 

 اصلاحات قانون هاین  های مرتبب ها قانون و 

 اجتمای  هنگاه هاییاریوب قانون  هرای 

 حکم قانون

 حکمروای 

 تتهیم قدرت

 سبک  ردن هودج  یموم 

 پشتیبان  و محیب سیاس  هرای نوآوری اجتمای 

 شفافیت

 سرمای  طبیع 
 انرهی تتدیدپذیرانرهی و 

 حفاظت از مناهع طبیع 

 زیتت محیط 

 محیط  اصلاح محیط  و ههبود رفاه زیتت

 پذیری و خطرات زیتت محیط آسی 

 هازیافت و تولید زهال 

 اثرات ا ولوهیک تغییرات آب و هوای  و 

 هاو انتشار آلاینده پایداری محیط 

 فواهینام  و اخترایات مرتبب ها محیب زیتت 

 سلامت و ههداشت

 مراقبت و سلامت

 ه  سیتتم ههداشت ریایت و دسترس  

 فواهینام  و اخترایات مرتبب ها ههداشت 

 مالی و

 اقتصادي

 نوآوری و  ارآفرین 

 هرنام  نوآوریظرفیت هال وه هرای نوآوری و 

  تعداد اقدامات نوآوران 

 تمای  نتبت ه   ارآفرین  و نهنیت خطرپذیری

 راه اندازی و توسع 

 ها توسع  دارای  های توسع  وظرفیت

 فذاریسرمای های فعالیت

 )نادیک  سازمان (درج  تنود شر ای تعاون 

 های یموم  و خصوص (های مال ، سرمای ده )سرمای تنود در مناهع سرمای 

 نرخ اشتغاب و تعداد مشاغ  ایتاد شده یا حفظ شده

 پذیری، انت اب و / یا انتشار نوآوریم یاس

 درآمد زای 

 پول  نتای سود و زیان وتخمین ارزش 

 های درآمدجریان

 حاشی  سود

 دسترس  ه  دانش و اطلایات مال  مناهع تامین



 ... ارزشیابي نوآوري اجتماعي و ارائه چارچوب ارزیابي بررسي مفهوم
 

 

 92 8931سي و هشت، زمستان شماره  عتيصنفصلنامه توسعه تكنولوژي 
 

 فناوری اطلایات و ارتباطات  

 مناهع مال 

 زیرساخت یموم 

 حمایت و تامین مال 

 هاین  تح ی ات مرهوط ه  نوآوری اجتمای 

 اقتصاد  لان
 رشد اقتصادی

 اقتصاد اجتمای متغیرهای پول  

[83و  12، 18، 11، 13، 13، 11، 11، 12، 18، 11، 33، 31، 31، 32، 33، 33، 3، 1] برخی منابع  

های هر ساااواب پژوهش از طریق ش، یاافتا هرای روای  پژوه

های هکار رفت  در تمام مولف  ،درواقع ؛روای  محتوا تااییاد فردیاد

های معتبر پیشاااین هوده و ها هراسااااس ادهیات و پژوهشیاافتا 

ئت ینفر از اساااتید ه 2همچنین ها تشااکی  فروه  انون  شااام  

ها توساااب یلم  صااااحا  پژوهش در این حوزه و تااییاد یافت 

 ها تایید فردید. خبرفان فروه  انون ، روای  یافت 

مح  ان هرای  نترب مضااامین استخراج  خود  م ال ،در این 

و تااییاد پاایاای ، از م ایتااا  نظرات خود ها یک خبره دیگر نیا 

های اند. هرای حصااوب این منظور تعدادی از متناسااتفاده نموده

انتخاه  در اختیار یک  از خبرفان قرار فرفت و نتای  حاصااال  از 

وج  ه  یدد و ها ت  =721/3kارزیاه  شد     11طریق شااخ   اپا

شاااخ   این شااخ  مورد پذیرش واقع شاد. 333/3 داریمعن 

ک ی ه  یدد اپا هین صفر تا یک نوسان دارد و هری  م دار سنت  

دهندفان وجود  دهد توافق هین رتبنادیکتر هااشاااد، نشاااان م 

 .  [11]دارد

 بعد اجتماعی -5-3-1

های پیشاانهادشااده ممکن اساات ها ت ویت انتااتام شاااخ 

یاا رفااه و یاا یگونگ  ارتبااط آن هاا پیامدهای خاص اجتماای  

ی هامحیط  مانند موف یت تحصااایل  یا تحم  نتااابت ه  فروه

اقلیات نشاااان دهناد    یگون  نوآوری اجتمای  هر جامع  تاثیر 

ها . هرخ  از مضااامین پیشاانهادی هرای شاااخ [31]فذاردم 

خ  ها مناساا  نبوده و هرممکن اساات هرای ارزیاه  تمام نوآوری

هاشد پوشان  داشت  آوری داده همها ممکن اسات ها جمعشااخ 

سااارمای  اجتمای  و "ند. هرای مثاب، سااانتش یاا آن را تکرار  

همکاری و "ممکن اساات هتاایار مشاااه  ه  ساانتش  "هاشاابک 

هاشااد. ها توج  ه  این امر، یاریوب هاید ها نود نوآوری  "هاشاابک 

 .[11]اجتمای  و هدف ارزیاه  متناس  فردد

 بعد محيطی -5-3-2

محیب زیتت، ممکن در حوزه های اجتمای  در مورد نوآوری
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های  از یلوم طبیع  و اجتمای  هرای اساات نیاز ه  تر ی  شاایوه

ارزیاه  تاثیرات مشاتر  هر محیب زیتاات و جامع  وجود داشت  

هاشاد. تاثیرات هر تنود زیتت ،  یفیت آب و هوا و تغییرات آب و 

 نار تاثیرات هر ساالامت،  یفیت زندف  و انتااتام  هوای ، هاید در

 .[11]فیری شوداجتمایات، اندازه

ن ش سااایاسااات در حمایت از نوآوری اجتمای  ه  شاااکل  

فیرد. هااا آنکاا  تعااداد و ارزش روزافاون مورد تصااادیق قرار م 

های اجتمای  در حاب رشاااد اسااات، این مفهوم هنوز در نوآوری

هرد و هاید ها اهتکارات هیشااتر، تاثیر دوران  ود   خود ه  ساار م 

. ها  دلی  ماهیت نامطمئن و ریتاااک [13]آن را فتاااترش داد

فذاری  اف  ه  خودی موجود در نوآوری اجتمای ، اغل  ساارمای 

های توانند از راه یاریوبفذاران م افتد. سیاستخود، اتفاق نم 

و ده  ه  تح ی ات فاذاری،  ماک ماال ، هودج ح وق  و قاانون

تحریک هازار، ه  ایتاد شاارایب لازم هرای رشااد نوآوری اجتمای  

تواند شام  آموزش تر، این امر م ه  شاک  مشخ  . مک  نند

 اارفرماایاان، امکان تامین مال  در تمام مراح  فرآیند نوآوری و 

   [31]نمایش نوآوری اجتمای  از راه اختصاص دادن جایاه  هاشد

 بعد مالی -5-3-3

های اجتمای ، فیری نوآورییم هرای اندازهیک تکنیک صاااح

فذاری/ تامین مال  نوآوری اجتمای  پیش شرط لازم هرای سرمای 

فذاری/ تامین مال  منتر ه  های ساارمای اساات. تروی  مکانیتاام

فیری ماایای اجتمای  و هاای انادازهیااارورت توساااعا  روش 

قاه  توج  ه  دیدفاه تح یق، تعداد  .[31]اقتصااادی شااده اساات

فیری هااای ساااااختاااری را اناادازههااا ویژف توجه  از روش

طور مثااب، ارقام مال  یا تعداد  ار نان(، تعدادی نیا  ناد)ها م 

؛ قوانین یاا  ادهااای مثلااد)دار هاای ساااازماان تمر ا هر ویژف 

فیری ها یک جهت ا  تعداد  م  از متدلوهیرفتااری(، درحاال 

های هنتاری در ب جنب د. هاا این حادهاهنتااری را نشاااان م 

های جتمای  اسااات، اینک  نیازفیری اجتمای  مهم زمینا  اندازه
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ه  ادرا  هنتاری از  ، معمولا واهتااات خااص وجود دارد یاا خیر

 [.33]نیازهای اجتمای  است
 

 گيري بحث و نتيجه -6
فیری و ارزیااه  نوآوری اجتمااای  هاا در مورد انادازهپژوهش

اسات. در این پژوهش سع  شده است تا هر هنوز در مراح  اولی  

تر در ینوان یک خب تتره هاای  ها فیریاهمیات ینین انادازه

ن ، ایمای  تا ید فردد. از دیدفاه این م ال تح ی اات نوآوری اجت

های  ناد تاا مفهوم نوآوری اجتماای  را هرای هحث ماک م امر

ها هراین، ساااع  شاااد تاا تر فردد. یلااوهیموم  و یلم  ملموس

ساااازی تح ی ات فذشااات ، یناصااار و معیارهای ارزیاه  یکپاری 

نوآوری اجتمای  هدست آید و یاریوب شک  فرفت  تنها متمر ا 

 اقتصادی نباشد. -هر معیارهای فناوری

مند تح ی ات فذشت  روش تح یق مورد استفاده هررس  نظام

آوری شااواهد لازم هر اساااس الگوی مار هام، در راسااتای و جمع

فیری نوآوری یف نوآوری اجتمااای  و ایتاااد یااریوب اناادازهتعر

رساااد اولین پژوهش در حوزه نظر م  اجتمای  هوده اسااات    ه

 از این الگو هوده هاشاااد. در دو ده اجتمای  ها اساااتفاده  نوآوری

م  یهای متعددی از مفهوم نوآوری اجتمای  ه فذشاات ، هررساا 

تعریف نوآوری هاای متعددی درخصاااوص تلااش آماده اسااات.

ول  هیچ تواف   در مورد این تعریف  است ی  صورت فرفت اجتما

اظ سازفاری، های اجتمای  را از لحانتام نشده است. آنچ  نوآوری

سازد، در یین حاب ارزیاه  ارزشمند م  خلاقیت و جل  مشار ت

   ی  ییای نوآوری  ند. تعریف اینآنهاا را هاا یالش مواج  م 

   آیا نوآوری دهد و نیا سااانتش اینشاااکی  م اجتماای  را ت

اجتمای ، ها توج  ه  فتتردف  و تغییرپذیری آن، ه  اهداف خود 

هراساس تتمیع  تواند دشاوار هاشاد.اسات یا خیر، م دسات یافت 

تمام  تعاریف موجود از نوآوری اجتمای  و مفاهیم مرتبب ها آن، 

حایاار ارا   فردید.  حد و همتای  از این مفهوم در م ال تعریف وا

در تعریف ارا   شده هر تمام یناصر نوآوری اجتمای  ایم از تازف  

و پایداری تا نیازها و رواهب اجتمای  تا ید شااده اساات تا تعریف 

 فوق فرافیر و جامع هاشد. 

ها را هدف وساایع  از مشااتری ههای اجتمای  محدودنوآوری

های و پشااتیبان هاهرداران، مشااتریدهد    شااام  ههرهقرار م 

های و ار سنت ، در نوآوریهای  ت شود. هرخلاف مدبمال  م 

دهند ممکن است ها را م اجتمای ،  تاان     خرج این نوآوری

طور )یا حداق  ه داز آن اساااتفااده نکرده و از آن ساااودی نبرنا

های پیشاانهادی در متاات یم از آن سااودی نبرند(. هناهرین، ارزش

 د    هر یک از اینفیرای شک  م   ه  فون های اجتماینوآوری

جتمای  و/یا اقتصادی های اموارد را در امتداد تولید و  ت  ارزش

د، درنتیتاا  هرای ارزیاااه  موف یاات یااک نوآوری هاادف قرار دهاا

 های اجتمای ،اجتماای  نیاازمناد سااانتش تاثیر در هم  حوزه

را   یاریوب ااساااس، همینمحیط  و اقتصااادی خواهیم هود. هر

شاااده اولین پژوهش ارزیااه  نوآوری اجتمای  هراسااااس الگوی 

 1مار هام اسااات    قادر ه  ارزیاه  نوآوری اجتمای  هر اسااااس 

ساطم اصال  اجتمای ، اقتصادی و محیط  و ها  مک مضامین و 

های  م  و  یف  فردآوری شااده اساات. نظر ه  اینک  شاااخ 

ثراز امت محیب و  واهتت  ه ماهیت نوآوری اجتمای  از جنس نرم،

هدف اسااات؛ هناهراین، تتویا و   هاا و هنتاارهاای جاامعاارزش

  روش درسااات  شاااورهای دیگرهای اساااتفاده از الگوها و مدب

های هر دو ساااواب پژوهش ها روای  و پاایای  یافت  [.3ت]نیتااا

 استفاده از تایید خبرفان داخل  ایتبار اثبات فردید.

یک رویکرد یندهعدی  پیچیاده هودن نوآوری اجتمای ، وجود

یناصاار ارزیاه  نوآوری اجتمای  در این  ارزیاه  را ه  دنباب دارد.

های پرتکرار مند ها غرهالگری شااااخ از یک مطالع  نظام م االا 

ها ممکن های پیشنهادی هرای شاخ هدست آمد. هرخ  از م ول 

ا هو هرخ  شاخ  ها مناس  نبودهاست هرای ارزیاه  تمام نوآوری

پوشااان  داشاات  هاشااد یا آن را آوری داده همعاساات ها جم ممکن

 ایتاد در های ارزیاه  نوآوری اجتمای طرح شااااخ  .دتکرار  ن

شااک  دادن ه   و فذاریساارمای  تصاامیمات دانش، هدایت پایگاه

 هرای های ارا   شدهطرح شااخ  .موثر اسات یموم  سایاسات

د و ه  هومفید خواهد  حوزه این توساااع  در اجتماای  نوآوری

 ارفیری طرح فوق  فردد ها اجرا و همح  ان این یرص  توصی  م 

فذاری آن اقدام    هازخورد یملیات ، نتابت ه  صح در یم  و ارا

 د.نمای
 

 پيشنهادها: -7

واهتاات  ه   نوآوری اجتمای     دهدم  نشااان این مطالع 

رزیاه  ا مختلف یناصر توصیف و  شف هرای هناهراین،؛ است زمین 

ی در آن ازمین  تح ی ات هاید نوآوری اجتمای  یاک یااریوب

توانای  سنتش ارزش نوآوری اجتمای  نتای   .شاود انتام ارتباط

تایید این  موثری هر مویاویات اجتمای  اقتصاادی خواهد داشت.

یاریوب در یم  یا ارزیاه  ها اسااتفاده از دانش تخصااصاا ، فام 

 .هعدی تح یق است
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