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 مقدمه
 و دیتول یساختارها در راتییتغ ؛یطیمح ستیز جمله از یدیکل یها موضوع با امروز نینو جامعة

 دولت و بازار .است مواجه یکیتکنولوژ راتییتغ و خدمات ةارائ به محصول دیتول از رییتغ ها؛ وهیش
  شکست یسنت یکردهایرو و متعارف یها وهیش از استفاده با یاجتماع یها چالش به یدگیرس در

 راتییتغ و ینابرابر شیافزا ت،یجمع یریپ فقر، مانند یاجتماع یها چالش ظهور و اند خورده
 ظهور یرفتار ماتیتنظ دیجد یساختارها و الگوها ،ضمندر .کند یم دیتهد را جوامع یتیجمع

 از منابع تیمحدود ن،یبنابرا است؛ رییتغ حالدر ها نسل نیب مناسبات و ها ارزش ن،یهمچن .اند افتهی
 یاعتمادیب عالوه، به .(Hubert, 2010; Domanski et al., 2017) است یاصل یها دغدغه و ها چالش

 یاعتماد یب نیا که است افتهی شیافزا خدمات و محصوالت کنندگان افتیدر و دهندگان ارائه نیب
 یاجتماع یازهاین و مشکالت به یتوجه یب و یاقتصاد منفعت بر شتریب تمرکز و دیتأک ةجینت در

 یبرا دیجد یها حل راه افتنی ،یطیشرا نیچن در (.Osburg & Schmidpeter, 2013) است
 عامل کی ،باز ینوآور یالگوها ظهور به توجه با جامعه منفعت تحقق و ازهاین به ییپاسخگو

 از یعیوس فیط دادنانجام ازمندین مهم نیا .(1395 همکاران، و یداود) است یانکارنشدن یدیکل
 یگذار اشتراک پاسخ، افتنی یبرا ها دهیا ارائة ازها،ین ییشناسا از ها، آن مشارکت با ها تیفعال

 الزم جةینت به یابیدست تا موجود یها حل راه بهبود و دیجد یها حل راه افتنی در مشارکت ها، افتهی
 و آن از استفاده و یاجتماع دةیا کی انتشار .است مداوم یندیفرا در یزندگ تیفیک بهبود بر یمبن

 و مواجهه در ای شود یم مشکل کی بر غلبه موجب یاجتماع ینوآور کی به آن کردن لیتبد سپس
 توسعة یها دهیا .دارد یمؤثر اریبس سهم جامعه در یمیقد ای دیجد یاجتماع ازین کی به پاسخ

 ن،یبنابرا باشند؛ گرید میمفاه از مؤثرتر که شوند یم لیتبد یاجتماع ینوآور به یهنگام یاجتماع
 ,Hubert, 2010; Millard, 2012; Moulaert & Lille) دشو یم استفاده ها آن از و دونش یم رفتهیپذ

2007; Noya, 2011.) ینوآور یریگ شکل موجب یاجتماع یها ستمیس ساختار و تیشخص 
 ,Butkeviciene) دگذار یم ریتأث یاجتماع یها ستمیس بر زین یاجتماع ینوآور و دوش یم یاجتماع

 و ییاجرا ،یعلم مختلف یهاندیفرا در یاجتماع ینوآور نفوذ ریاخ یاه سال در ،رو نیا از (.2009
 یاجتماع یازهاین به پاسخ یبرا دیجد یمیپارادا عنوان به و افتهی یا ندهیفزا اریبس رشد یحکومت

 و موضوع ،نیا وجود با .(1395 ،یهرانک کشتکار ؛Howaldt & Schwarz, 2010) است شده رفتهیپذ
 ،یهرانک کشتکار و یدهکرد ینیمب) است یریگ شکل حالدر و دیجد ،یاجتماع ینوآور اتیادب
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 و محدود طرف کی از یداخل اتیادب در گرفته انجام یها پژوهش و مطالعات ،ژهیو به .(1394
 به توجه با . اندشده یمنته یمورد مطالعة ای یشناسمفهوم به فقط گرید طرف از و شمارند اندک

 افتنی ،ردیپذ یم ریتأث شتابان یاجتماع یها چالش و راتییتغ از جوامع ریسا مانند زین ما کشور نکهیا
 تاکنون گرفته صورت یها یبررس براساس .است یلزاما یبوم یارهایمع بر یمبتن مناسب یها پاسخ

 ینوآور قالب در ازهاین به پاسخ در جامعه یهمکار و مشارکت یبرا یعلم قیتحق و پژوهش
 و بیغر جامعه نخبگان نزد در یاجتماع ینوآور گفتمان گر،ید انیب به .است نگرفته انجام یاجتماع

 یامر آن یراهبرد یالگو ةارائ و یاساس یها مؤلفه و ابعاد شناخت ن،یبنابرا ؛است نامأنوس
 از متأثر و طیمح به وابسته نرم، جنس از یاجتماع ینوآور تیماه ،ژهیو به .است ریناپذ اجتناب
 یجمهور در -یاجتماع ژهیو به -هنجارها و ها ارزش  و است هدف ةجامع یهنجارها و ها ارزش
 ینوآور اتیادب خاستگاه عنوان به غرب ژهیو به و جوامع گرید با یادیبن تفاوت رانیا یاسالم

 یادهایبن و مؤسسات جوامع، و کشورها یالگوها از استفاده و زیتجو امکان ن،یبنابرا ؛دارد یاجتماع
 از یراهبرد یالگو کی نبود ،قیتحق نیا یاصل مسئلة رو، نیا از .ندارد وجود یالملل نیب و یجهان

 هدف مبنا، نیا بر .است یرانیا یاسالم جامعة یها ارزش و هنجارها بر یمبتن یاجتماع ینوآور
 از پس ،راستا نیا در .است یاجتماع ینوآور یراهبرد یالگو ارائة حاضر، پژوهش یاصل

 دو حداقل از پس ابعاد نیا .شد احصا الگو کالن گانة هشت ابعاد ،یاکتشاف مطالعات دادن انجام
 ISM روش .دندش یبند سطح پسس و یعامل دییتأ ابتدا خبرگان، به مراجعه مرحله

 از یکی 1
 که است یتعامل یریادگی ندیفرا ،یریتفس یساختار یساز مدل .است عوامل یبند سطح یها روش

 کندیم یبررس را مسئله کی میمفاه نیب ارتباط یچگونگ خبرگان یگروه ینظرها ریتفس قیطر از
 و تقدم کردن مشخص بر افزون و کند یم جادیا میمفاه از یا دهیچیپ مجموعة از جامع یساختار و

 در را دهیچیپ مجموعة کی عناصر رابطة شدت و جهت گر،یکدی بر عناصر یرگذاریتأث تأخر
 .(Kannan et al., 2008) کند یم نییتع یمراتب سلسله ساختار

 

 قیتحق نةیشیپ و ینظر یمبان بر یمرور
 است شده  ارائه یمتعدد فیتعار «یاجتماع ینوآور» نةیزم در تاکنون :یاجتماع ینوآور

                                                 
1. Interpretive Structural Modeling 
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 در یدیلک ردکیرو سه اساس، نیبرا .شود یم مشاهده 1 جدول در منتخب فیتعار یبرخ که
 (:Bassi et al. 2016) از است عبارت یاجتماع ینوآور نةیزم

 ای بازار ،یسنت طور به سو کی از که دده یم پاسخ یاجتماع مسائل به: یاجتماع یتقاضا .1
 ریپذ بیآس یها گروه ها آن هدف گرید یسو از و دهند پاسخ آن به توانند ینم موجود ینهادها

 است؛ جامعه در
 و یاقتصاد ،یاجتماع ادغام قیطر از یاجتماع یها ینوآور بر: یاجتماع یها چالش .2

 دارد؛ دیتأک یطیمح ستیز
 و نهادها نیب روابط در راتییتغ و یسازمان  توسعة ندیفرا به: کیستماتیس راتییتغ .3

 ساختارها ،راهبردها باورها، و ها نگرش در تحوالت به سطح نیا ن،یهمچن .دارد اشاره نفعان یذ
 انیم وندیپ و مؤسسات تیمسئول و تیمأمور کار، یها روش و خدمات ،یسازمان یهاندیفرا و

 .است مرتبط گرانیباز مختلف فیط و ها آن

 

 (1394 ،یهرانک کشتکار و یدهکرد ینیمب) یاجتماع ینوآور از منتخب فیتعار یبرخ. 1 جدول
 منبع فیتعر

 ،اهداف در هم و روش در هم که هستند ییها ینوآور ،یاجتماع یها ینوآور
 .هستند یاجتماع

Grice et al. 
(2010( 

 یازهاین زمان هم طور به که (ها مدل و خدمات محصوالت،) دیجد یها دهیا
 یاجتماع روابط و ها یهمکار و کند یم برآورده ها نیگزیجا از مؤثرتر را یاجتماع

 جامعه یبرا هم که هستند ییها ینوآور ،گرید  عبارت به ؛سازد یم فراهم را دیجد
 .دهند یم شیافزا عمل یبرا را جامعه تیظرف  هم و اند مطلوب

Young 
Foundation 

(2012); Murray 
et al. (2010) 

 از دارتریپا و کارآمدتر مؤثرتر، که یاجتماع مسائل یبرا دیمف و دیجد حل راه هر
 کی عنوان به جامعه به اول درجة در آن یدیتول ارزش و باشد موجود یهاروش

 .فرد نه باشد داشته تعلق کل

Phillis et al. 
(2008) 

 یاجتماع یازهاین رفع یبرا رگذاریتأث دیجد یها حل راه ارائة دنبالبه یاجتماع ینوآور
 .است مدل و هاندیفرا محصوالت، قیطر از دیجد یاجتماع روابط جهیدرنت و

OECD (2016) 

 و ها دهیا یاجرا و توسعه قیطر از جامعه کی ییتوانا تحقق به یاجتماع ینوآور
 محصوالت، د؛یجد یاقتصاد ای یاسیس ،یاجتماع یهاندیفرا د؛یجد یها وهیش

 .دارد اشاره ...و دیجد یها استیس د؛یجد یها ستمیس و خدمات

Ngonzi (2016) 

 ها، نرم چارچوب در یاجتماع مسئلة به که است یا ینوآور هر یاجتماع ینوآور
 که یا گونه به ،دهد یم پاسخ یتوانمندساز هدف با یبوم یها یهنجار و ها ارزش

 .باشد جامعه و تیحاکم یتمندیرضا و یکارآمد آن، یینها جةینت و ریتأث

 هرانکی کشتکار
(1395) 
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 در یعموم و یدولت یها بخش منابع و قدرت کاهش: یاجتماع ینوآور تیاهم
 یاجتماع مسائل به توجه در محسوس رییتغ موجب شرفتهیپ یکشورها یحت کشورها از یاریبس

 به جامعه، نیب در داریپا توسعة و نفوذ قیتعم یبرا ها شرکت و ها سازمان تالش .است شده
 خود سود یحداکثر کسب در یسنت اهداف و ها حل راه از فراتر ییکارهاراه به ژهیو توجه
 را آن و یسازمان ینوآور در را یاجتماع ینوآور کوشند یم ها آن ،نیبنابرا ؛است شده منجر

 که هستند رو هروب ییها فرصت با یامروز جوامع .دهند قرار وکار کسب محور و هسته در زین
 & Millard, 2012; Moulaert) دارد دنبالبه را یاجتماع طیشرا بهبود ها آن مناسب انتخاب

Lille, 2007.) یاجتماع ینوآور اندکرده انیب (2015) 1دوبله از نقل به پالووا و سبستووا، 
 و حل را یاجتماع مشکالت ،آورد یم ارمغان به جامعه در را جلو به رو تحول و یشاداب ،یتازگ

 در اروپا ونیسیکم در ،مبنا نیا بر (.Sebestova & Palova, 2017) کندیم جادیا ارزش و منفعت
 و کوالین (.Pulford et al., 2011) است شده یاجتماع ینوآور به یا ژهیو توجه 2020 راهبرد

 نیا و است مواجه یدیکل موضوع چهار با یامروز نینو جامعة معتقدند زین (2011) همکاران
 :(Nikala et al., 2011) شود یم یاجتماع یها ینوآور گسترش موجب موضوعات

 ،یطیمح ستیز رشد حالدر مشکالت به پاسخ ضرورت :یطیمح ستیز موضوعات .1
 مواد و یباد یها ابیآس افت،یباز) کارها دادن انجام یبرا دیجد یها راه افتنی به را جامعه

 است؛ کرده مجبور (یمحل ییغذا

 موجب یاقتصاد و یاجتماع مداوم راتییتغ :ها وهیش و دیتول یساختارها در راتییتغ .2
 بودجة کاهش .شود یم یبازنشستگ و یریپ تیجمع تعداد شیافزا و کار یروین یتقاضا کاهش

 حل راه افتنی به ازین آن، رینظا و یخصوص گرانیباز رشد به رو تیاهم و یرفاه خدمات
 سازد؛ یم برجسته را توسعه مشکالت

 یاساس یها یدگرگون و تحوالت ةجینت در :خدمات ارائة به محصول دیتول از رییتغ .3
 است؛ افتهی رییتغ محور خدمات ةیپا بر یزندگ یمبنا که است نیا بر اعتقاد جوامع،

 یاهخطر کاهش و غلبه امکان اطالعات، و ارتباطات یفناور توسعة :یا فناورانه راتییتغ .4
 اطالعات و ارتباطات یفناور .است ساخته فراهم را یاجتماع یکیزیف ییجدا از یناش

                                                 
1. Dobele 
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 دیخر شبکه، پزشک) است کرده لیتسه را دیجد یها دهیا اشاعة زین و خدمات یساز فراهم
 (....و تالیجید کتابخانه ،یکیالکترون

 ارائه یمتعدد یها مدل ،یاجتماع ینوآور ندیفرا نةیزم در: یاجتماع ینوآور ندیفرا
 ینوآور تحقق یحلقو یا مرحله شش یهاندیفرا (2010) همکاران و یمورا .است شده 

 دیبا که مشکل کی صیتشخ با ینوآور اول مرحلة در ،اساسنیابر .ندا هداد ارائه را یاجتماع
 و منابع از یا گسترده فیط شامل ییها دهیا و ها طرح دوم، مرحلة در. شود یم آغاز دشو حل

 آزمونه یها پروژه ای هیاول یها نمونه ،سوم مرحلة در .دابی یم توسعه و شود یم یبررس تجارب
 یها وهیش در ها آن یاجرا و ها دهیا آزمون .ابندی یم توسعه دیجد یها دهیا شیآزما یبرا

 طول از نانیاطم یبرا مرحله نیا رد؛یگ یم صورت چهارم ةمرحل در داریپا یجار و روزمره
 آن در که است یپنجم مرحلة ع،یوس اسیمق در اجرا و انتشار .است الزم ینوآور عمر

 شده گرفته درنظر گرید ماتیتنظ در نوآورانه یها حل راه قیتصد آوردن دست به یبرا ها راهبرد
 راتییتغ همان یعنی یاجتماع یها ینوآور یینها هدف تحقق یبرا ششم، ةمرحل در .است

 مسئلة کی به دیجد کامالً کردیرو جادیا و قدرت توازن ،روابط یدگرگون مانند کیستماتیس
 یها ینوآور ،گرید یگزارش در .شود یتالش م (Murray et al., 2010) آن رینظا و یاجتماع
 هدف با آن یساز ادهیپ باشد، زیآم تیموفق اگر و دشو یم شروع دهیا از معمول طور به یاجتماع

 (دیجد استیس کی ای دیجد یگذار هیسرما مانند) ییهاندیفرا قالب در دیجد مدل نیا حفظ
 د،شو اجرا عیوس اسیمق در که است نیا یینها مرحلة .ردیگ یم صورت مجموعه در
 Young) شود یم هنجارها از یبخش و کند یم جادیا یواقع اثر دیجد کردیرو که یطور به

Foundation, 2012.) چارچوب ندیفرا مدل ،1ایآس تیریمد ةسسؤم در (2013) الیآالر و هررا 
ینهاد و یسازنظام ،یساز ادهیپ ،توسعه ،یابیارز ةمرحل پنج قالب در را یاجتماع یها ینوآور
 یهرانک کشتکار و یدهکرد ینیمب (.Herrera & Alarilla, 2013) اند کرده یبند دسته کردن

 ها مدل نیا در اتفاق مورد مراحل نیتر مهم ،یندیفرا مدل 12 بر بالغ یبررس و مطالعه با (1395)
 یبرا یساز آماده نه؛یزم شیپ جادیا ؛کمشتر حس جادیا ؛ینیآفر هم قالب هشت در را

 اسیمق در اجرا یبرا یساز آماده ؛یساز ادهیپ استنتاج، نمونه؛ نیاول دیتول ه؛یاول یساز نمونه

                                                 
1. Asian Institute of Management 
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 که شود یم دیتأک اکنون ،هرحال به .نددکر یبند دسته عیوس اسیمق در اجرا تینهادر و عیوس
 ینیمب) دشو یم یمنته محصول به و شروع دهیا از یگرید ینوآور هر مانند یاجتماع ینوآور

 (.1395 ،یهرانک کشتکار و یدهکرد
 

 قیتحق روش
 یشیمایپ ،اطالعات یگردآور برحسب و یا توسعه یکاربرد هدف اساسبر حاضر پژوهش

 یشیمایپ و یدانیم ،یا کتابخانه یها روش از یا زهیآم و قیتلف با ازین مورد اطالعات .است
 فیتعر صد کی از شیب یفیک یمحتوا لیتحل الگو، ابعاد به یابیدست منظور به .شد یآور جمع
 کشورها، تجارب زین و معتبر یها گزارش و کتب مقاالت، محقق، یسو از شده یآور جمع

 ةپروژ زین و «یاجتماع ینوآور تبادل مرکز» ،«انگی ادیبن» مانند شرویپ مؤسسات و ادهایبن
 با مفصل یها مصاحبه زین و گرفت صورت 1«یس تپ» عنوان با نهیزم نیا در اروپا ونیسیکم

 در .شد منجر مؤلفه 28 همراه به بعد هشت ییشناسا به تیدرنها که گرفت انجام خبرگان
 .دوش یم آورده ها مؤلفه و ابعاد 3 جدول در و شود یم مشاهده یکدگذار از یا نمونه ،2 جدول

 

 یکدگذار از یا نمونه .2 جدول
 ها مفهوم ها مقوله قضیه

توا
مح

 

 به معطوف
 هدف

 اجتماعی

 زندگی کیفیت بهبود
 جامعه و فردی

 کارگیری به و شناسایی ،شدهگم افراد شدن مشاهده
 تحقق ،جامعه های چالش به پاسخ ،جدید مشاغل

 . ...و مولد ةجامع
... ... 

 نیازهای به پاسخ
 نشده برآورده

 یافتن ،نشده برآورده نیازهای و ها چالش به پاسخ
 ناکارآمد سنتی های شیوه برای جایگزین های حل راه
 . ...و

 نیازهای به پاسخ
 جدید

 . ...و نشده شناخته نیازهای ،جامعه مطلوب های آرمان

 ینیکارآفر
 یاجتماع

... ... 

                                                 
1. TEPSIE 



1395 زمستان، 4 شمارة ،9 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة                      

 

678  

 محتوا لیتحل از مستخرج یها مؤلفه و ابعاد .3 جدول
 مؤلفه بعد

 و افراد بین متقابل انسانی های ارزش ،جمعی طلبیکمال ،خدامحوری ارزشی مبانی
 .مقررات و قوانین ،اجتماعی مسئولیت و تعهد ،جامعه

 .کارآفرینی فضای و فرهنگ ،تحوالت فشار ،مطالبات فشار ،اجتماعی فرهنگ اجتماعی فضای
 .اجتماعی منابع ،(اقتصادی) مالی منابع ،انسانی منابع منابع

 و تحقیق مراکز و دانشگاه ،خانواده ،صنعت و بازار ،دولت و حاکمیت نهادها و ساختارها
 .غیرانتفاعی نهادهای و ها سازمان ،توسعه

 و توسعه نظام ،پرورش و  آموزش نظام ،حمایتی های برنامه و ها سیاست ها گذاری سیاست و مشی خط
 .شنیداری و گفتاری جمعی های رسانه ،اجتماعی نوآوری گسترش

 .اجتماعی کارآفرینی و اجتماعی هدف به معطوف ،عمومی خدمت و کاال ایدة محتوا
 .سازمانی مدیریت و اجتماعی دگرگونی و تحول فرایند
 .توانمندسازی و سازی ظرفیت خوب حکمرانی

 

 .شدند گرفته کاربه کرتیل ییتا پنج فیط با (اول) هیاول ةنامپرسش یطراح در ها مؤلفه و ابعاد نیا
 یعلم رتبة با نفر کی شامل خبرگان از نفر پنج به مراجعه با پرسشنامه نیا یصور و ییمحتوا ییروا

 (دوم) یینها مةپرسشنا .شد دییأت یجزئ اصالحات دادن انجام از پس و اریدانش نفر چهار و تمام استاد
 جینتا .شد افتیدر شده لیتکم پرسشنامة 94 تعداد نیا از و ارسال آزمون جامعة نفر 114 یبرا
 .گرفت قرار Smart PLS و SPSS افزار نرم در یآمار لیتحل یمبنا یافتیدر

 .گرفت انجام پرسشنامه نیا یها افتهی لیتحل ةجینت در مدل و یریگ اندازه یابزارها برازش
 و ییشناسا روش ،بود ناشناخته قیتحق نیا زمونآ ةجامع ابتدا نکهیا به توجه با است ذکر انیشا

 هیاول خبرگان .بود 1یبرف گلوله صورت به و ناهمگون همگون، هدفمند، صورت به یریگ نمونه
 امور و ینوآور حوزة در سال 20 یباال ییاجرا سوابق یدارا» طیشرا با یرتصادفیغ صورت به

 یزیر برنامه و یگذار استیس حوزة در سال 10 یباال کالن یتیریمد سوابق یدارا» ؛«یاجتماع
 انتخاب «یاجتماع امور و ینوآور حوزة در یعلم سوابق یدارا» و «یاجتماع امور و ینوآور
 گر،یکدی رب الگو گانة هشت ابعاد یریاثرپذ ای یاثرگذار یچگونگ نییتع منظور به .شدند
 از نفر 25 اریاخت در و شد یطراح یریتفس یساختار مدل وةیش به (سوم) یبعد ةنامپرسش

                                                 
1. Snowball Sampling 
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 نفر 10 ،یاستاد یعلم رتبة با نفر 6 نخست، پرسشنامة به دهندگان پاسخ از نفر 5 شامل خبرگان
 یاثرگذار پرسشنامه، نیا از یافتیدر یها داده اساسبر .گرفت قرار یاریاستاد نفر 4 و یاریدانش

 ارتباطات ییشناسا و «یریتفس یساختار یساز مدل» و شد نییتع گریکدی بر ابعاد یریاثرپذ ای
 یخروج دییتأ و یاعتبارسنج هدف با .گرفت انجام یینها مدل نیتدو و عناصر یمفهوم

 هیته (چهارم) یینها پرسشنامة سوم، پرسشنامة جینتا از حاصل «یریتفس یساختار یساز مدل»
 .گرفت قرار یقبل نفر 25 همان اریاخت در و شد
 

 ها افتهی

 شامل مدل یاصل سازة دمانیچ ،یعامل یبارها شدنظاهر یبرا: بیضرا یعامل لیتحل

 یعامل یبارها بیضرا جینتا که گرفت انجام 3 ةنسخ Smart PLS افزار نرم در ها مؤلفه و ابعاد

 هستند 4/0 از باالتر ای یمساو یعامل یبارها بیضرا ریمقاد همة .شود یم مشاهده 4 جدول در

(Hulland, 1991) نظر از .است الگو ةمؤلف 28 و بعد 8 تمام بودنمناسب دهندة نشان که 

 با «یارزش یمبان» بعد و باالترین 964/0 با برابر یعامل بار بیضر با «منابع» بعد ،دهندگان پاسخ

 .است الگو در ترین پایین 400/0 با برابر یعامل بار بیضر

 شد محاسبه 1یبیترک ییایپا و کرونباخ یآلفا بیضر ،ییایپا تیوضع سنجش یبرا :ییایپا

 ییایپا و کرونباخ یآلفا بیضرا ،4 جدول طبق .شود یم مشاهد 4 جدول در آن جینتا که

 مدل مناسب برازش ن،یبنابرا ؛است 7/0 از شتریب مدل یاصل یها مؤلفه و ابعاد تمام یبرا یبیترک

 (.171 :1393 رضازاده، و یداور) دشو یم دییأت یریگ اندازه

 استفاده واگرا ییروا و همگرا ییروا اریمع دو از ها مؤلفه و ابعاد ییروا نةیزم در :ییروا

 و فورنل .دشو یم یبررس خود یها پرسش با سازه هر یهمبستگ زانیم همگرا، ییروا در .شد

 رضازاده،و  ی)داور اند کرده یمعرف باال با 5/0 را AVE یبرا مناسب مقدار (1981) الرکر

 به توجه با .شود یم انیب 4 جدول در زین AVE همان ای همگرا ییروا جینتا (.135 :1393

 و مدل یهمگرا ییروا پنهان، یرهایمتغ همة یبرا 5/0 از بیضر نیا مقدار بودنتر بزرگ

 .شود یم دییأت یریگ اندازه یها مدل بودن مناسب

                                                 
1. Composite Reliability 
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 یریگ اندازه یها مدل برازش .4 جدول
 سازه یعامل بار بیضر کرونباخ یآلفا یبیترک ییایپا ییهمگرا ییروا

 یارزش یمبان 400/0 915/0 914/0 715/0
 یخدامحور 958/0 846/0 897/0 688/0
 یجمع یطلب کمال 961/0 955/0 967/0 880/0
 متقابل یانسان یها ارزش 926/0 709/0 789/0 502/0
 یاجتماع تیمسئول و تعهد 854/0 736/0 827/0 560/0
 مقررات و نیقوان 772/0 771/0 684/0 501/0
 یگذار استیس و یمش خط 952/0 945/0 976/0 911/0
 یتیحما یها برنامه و ها استیس 946/0 711/0 813/0 503/0
 پرورش و  آموزش نظام 948/0 804/0 800/0 517/0
 یاجتماع ینوآور گسترش نظام 956/0 850/0 900/0 694/0
 یجمع یها رسانه 968/0 922/0 984/0 824/0
 نهادها و ساختارها 948/0 965/0 861/0 898/0
 دولت و تیحاکم 933/0 797/0 870/0 554/0
 صنعت و بازار 938/0 794/0 867/0 935/0
 خانواده 967/0 942/0 959/0 853/0
 توسعه و قیتحق مراکز و دانشگاه 967/0 944/0 960/0 858/0
 یرانتفاعیغ ینهادها و ها سازمان 932/0 763/0 848/0 596/0
 منابع 964/0 842/0 866/0 684/0
 یانسان منابع 795/0 915/0 946/0 854/0
 (ی)اقتصاد یمال منابع 889/0 736/0 780/0 507/0
 یاجتماع منابع 793/0 762/0 842/0 574/0
 یاجتماع یفضا 564/0 875/0 978/0 610/0
 یاجتماع فرهنگ 786/0 733/0 825/0 590/0
 مطالبات فشار 726/0 733/0 834/0 566/0
 تحوالت فشار 786/0 786/0 860/0 576/0
 ینیکارآفر یفضا و فرهنگ 823/0 734/0 826/0 492/0
 محتوا 636/0 895/0 916/0 786/0
 یعموم خدمت و کاال دةیا 857/0 712/0 819/0 540/0
 یاجتماع هدف به معطوف 925/0 792/0 789/0 501/0

 یاجتماع ینیکارآفر 876/0 774/0 849/0 538/0
 ندیفرا 926/0 848/0 900/0 819/0
 یاجتماع یدگرگون و تحول 945/0 803/0 864/0 562/0
 یسازمان تیریمد 863/0 705/0 835/0 628/0
 خوب یحکمران 920/0 942/0 952/0 908/0
 یساز تیظرف 927/0 817/0 872/0 580/0
 یتوانمندساز 978/0 957/0 957/0 761/0

 

 

 

 

 

 

 تمام AVE جذر مقدار ،اساس نیبرا . شود یمشاهده م 5 جدول در واگرا ییروا یبررس جینتا

 امر نیا که است شتریب ها آن انیم یهمبستگ مقدار از س،یماتر قطر در اول مرتبة یرهایمتغ

 .دهد یم نشان را یریگ اندازه یها مدل خوب برازش و مناسب یواگرا ییروا
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 قیتحق یرهایمتغ یواگرا ییروا .5 جدول

 ساختارها
 نهادها و

 ندیفرا منابع
 و یمش خط

 ها یگذار استیس
 یمبان
 یارزش

 محتوا
 یفضا

 یاجتماع
 حکمرانی

 خوب
 ها سازه

 خوب حکمرانی 935/0 - - - - - - -
 یاجتماع یفضا 623/0 781/0 - - - - - -
 محتوا 326/0 755/0 887/0 - - - - -
 یارزش یمبان 220/0 601/0 809/0 846/0 - - - -
 ها یگذار استیس و یمش خط 245/0 355/0 154/0 199/0 948/0 - - -
 فرایند 804/0 731/0 538/0 397/0 163/0 905/0 - -
 منابع 290/0 500/0 396/0 366/0 910/0 272/0 827/0 -
 نهادها و ساختارها 242/0 350/0 152/0 135/0 945/0 162/0 820/0 948/0
 

 

 از یا مجموعه آن در که است یتعامل یریادگی ندیفرا: یریتفس یساختار یساز مدل

 به روش نیا .شوند یم یساختارده جامع، مند نظام مدل کی در مرتبط هم به و مختلف عناصر

 ,.Faisal et al) دنک یم کمک ستمیس کی عناصر انیم دهیچیپ روابط به یهد جهت و جادیا

 آن در و است یگروه قضاوت کی یساز مدل که است نیا یریتفس یگذار نام .(2006

 بودن یساختار لیدل .باشند ارتباط در گریکدی با چگونه و عوامل کدام شود یم یریگ میتصم

 .شود یم استخراج مختلف عوامل نیب از روابط، از یا مجموعه از یکل یساختار که است نیا

 و عوامل نیب شده ییشناسا خاص روابط رایز ،است یالگوساز روش کی مدل نیا ،تیدرنها

 عناصر و ابعاد تعداد که است مناسب اریبس یزمان مدل نیا .شود یم عرضه یکل ساختار زین

 (.Aloini et al., 2012) شود عناصر نیب روابط شدن دهیچیپ سبب و ابدی شیافزا مطالعه مورد

 .شود یم انیب یریتفس یساختار یساز مدل ندیفرا ،ادامهدر

 و یاکتشاف مطالعة دادن انجام ةجینت در :رهایمتغ انیم روابط و مرتبط یرهایمتغ ییشناسا ؛اول گام

 .دش دییأت و ییشناسا مؤلفه 28 و بعد 8 ،شوندگان پرسش پاسخ از حاصل یها افتهی زین

 و مطالعه یها شاخص و ابعاد از سیماتر نیا 1:یساختار یخودتعامل سیماتر لیتشک ؛دوم گام

 ندیفرا متخصصان و خبرگان .شود یم لیکتش یمفهوم روابط حالت چهار از استفاده با ها آن سةیمقا

 .است 6 جدول شرح به یمفهوم روابط حالت چهار .دکنن یم لیمکت را سیماتر نیا یمحور

                                                 
1. Structural Self Interaction Matrix 
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 عالئم یراهنما .6 جدول

V A X O 
 j ریمتغ تحقق به i ریمتغ

 .کند یم کمک
 i ریمتغ تحقق به j ریمتغ

 .کند یم کمک
 هم تحقق به i و j ریمتغ

 .کنند یم کمک
 یا رابطه j و i ریمتغ

 .ندارند
 

 سیماتر ،0-1 یگذاریجا قانون از استفاده با :1هیاول یابیدست سیماتر لیتشک ؛سوم گام
 .شود یم لیتبد هیاول یابیدست سیماتر به یساختار یخودتعامل

 i عنصر اگر ،یتعد تیخاص طبق :(یینها) شده اصالح یابیدست سیماتر لیتشک ؛چهارم گام
 k عنصر به دیبا زین i عنصر آنگاه د،شومنجر  k عنصر حصول به j عنصر و شودمنجر  j عنصر به

 نیا به که شود یم داده نشان *1 صورت به ریمتغ دو ةرابط منطق، نیا یریکارگ به با .دشومنجر 
 .ندیگو یم یینها یابیدست سیماتر ای شده اصالح یابیدست سیماتر مرحله،
 (یابیدست )قابل ها یخروج مجموعة دیبا ابعاد یبند سطح یبرا :ابعاد سطوح نییتع ؛پنجم گام

 یابیدست قابل مجموعة .شود استخراج یافتیدر سیماتر از بعد هر )مقدم( یها یورود و
 مجموعة .باشند شده ظاهر کی صورت به ارهایمع عدد ،سطرها آن در که است یا مجموعه

 .دنباش ظاهرشده کی صورت به ارهایمع عدد ها، ستون آن در که است یا مجموعه زین مقدم
 را تیاولو اول سطح باشد، یابیدست قابل مجموعة با برابر مجموعه دو اشتراک که یسطر نیاول

 از ،است شده مشخص آن سطح که ییارهایمع ای اریمع سطح، نییتع از پس .کند یم مشخص
 نییتع ماندهیباق یرهایمتغ یتمام که شود یم تکرار یزمان تا عمل نیا و شود یم حذف جدول
 .دوش یم میترس شده نییتع سطوح از استفاده با رهایمتغ یینها شکل .شوند سطح

 یاجتماع ینوآور یراهبرد یالگو ابعاد یبند سطح :الگو ابعاد یینها میترس ؛ششم گام
 .آمد دستبه 7 جدول با برابر رانیا یاسالم یجمهور

 

 ابعاد یینها یبند سطح .7 جدول

 سطح ابعاد
 1 محتوا ؛فرایند سازی؛ ظرفیت و حکمرانی

 2 ها گذاری سیاست و مشی خط نهادها؛ و ساختارها منابع؛
 3 اجتماعی فضای
 4 یارزش یمبان

                                                 
1. Reachability Matrix 
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 برحسب الگو یرهایمتغ یبند دسته هدف با اهداف، یبند طبقه :اهداف یبند طبقه ؛هفتم گام
 یمبان» بعد ،مبنا نیا بر .ردیگ یم صورت RM سیماتر از حاصل «یوابستگ» و «تیهدا قدرت»

 قرار چهارم سطح در 1با  برابر کم یوابستگ و 8 برابر با باال ریتأث و تیهدا قدرت با «یارزش
 یبرا و کند یم عمل مدل یربنایز سنگ مانند یدیکل مستقل ریمتغ عنوان به ،رو نیا ازو  گرفت
 قدرت با «یاجتماع یفضا» بعد .کرد دیتأک آن یرو اول ةوهل در دیبا ستمیس کارکرد شروع

 مانند زین بعد نیا .گرفت قرار سوم سطح در 2با  برابر کم یوابستگ و 7با  برابر باال ریتأث و تیهدا
 ریتأث ابعاد ریسا بر و است «یارزش یمبان» بعد از متأثر البته و دنک یم عمل مدل یربنایز سنگ

 قدرت با «ها یگذار استیس و یمش خط چارچوب» و «منابع» ،«نهادها و ساختارها» ابعاد .گذارد یم
 یرهایمتغ ابعاد نیا .گرفتند قرار دوم سطح در 5 برابر با یوابستگ و 6 با برابر ریتأث و تیهدا

 ستمیس بازخورد و دگذار یم ریتأث ستمیسبر  ها آن در رییتغ نوع هرو  هستند ستایرایغ و ونددهندهیپ
 «یساز تیظرف و یحکمران» و «ندیفرا» ،«محتوا» ابعاد .دهد رییتغ دوباره را رهایمتغ نیا تواند یم زین

برابر  دیشد یوابستگ و 3 با برابر کم ریتأث و تیهدا قدرت با یخروج و وابسته یرهایمتغ عنوان به
 در جینتا .دگذار یم ریتأث ابعاد نیا بر باالتر سطوح ابعاد در رییتغ .گرفتند قرار اول سطح در 8 با

 .شود یم مشاهده 1 شکل در ها آن یینها دمانیچ و ابعاد استقرار و 8 جدول
 

 
 یاجتماع ینوآور یراهبرد یالگو ابعاد یبند دسته. 1شکل 

 

 یاجتماع ینوآور یراهبرد یالگو ابعاد یوابستگ و تیهدا قدرت .8 جدول

 ابعاد
 ساختارها

 نهادها و
 منابع محتوا فرایند

 فضای
 اجتماعی

 حکمرانی
 و مشی خط
 ها گذاری سیاست

 مبانی
 ارزشی

 8 6 3 7 6 3 3 6 هدایت قدرت
 1 5 8 2 5 8 8 5 یوابستگ
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 یریگ جهینت و بحث
 یاجتماع ینوآور از کالن و یراهبرد یالگو کی ،دهد یم نشان دسترس قابل مستندات یبررس

 یهاپژوهش .است نشده ارائه یمل سطح در یحت ای یجهان سطح در یعموم وفاق تیقابل با
 تیفیک یپژوهش در ،نمونه یبرا ؛است بوده یسازمان سطح در ای یمورد صورت به گرفته انجام

 ارهایمع نیتر مهم از «ینیکارآفر یفضا» و «منابع» ،«یاجتماع یفضا» ،«نهادها» ،«هااستیس»
 گر،ید یا مطالعه در (.Bund et al. 2013) است شده یمعرف یاجتماع ینوآور یریگ اندازه یبرا

 و یعموم بخش ،یخصوص بخش ،یمدن جامعة از متشکل سوئد یاجتماع ینوآور ستمیاکوس
 Hansson et) است شده یمعرف دانشگاه تینهادر و یاجتماع ینیکارآفر و شهروندان ،یدولت

al. 2014). یخصوص یها بخش ،ینهاد و یساختار ینگاه با زین (2012) انگی ادیبن، 
 بوت .است برشمرده یاجتماع ینوآور یاصل گرانیباز از را یرسم و یعموم ،یرانتفاعیغ

 مقابل در و دهد یم شکل را یاجتماع ینوآور ،یاجتماع ستمیس دارد باور (2009) ژن یکو
 ،یردولتیغ یها سازمان جامعه، یو نظر به .گذارد یم ریتأث یاجتماع ستمیس بر یاجتماع ینوآور

 ینوآور گرانیباز نیتر مهم جمله از یخصوص یها شرکت و یعموم و یدولت مؤسسات
 یها ینوآور یبررس با (2011) همکاران و کوالین .(1395 ،یهرانک کشتکار) هستند یاجتماع
 گرانیباز تعهد فقر، و یکاریب فشار افتندیدر یتوانیل و هیروس فنالند، کشور سه در یاجتماع

 از آموزش زات،یتجه منابع، به یدسترس امکان و یبانیپشت یها شبکه جادیا در مهارت ،یدیکل
 ،(2009) ارانکهم و گلدنبرگ باور به .است یاجتماع ینوآور در مؤثر عوامل جمله

 در .کنند یم فایا یاجتماع ینوآور در یاجتماع سطح در برجسته ینقش یرانتفاعیغ یها سازمان
 و «ندیفرا» ،«محصول» به (2011) همکاران و کوالین و (2007) همکاران و موالرت مطالعات

 جه،یدرنت .است شده توجه یاجتماع ینوآور یاصل ابعاد عنوان به «یساز تیظرف و یحکمران»
 ینوآور یها هواژ «بودننو» .است بوده خرد و یمورد صورت به گرفته انجام یها پژوهش
 در مشترک توافق نداشتن آن تبع به و ییاجرا و یعلم جامعة یها انگاره و اتیادب در یاجتماع

 آن، طیمح و یاجتماع ستمیس به یگوابست نرم، تیماه» کنار در ،یشناسمفهوم و فیتعر
 هدف جامعة یبوم یها ارزش از بودنمتأثر ده،یچیپ و متعدد یپارامترها و عوامل از بودنمتأثر

 به پاسخ ،یاجتماع ینوآور اتیکل تیمقبول ،حالنیا با .است مسئله نیا لیدال هجمل از ...و
 جیبس جامعه، مسئوالنة مشارکت با که است یتوانمندساز هدف با یاجتماع مسائل و ازهاین
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 را پاسخ افتنی تا ازین شناخت چرخة ،راهبردها و ها استیس نیتدو و ساختارها فیتعر منابع،
 سطح در پژوهش نینخست عنوان به پژوهش، نیا در شده ارائه یالگو جه،یدرنت .دنک یم یط

 یمبان به زمان هم توجه با تا است کرده تالش و ستین مستثنا قاعده نیا زا ،یراهبرد و کالن
 ،یدیکل ابعاد یمعرف ضمن ،یرانیا جامعة طیشرا و اقتضائات ت،یواقع و یاسالم یارزش و ینظر

 و یاسالم یارزش یمبان به توجه ،گرید انیب به .دنک مشخص را ها آن نیب ارتباط یچگونگ
 ابعاد، تمام بر که سازد یم زیمتما گرانید از را پژوهش نیا یالگو ،یرانیا جامعه اقتضائات

 .است رگذاریتأث الگو یکارکردها و مراحل روابط، ،اجزا
 یشیمایپ و یدانیم ،یاخانهکتاب یها روش از یا زهیآم اطالعات یآور جمع وةیش ،مطالعه نیا در

 هدف با .شد ییشناسا مؤلفه 28 همراه به بعد 8 مستندات، یفیک یمحتوا لیتحل با .است بوده
 یمبان» بعد ،اساسنیابر .شد استفاده یریتفس یساختار یساز مدل از ابعاد، انیم روابط شناخت

 سنگ مانند یدیکل مستقل ریمتغ عنوان به کم، یوابستگ و باال ریتأث و تیهدا قدرت با «یارزش
 یها گفتمان و یاجتماع ینوآور مفهوم قت،یدرحق .گرفت قرار چهارم سطح در مدل یربنایز

 جامعة در .(Hahn & Andor, 2013) ردیگ یم شکل هدف جامعة یبوم یها ارزش بر یمبتن مرتبط،
 یراهبرد یالگو نیادیبن محور ،یاسالم و ینید منابع از برگرفته یارزش یمبان زین یاسالم رانیا

 از متأثر و طیمح به وابسته نرم، جنس از یاجتماع ینوآور تیماه ،نیهمچن .است یاجتماع ینوآور
 گرانید یها مدل و الگوها از استفاده و زیتجو ن،یبنابرا ؛است هدف جامعة یهنجارها و ها ارزش

 و باال ریتأث و تیهدا قدرت با گرید بعد عنوان به «یاجتماع یفضا» جه،یدرنت .ستین درست یروش
 ابعاد .است رگذاریتأث مدل ابعاد ریسا بر و متأثر یارزش یمبان از ،سوم سطح در کم باًیتقر یوابستگ

 و ریتأث و تیهدا قدرت با «ها یگذار استیس و یمش خط چارچوب» و «منابع» ،«نهادها و ساختارها»
 یها پژوهش در .دارند قرار دوم سطح در ونددهندهیپ یرهایمتغ عنوان به باال، باًیتقر یوابستگ زین

 ؛2012 ژن، یکو بوت ؛2013 ،همکاران و بوند) است شده اشاره ابعاد نیا به ینوع به ،گذشته
 نیا یالگو ابعاد گرید از «خوب یحکمران» و «ندیفرا» ،«محتوا» .(2009 همکاران، و گلدنبرگ

 سطح در وابسته یرهایمتغ عنوان به ،باال یوابستگ و کم ریتأث و تیهدا قدرت با که هستند پژوهش
 همکاران و کوالین و (2007) همکاران و موالرت مطالعات در که ابعاد نیا .گرفتند قرار اول

 گر،ید انیب به .هستند الگو یخروج ای محصول درواقع ،است شده توجه ها آن به زین (2011)
 فراهم جامعه در ازهاین به پاسخ از یندتمیرضا اول که است نیا بحث مورد یالگو یاصل کارکرد



1395 زمستان، 4 شمارة ،9 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة                      

 

686  

 یها گروه و افراد مشارکت یا گونه به و هاندیفرا و روابط در مناسب راتییتغ دوم ؛(محتوا) دشو
 ها یستگیشا ،ها مهارت سوم و (ندیفرا) شود مشاهده جامعه انیجر در «گمشده و یدنیناد» و محروم

 کهبل کنند، غلبه ها رنج و ها تیمحروم علل بر تنها نه تا شود تیتقو جامعه و افراد یها ییتوانا و
 و تیظرف) دشو فراهم ازین مورد منابع به یدسترس یبرا آن رینظا و یاسیس و یاجتماع تیقابل

 دمانیچ استقرار ،یاصل ابعاد شناخت با یاجتماع ینوآور یراهبرد یالگو جه،یدرنت (.یتوانمندساز
 .آمد دستبه 2 شکل برابر ها آن نیب ارتباط نحوة و یینها

 

 
 یاجتماع ینوآور یراهبرد یالگو ابعاد یریتفس یساختار مدل .2 شکل

 شنهادهایپ
 و ها ارزش از متأثر و طیمح به وابسته نرم، جنس از یاجتماع ینوآور تیماه به توجه با

 -یاجتماع ژهیو به -هنجارها و ها ارزش نیادیبن تفاوت و سو کی از هدف جامعة یهنجارها

 ،گرید یسو از یاجتماع ینوآور اتیادب خاستگاه عنوان به غرب ژهیو به و گرانید با .ا.ا.ج

 یاجتماع ینوآور حوزة در ...و اقدامات ،ماتیتصم ،ها پژوهش مطالعات، در دشو یم شنهادیپ

 یجد صورت به همواره داریپا و ثابت راهبرد کی عنوان به یاجتماع فرهنگ و یارزش یمبان به

 یبرا جامعه افراد تمام تعهد ضرورت یدیکل عامل یامروز جوامع در ،نیهمچن. شود توجه

 جه،یدرنت .است یانکارنشدن جامعه منفعت تحقق منظور به یاجتماع ینوآور در مشارکت

 دیبا ...و اقدامات ،ماتیتصم ها،پژوهش مطالعات، در شد، دهید قیتحق نیا در کهگونه همان

 .شود توجه یاجتماع ینوآور بودن یمردم اصل به

  



 ...با رانیا یاسالم یدر جمهور یاجتماع ینوآور یراهبرد یالگو یطراح

 

687  

 منابع
 چاپ ،یشیمایپ قاتیتحق در SPSS اربردک جامع یراهنما (،1390) یصفرو رضا  رمک پور، بیحب

 .تهران ه،یچهارم، نشر لو

 ،سوم چاپ ،PLS افزار نرم با یساختار معادالت یساز مدل (،1393) رضازادهو آرش  یعل ،یداور
 .تهران ،یدانشگاه جهاد

 یاسالم یجمهور در یاجتماع ینوآور یراهبرد یالگو یطراح (،1395) مهران ،یهرانک کشتکار
 .تهران ،یمل دفاع یعال دانشگاه ،یدکتر رسالة ،رانیا

 یساز مفهوم بر یکنکاش :یاجتماع ینوآور» (،1394) یهرانک کشتکارو مهران  یعل ،یدهکرد ینیمب
 .134 -115: 2 شمارة ،چهارم دورة ،ینوآور تیریمد ،«فیتعار یمحتوا لیتحل بر یمبتن

 ،«یاجتماع ینوآور یها مدل بیفراترک» (،1395) یهرانک کشتکارو مهران  یعل ،یدهکرد ینیمب
 .138 -101: 26 شمارة هفتم، سال ،یطباطبائ عالمه دانشگاه ،یاجتماع توسعه و رفاه یزیر برنامه

 بر مؤثر عوامل یبند تیاولو و ییشناسا» (،1395) پاداش دیو حم یمرتض ،یاکبر ،یناز ،یداود
 ،ینیکارآفر توسعه ،«(ICT) ارتباطات و اطالعات یفناور یها شرکت در باز ینوآور تیموفق
 .256 -239 :1 شمارة ،نهم دورة

Aloini,D., Dulmin, R., Mininno, V. (2012). Risk assessment in ERP 

projects.information Systems, 37(3), 183-199. 

Bassi, A., Ecchia, G., Guerra, A. (2016). Social Innovation Policies with the 

Involvement of Social Economy Organizations. Survey Evidence from 

European Countries. A working paper of the project: “Innovative Social 

Investment: Strengthening communities in Europe” (InnoSI), European 

Commission – Horizon 2020, European Commission, Research Executive 

Agency, Brussels 2016. 

Bund, E.; Hubrich, D.; Schmitz, B.; Mildenberger, G.; Krlev, G. (2013). 

Blueprint of Social Innovation Metrics., available on: www.tepsie.eu 

Butkeviciene E., (2009). Social innovation in Rural Communicationes: 

Methodological Framework and Empirical Evidence, Social Sciences/ 

Socialiniai Mokslai. 1 (63), 80-88. 

Domanski, D., Howaldt, J.& Schröder, A. (2017). Social Innovation in Latin 

America, available on: http://www.tandfonline.com 

Faisal, M. N., Banwet, D.K. & Shankar, R., (2006), “Supply Chain Risk 

Mitigation: Modeling the Enablers”, Business Process Management Journal, 

12 (4), 535-552. 

http://www.tandfonline.com/


1395 زمستان، 4 شمارة ،9 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة                      

 

688  

Goldenberg, M., Kamoji, W., Orton, L., Williamson, M. (2009), Social Innovation 

in Canada: An Update, CPRN Research Report | September 2009. 

Grice, J., Davies A., Patrik R., Norman, W. (2012). Defining social innovation, 

TEPSIE.D1.1.Report. available on www.youngfoundation.org. 

Hahn, Johannes, Andor, Laszlo, (2013). “Guide to social innovation”, available 

on http://ec.europa.eu. 

Hamalainen, T. J.; Heiskala, R. (Eds.), (2007). Social Innovations, Institutional 

Change and Economic Performance: Making Sense of Structural Adjustment 

Processes in Industrial Sectors, Regions and Societies, Edward Elgar 

Publishing, Cheltenham, UK. 

Hamerlinck, L..R.E. (2010). Social Innovation, Beyond the hype, Tilburg 

School of Social and Behavioral Sciences, 

Hansson, J., Bjork, F., Lundborg, D., Olofsson, L. (2014), An Ecosystem for 

Social Innovation in Sweden, Published by Lund University, available on: 

https://dspace.mah.se 

Herrera M.E., Alarilla C. M. (2013). Social Innovation: Business Invention and 

Social Solutions, Asian Institute of Management, Working Paper 13 ― 007, 

avalaible on www.aim.edu. 

Howaldt, J., Michael S. (2010), Social Innovation: Concepts, research fields and 

international trends. In Studies for Innovation in a Modern Working 

Environment – International Monitoring, vol. 5, ed. Klaus Henning and 

Frank Hees. Aachen: Eigenverlag. 

Hubert,A. (2010). Empowering people, driving change: Social innovation in the 

European Union, European Union, available on http://europa.eu. 

Hulland, J. (1999), Use of partial least squares (PLS) in strategic management 

research: a review of four recent studies, strategic management journal, 20 

(2), 195-204. 

Kannan G., Haq AN., Sasikumar P. Arunachalam S. (2008). Analysis and 

selection of green suppliers using interpretative structural modeling and 

analytic hierarchy process. Management and Decision Making, 9(2): 163–

82. 

Millard, J. (2012). Report on the development of online networking tools (PDF), 

A deliverable of the project: TEPSIE, European Commission – 7th 

Framework Programme, Brussels: European Commission, DG Research 

Moulaert, F., & Lille, F. (2007). Social innovation, governance and community 

building (SINGOCOM), EU Research on Social Sciences and Humanities. 

http://www.youngfoundation.org/
http://europa.eu/


 ...با رانیا یاسالم یدر جمهور یاجتماع ینوآور یراهبرد یالگو یطراح

 

689  

available at: 
http://cordis.europa.eu/documents/documentlibrary/100123951EN6.pdf 

Mulgan, G., Tucker, S. Ali, R., Sanders, B. (2007). Social Innovation. What it 

is, why it matters and how it can be accelerated, The Young Foundation. 

Murray, R., Caulier,G., Mulgan, G. (2010). The Open Book of Social 

Innovation, the Young Foundation and NESTA. 

Ngonzi, T.T. (2016). Theorizing ICT-based social innovation on development 

in the context of developing countries of Africa. Doctoral dissertation, 

University of Cape Town. available on: https://www.researchgate.net 

Nikula, J., Kopoteva, I., Niska, M., Butkeviciene, E. Granberg, L. (eds.) (2011). 

Social innovations and social partnerships in Finland, Russia and Lithuania. 

Helsinki: Kikimora Publications, available on: http://www.helsinki.fi 

Norman W., Russell C. Clarke K., Mackin D. (2013). Growing Social 

Innovation in Northern IRELAND, The Young Foundation Report, available 

on: http://youngfoundation.org 

Noya, A. (2010). Social Entrepreneurship and Social Innovation, Chapter 5 in 

SMEs entrepreneurship and innovation. OECD, Paris. 

OECD (2016). Social Innovation Policy Framework for Croatia. Available on 

www.oecd.org 

Osburg, T., Schmidpeter, R. (2013). Social Innovation: Solutions for a 

Sustainable Future, Springer Heidelberg New York Dordrecht London. 

Phillis J.A.Jr., Deiglmeier K., Miller D.T. (2008). Rediscovering Social 

Innovation, Stanford Social Innovation Review, 6(4), 34–43. 

Poll, E., Ville, S. (2009). Social innovation: Buzz word or enduring term?. 

School of Economics, University of Wollongong, The Journal of Socio-

Economics, 38 (6), 878–885 

Pot, F. (2011).Workplace innovation for better jobs and performance, In 

International Journal of Productivity and Performance Management, 60 (4), 

pp. 404–415. 

Pulford, L. Nordstokka, K., Friesen, C., Sigaloff, C., Moerbeek, K., and van 

Loon, L. (2011). Co-creation Guide: Realising Social Innovation Together, 

London, Social Innovation eXchange 

Ravi, V., Shankar, R., Tiwari, M.K., (2005), Productivity Improvement of a 

Computer Hardware Supply Chain. International Journal of Productivity 

and Performance Management, 54 (4), 239-255. 



1395 زمستان، 4 شمارة ،9 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة                      

 

690  

Rehfeld, D., Terstriep, J., Welchhoff J., Alijani, Sh. (2015). Comparative Report 

on Social Innovation Framework, Available on http://www.simpact-

project.eu/publications  

Šebestová, J., Palová, Z. (2017). Support of Social Innovations: Case of the 

Czech Republic, Public Sector Entrepreneurship and the Integration of 

Innovative Business Models, available on: http://www.igi-global.com. 

Social Innovation eXchange (SIX). (2010). Study on Social Innovation, Young 

Foundation. available at:http://youngfoundation.org 

Social Innovation: Que Vadis?, Tilburg School of Social and Behavioral 

Sciences. 

The Young Foundation, (2012). Social Innovation Overview - Part I: Defining 

social innovation, A deliverable of the project: “The theoretical, empirical 

and policy foundations for building social innovation in Europe” (TEPSIE), 

European Commission – 7th Framework Programme, Brussels: European 

Commission, DG Research, Report: Defining social innovation. 

 

http://www.simpact-project.eu/publications%20/reports/%20SIMPACT_D1_1_final.pdf
http://www.simpact-project.eu/publications%20/reports/%20SIMPACT_D1_1_final.pdf

