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چکیده:
در سراسر جهان ،میلیونها کارآفرین اجتماعی وجود دارند که با نوآوریهای اجتماعی بالقوه شناخته
میش��وند .نگاهی دقیق ب��ه موانع اصلی پیشروی نوآوران اجتماع��ی و مهارتهای رهبری الزم نقش
مهمی در غلبه بر موانع ارتقای حوزهی نوآوری اجتماعی دارد .هدف این مقاله آن اس��ت که از طریق
کاوش دقیق چرخهی حیات نوآوری اجتماعی ،ایفای چنین نقش��ی را پیش��نهاد کند .در این پژوهش،
ابتدا با روش تحلیل مضمون و پس از مرور ادبیات پژوهش ،مدل چهار مرحلهای چرخه حیات نوآوری
اجتماعی رصد شد .سپس جهت تکمیل ،تعدیل و آزمون نتایج ،از تکنیک دلفی مثلثی فازی استفاده
بوکار ،تغییر مقیاس
ش��د که در نهایت ،از مجموع گزارهها ،پنج مرحله شناس��ایی مش��کل ،مدل کس 
عمودی و متداولس��ازی و متغیر همه جانبه مهارتهای رهبری مورد تأیید نهایی قرار گرفت .س��پس
با توجه به ادبیات پژوهش،ش��بکه مضامین و آراء خبرگان ،عوامل و مدل تش��ریح و پیشنهادهایی ارائه
شدهاست.
کلمات کلیدی:
نوآوری اجتماعی ،نوآور اجتماعی ،چرخه حیات نوآوری اجتماعی ،کارآفرینی اجتماعی
 . 1دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تهران
* نویسنده عهده دار مکاتبات alisadabadi@ut.ac.ir :

 . 2عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 . 3عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
 . 4عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 . 5عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه عالمه طباطبایی
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 .۱مقدمه
واژهی «چرخ ه حیات» به توالی مراحل در تکامل مخاطرات جدید اشاره میکند (پارکر .)2007 ،1در هر
مرحله از تکامل ،مهارتهای متفاوت ،ساختارها و منابعی وجود دارند که نیازمند به مدیریت مخاطرات
جدید اس��ت .برای فهم هر پدید ه و کاربست آن در دنیای عمل ،نیازمند درک چرخه حیات آن پدیده
هس��تیم (آرچر .)۲۰۱۵ ،2نوآوری اجتماعی نیز از این قاعده مستثنی نیست .برای کشف چرخه حیات
نوآوریه��ای اجتماعی ،بای��د این رویکرد در مجموعهای جامع و مانع از گزارههای قطعی و مش��خص
خالصهسازی شود .در حقیقت ،باید به جای توصیفی حجیم یا تصدیقی زیرکانه بر نتایج قبلی ،نظریهای
مفهومی تولید شود که به توضیح و گزارشی در خور اتکا ،سؤال برانگیز و چالشی 3از پدیده مورد مطالعه
منتج ش��ود؛ بنابراین هدف اصلی این پژوهش در وهله اول شناسایی ابعاد چرخهی حیات نوآوریهای
اجتماعی و سپس تبیین این ابعاد خواهد بود.
این پژوهش بهمنظور حصول پاسخ به پرسشهای فوق است:
 .۱ابعاد چرخه حیات نوآوریهای اجتماعی کداماند؟
 .۲هرکدام از ابعاد چرخه حیات نوآوریهای اجتماعی به چه معناست؟
 .۲-۱بعد شناسایی مشکل در چرخه حیات نوآوریهای اجتماعی به چه معناست؟
بوکار در چرخه حیات نوآوریهای اجتماعی به چه معناست؟
 .۲-۲بعد خلق و ارائه مدل کس 
 .۲-۳بعد ارزیابی (تغییر مقیاس عمودی) در چرخه حیات نوآوریهای اجتماعی به چه معناست؟
 .۲-۴بعد متداولسازی در چرخه حیات نوآوریهای اجتماعی به چه معناست؟
 .۲-۵بعد مهارتهای رهبری در چرخه حیات نوآوریهای اجتماعی به چه معناست؟
 .۲پیشینه پژوهش
پیش��ینه این پژوهش را در دو بخش مجزا میتوان تقس��یم کرد .بخش اول مربوط به پیشینه پژوهش
چرخ��ه حیات خواهد بود و بخش دوم ،پیش��ینه پژوهش چرخه حی��ات نوآوریهای اجتماعی را رصد
خواهد کرد.
1 . Parker
2 . Archer
3 . Problematic
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 .۲-۱بخش اول پیشینه پژوهش؛ پیشینه پژوهش چرخه حیات

برای مفهومسازی چرخهی حیات یک مخاطره ،مدلهای مختلفی مطرح شدهاست (چرچیل 1و لوئیس،2
1983؛ گرین��ر1972 ،3؛ اس��کات 4و بروس1987 ،5؛ هنکس 6و هم��کاران .)9931 ،رویکرد مرحلهای
بوکار در آثار مختلف نقد شدهاس��ت (فلپز 7و همکاران2007 ،؛ استوبارت
به مدلس��ازی رشد کس�� 

8

و اس��مالی ،)1999 ،9اما میتواند اعتبار فوقالعاده باالیی داش��ته باش��د (اگرز 10و همکاران )1994 ،و

چارچوب سودمندی را برای تحلیل کارآفرینی فراهمکند .مدلهای چرخهی حیات مطرح شده معموالً

از نظر تعداد مراحل متفاوتند که مدلهای سه مرحلهای (سالمن 11و همکاران ،)1999 ،چهارمرحلهای
(تیمونز 12و اس��پینلی ،)2003 ،13پنج مرحلهای (کوراتکو 14و هاجتز :2007 ،15الما ))۲۰۱۷ ،16و شش
مرحلهای (بارون 17و شین )2005 ،18از آن جمله میباشند (گلداسمیت.)۱۳۹۴ ،
 .۲-۲بخش دوم پیشینه پژوهش؛ پیشینه پژوهش چرخه حیات نوآوریهای اجتماعی

الکینگتون و همکاران ( )2010مدل مس��یرهای مقیاس 19را پیش��نهاد میکنند که چرخهی نوآوری
اجتماعی را با ایدهی افزایش مقیاس دیدهش��دنی تش��ریح میکند« )1( :یافتم!» ،لحظهای خالقانه که
فرصت پدیدار میش��ود؛ (« )2تجربه» ،لحظهی آزمون ،یعن��ی دورهی آزمون و خطا؛ ( « )3مخاطره»
بوکار توسعه یافتهتر همراه شود
زمانی روی میدهد که تجربیات به همراه سازمانهایی با مدلهای کس 
1 . Churchill
2 . Lewis
3 . Greiner
4 . Scott
5 . Bruce
6 . Hanks
7 . Phelps
8 . Stubbart
9 . Smalley
10 . Eggers
11 . Sahlman
12 . Timmons
13 . Spinelli
14 . Kuratko
15 . Hodgetts
16 . Olma
17 . Baron
18 . Shane
19 . Pathways to scale
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و تعداد زیادی از س��رمایهگذاران در آن سرمایهگذاری میکنند؛ (« )4اکوسیستم عوامل تغییر» زمانی
روی میدهد که حد خوداتکایی 1و ش��راکتها ،بازارها یا اصول فرهنگی جدید را ایجاد میکنند؛ و()5
«اقتصاد» که متضمن متداولس��ازی برای رسیدن به وضعیت پایدارتر است (اشمیت۱۳۹۴ ،؛ بوالی و
همکاران۱۳۹۳ ،؛ جاکوبز.)۱۳۹۴ ،
آش��وکا( 2اولیویرا )2008 ،3نوعی چرخهی کارآفرین��ی اجتماعی چهار مرحلهای را مطرح میکند.
لحظ��هی اول کارآموزی اس��ت که در آن ه��ر یک از کارآفرینان به تحصیل مهارتها و کس��ب تجربه
و همچنین دانش��ی عمیق از حوزهی فعالیت خود ،مش��کالت موجود و راهکارهای موجود میپردازند.
لحظهی دوم شناس��ایی راهکارها و آزمون آنهاست .در این مرحله ،کارآفرینان اجتماعی زمان و انرژی
خ��ود را صرف عرضهی ایدههای جدید ،جذب پش��تیبان و آزمون و پاالیش مدلهایش��ان میکنند.
مرحلهی سوم موفقیت و توسعه است ،در این مرحله ،راهکارها توسعه داده میشود تا در سطح ملی یا
بینالمللی ،به نقطهی مبنای حوزه تبدیل شوند .مرحلهی آخر اثر جهانی است که زمانی روی میدهد
که نوآوری بهطور عام پذیرفته و به الگوی جدید جامعه تبدیل ش��ود و نوآور اجتماعی تاریخس��از شود
(شکل .)1
موری 4و همکاران ( )2010مدلی  6مرحلهای را پیش��نهاد میکنند که ش��امل تکوین تا اثرگذاری
ایدههاست .موری و همکارانش اذعان میکنند که این مراحل همیشه به همین ترتیب نیست (بعضی

نوآوریها مس��تقیماً به مرحلهی عمل یا حتی ارزیابی جهش میکنند) و بین آنها حلقههای بازخورد
وجود دارد .بعضی از نوآوریها مس��تقیماً به مرحلهی ارزیابی جهش میکنند ،سپس در پرتو تجربه به
س��رعت با بافت مربوط تطابق مییابند؛ در اکثر موارد ،کاربرد نهایی نوآوری بسیار متفاوت از کاربردی
اس��ت که در ابتدا مدنظر بودهاست؛ گاهیاوقات ،عمل بر درک مقدم میشود و گاهیاوقات اتخاذ عمل
متبلور ش��دن ایده را بهدنبال دارد و همچنان که بینشه��ا ماهیت نوآوری را تغییر میدهند ،حلقهی
تکرار شکل میگیرد.

1 . Critical Mass
2 . Ashoka
3 . Oliveira
4 . Murray
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شکل  :1چرخهی نوآوری اجتماعی مد نظر موری و همکاران ()2010

جدول شماره  ۱خالصه مدلهای چرخه حیات نوآوریهای اجتماعی است.
جدول  : ۱برخی از مدلهای نوآوری اجتماعی (اشمیت۱۳۹۴ ،؛ بوالی و همکاران۱۳۹۳ ،؛ جاکوبز)۱۳۹۴ ،
ردیف

مدل

منبع

فرآیندهای مدل

1

مدل مسیرهای
یافتم؛ تجربه؛ مخاطره؛ اکوسیستم عوامل تغییر؛ اقتصاد
مقیاس 1الکینگتون
(متداول سازی)
و همکاران

الکینگتون و
همکارا

2

چهار مرحلهای آشوکا کارآموزی ،شناسایی راهکارها و آزمون آنها ،موفقیت و
توسعه ،اثر جهانی
(اولیویرا)

(اولیویرا،
)2008

۳

۴

دفتر مشاوران
سیاست اروپا

شناسایی نیازها شامل نیازهای جدید ،برآورده نشده یا
به صورت کامل برآورده نشده؛ توسعه راهحلهای جدید
برای پاسخ به نیازها؛ سنجش اثربخشی راهحلهای جدید
برای رفع نیازها؛ اجرا و پیادهسازی در مقیاس وسیع.

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

(گلداسمیت،
)۱۳۹۵
موری 2و
همکاران
()2010

1 . Pathways to scale
2 . Murray
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 .۳روش پژوهش
پژوهش حاضر از حيث جهتگيري ،بنیادی بوده ،از حيث اهداف ،اکتش��افی _ توصیفی است .ماهيت
تحقيق نيز آميخته است .در مرحله اول پژوهش ضمن مراجعه به  40نفر از خبرگان پژوهش ،با بهرهگيري
از دو روش مصاحبه و پرسش��نامه باز ،مؤلفههای مدل مدنظر ايشان شناسايي شد .مصاحبههاي اوليه

به صورت كام ً
ال باز و ساختار نيافته انجام گرفت و به مرور با توجه به پاسخهاي ارائه شده و پيدا كردن
سرنخهاي بيشتر براي سؤاالت بعدي ،شكل سؤاالت تا حدي تغيير كرد؛ هر چند همه سؤاالت مرتبط
با موضوع و برای پيبردن به هدف پژوهش بودند.
بهمنظور تجزي هوتحليل آراء خبرگان و استخراج مؤلفههای مدنظر ايشان ،از روش تحليل مضمون
اس��تفاده شد .تحليل مضمون ،روش��ي براي ش��ناخت ،تحليل و گزارش الگوهاي موجود در دادههاي
كيفي است .اين روش ،فراگردي براي تحليل دادههاي كيفي است كه دادههاي پراكنده و متنوع را به
دادههايي غني و تفصيلي تبديل ميكند.
بدين ترتيب ،چهار بعد مدل استخراج گرديدند .در مرحله بعد و پس از پااليش مجدد ،مجموعهای
از مضامين پايه و س��ازماندهنده بهدس��ت آمدند که با نگرش��ي تحليلي و استداللي ،موردبررسي قرار

گرفتند و مراتب ارتباط آنها با هدف پژوهش (استخراج مدل چرخه حیات نوآوری اجتماعی) ،مجددا ً
ارزيابي گرديد .سپس ،این عوامل و گزارهها در قالب يك پرسشنامه هفت مقياسي ،مورد مقایسه قرار
بوکار ،تغییر مقیاس
گرفتند .در نهایت ،از مجموع گزارهها ،چهار مرحله شناس��ایی مشکل ،مدل کس 
عمودی و متداولسازی و یک مورد متغیر همه جانبه مهارتهای رهبری مورد تأیید نهایی قرار گرفت.
بهمنظور تعيين پايايي پرسشنامه ،از روش آلفاي كرونباخ 1استفاده گرديد .از آنجا كه ضرايب آلفاي
ت آمده براي تكتك متغيرها و ابعاد محاس��به شده بزرگتر از  0/7بود ( ،)0/۸۳ميتوان نتيجه
بهدس�� 
گرفت كه پرسشنامه مورد استفاده ،از قابليت اعتماد الزم برخوردار بود.
درمرحله دوم اين پژوهش نیز آراء خبرگان در خصوص مدل اوليه در چهارچوب روش دلفي فازي
پيشنهادي ايشيکاوا ( )1993بررسي شد.
جامعه آماری پژوهش ،مش��تمل بر اساتید دانشگاه و مدیران اجرایی با تخصص در زمینه مرتبط
از دانش��گاه تهران ،دانشگاه صنعتی شریف ،دانش��گاه شهید بهشتی ،پژوهشگاه صنعت نفت ،معاونت
علموفناوری ریاس��ت جمهوری ،پژوهش��کده فناوری ایران بودهاست .برای نمونهگیری از روش گلوله
1 . Cronbach›s alpha
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برفی 1اس��تفاده شد .گلوله برفی ،روشی س��ودمند برای مطالعات کیفی و اکتشافی -توصیفی است .در
این روش ،نفر اول ،ش��خص دوم را به پژوهش��گر معرفیمیکند و نفر بعدی نیز همینطور و این روند
ادامه مییابد (بالتار 2و برونت .)2012،60،3برای ش��روع نمونهگیری ،براساس رویکرد عقالنیت محدود و
خبرهس��نجی موردی عمل ش��د .در این روش ،نمیتوان از قبل مشخص کرد که چه تعداد از افراد باید
در مطالعه انتخاب ش��وند تا پدیدة مورد عالقه ،بهطور کامل شناسایی ش��ود .درواقع ،در حالت ایدهآل،
جمعآوری اطالعات تا زمانی ادامه مییابد که به نقط ة اشباع 4برسیم؛ جایی که دادههای جدید با دادههایی

که قب ً
ال جمعآوری ش��ده ،تفاوتی ندارند .بهعبارتدیگر؛ وقتی به نقطة بازده نزولی از تالشهایمان برای
جمعآوری دادهها رسیدیم ،میتوانیم مطمئن شویم که مطالعة نسبتاً کاملی انجام دادهایم.
 .۴بحث
نتایج روش پژوهش و موارد استخراج شده پس از تحلیل مضمون و دلفی فازی در زمینه ابعاد مدل در
جدول شماره  ۲قابل رصد است.
جدول شماره  .۲ابعاد مستخرج از تحلیل مضمون و دلفی فازی
میانگین هندسی
حدپایین عدد
ّ
مثلثی فازی

میانگین هندسی
حدوسط عدد
ّ
مثلثی فازی

میانگین هندسی
حدباال عدد
ّ
مثلثی فازی

عدد
فازیزداییشده

شناسایی مشکل

8/65338

9/811042

9/974193

9/64529

خلق و ارائه مدل
کسبوکار

8/613439

9/740804

9/894279

9/578489

ارزیابی (تغییر مقیاس
عمودی)

8/289232

9/586671

9/925599

9/426919

متداولسازی

8/44424

9/660123

9/894279

9/496502

متغیرهای رهبری

8/250037

9/555753

9/913813

9/39781

ابعاد

1 . Snowball Sampling
2 . Baltar
3 . Brunet
4 . Saturation
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فرآیند نوآوری اجتماعی با شناس��ایی مشکل اجتماعی و تدوین راهکار آغاز میشود .مرحلهی اول
با هدایت افرادی پیش برده میش��ود که اشتیاقی وصفناشدنی دارند (اشتیاقی که معطوف به مشکلی

است که راه دیگران را سد کردهاست و معموالً با نیاز اجتماعی گره خوردهاست ،نه خواستهها یا تمایالت

فردی) .تمرکز نوآوری اجتماعی بر مشکل است و طرز عمل اصلی از نوع آزمایشگری است که احتماالً

با چرخهی تکراری شکس��ت و بازخورد همراه اس��ت که دائماً در راهکار تجدید نظرشده ادغام میشود.
زمانی که مؤثر بودن و اثرگذاری احتمالی راهکار اثبات میش��ود ،به مرحلهی بعدی ،یعنی خلق مدلی
پایدار و تکرارپذیر برای آن راهکار ،هدایت میشود.

بوکار برای رسیدن به راهکار است و طرز عمل عمدتاً از نوع پیوسته،
در اینجا تمرکز بر مدل کس 

بوکار بهواسطهی کارآفرینی اجتماعی متبلور و مورد
پایدار و توس��عهای است .پس از آنکه مدل کس�� 
تأیید قرار گرفت ،در مرحلهی بعدی راهکار برای افزایش اثر اجتماعی ،ارزیابی میشود .حال تمرکز بر
ثبات سازمانی قرار میگیرد که پشتیبان راهکار است و فرآیند عمدتاً فرآیند مدیریت رشد است .هدف

نهایی ،متداولسازی است که متضمن نهادینهسازی راهکارها در نهادهای جامعه و درنتیجه خلق تغییر
سیستماتیک است .در این مرحله ،تمرکز بر جامعه و طرز عمل اشاعه از طریق انواع مختلف راهبردها
و بازیگران است (شکل .)2
در ادامه ،هر یک از مراحل مدل پیشنهادی را به تفضیل تشریح میکنیم و جزئیات پرکاربردترین
راهبردها و همچنین مشکالتی را که در مسیر این فرآیند وجود دارد بیان میکنیم .الزم به ذکر است
متن این پنج بعد حاصل خروجیهای ادبیات ،مصاحبه با خبرگان و شبکه مضامین است.
 .۴-۱مشکل

نوآور اجتماعی افردی هس��تند که دغدغهی حل مشکالت اجتماعی را در سر دارند .گاهیاوقات ،علت

این دغدغه آن است که آنها با مشکالت فردی مواجه بودهاند یا مدتی نسبتاً طوالنی را روی آن مشکل
کار کردهاند .کارآفرینان اجتماعی به کسب ارزش برای خود یا سازمان خود توجهی ندارند ،بلکه بر بهبود
اوضاع جهان و ارزشآفرینی در حوزههای خاص جامعه که برای بهبودشان اشتیاق دارند ،متمرکزند.
نوآوران اجتماعی ،با رس��یدگی به مش��کالت مهمی که نادیده گرفته شدهاند و پیامدهای خارجی
دارن��د ،احتمال موفقیت در ارزشآفرین��ی اجتماعی را افزایش میدهند (س��انتوس .)2012 ،توضیح
دقیقتر انواع مشکالتی که به آن اشاره میکنیم هم حائز اهمیت است.
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هر مش��کل ،اگر بر ش��مار زیادی از افراد جامعه (از قبیل کوررنگی که  10درصد جمعیت جهان
را تحت تأثیر قرار میدهد) تأثیر منفی داش��ته باش��د ،مهم تلقی میشود .همچنین اگر مشکل بخش
کوچکی جمعیت را تحتتأثیر قرار دهد ،اما پیامدهای منفی پررنگی داشته باشد (برای مثال ،بیکاری

بلندمدت گروهی کوچک) ،میتواند مهم تلقی ش��ود .طبیعتاً ،اگر مشکل بر شمار زیادی از افراد تأثیر
بسیار منفی داشته باشد ،مشکل بحرانی تلقی خواهد شد .برای مثال ،آب مروارید نوعی بیماری چشمی

است که میلیونها نفر در سراسر جهان به آن دچارند و عامل  60درصد نابیناییهای جهان است.

شکل  :2چرخهی پیشنهادی نوآوری اجتماعی

مش��کل نادیده گرفته شده مشکلی اس��ت که عوامل اجتماعی مختلف (دولتها ،بازارها ،جامعهی
مدنی) آن را حل نکنند (چیلور ،1النقورست۲۰۱۵ ،2؛ چیلور  .النقورست۲۰۱۶ a ،؛ چیلور  .النقورست،
 . )۲۰۱۷ bعلت بروز این قبیل مش��کالت آن اس��ت که جامعه مش��کل را نادیده میگیرد یا علیرغم
مشهود بودن مش��کل ،راهکاری که برای تدبیر مشکل پیادهسازی میشود ،همچنان فاقد تأثیر الزم یا
بسیار پرهزینه است .
احتم��ال آن وجود دارد که مش��کالت مربوط به پیامدهای خارج��ی (پیامدهایی که ارزشآفرینی
1 . Chilvers
2 . Longhurst
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برای جامعه را فراتر از ارزش��ی جلوه میدهند که در معامالت بازاری مدنظر است) نادیده گرفته شود،

بهویژه زمانی که اقشار محروم را تحتتأثیر قرار میدهند (سانتوس .)2012 ،در این حالت ،بازارها غالباً
به دلیل پیامدهای خارجی ،دچار ورشکس��تگی میشوند ،درحالیکه دولتها غالباً این نیازها را نادیده

میگیرند ،زیرا صدای قشر محروم شنیده نمیشود .بنابراین ،مشکالت اجتماعی نادیده گرفته شدهای
که پیامدهای خارجی دارند و اقشار محروم را تحتتأثیر قرار میدهند ،حوزهی عمل ترجیحی نوآوران
اجتماعی هستند.
همانند کارآفرینی ،اش��تیاق در فرآیند کارآفرینی اجتماعی نق��ش مهمی ایفا میکند (کاردون 1و
همکاران .)2009 ،درواقع ،بسیاری از تحقیقات غیردانشگاهی مرتبط با کارآفرینی اجتماعی ،اشتیاقی را
توصیف میکنند که کارآفرینان برای پیشبرد اهدافشان نشان میدهند (بورناشتاین .)2007 ،2گوچلو

3

و همکاران ( )2002معتقدند که «کارآفرینان اجتماعی باید همانند کارآفرینان تجاری س��نتی ،متعهد
و مصمم باشند و عالوهبراین ،به علل اجتماعی اشتیاق زیادی نشان دهند و انتظار نفع مالی چشمگیر
را نادیده بگیرند».
در بیشتر موارد غیرمعمول ،مسئله ،نقطهی شروع کارآفرین اجتماعی نیست ،بلکه اشتیاق کارآفرین
به مؤلفههای خاص راهکار (از قبیل ورزشها ،حیوانات یا هنرها) اس��ت که برای پرداختن به مش��کل
اجتماعی مورد استفاده قرار میگیرد .برای مثال ،بارت ویتینس ،4کارآفرین اجتماعی و بنیانگذار آپوپو،5

به دلیل اش��تیاق به بررسی جوندگان و دانش بسیار کاملی که در زمینهی حس بویایی داشت ،تصادفاً

مفهوم اس��تفاده از موشها در شناس��ایی زمینهای مینگذاری شده و تشخیص بیماریها به ذهنش
خطور کرد.
با توجه به اهمیت باالی مشکل برای نوآوران اجتماعی ،درک کامل مشکل و علل ریشهای آن ،یکی
از وجوه مهم تدوین راهکار اس��ت (آولینو 6و همکارن۲۰۱۶ ،؛ آولینو و همکاران  .(۲۰۱۶به این دلیل،
این مرحله ش��امل تشخیص مشکل و طرح پرسش اس��ت ،بهنحویکه علل ریشهای مشکل و نه فقط
نش��انههای آن ،قابل تدبیر باشد .یافتن علل ریشهای مش��کل و طراحی راهکار مؤثر ،فرآیندی تکراری
1 . Cardon
2 . Bornstein
3 . Guclu
4 . Bart Weetjens
5 . Apopo
6 . Avelino
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اس��ت .این فرآیند ش��امل آزمایشگری و عدم قطعیتی است که در ذات آزمودن چیزهای جدید است.
گرفتن بازخورد از کاربران ،شرکا و سرمایهگذاران ،یکی از مراحل مقدماتی و اساسی کاهش نسبی عدم
قطعیت اس��ت ،اما باعث نمیش��ود که کارآفرین اجتماعی پیش از دست یافتن به راهکار مناسب ،چند
باری طعم شکس��ت را نچش��د .برای مثال ،رودریگو باجو ،1کارآفرین اجتماعی بزریلی ،که بهدنبال آن
بود که شکاف دیجیتالی را که جوانان کم درآمد را تحتتأثیر قرار میداد تدبیر کند ،تالش کرد تابلوی
اعالنی را تهیه کند و رایانههای وقفی در اختیار اقشار محروم قرار بدهد تا در نهایت ،از طریق آنچه که
بعدها به بنگاه اجتماعی  CDIتبدیل شد ،به نهادینهسازی مفهوم مدارس آموزش مهارتهای رایانهای
در محالت محروم ،جامهی عمل پوشاند.
ب��ا توجه به احتمال شکس��ت و نیاز به درس گرفتن از شکس��ت ،اص��ول انگیزهبخش این مرحله
عبارتند از سرعت ،عمل محوری ،پایین نگه داشتن هزینهها و حلقههای دریافت بازخورد از کاربران و
متخصصان (کولیر -گریس و همکاران .)2010 ،در صورت شکس��ت ،مهم است که بفهمیم چرا راهکار
مؤثر بودهاس��ت و از بازخوردهای دریافتی برای طراحی راهکار بعدی استفاده کنیم .اگر در نظر بگیریم

که راهکارهای خوب غالباً پیش از آنکه بتوانند تأثیرگذار باشند باید آزمایشها و تجدیدنظرهای متعدد را
پشت سر بگذارند ،بر اهمیت این موضوع افزوده خواهد شد .بنابراین ،راهکار در مراحل اولیه باید در پرتو
اطالعات جدید بازبینی ،اصالح یا رد شود .کارآفرینان اجتماعی پیوسته این فرآیند را تکرار میکنند تا

به نقطهای برسند که بتوانند راهکاری پایدار را خلق کنند که ظاهرا ً مؤثر است و اثر اجتماعی دارد .در
درون راهکار پایدار ،یک پیش��نهاد ارزش��ی روشن و معتبر وجود دارد که احتمال حل مشکل اجتماعی
مدنظر را افزایش میدهد.

بنابراین ،اساساً مرحلهی نخست چرخهی حیات ،ایجاد فازی متمرکز بر مشکل اجتماعی است که

کارآفرین اجتماعی بهدنبال حل آن است.
بوکار
 .۴-۲مدل کس 

زمانی که مؤثر بودن راهکار عم ً
ال اثبات میشود ،مرحلهی بعد ایجاد مدل تکرارپذیر حول محور راهکار
بوکار ترکیبی از فعالیتها و
بوکار جامع اس��ت .مدل کس 
خواهد بود ،مرحلهای که ش��امل مدل کس 
انتخابهایی است که نشان میدهد سازمان در حوزهی مدنظر چگون ه ارزشآفرینی میکند (اوستروالدر

2

1 . Rodrigo Baggio
2 . Osterwalder
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و پیگنیور .)2010 ،1فرآیند اصلی این مرحله طراحی مدل اس��ت ،که غالباً مس��تلزم ایجاد تغییرات
در راهکارمیباش��د .برای مثال سادهس��ازی فرآیندها ،مدونسازی یا بخشبندی مؤلفهها و فعالیتهای
بوکار ،از جمله دالیل انجام این تغییرات هس��تند و به این دلیل انجام میشوند که
مختلف مدل کس�� 
راهکار ،حتی در صورت عدم جدیت کارآفرین اجتماعی اصلی ،به راهکاری مؤثر تبدیل شود.
بوکار باید ب��رای همه قابل درک ،متقاعدکننده و جذاب باش��د و از چگونگی عملکرد
مدل کس�� 

بوکار فرآیندی زمانبر است که معموالً
مش��ارکت ،تصویری روشن به دس��ت بدهد .پاالیش مدل کس 
بیش از یک سال زمان میبرد .هدف خلق راهکاری پایدار است که یا بهصورت همیشگی علل ریشهای
مشکل را برطرف یا سیستمی را نهادینه میکند که در حالت ایدهآل با مشارکت دادن نوآوران اصلی،
بهطور مداوم به مشکل موردنظر میپردازد (ر .ک .سانتوس.)2012 ،
بوکار قدرتمند ،فعالیتها و مؤلفههای مدل یکدیگر را تقویت میکنند (اوستروالدر
در مدلهای کس 
و پیگنی��ور .)2010 ،بنابراین ،ضروری اس��ت که سیس��تم مؤثری از فعالیتها ایجاد ش��ود که درک
چگونگی حل مش��کل و ارزشآفرینی توسط طرح ابتکاری را میسر کند .این بازنمایی فعالیتها باید با
تعریف منابع کلیدی همراه باشد ،بهنحویکه راهکار ،پایداری مطلوبی داشته باشد.
بوکار باید به حداکثر رس��یدن اثر اجتماعی را که با مس��ائل کارآیی در
بهطورخالصه ،مدل کس�� 
بوکار باید پایداری را در
اس��تفاده از منابع و اثرگذاری راهکار در ارتباط اس��ت ،تضمین کند .مدل کس 
معنای عام آن تضمین کند ،به این معنا که نهتنها بایس��تی ش��امل تداوم منافع حاصل از فعالیتهای
خاص (منافع پایداری) باش��د ،بلکه باید توانایی راهکار در استمرار وجود (که در معنای خاص پایداری
سازمانی نامیده میشود) را که به منابع مالی و غیر مالی وابسته است را ،شاملشود (کانون.)2002 ،
بوکاری که هدف اجتماعی واالیی دارد ،باید مروج مشارکت مردم
باید یادآور ش��ویم که مدل کس 
و جوامع باش��د تا بتوان��د در روابط اجتماعی یا اقتصادی گروههای مح��روم ،تغییری پایدار ایجاد کند
(نیکولز .)2006 ،2توانمندسازی به معنای «فرآیند افزایش داراییها و قابلیتهای افراد یا گروهها برای
انتخابهای س��ودمند و دگرگونس��ازی این انتخابها به اقدامات و پیامدهای مطلوب» است .مؤلفهی
کلیدی رویکرد توانمندسازی این باور است که ذینفعان یا کاربران سیستم ،گذشته از اینکه که هستند،
میتوانند از منابع و مهارتهایی بهرهمند شوند که کمتر بهکار گرفته شدهاند (سانتوس . )2012 ،مثالی
1 . Pigneur
2 . Nicholls
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که به خوبی منطق توانمندسازی را روشن میکند ،پویش کمفد برای تحصیل زنان 1است که در سال
 1993ش��د .هدف این پویش آن بود که امکان تحصیل دختران جوان آفریقایی ،که خانودههایش��ان
توانایی تقبل هزینههای مدرسه را نداشتند ،فراهم کند .کمفد ،با تدوین مدلی پایدار که حمایت جامعه
بوکار و بهعهدهگیری نقشهای رهبری میسر میکرد،
از دختران را در زمینهی تحصیل ،راهاندازی کس 
چرخهی فقر صدها نفر از هزاران زن جوانی را که در زیمبابوه ،غن ،زامبیا و تانزانیا زندگی میکردند در
هم شکست .از سال  ،1993تقریباً  700هزار کودک ،در شبکهای متشکل از  3000مدرسه ،از برنامهی

بوکار آموزش دید ه و برای راهاندازی
کمفد بهرهمند شدهاند .بیش از  5000زن جوان در زمینهی کس 
بنگاههای روستایی خود کمک هزینه دریافت کردهاند.
کارآفرینان اجتماعی کسانی هستند که چش��مانداز ،بینش و اشتیاق دارند ،اما درعینحال ،اولین
و بهترین کس��انی هس��تند که از دیگران میخواهند به آنها و رویاهایشان اعتماد کنند .داشتن مدل
بوکار مؤثر برای ارزشآفرینی مهم است ،اما اندازهگیری عملکرد و نتایج هم به همین اندازه مهم
کس 
است .در چند دههی گذشته ،ابزارهای مختلفی برای اندازهگیری اثر اجتماعی ساخته و تولید شدهاست
(مولگان .)2010 ،الزامات وامدهندگان دشواتر شدهاست (الیس ،)2008 ،یعنی آنها تنها در صورتی به
تأمین پول و منابع تمایل دارد که طرحهای اجتماعی قابل اندازهگیری باشد و اثرگذاری اجتماعی آنها

بهطور متقاعدکنندهای قابل اثبات باشد .همچنین ،طرحهای اجتماعی موفق ،غالباً ارزشآفرینی خود را
اثبات میکنند (آرویدسون 2و همکاران.)2010 ،
بوکار و پس از اثبات نتایج در مخاطره ،زمان رفتن
پس از تأیید روایی و یکپارچهسازی مدل کس 
به مرحلهی بعدی است.
 .۴-۳ارزیابی

بوکار خود را ایجاد و مورد تأیید ق��رار دادند و راهکاری
پ��س از آنکه کارآفرینان اجتماعی مدل کس�� 
تکرارپذیر را خلق کردند ،مرحلهی بعدی ،یعنی ارزیابی ،راهکار برای رسیدن به اثر اجتماعی باالتر ،شروع
میش��ود .تمرکز این مرحله در درون س��ازمان است ،به معنی تعیین ساختار و روشها و سا زوکارهایی
است که اجازه ارزیابی راهکار را میدهد .ارزیابی یکی از موضوعات مرتبط با حوزهی نوآوری اجتماعی
1 . Camfed Campaign for Female Education
2 . Arvidson
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اس��ت و مش��کالت مرتبط با این فرآیند از جمله موضوعات کلیدی منابع علمی است (دیز و همکاران،

 .)2004عموماً ،ارزیابی در دو مسیر انجام میشود :ارزیابی عمیق و ارزیابی عمودی.

ارزیابی عمیق ایجاب میکند که انرژیها و منابع ،برای مثال با پیگیری متمایزسازی یا متنوعسازی
خدمات ،بر حصول اثر بیشتر در سطح محلی متمرکز شود (نیکولز )2006 ،تا کیفیت این خدمات افزایش
یابد .با اس��تفاده از ارزیابی عمیق ،نفوذ بیش��تر در جمعیت هدف و یافتن راههای جدید خدمترسانی
به کاربران امکانپذیر میش��ود .ارزیابی عمیق با رش��د عملکردی سازمان و افزایش میزان فعالیتهای
سیس��تم در ارتباط اس��ت .به همین ترتیب ،الزم است نوع تنگناهایی که امکان مواجهه با آنها وجود
دارد مدنظر قرار داده شود .انتخاب راهبرد ارزیابی عمیق میتواند ریسکهای متعددی را بهدنبال داشته
باش��د که توجه به آنها ضروری اس��ت .برای مثال ،ممکن است س��ازمانها بیش از حد بر بازار محلی
کوچک متمرکز شوند .عالوهبراین ،راهکار میتواند بسیار پیچیده شود و تکرارپذیری و روشن بودن مدل
از بین برود .اما ارزیابی عمیق مزایایی هم دارد که ظرفیت نفوذ در بازار خانگی و توانایی بهبود کیفیت
برنامه و اثرگذاری ناشی از افزایش آگاهی از مناطق محلی از آن جمله است (دیز و همکاران.)2002 ،
علیرغ��م تعاریف مختلفی که از ارزیابی عم��ودی در منابع علمی وجود دارد ،رایجترین تعریف آن
معادل «گس��ترش» درنظر گرفته شدهاس��ت (یووین 1و مولر )1996 ،2ک��ه به معنی خلق جایگاههای
خدمات��ی جدید در مکانهای جغرافیایی دیگری اس��ت که قادرند به چن��د برابر تعداد کاربران واقعی،
خدمترس��انی کنند .ارزیابی عمودی ،به دلیل داشتن پتانس��یل صرفهجویی مقیاس ،افزایش کارآیی
را میس��ر میکند .البته ،ریس��کهایی نیز وجود دارد که باید مدنظر قرار داده شود .یکی از ریسکهای
ش��ایع با انحراف مأموریت در ارتباط است ،زیرا فرآیند ارزیابی عمودی میتواند سازمان را از مأموریت،
چشمانداز ،و ارزشهای اصلی خود منحرف کند و منابع قلیل مالی و انسانی را از مسیر اصلی خارج کند.
همچنین ،اگر تمرکز به جای کیفیت بر رشد باشد ،ممکن است اثرگذاری کاهش یابد.
در ادامه لیس��ت مزایا و معایب راهبردهای ارزیابی عمودی مستخرج از مضامین و ادبیات مشاهده
میشود.

1 . Uvin
2 . Muller
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کنترل

مزایا

معایب

شاخهها

	-کنترل کیفیت بر طبق استانداردها
	-بهبود یادگیری سازمانی
	-نزدیکی به شیوه عمل در دنیای واقعی کاربران
	-رویتپذیری
	-قابل کنترل بودن

	-غالباً مستلزم
سرمایهگذاری سنگین
است.
	-کاهش انگیزه در
نمونههای تکراری ،به
دلیل عدم خودمختاری

فرانشیژ
اجتماعی

	-ریسک انحراف مأموریت
	-سازگاری برند
	-مقاومت در برابر تصمیمات
	-سرمایهگذاری مشترک
	-ترویج روحیهی کارآفرینی در سطح صاحبان امتیاز و قوانین واحد مرکزی

خودمختاری

	-شرکای مختلف به نتایج بهتری برسند
سرمایهگذاری
	-ریسک مشترک
مشترک
	-دستیابی به صرفهجویی مقیاس و همافزایی

	-کنترل متمرکز میتواند
روحیهی کارآفرینی را
تضعیف کند

	-نیازی به سرمایهگذاری باال ندارد
اعطای پروانه
	-از فروش پروانه درآمد کسب میکنند

	-کاهش کنترل بر تولید
و تحویل محصوالت یا
خدمات
	-دشواری نظارت بر
توافقنامهی اعطای پروانه

نشر

	-کاهش هزینهها
	-نشر سریع راهکار در سایر مناطق جغرافیایی
امکانپذیر است

	-کنترل کمتر
	-ریسک انحراف مأموریت
و از دست دادن هویت
	-ریسک از دست دادن
اعتبار و مشروعیت

جدول  :۳مزایا و معایب راهبردهای ارزیابی عمودی مستخرج از مضامین

به این دالیل ،بس��یار مهم اس��ت که نوآور اجتماعی تحقیق کند که آیا زمان گس��ترش س��ازمان فرا
رسیدهاس��ت یا نه .مقاالت و چارچوبهای متعددی برای س��نجش ش��واهد کارآیی و آمادگی مقیاس
مطرح شدهاست (کالرک 1و همکاران.)2012 ،
زمانی که کارآفرینان اجتماعی تصمیم به رشد میگیرند ،میتوانند از بین پیوستار گزینهها ،که از
1 . Clark
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کنترل حداکثری تا کنترل حداقلی بر عملیات را شامل میشوند ،دست به انتخاب بزنند (جدول .)۲
رویهمرفت��ه ،در ارزیاب��ی ،تمرکز بر مدل س��ازمانی انتخاب شدهاس��ت که میتوان��د ترکیبی از
رویکردهای مختلف باشد.
 .۴-۴متداولسازی

فرآیند متداولس��ازی یکی از مس��ائل کلی��دی پیشروی نوآور اجتماعی اس��ت .پ��س از راهاندازی و
پیادهسازی راهکار در مکانی خاص و پس از کسب توانایی برای گسترش اثرات اجتماعی در بین سایر
افراد یا س��ازمانها ،طرح اجتماعیمیتواند برای نهادهایی که قب ً
ال مشکل اجتماعی موردنظر را ایجاد

کردهاند چالش برانگیز باش��د (وس��تلی 1و آنتادزه .)2010 ،2رسیدن به مرحلهی متداولسازی ،معموالً
پیامد نهایی سیر کارآفرینان اجتماعی است ،زیرا آنها غالباً به حل بنیادی مشکل اجتماعی عالقمندند.
در این فاز ،اثرگذاری مداوم و گس��تردهی طرح اجتماعی ،به ش��کل انقالبی و محرک (کریستنسن 3و
همکاران )2006 ،و از طریق تغییر مفاهیم ،طرز فکر و توزیع قدرت در مقیاس بزرگ (موری و همکاران،

 ،)2010آغاز میشود و تغییرات سیستمی ایجاد میکند.
تأمین مالی خرد یکی از مش��هورترین مثالهای متداولس��ازی در بافت مشارکتهای مخاطرهای
اجتماعی است .الزم به ذکر است که در این مرحله ،نه کارآفرین اجتماعی که به خلق این مفهوم کمک
کردهاست (محمد یونس) مدنظر ماست ،نه سازمانی که در اصل این نوع خدمات نوآورانه را در بنگالدش
عرضه کردهاست (گرامین بانک) .منظور ما از تأمین مالی خرد ،نوآوری نهادینه شدهاست« .با تمرکز بر
نوآوری ،به جای تمرکز بر خود فرد یا س��ازمان ،درک ما از بخشهای بههم پیوس��تهی راهکار روشنتر
میشود» .مفهوم تأمین مالی خرد اولین بار در بنگالدش شکل گرفت و امروزه در سرتاسر جهان انتشار
یافتهاست (گلداسمیت.)۱۳۹۵ ،
از نوآوران اجتماعی برای متداولسازی نوآوری اجتماعی چه کاری ساخته است؟ پذیرفته شدهاست

که این فرآیند مس��تلزم تعامالت پیچیده در کل سیس��تم اجتماعی است ،اما دقیقاً از عواملی کلیدی
مرتبط با موفقیت این فرآیند پویا اطالع نداریم« .مشکل بزرگی که پیشروی مشارکتهای مخاطرهی
اجتماعی پایین به باال وجود دارد ،نحوهی دسترسی به قدرت و پول الزم برای تغییر سیستمهای بزرگ
1 . Westley
2 . Antadze
3 . Christensen
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اس��ت» (موری و همکاران ،)2010 ،و وس��تلی و آنتادزه ( )2010اش��اره میکنند که بدین منظور دو
مؤلفهی خاص حائز اهمیت است :عاملیت و فرصت.
از منظر عاملی ،دو نقش خاص است که باید در اینجا تفاوتشان را درک کنیم :نوآور اجتماعی و نوآور
نهادی .نقش اول با خلق راهکارهای اثرگذار برای مش��کالت اجتماعی س روکار دارد و نقش دوم با تالش
برای یافتن راهی برای اصالح سیس��تم اجتماعی ،از طریق نفوذ در نهادهای مختلف برای متداولسازی
نوآوری اجتماعی (دورادو .)2005 ،مفهوم نوآوری نهادی ابتدا توسط دیماجیو )1988( 1مطرح شد و یکی
از مسیرهای احتمالی توضیح نقش بازیگران مختلف در تغییر نهادها درنظر گرفته میشد .این نقش ،که
همیشه با راهکاری اثرگذار همراه است ،ارتباط خاصی با فرآیند متداولسازی دارد و همانطورکه وستلی
و آنتادزه اش��اره کردهاند ( ،)2010ش��امل مجموعهای از س��ه مهارت خاص است« :فرهنگی -اجتماعی
(ش��اختی ،مدیریت دانش ،معناسازی ،گردهمآیی) ،سیاسی (تش��کیل ائتالف ،شبکهسازی ،پشتیبانی،
اعمال فشار) و بسیج منابع (سرمایهی مالی ،اجتماعی ،فکری ،فرهنگی و سیاسی)».
دومین جزء مهم فرصت اس��ت که به معنای ش��رایط مطلوب خاصی است که برای متداولسازی
نوآوری اجتماعی پیش میآید .این فرصت در ش��رایط اجتماعی و نهادی خاص ریش��ه دارد ،از قبیل
تقاضایی خاص از س��وی نیروهای بازار (برای مثال ،مورد تأمین مالی خرد) ،چارچوب سیاس��ی مساعد
(برای مثال ،ناشی از مسائل مربوط به حزب خاصی که قدرت را در دست دارد) ،یا یک تقاضای فرهنگی
خاص (برای مثال ،تفکیک در معناسازی یا معنا) .ایجاد ارتباط در میان نوآوری و فرصتهای سیاسی،
فرهنگی یا اقتصادی برای افزایش حالت براندازانهی نوآوری در بافت بزرگتر نهادی از اهمیت بسیاری
برخوردار است (وستلی و آنتادزه.)2010 ،
همچنانکه با زیرفرآیندهایی آش��نا میش��ویم که متداولس��ازی عملی را میسر میکنند ،متوجه

میش��ویم که این فرآیندها پیچیدگی خاصی دارند .این موضوع عمدتاً به دلیل این واقعیت اس��ت که
هر سیس��تم خصوصیات و س��اختارهای قدرت منحصربهفردی دارند .با این ح��ال ،همانطورکه موری
و هم��کاران ( )2010اش��اره کردهاند ،در فرآیندهای موفق ،پارهای مؤلفههای مش��ترک وجود دارد .از
نظر نوآور اجتماعی ،ضروری اس��ت ائتالفی تدریجی ایجاد ش��ود که شرکا و ذینفعان مختلف را حول
محورهایی از قبیل تش��خیص مش��کل پیشرو ،راهکار در دس��ت تدوین ،اصول و چشمانداز بلندمدت،
گردهم آورد  .از نظر س��ازمانی ،شکلگیری حقوق جدید یا پیادهسازی اسباب حقوقی یا نظارتی برای
1 . DiMaggio
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نهادینهس��ازی تغییر در زمینهی تسهیل فرآیند متداولس��ازی نقشی اساسی دارد (موری و همکاران،
 .)2010فیلز و همکاران ( )2008به یکی از جنبههای بسیار مهم تضمین موفقیت نوآوریهای اجتماعی
اش��اره میکنند که فرآیند «انحالل مرزها و وس��اطت گفتمان در میان بخشهای دولتی ،خصوصی و
غیرانتفاع��ی» اس��ت .موری و هم��کاران ( )2010نیز بر این موضع تأکید میکنن��د .آنها معقدند که
«نوآوری سیستماتیک ذاتاً بسیار اجتماعی است» و درنتیجه ،در حالت عادی «هر چهار بخش (یعنی

بوکار ،دولت ،جامعهی مدنی و خانوار)» را شامل میشود .آنها اضافه میکنند که «مدلهای تفکر
کس 
در ن��وآوری ک��ه تنها یک بخش را مدنظر قرار میدهند ،مس��یرهای اصلی تعامل بخشها با یکدیگر را
نادی��ده میگیرند» و مثالی عینی را در تأیید موضع خود مطرح میکنند« :در طول دهههای مختلف،
جنبش س��بز محرک نوآوری برای کاهش کربن بودهاست؛ سیاستمدارانی که قوانین و مقررات جدید
بوکارها و صندوقهای سرمایهگذاری
را وضع میکنند از این نوآوری پشتیبانی کردهاند و در ادامه ،کس 
در فناوری پاک آن را تقویت کردهاند .این نوآوری با فناوریهای جدید س�� روکار داشتهاس��ت ،اما این
فناوریها بیش��تر عوامل میسرکنندهی تغییر بودهاند تا شرایط کافی برای تغییر .غالباً ،ابداع روشهای
لونقل ،مسکن ،انرژی یا ر وشهای جدید برای واداشتن شهروندان به تفکر در
جدید سازماندهی حم 
مسئولیتهای خود مهمتر بودهاست».
موری و همکاران ( )2010سؤاالت بسیار بهجایی را برای کارآفرینانی که در اندیشهی متداولسازی
نوآوری هس��تند مطرح کردهاند« :آیا آنها باید انرژی خود را معطوف خطمش��یء و قانون ،پروژههای
نمایش��ی ،حمایتها ،اس��تداللها ،پویشها یا تحقیقات کنند؟ و آیا باید از طریق سازمانهای کنونی،
سازمانهای جدید و ائتالفها بهکار گرفته شوند یا بهصورت مجزا؟» همچنین ،موری و همکاران اشاره

میکنند که «تغییر عمیق سیس��تم معموالً ش��امل پارهای اقدامات در جایگشتهای مختلف است که
منوط به انتخابهای یاد شدهاست» (موری و همکاران.)2010 ،
 .۴-۵رهبری و مراحل گذار در چرخهی حیات نوآوری اجتماعی

همچنانکه مش��ارکتهای مخاطرهای در ط��ول مراحل حیات نمو مییابند ،ه��ر گذار کلیدی ،نقش
رهبری متفاوتی را برای تثبیت موفقیت سازمان ایجاب میکند .اسمیت چارچوبی را پیشنهاد میکند
که مرحلهی حیات س��ازمان را با نقش رهبری مقتضی س��ازمان تطبیق میدهد (اسمیت .)۱۳۹۴ ،به

چرخهی حیات نوآوریهای اجتماعی

87

همین ترتیب ،وکیو 1مدل رهبری کارآفرینانه را برای بحث پیرامون مراحل مختلف رشد شرکت مطرح
میکند (وکیو.)۲۰۰۳ ،
به اتکای سالها تحقیق تجربی در میان صدها کارآفرین اجتماعی ،مهارتها و صفات اصلی رهبر را
که در هر یک از مراحل گذا ِر چرخهی حیات نوآوری مشاهده شدهاست ،به صورت نظاممند استخراج

شدهاست.

بوکار ،رهبر باید جدیت الزم را داشته باشد ،چشماندازی داشته
در گذار از مش��کل به مدل کس�� 
باشد که افراد را پیرامون آن گردهم آورد ،خالقیت الزم را برای پیشبینی پدیدههای جدید داشته باشد
و ضمن داشتن توانایی آیندهسازی و توانمندسازی ،توسعهگرا باشد .این موضوع نماد کارآفرینی است.
در این نقطه ،همهی فرآیندها بسیار انعطافپذیرند و دیوانساالری و حتی سیستمها و روال روزمرهی
موجود چندان قابل توجه نیست.
بوکار به تغییر مقیاس عمودی ،باید توانایی ایجاد س��اختار در سازمان وجود
در گذار از مدل کس�� 
داشته باشد تا شبکهی منسجمی از ارتباطات ایجاد یا نگهداری شود تا گذشته از منابع دیگر ،دسترسی
به تأمین مالی ،اعضای هیأت مدیره و مدیران و کارکنان امکانپذیر شود .در ادامه ،همچنان که سازمان
به رش��د خود ادامه میدهد ،حاکمیت و ادارهی آن پیچیدهتر میشود ،وامدهندگان ،شرکا ،مشتریان و
کارکنان افزایش مییابند .همچنانکه مش��ارکت مخاطرهای بزرگتر و پیچیدهتر میشود ،مدیران هم
بای��د مهارتهای اجرایی و تحلیلی خود را ارتقا بخش��ند .در ای��ن مرحله ،یک مدیر نقش رهبری را به
عهده دارد .مدیر باید مهارتهای الزم را برای ارزیابی راهکار در اختیار داش��ته باش��د تا متداولس��ازی
راهکار تحقق یابد.
در نهایت ،نقش نوآور اجتماعی در گذار از مرحلهی ارزیابی عمودی به مرحلهی متداولسازی مطرح
میشود .نقش نوآور اجتماعی توصیفی است از فردی که به اصطالح کارآفرین سازمانی نامیدهمیشود،
که « به مقررات سازمانی گرایش خاصی دارد و منابع را برای ایجاد نهادهای جدید یا برای دگرگونسازی
نهادهای موجود بهکار میگیرد» ،اش��تراک وجه دارد (مگوآیر ه��اردی 2و الورنس .)657 :2004 ،3نوآور
اجتماعی نه تنها قادر است منابع اجتماعی را بهکار بگیرد و فراتر از سازمان را ببیند ،بلکه بازیگران دیگر را
برای پذیرش راهکار مجاب میکند ،بهطوریکه راهکار به بخشی از جامعه تبدیل میشود.
1 . Vecchio
2 . Maguire Hardy
3 . Lawrence
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رویهمرفته ،باید یادآور ش��ویم ک��ه رهبران کارآفرین اجتماعی احتم��االً باید در مراحل مختلف
چرخ��هی حیات ن��وآوری اجتماعی نقشهای متفاوتی را بهعهده گیرند .ط��ی کردن این مراحل گذار
رهبری ابدا ً آسان نیست ،اما رهبران غالباً به عادات و سبک اصلی خود مراجعه میکنند .خودآگاهی و
مربگیری مستمر ،از نظر تبدیل کارآفرین اجتماعی به دارایی (به جای مسئولیت داشتن در قبال نوآوری
اجتماعی) ،میتواند برای کارآفرین اجتماعی نقش مهمی داشته باشد.
 .۵نتیجهگیری و پیشنهادها
نوآوری اجتماعی در حقیقت راهکاری مبتکرانه برای حل مش��کالت اجتماعی است .نوآوری اجتماعی
نس��بت به راهکارهای قبلی اثربخشتر ،کاراتر و پایدارتر است و به جای افراد ،برای کل جامعه ارزش و
منفعت خلق میکند .در حقیقت نوآوری اجتماعی به راهکارها ،استراتژیها یا مفاهیمی اطالق میگردد
که مش��کالت و نیازهای جامعه را نس��بت به راهکارها و روشهای قبلی به ش��یوه مناسبتری برطرف
میکنند.
ه��دف این مقال��ه آن بود که از طریق کاوش دقیق چرخهی حیات نوآوری اجتماعی ،ایفای چنین
نقشی را پیشنهاد کند .همانند مشارکت کارآفرینانه ،مشارکتهای کارآفرینی اجتماعی در طول زمان و
در مراحل مختلف متحول میشوند .با این حال ،در مورد نوآوری اجتماعی ،چرخهی مربوط به تحلیل
چرخهی بنگاه اقتصادی نیس��ت ،بلکه چرخهی راهکار است ،زیرا هدف نوآوران اجتماعی آن نیست که
ارزش��ی را که میتوانند برای س��ازمان خلق کنند به حداکثر برس��انند ،بلکه آن است که ارزشی را که
قادرند برای جامعه خلق کنند به حداکثر برسانند.
همانطورکه در بخش پیشینه پژوهش شرح داده شد ،مدلهای چرخهی حیات مطرح شده از نظر
تع��داد مراحل متفاوتند که مدلهای س��همرحلهای ،چهارمرحلهای ،پنجمرحلهای و ش��شمرحلهای از
آن جمله میباش��ند .مدل ارائه شده در این پژوهش که براساس منطق فازی مورد تأیید خبرگان قرار
گرفت مدلی پنج مرحلهای بود .این مراحل عبارت بودند از .۱ :شناس��ایی مشکل؛  .۲خلق و ارائه مدل
بوکار؛  .۳ارزیابی (تغییر مقیاس عمودی)؛  .۴متداولس��ازی و متغیر همه جانبه رهبری .منظور
کس�� 
از متغیر همهجانبه همانطورکه در بخش مرور ادبیات پژوهش ش��رح داده شد ،بعدی است که بر سایر
ابع��اد چرخ��ه حیات نوآوریهای اجتماعی تأثیرگذار خواهد بود .دلیل اس��تفاده از نظریه فازی در این
مطالعه به این دلیل بودهاست که انسانها معموالً در تخصیص امتیازات ارزیابی در روش دلفی قطعی
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نامطمئن هس��تند ولی روش دلفی فازی میتواند این عدم اطمینان را کاهش دهد .عالوهبراین معموال
ارزیابی انسانها در قالب کلمات و واژههای نادقیق بیان میشود و روشهای مبتنی بر ریاضیات فازی
این توانایی را دارند که این واژهها را مدلسازی کرده و تحلیلهایی مبتنی بر همین مدل ارائه دهند.
 .۵-۱نتایج و پیشنهادهای حاصل شده از بخش شناسایی مشکل

نوآوران اجتماعی افردی هس��تند که دغدغهی حل مش��کالت اجتماعی را در س��ر دارند .گاهیاوقات،
علت این دغدغه آن است که آنها با مشکالت فردی مواجه بودهاند یا مدتی نسبتاً طوالنی را روی آن

مش��کل کار کردهاند .کارآفرینان اجتماعی به کس��ب ارزش برای خود یا س��ازمان خود توجهی ندارند،
بلکه بر بهبود اوضاع جهان و ارزشآفرینی در حوزههای خاص جامعه که برای بهبودشان اشتیاق دارند،
متمرکزند .کارآفرینان اجتماعی ،با رسیدگی به مشکالت مهمی که نادیده گرفته شدهاند و پیامدهای
خارجی دارند ،احتمال موفقیت در ارزشآفرینی اجتماعی را افزایش میدهند.
احتمال آن وجود دارد که مشکالت مربوط به پیامدهای خارجی (پیامدهایی که ارزشآفرینی برای
جامعه را فراتر از ارزشی جلوه میدهند که در معامالت بازاری مدنظر است) نادیده گرفته شود ،بهویژه
زمانیکه اقشار محروم را تحتتأثیر قرار میدهند .بنابراین ،مشکالت اجتماعی نادیده گرفته شدهای که
پیامدهای خارجی دارند و اقشار محروم را تحتتأثیر قرار میدهند ،حوزهی عمل ترجیحی کارآفرینان
اجتماعی است.
کارآفرینان اجتماعی باید همانند کارآفرینان تجاری سنتی ،متعهد و مصمم باشند و عالوهبراین ،به
علل اجتماعی اشتیاق زیادی نشان دهند و انتظار نفع مالی چشمگیر را نادیده بگیرند .بنابراین بعضی از
ویژگیهای مرتبط ،برای تعامل با عدم قطعیت ،شدت تمرکز غیر عادی بر حل مشکل اجتماعی و باور
ناخودآگاهانه به چشمانداز جهان بهتر ،در نوعی توانایی غیر متعارف عینیت مییابند.
با توجه به احتمال شکس��ت و نیاز به درس گرفتن از شکس��ت در مرحله شناسایی مشکل ،اصول
انگیزهبخش این مرحله عبارتند از سرعت ،عمل محوری ،پایین نگه داشتن هزینهها و حلقههای دریافت
بازخورد از کاربران و متخصصان.
 .۵-۲نتایج و پیشنهادهای حاصل شده از بخش مدل کسب و کار

زمانی که مؤثر بودن راهکار عم ً
ال اثبات میشود ،مرحلهی بعد ایجاد مدل تکرارپذیر حول محور راهکار
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بوکار ترکیبی از فعالیتها و
بوکار جامع اس��ت .مدل کس 
خواهد بود ،مرحلهای که ش��امل مدل کس 
انتخابهایی اس��ت که نشان میدهد س��ازمان در حوزهی مدنظر چگون ه ارزشآفرینی میکند ،ارزش
میدهد و ارزش بهدست میآورد.

بوکار فرآیندی زمانبر است که معموالً بیش از یک سال زمان میبرد .هدف خلق
پاالیش مدل کس 

راهکاری پایدار اس��ت که یا به صورت همیشگی علل ریشهای مشکل را برطرف یا سیستمی را نهادینه
میکند که در حالت ایدهآل با مشارکت دادن نوآوران اصلی ،بهطور مداوم به مشکل موردنظر میپردازد.
بوکار قدرتمن��د ،فعالیته��ا و مؤلفههای م��دل یکدیگر را تقوی��ت میکنند.
در مدله��ای کس�� 
بوکار باید به حداکثر رسیدن اثر اجتماعی را که با مسائل کارآیی در استفاده
بهطورخالصه ،مدل کس 
بوکار باید پایداری را در معنای عام
از منابع و اثرگذاری راهکار در ارتباط است ،تضمین کند .مدل کس 
آن تضمین کند ،به این معنا که نهتنها بایستی شامل تداوم منافع حاصل از فعالیتهای خاص (منافع
پایداری) باشد ،بلکه باید توانایی راهکار در استمرار وجود (که در معنای خاص پایداری سازمانی نامیده
میشود) را که به منابع مالی و غیر مالی وابسته است را شاملشود.
بوکاری که هدف اجتماعی واالیی دارد ،باید مروج مشارکت مردم و جوامع باشد تا بتواند
مدل کس 
در روابط اجتماعی یا اقتصادی گروههای محروم ،تغییری پایدار ایجاد کند.
 .۵-۳نتایج و پیشنهادهای حاصل شده از بخش ارزیابی

بوکار مؤثر برای ارزشآفرینی مهم است ،اما اندازهگیری عملکرد و نتایج هم به همین
داشتن مدل کس 
اندازه مهم است.
اس��تفاده از ارزیابی عمودی ،ام��کان افزایش اثرگذاری راهکار ،بهواس��طهی افزایش اثر اجتماعی و
استفاده از نیروی متخصص برای ارتقای راهکار را امکانپذیر میکند .همچنین ،ارزیابی عمودی ،به دلیل
داشتن پتانسیل صرفهجویی مقیاس ،افزایش کارآیی را میسر میکند .البته ،ریسکهایی نیز وجود دارد
که باید درنظر گرفته ش��ود .یکی از ریس��کهای شایع با انحراف مأموریت در ارتباط است ،زیرا فرآیند
ارزیابی عمودی ،میتواند سازمان را از مأموریت ،چشمانداز ،و ارزشهای اصلی خود منحرف کند و منابع
قلیل مالی و انس��انی را از مس��یر اصلی خارج کند .همچنین ،اگر تمرکز به جای کیفیت بر رشد باشد،
ممکن است اثرگذاری کاهش یابد.
رویهمرفته ،در ارزیابی ،تمرکز بر مدل سازمانی انتخاب شدهاست (تمرکز بر درون سازمان است)
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که میتواند ترکیبی از رویکردهای مختلف باشد.
 .۵-۴نتایج و پیشنهادهای حاصلشده از بخش متداول سازی

رسیدن به مرحلهی متداولسازی ،معموالً پیامد نهایی سیر کارآفرینان اجتماعی است ،زیرا آنها غالباً
به حل بنیادی مشکل اجتماعی عالقمندند .در این فاز ،اثرگذاری مداوم و گستردهی طرح اجتماعی ،به
شکل انقالبی و محرک و از طریق تغییر مفاهیم ،طرز فکر و توزیع قدرت در مقیاس بزرگ ،آغاز میشود
و تغییرات سیستمی ایجاد میکند.
همچنانکه با زیرفرآیندهایی آش��نا میش��ویم که متداولس��ازی عملی را میسر میکنند ،متوجه

میشویم که این فرآیندها پیچیدگی خاصی دارند .این موضوع عمدتاً به دلیل این واقعیت است که هر
سیستم خصوصیات و ساختارهای قدرت منحصربهفردی دارد.
از نظر نوآور اجتماعی ،ضروری اس��ت ائتالفی تدریجی ایجاد شود که شرکا و ذینفعان مختلف را
حول محورهایی از قبیل تشخیص مشکل پیشرو ،راهکار در دست تدوین ،اصول و چشمانداز بلندمدت،
گردهم آورد.
 .۵-۵نتایج و پیشنهادهای حاصل شده از بعد همه جانبه رهبری

بوکار ،همهی فرآیندها بس��یار انعطافپذیرند و دیوانساالری و حتی
در گذار از مش��کل به مدل کس 
سیس��تمها و روال روزمرهی موجود چندان قابلتوجه نیس��ت؛ بنابراین رهبر باید جدیت الزم را داشته
باش��د ،چشماندازی داشته باشد که افراد را پیرامون آن گردهم آورد ،خالقیت الزم را برای پیشبینی
پدیدههای جدید داشته باشد و ضمن داشتن توانایی آیندهسازی و توانمندسازی ،توسعهگرا باشد.
بوکار به تغییر مقیاس عمودی ،باید توانایی ایجاد س��اختار در سازمان وجود
در گذار از مدل کس�� 
داشته باشد تا شبکهی منسجمی از ارتباطات ایجاد یا نگهداری شود تا گذشته از منابع دیگر ،دسترسی
به تأمین مالی ،اعضای هیأت مدیره و مدیران و کارکنان امکانپذیر شود .در ادامه ،همچنانکه سازمان
به رش��د خود ادامه میدهد ،حاکمیت و ادارهی آن پیچیدهتر میشود .وامدهندگان ،شرکا ،مشتریان و
کارکنان افزایش مییابند .همچنانکه مش��ارکت مخاطرهای بزرگتر و پیچیدهتر میشود ،مدیران هم
باید مهارتهای اجرایی و تحلیلی خود را ارتقا دهند .در این مرحله ،یک مدیر نقش رهبری را بهعهده
دارد .مدیر باید مهارتهای الزم را برای ارزیابی راهکار در اختیار داش��ته باش��د تا متداولسازی راهکار
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تحقق یابد.
در نهای��ت ،نقش ن��وآور اجتماعی در گذار از مرحلهی ارزیابی عمودی به مرحلهی متداولس��ازی
مطرح میش��ود .نوآور اجتماعی نه تنها قادر اس��ت منابع اجتماعی را بهکار گیرد و فراتر از س��ازمان را
ببیند ،بلکه بازیگران دیگر را برای پذیرش راهکار مجاب میکند ،بهطوریکه راهکار به بخشی از جامعه
تبدیل میشود.

رویهمرفته ،باید یادآور شویم که رهبران نوآور اجتماعی احتماالً باید در مراحل مختلف چرخهی

حیات نوآوری اجتماع��ی نقشهای متفاوتی را بهعهده گیرند .طیکردن این مراحل گذار رهبری ،ابدا ً
آس��ان نیس��ت ،اما مش��کل آنجاس��ت که رهبران غالباً به عادات و س��بک اصلی خود رجوع میکنند.

خودآگاهی و مربیگری مستمر ،از نظر تبدیل نیروی انسانی به سرمایه انسانی ،نقش بسیار مهمی دارد.
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