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چکيده
هر نوآوری که به مسئله اجتماعی در چارچوب نرم هاا ارش هاا و هجاااریهاای باومی باا ها
توانمج ساشی پاسخ می ده
جامعه باش

به گونه ای که تأثیر و نتیاه نهایی آن کارآما ی و رضاایتمج ی حاکمیات و

نوآوری اجتماعی است .مقاله حاضر در تاش

اسات تاا باا اساتاادر اش رو

کراترکیاب

یاکته های مطالعات صورت گرکته در خصوص رابطه و تعامل بین م یریت دانش و ناوآوری اجتمااعی را
به صورت نظام مج بررسی کردر و به تحلیل آن ها بپرداشد .برای این مجظور با مراجعه به اسجاد و ما ار
معتبر قابل دسترس در سایت های الکترونیکی «گوگل» «اسکوپوس» و «تپ سی» در بااشر شماانی 2000
الی  2018میشدی اش میان انبور مقاالت اولیه تع اد  25مقاله مجاسب شجاسایی ش ن  .باه مجظاور تحلیال
مقاالت مجتخب مااهیم تشکیلدهج ر ابعاد و مؤلاههای تأثیرگذار اش رو
ادامه به مجظور اعتبارسجای مااهیم استخراجش ر اش رو

تحلیل محتوا استاادر ش  .در

پانل دلای با حضور تع ادی اش صاحبنظران و

خبرگان استاادر ش  .نتایج نشان داد م یریت دانش و نوآوری اجتماعی اثر مثبت و معجاداری بر یک یگر
دارن  .به این معجا که با ایااد نوآوری اجتماعی ساشمان اش خلق و ایااد دانش ج ی برخوردار خواها
ش و اش سوی دیگر م یریت دانش می توان به حل نوآورانه مسائل کما
ارتقای م یریت دانش که اشجمله ال امات آن پذیر

نمایا ؛ بجاابراین تمرکا بار

مسئولیت اجتماعی ساشمانی توسط ذیناعان درون

و بیرون ساشمانی است میتوان به ارتقای نوآوری اجتماعی در ساشمان مجار شود.
کليد واژهها :نوآوری اجتماعی م یریت دانش کراترکیب م ل ماهومی.
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مقدمه
در آیج ر م یت راهبردی نصیب ساشمانهایی خواه ش کاه بتوانجا بهتار اش ساایرین
بهترین و رخشانترینها را جذب کردر پارور

دادر و نگاه دارنا  .اهمیات ایان مسائله

بهگونهای است که اگر ساشمانها در جهت اک ایش سطح نوآوری خود گام برن ارنا قاادر
نخواهج بود اش عه ر چالشهای راهبردی که وجود دارن برآیجا  .بیشاتر ایان ناوآوریهاا
کصلجامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی سال دهم شمارر  39تابستان 1399

دیگر تجها مح ود به حوشر کجاوری نبودر و ماهوم وسیعتری شامل م یریت پویا شیورهاای
باشاریابی ج ی و همکاری خارجی کعالیت هوشمج انه م یریت مجابع انسانی شکلگیاری
الگوهای ج ی تعامشت اکاراد سااشمان ت ییارات و تحاوالت سااشمانی و نهاادی توساعه
مهارتها و نظایر آن را در برمیگیرن  .هالت و پات اش ایان ناوآوریهاا باا ناام ناوآوری
اجتماعی یاد مینمایج
ای ر تا محصول
خلق ارش
محیطی کم

(مبیجی دهکردی و کشتکار

 .)1393نوآوری اجتماعی در نتیاه طای چرخاه

(موالرت و همکاران 2012؛ مبیجی دهکردی و کشاتکار

 )1394و توانمج ساشی اش طریاق

و ایااد ثروت میتوان به ساشمانها برای پاساخگاویی اثاربخش باه نیاشهاای
نمای (کراوس و همکاران2011 1؛ وب و همکاران.)2014 2

نوآوری اجتماعی با بهکارگیری الگوهای ج ی اجتماعی در تعامشت اکاراد ساروکار دارد.
به این معجا که نوآوری اجتماعی در حوشر ساشمانی «یاکتن رارهای ج ی برای همکااری باین
اکراد ساشمان است که برای اه ا

مشتر در تعامل باا یک یگرنا » (پاات و واس .)2011 3آنهاا

همچجین بر این نظر هستج که ماهوم نوآوری اجتماعی شامل ماواردی مانجا ما یریت پویاا
ساشمان انعطا پذیر کار دقیقتر و هوشمج تر توسعه مهارتها و توانااییهاا و ایاااد شابکه
بین ساشمانها است .به عبارتی دیگر تأکی اصلی ادبیات مارتبط بار ایان اسات کاه در کجاار
نوآوریهای کجاوری نوآوری اجتماعی نی وجود دارد کاه در یا
مکمل نوآوری کجاوری به موکقیت آن در ساشمان کم

مقیااس وسایع باهعجاوان

میکج  .با وجاود ایان واقعیات ایان

است که موضوع و ادبیات نوآوری اجتماعی ج ی و در حال شکلگیری اسات .مطالعاات و
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پژوهشهای مرتبط در حوشرها و سطحهاای مختلا
برخوردار نیست .هرچج به باور هامرلیج

اشجملاه در سااشمانهاا اش قاوام کااکی

در این مستج ات مح ود نیا مایتاوان اهمیات و

نقش آن را در بهرروری ساشمانی نتیاهگیری کرد

(هامرلیج

.)2010 1

چالش اصلی در حوشر نوآوری این است که چگوناه مایتاوان آن را باه وجاود آورد و
بهبود بخشی  .با بررسی ادبیات موجود در شمیجه نوآوری مشخص میشود کاه شااخههاای
همکااران

 .)1391همچجان کاه ونا  2005(2م) نیا معتقا اسات عملکارد ما یریت داناش

بهخصوص توشیع دانش بر نوآوری ساشمان اثرگذار است.
بجابراین مطالعهای که بهصورت جامع به تبیین رابطه نوآوری اجتماعی و م یریت داناش
در سطح ساشمانی داخلی بپرداشد میتوان با عمق بخشی ن به در اش اهمیت آن آگاهی و
شجاخت عوامل ساشمانی را در تحقق آن ارتقاء ده  .در بررسی مجابع داخلی و خارجی قابل
دسترس اناام چجین مطالعهای مشاه ر نگردی  .لذا دغ غه اصلی این تحقیق کقا ان ما لی
برای تبیین شاا

رابطه بین م یریت دانش و نوآوری اجتماعی است .بر ایان مبجاا ها

اصلی مطالعه حاضر ارائه م لی برای تبیین شاا

رابطاه باین ما یریت داناش و ناوآوری

اجتماعی است.
تحقیق حاضر میتوان با اک ایش شاجاخت ما یران در خصاوص ساهم و میا ان رابطاه
م یریت دانش و نوآوری اجتماعی به ه ایت و راهبری مجاسب آنها برای تقویت قوتها
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مختلای اش علوم اشجمله م یریت دانش برای پاسخ به این سؤال به وجود آم ران

(طالقاانی و

جبران ضع ها استاادر بهتار اش کرصاتهاا و کااهش ته یا ها جهات انتاااع شایساته اش
مشارکت کعال کارکجان در قالب کرآیج ناوآوری اجتمااعی کما

نمایا  .اش ساوی دیگار

کارکجان به دلیل حمایت عملی ساشمان اش شکار کرصتها خطرپذیری بااال تصامیمگیاری
مشارکتی و نظایر آن نسبت به ارتقای یادگیری و مهارتهاا و باهکاارگیری و بسایج هماه
ظرکیت و توانمج یهای خود در ارتقای کارایی و بهرروری ساشمانها مسائوالنه مشاارکت
مینمایج .
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مباني نظری و پيشينه شناسي تحقيق
پيشينه شناسي
مولیانیج

سیه1و همکاران ( 2014م) ضمن نگاشت چرخه کرآیجا ما یریت داناش بار

نوآوری اجتمااعی برابار شاکل شامارر  1باه ایان نتیااه رسای رانا کاه خلاق داناش و
بهاشترا گذاری آن مق مه نوآوری اجتماعی است (شکل شمارر .)2
کصلجامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی سال دهم شمارر  39تابستان 1399

شکل شماره  :1نگاشت چرخه فرآيند مديريت دانش بر نوآوري اجتماعي (مولیانیج

سیه و همکاران )2014

نوآوری اجتماعی در دی گار کرآیج ی کرآیج جمع آوری و خلق دانش ج ی است .این
دانش میتوان مجبعی برای شکلگیری ای ر دیگری برای برنامه بع ی بهمجظور یااکتن ارش
اجتماعی باش  .در کرآیج های نوآوری اجتماعی خلق دانش و بهاشترا گذاری آن کرآیجا
برجستهای است .اش این رو م یریت دانش در کرآیج های آن در حاال خلاق و باهکاارگیری
دانش است.
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در پژوهشی که جالی1و همکاران ( 2016م) با عجوان «ناوآوری اجتمااعی و کرآیجا های
م یریت دانش راهبردی» اناام دادنا باه ایان نتیااه رسای ن کاه ناوآوری اجتمااعی باا
کرآیج های م یریت دانش راهبردی رابطه دارد .نوآوری اجتماعی ی

رارحال برجساته در

پرداختن به مسائل اجتماعی و اقتصادی برجسته ساشمان است؛ شیرا نتیاه نوآوری اجتماعی
میتوان بهصورت همشمان شامل باشدر اجتماعی اقتصادی و کجّاورانه باش  .عشور بار ایان
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شکل شماره  :2مدل مفهومي نوآوري اجتماعي مبتني بر دانش (مولیانیج

سیه و همکاران )2014

آنها دریاکتج که کرآیج های م یریت دانش راهبردی مجابع دانش عاالی خلاق مایکجا کاه
میتوان مجار به ی

رارحل ج ی و نو در قالب محصوالت کرآیج ها و خ مات گردد که

این مهم نی بهنوبه خود مجار به بهبود کیایت و کمیت شن گی کارکجان میشود.
در مطالعهای دیگر بیان ش ر نوآوری اجتماعی بهعجوان رارحل ج ی و تااشر اسات کاه
میتوان در قالب محصوالت کرآیج ها و خ مات و در راستای تحقاق نیاشهاای اجتمااعی
اقتصادی و کجّاورانه برای بهبود کیایت و کمیت شن گی مردم باش (آلتونا و همکااران .)2015 2بار
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اساس این تعری
ش ن به ی

تضمین موکقیت نوآوری اجتماعی بهعجوان ی

راهبارد ناوآوری مجاتج

(کرلا

و همکااران .)2014 1باتیساتی

رارحل ج ی و تااشر باهعجاوان نتیااه باشا

2

( 2012م) چیوا و همکاران 2014(3م) و ماکیماتیش و همکاران 2015(4م) بیان مایدارنا
رارحلهای تاشر و نو بهعجوان عجصر اصلی نوآوری اجتماعی به مجابع دانشی برتر برمیگردد
و با آن مرتبط است .این مجابع دانشی عالی در محصوالت کرآیج ها و خ ماتی کاه آنهاا را
کصلجامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی سال دهم شمارر  39تابستان 1399

خیلی نوآورانه میساشد  -بهگونهای که باعث میگردن تا کیایت و کمیات شنا گی اکاراد و
مردم بهبود یاب  -تعبیه ش ر است (آن سیتا و همکاران .) 2016 5اک ون بر آن خلاق مجاابع دانشای
عالی در دل کرآیجا های ما یریت داناش راهباردی؛ یعجای خلاق داناش انتقاال داناش و
بهکارگیری دانش است .کاانتر 2015(6م) بیاان مایکجا کاه ناوآوری اجتمااعی باه بهباود
مشکشت اجتماعی اقتصادی و تااری با ایااد مجابع دانش ج ی کم

میکج  .یاکتاههاای

تاربی سوریکوا و همکااران 2015(7م) و کاانتر ( 2015م) نشاان دادر اسات کاه ناوآوری
اجتماعی رارحلهای ج ی ی را بهعجوان مثال مجابع داناش عاالی را کاه مجاار باه تربیات
دانشگر بهتر میشود ارائه میده .
سوییردم و همکاران 2017(8م) مشاارکت هماه ذیناعاان در کرایجا همکااری ایاااد
دانش را برای ایااد نوآوری مشخصاً اجتماعی مهم میدانج  .مول یانیجا

سایه و همکااران

( 2016م) در پژوهشی دیگر به پیونا ما یریت داناش و کرآیجا های ناوآوری اجتمااعی
پرداختهان  .به باور آنها ارتباط و تعامل م یریت دانش و نوآوری اجتمااعی ناگسساتجی و
درهمتجی ر است بهگونه ای کاه در تماام مراحال ناوآوری اجتمااعی مراحال و گاامهاای
م یریت دانش دی ر میشود.
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در توصیههای کلی ی به ساشمانها برای آنکه ناوآوری اجتمااعی در کرهجا

سااشمانی

آنها نهادیجه شود بهگونهای که مهارت کارکجان در این خصاوص اکا ایش یابا همکااری
ج ی با ذیناعانی که مهارت و دانش بیشتر و وسیعتری دارن اشارر ش ر اسات .ناوآوری
اجتماعی اش طریق تبادل دانش ظرکیت دانشگارها را برای استاادر اش دانش خاود باهمجظاور
تأثیرگذاری بر ت ییرات اجتماعی بهطور مستقیم و معجیدار نشان میده  .این کار با توساعه
پارادایمهای ج یا و اب ارهاای عملیااتی بارای تباادل داناش انااام مایشاود کاه شاامل
نوآوریهاای اجتمااعی تشاویق کاارآکریجی اجتمااعی و حمایات ماؤثر اش جواماع محلای
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شکل شماره  :3نگاشت چرخه مديريت دانش بر فرآيند نوآوري اجتماعي (مول یانیج

سیه و همکاران )2016

میشود(آلونسو.)20171
شورله و همکاران 2015(2م) نی در پژوهشهای خود نشان دادن که در نتیااه اساتقرار
مجابع دانش عالی در نتیاه نوآوری اجتماعی در مسائل جاری ساشمانی اک ایش مشاارکت و
درگیرشون گی آنان در میان کارکجان اک ایش می یاب  .در نتیاه این مهام مجاار باه اکا ایش
مجاکع و م یت رقابتی ساشمان میگردد .بهعشور مطالعاات کاجاای باا -سااناتا 2014(3م) و
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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اسپیس و همکاران 2015(1م) تأکی دارد که نوآوری اجتماعی با حضور مجابع داناش عاالی
مجار به معرکی محصوالت برتر کرآیج ها و خ مات میگردد که اثرات چج برابر در اک ایش
عملکرد کردی و ساشمانی دارد .العارکین و همکاران 2013(2م) نی بر تاأثیر مثبات ناوآوری
اجتماعی بر مجابع دانشی در موضوعات مربوط به مسائل ساشمت اجتمااعی تأکیا دارنا ؛
بجابراین نوآوری اجتماعی رارحلهای ج ی و نو بهعجوان مثال مجابع دانش برای مواجهاه
کصلجامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی سال دهم شمارر  39تابستان 1399

و مقابله با مسائل اجتماعی اقتصادی و کجاورانه و دیگر مسائل ساشمانی اسات کاه در حاال
تب یل ش ن به مسائل حاد و مهم بودر و نیاشمج رارحلهای مساتمر بارای مقابلاه باا آنهاا
است

(کرل

و همکاران

.)2014

بر اساس برخی مطالعات دیگر مجابع دانش بهعجوان مجبع ارششامج کمیااب و غیرقابال
تعویض میتوان مجار به ظهور نوآوری اجتماعی گردد

(الوی2006 3؛ باتیس تی 2012؛ ساان پارش و

همکاران .)2015 4خلق مجابع دانش عالی که در محصوالت کرآیج ها و خ مات تعبیه شا رانا
رارحلهای پای ار و م یت رقابتی را کراهم میساشد کاه در نتیااه مجاار باه حال نیاشهاای
اجتماعی و اقتصادی در ساشمانها مایگاردد

(بارام ول و همکااران2012 5؛ پار

مان و ساالتر.)2012 6

شکل شیر نمایش ماهاومی ارتبااط باین کرآیجا های ما یریت داناش راهباردی و ناوآوری
اجتماعی بر اساس مطالعات جالی و همکاران ( 2016م) را نشان میدها  .هماانگوناه کاه
دیا ر مایشااود «مجاابع داناش» بااهعجاوان خروجای ما یریت داناش راهباردی در قالااب
محصوالت کرآیج ها و خ مات سهم برجستهای در نوآوری اجتماعی دارد.

شکل شماره  : 4نمايش مفهومي ارتباط مديريت دانش راهبردي و نوآوري اجتماعي (جالی و همکاران )2016
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نوآوري اجتماعي
( 1987م) «ناوآوری اجتمااعی کرآیجا ت ییار

نوآوري اجتماعي .باه بااور ماای لیا

ه ایتش ر ترجیحاً حمایتش ر توسط تمام اعضای درگیر است که ت ییر قابل تاوجهی در
شرایط و ساختارهای کعالیت های موجود نظام اجتماعی بر اساس ارش

دانیال و داوساون ( 2010م) ناوآوری

اجتماعی به دنبال بهبود شرایط اجتماعی و پاسخ به اه ا

اجتماعی توانایی درگیر نماودن

کجاوریها مهارتها و دانش موجود و ج ی با استاادر اش رو های نوین و ج ی است.
هر نوآوری که به مسئله اجتماعی در چارچوب نرمها ارش هاا و هجاارهاا باا ها
توانمج ساشی پاسخ ده بهگونهای که نتیاه نهایی آن کارآم ی و رضاایتمج ی حاکمیات و
جامعه باش نوآوری اجتماعی نامی ر میشود
هامرلیج

(کشتکار

.)1395

( 2010م) معتق است نوآوری اجتماعی شکلی اش کرآیج ناوآوری باا ها

توسعه مهارتهای م یریت پویا استاادر اش کرمهاای انعطاا پاذیر سااشماندهای و تحقاق
اشکال با کیایت باال اشت ال بهمجظور اک ایش بهرروری نیروی کار و کیایت کار در سااشمان
است .نوآوری اجتماعی پیادرساشی نوآوریهای ج یا و ترکیبای در حاوشرهاای کعالیات
ساشمان م یریت مجابع انسانی و کجاوریهای پشتیبان است و نی باهعجاوان مکمال ناوآوری
کجاوری ماهوم وسیعتری اش نوآوری غیر کجاوری شامل م یریت پویا شایورهاای باشاریاابی
ج ی و همکاری خارجی است

(پات

.)2011

مقاله پژوهشی :م ل ماهومی رابطه بین نوآوری اجتماعی و م یریت دانش با رویکرد کراترکیب

و برنامهها ایااد میکج »

(کشاتکار

 .)1395در تعریا

اخشقی محتویات

اهميت و ضرورت نوآوري اجتماعي در سازمانها .کاهش ق رت و مجابع بخاشهاای
دولتی و عمومی در بسیاری اش کشورها حتی پیشرکته باعث ش ر است تا ت ییر محسوس در
توجه به مسائل اجتماعی اتااق اکت  .تش

سااشمانهاا و شارکتهاا بارای تعمیاق نااوذ و

توسعه پای ار خود در بین جامعه مجار به توجه ویژر به رارکارهاایی کراتار اش رارحالهاا و
اه ا

سجتی در کسب ح اکثری سود خاود گردیا ر بجاابراین تاش

دارنا تاا ناوآوری

اجتماعی را در نوآوری ساشمانی و آن را نی در هسته و محور کسبوکار خود قارار دهجا .
جوامع و ساشمانهای امروشی با کرصتهایی روبهرو هستج که انتخاب مجاسب آنها کساب
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م یت رقابتی و درنهایت بهبود شرایط اجتمااعی را باه دنباال خواها داشات

(هاابرت 2010؛

نویا 2011؛ موالرت و همکاران 2012؛ میشرد .)2012
پل و وایلی 2009(1م ) نوآوری اجتماعی را اولین محر ت ییرات ساشمانی دانساته و آن
را بهعجوان «نوعی ت ییرات ساشمانی و نهاادی» تعریا

مایکججا  .همااالیجن و هایس کااال

2

( 2007م) بر این عقی ر ان که نوآوری اجتماعی ت ییرات در ساختارهای کرهجگی هجاارهاا
کصلجامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی سال دهم شمارر  39تابستان 1399

و یا مقررات ساشمان ه

است که مجار به اعتشی مجابع ق رت جمعی و بهباود عملکارد

آن ماایشااود .اش نظاار هامرلیج ا

( 2010م) واژر نااوآوری اجتماااعی اش سااوی بساایاری اش

صاحبنظران به عجوان قرین و شری

نوآوری اقتصادی و کجاوری بیان شا ر اسات .اش ایان

رو نوآوری اجتماعی محر رقابتپذیری ساشمانها اسات

(کشاتکار و مها یناژاد ناوری

.)1398

اسبورگ و اشمی پیتر 2013(3م) ساشمان های نوآور را محر و پیشاران ناوآوری اجتمااعی
میدانج  .هامرلیج
ه

به نقل اش ویج

نوآوری اجتماعی را ججبه غیر کجی نوآوری میدان کاه

اصلی آن رسی ن به ح اکثر بهرروری در قالب کعالیت هوشمج انه است .ایان ماهاوم

میتوان بهعجوان روشی جهت بهبود نظاممج رارکارهایی که در ی
توصی

شود .بهطور خشصه ه

ساشمان اناام میشاود

اش کعالیت هوشمج اک ایش بهارروری با ون اکا ایش

ه یجهها و حام کار اش طریق بهبود و یا تا ی رون و شرایط کار است؛ بجابراین برخش
نوآوری کجاوری نوآوری اجتماعی می توان در قالب ناوآوری کرآیجا باشا کاه مجاار باه
توسعه مهارتهای مختل

م یریت اشکال ج ی ساشماندهی و اصشح رارکارها بهمجظاور

ارتقای کیایت کار بهرروری نیروی کار و در دراشم ت ارتقای قابلیت ناوآوری سااشمانهاا
می گردد .اش طریق نوآوری اجتماعی مجسام در م یریت ساشمان و شرکتها بهتر میتوانج
اش دانش موجود جهت اناام ترکیبهای ج ی برای کسبوکاار و صاجعت اساتاادر کججا .
پات نی اهمیت نوآوری اجتماعی در اک ایش بهارروری نیاروی کاار قابلیاتهاای نیاروی
انسانی و ظرکیتهای ساشمانی را تشریح نمودر است (کشتکار و پورمظاهری .)1397
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
430



1
. Poll and Ville
2
. Hamalainen and Heiskala
3
. Osburg and Schmidpeter


فرآيند نوآوري اجتماعي .در خصوص کرآیج نوآوری اجتمااعی ما لهاای متعا دی
ارائه ش ر است .در یکی اش این م لهاا ماورای1و همکااران کرآیجا های شاش مرحلاهای
حلقوی تحقق نوآوری اجتماعی را ارائه دادن  .بر ایان اسااس ناوآوری باا تشاخیص یا
مشکل که بای حل گردد آغاش میشود؛ پس اش تشخیص طرحها و ایا رهاایی کاه ممکان
نمونههای اولیه و یا پروژرهای آشمونه برای آشمایش ای رهای ج ی توسعه مییابج  .در این
مرحله آشمون ای رها برای یاکتن رارحلی که مطابق با نیاشهاای شجاسااییشا ر باشا اداماه
مییاب ؛ اجرای این ای ر در شیورهای روشمرر و جااری پایا ار در مرحلاه چهاارم صاورت
میگیرد؛ این مرحله برای اطمیجان اش طول عمر نوآوری الشم است .انتشار و اجرا در مقیااس
وسیع مرحلاه پجامای اسات کاه در طای آن راهباردهاا بارای باه دسات آوردن تصا یق
رارحلهای نوآوراناه در تجظیماات دیگار تا بیر شا ر اسات .مرحلاه آخار ها
نوآوریهای اجتماعی اسات کاه هماان ت ییارات ساامانمج مایباشا  .ها

نهاایی
اش ناوآوری

اجتماعی دگرگونی روابط تواشن ق رت و ایاااد رویکارد کاامشً ج یا باه یا
اجتماعی است .مرحله نهایی همچجین میتوان در ی
گریس و کولگاان

مسائله

مقیاس گستردر تبیاین گاردد

(ماورای

 .)2010در م ل دیگری الگوی مبیجی دهکردی و کشتکار ( )1394چهار گاام

اصلی کرآیج ناوآوری اجتمااعی را باه ترتیاب شاامل «شاجاخت مسائله» «ایا رپارداشی»
«پیادرساشی ای ر» و «محصول و دستاورد» بیان نمودران .
 .1مسئله :نوآوری با تشخیص ی

مقاله پژوهشی :م ل ماهومی رابطه بین نوآوری اجتماعی و م یریت دانش با رویکرد کراترکیب

است شامل طی

گستردرای اش مجابع و تاارب باش بررسی و توسعه ماییابجا ؛ در اداماه

مشکل که بای حل گردد آغاش میشود بجابراین در

مرحله نخست بررسی دالیال و ضارورت هاای ایاااد ناوآوری اجتمااعی انااام
می گردد .عم ر مستج ات مورد مطالعه شجاخت علل ریشاهای و تحریا

و تهیایج

تخیل خشق و تولی ای ر را نیاشهای برآوردرنش ر نیاش آرمانی بهبود برآوردر کردن
نیاشها و موارد نظیر آن میدانج .
 .2چرخه توليد ايده :پس اش شجاخت محیط مسائل و نیاشها و نی آرمانها طرحهاا و
ای رهای ممکن و متصور برای حل آنها جمعآوری میگردد.
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 .3چرخه پيادهسازي ايده :همه هجر نوآوری در پیادرساشی و عیجیسااشی ایا رهاا در
عمل است بجابراین آشمون ایا رهاا بارای یااکتن رارحلای کاه مطاابق باا نیاشهاای
شجاساییش ر باش ادامه مییاب .
 .4محصول :م ایای هرگونه نوآوری در نهایت پاسخ به نیاش و نیاشمج ان بهطور مساتقیم
و غیرمستقیم و به عبارتی ارش

اقتصادی و اجتماعی آنان است .ایان مهام در قالاب

کصلجامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی سال دهم شمارر  39تابستان 1399

الگوها کرآیج ها محصوالت و رارهای ج ی پاسخ به نیاشها محقق میگردد.

شکل شماره  :5الگوي چهارمرحلهاي مبيني دهکردي و کشتکار ()1394

نوآوري اجتماعي در سازمان .والبردا بر این عقی ر است برای آنکاه ناوآوری اجتمااعی در
ساشمان بهعجوان یا
ساااشماندهاای مجعطا

ساامانه اجتمااعی اتاااق اکتا نیااش باه م اخلاه و مشاارکت ساه حاوشر
ما یریت پویااا کعالیاات هوشاامج ماایباشا  .در ایاان صااورت بهبااود

شاخصهای دارایی و بهرروری باال بهعجوان عملکرد ساشمانی حاصل خواه ش

(کشتکار

.)1395

 ساشماندهی مجعط ؛ 1اولین حوشر کاری در نوآوری اجتماعی ساشماندهی مجعطا
با ه

ایااد و حاظ اصول ساشمانی نوآورانه است.

 م یریت پویا؛ 2نوآوری اجتماعی نیاشمج م یریت پویا است که به ایااد قابلیتهاای
پویا و نقشهای مختل

م یریت بهمجظور اک ایش ظرکیت جذب ساامانه اجتمااعی

مربوط میگردد.
 کعالیت هوشمج ؛ 3به تسهیل کارکجان بهگونهای که مایتوانجا اش اساتع ادهای خاود
استاادر کردر و آن را توسعه دهج اشارر دارد.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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کجش و واکجش بین سه عامال سااشمانی تعیاینکججا ر شاامل ما یریت پویاا سااشماندهای
انعطا پذیر و کعالیت هوشامج بارای باروش ناوآوری اجتمااعی بسایار مهام اسات .اش طریاق
نوآوریهای اجتماعی مجسام در م یریت سامانه اجتماعی بهتار باه اساتاادر اش داناش موجاود
جهت اناام ترکیبهای ج ی

برای کسبوکار و صجعت قادر میشود (والباردا و همکااران

امر مهمی که بیش اش هر چی مبتجی بر پذیر

.)31: 2006

اصاولی مانجا «مسائولیت اجتمااعی سااشمانی»

مديريت دانش
مديريت دانش راهبردي .م یریت دانش کعاالیتی سااشمانی باودر کاه ها

آن ایاااد

محیطی اجتماعی و شیربجایی کجی است که بتوان در این محایط داناش تولیا کارد باه آن
دسترسی داشت و دیگران را در آن سهیم ساخت

(غجیشادر

 .)1385م یریت داناش راهباردی

توانایی شجاسایی ایااد مهار انتقال ادغام و بهکارگیری مجابع دانش برتر موجود در اکاراد
گرورها و یا ساشمان شامل طی

گستردرای اش کعالیتها و تعامشت بهمجظور بهبود و ایاااد

نوآوری ج ی بهعجوان نمونه کیایت محصوالت کرآیج ها و خ مات بهعجوان وجاه کلیا ی
م یت رقابتی و برای تحقق نیاشهای اجتماعی است

(علوی و لی

نر.)2001 1

م یریت دانش کسب دانش درست برای اکاراد مجاساب در شماان صاحیح و مکاان
مجاسب است بهگونه ای که آنان بتوانج برای دستیابی به اه ا

ساشمان بهترین استاادر

مقاله پژوهشی :م ل ماهومی رابطه بین نوآوری اجتماعی و م یریت دانش با رویکرد کراترکیب

«یادگیری ساشمانی» «توانمج ساشی» و نظایر آن در سطوح و الیههای مختل

ساشمان است.

اش دانش را ببرن (هااریجگتون .)20142همچجین اعمال م یریت و شمیجه سااشی بارای تبا یل
دانش در داخل ساشمان اش طریق گردآوری اشترا گذاری و استاادر اش دانش به عجاوان
ی

سرمایه انسانی در راستای دستیابی به اه ا

اش قجبری و همکاران

ساشمان است

(حسن شادر  18 :1386به نقال

 .)1393اخوان و خادم الحسیجی ( ) 1392بار ایان باورنا کاه ما یریت

دانش به عجوان اب ار م یریتی مسئول اجرا و ارشیابی ه کمج دانش است که در نهایات
به توسعه ساشمان مجار می شود.
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تولی و اکتساب ساشمان دهی و ذخیرر سااشی اشاترا

و اشااعه داناش و در نهایات

بهکارگیری و بهرر برداری دانش اش مراحل کلی ی کرآیج م یریت دانش مایباشاج
حسجوی اخوان و ساجاقی

(وحیا ی

 .)1396کرآیج های م یریت دانش راهبردی ایااد سه مرحله برجساته؛

یعجی خلق دانش انتقال دانش و کاربرد دانش است (مایر .)2011 1خلق دانش همرار با توساعه
دانش ج ی است

(نوناکا و تاکئوچی )1995

انتقال دانش باه کرآیجا انتقاال در داخال و یاا در

کصلجامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی سال دهم شمارر  39تابستان 1399

سراسر مرشهای ساشمان و کاربرد دانش به چگونگی تعبیه نهادیجه و کااربردی شا ن بارای
ایااد ارش

نوآوری ج ی و م یت رقابتی اشارر دارد .ایان ساه کرآیجا ما یریت داناش

راهبردی مجابع دانش عالی2را کراهم مایسااشد کاه مایتوانا در محصاوالت کرآیجا ها و
خ مات جاساشی گردد

(نوناکا و کون کرو

.)2009 3

روششناسي تحقيق
نوع تح قیق حاضر بر اساس ه

توسعه ای -کاربردی بر اسااس ماهیات دادر هاا

کیای و بر اساس رو های جمع آوری دادر ها و اطشعات اسجادی اسات .رو
تحقیق تحلیلی -توصیای بودر و دادر های کیاای اش رو

انااام

پاژوهش کیاای کراترکیاب

جمع آوری می شود .رویکارد کراترکیاب ناوعی مطالعاه کی اای اسات کاه اطشعاات و
یاکته های استخراج ش ر اش مطالعات کیای دیگر با موضاوع مشاابه و مارتبط را بررسای
می کج  .در نتیاه نمونه مورد نظر برای کراترکیب اش مطالعات کیای مجتخب و بر اساس
ارتباط آن ها با سؤال پژوهش ساخته می شود

(لیج

گرین و دیگران . )2004 4در ایان پاژوهش

ا ش رو

کراترکیب به مجظور مقایسه تاسیر تب یل و ترکیب چارچوب هاا و الگاو هاای

مختل

ارائه ش ر در شمیجه رابطه م یریت دانش و نوآوری اجتماعی در سطح سااشمانی

استاادر ش ر است.

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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معرفي فراترکيب
کرامطالعه 1یکی اش رو هایی است که بهمجظور بررسی ترکیب و تحلیل پاژوهشهاای
گذشته مورد استاادر قرار میگیرد .کرامطالعه باه تا یاهوتحلیال عمیاق کارهاای پژوهشای
اناامش ر در ی

کرانظریه کراتحلیل و کراترکیب داللت دارد .کراتحلیل بهعجوان مشهورترین حوشر

کرامطالعه بهطور ویژر بر مطالعات کمی پیشین تمرک دارد .این رو

اگر بهصاورت کیاای

اناام شود و مااهیم و نتایج مورد استاادر در مطالعات پیشین را با شیور ک گاذاری متا اول
در پژوهشهای کیای مثل نظریاه برخواساته اش دادر هاا ماورد بررسای قارار دها باه ناام
کراترکیب شجاخته میشاود

(ساهرابی و همکااران

 .)1390مراحال و رو

کلای هااتمرحلاهای

کراترکیب در شکل شیر آوردر ش ر است.

مقاله پژوهشی :م ل ماهومی رابطه بین نوآوری اجتماعی و م یریت دانش با رویکرد کراترکیب

کرارو

حوشر خاص میپرداشد و با توجه به نیاشمجا ی تحقیاق بار چهاار حاوشر

شکل  :6مراحل و روش کلي فراترکيب ()Sandelowski and Barroso, 2007

کراترکیب مانج کراتحلیل برای یکپارچه ساشی چج ین مطالعاه بارای ایاااد یاکتاههاای
ج ی و تاسیر آنها به کار میرود .بااین حال برخش

کراتحلیل کاه بار دادرهاای کمای و

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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رویکردهای آماری تأکی دارد کراترکیب بر مطالعات کیای و تاسیر و تحلیل عمیق آنها به
بر تحلیل رو شجاسی مطالعات پیشاین و کرانظاری بار

جهت کهم عمیقتر است .کرارو

تحلیل نظریههای مطالعات پیشین تمرک دارن .
با تو جه به ایجکه این پژوهش باه دنباال تبیاین رابطاه باین ما یریت داناش و ناوآوری
اجتماعی است لذا اش طریق سایت الکترونیکی «گوگل» «اسکوپوس» «تپ سای» و نظاایر
کصلجامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی سال دهم شمارر  39تابستان 1399

آن با محوریت کلی واژر های مرتبط به جستارگری پرداخته ش ر و نتایج آن مورد بررسی و
مطالعه قرار گرکت .در ادامه و بر اساس مراحل و گامهای ارائهش ر سان وساکی و باروساو
( 2007م) اناام پژوهش ادامه پی ا کرد.
یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
 )1انتخاب هدف؛ در گام اول اجرای تحقیق با رو
پژوهش آشکار شود .ه

کراترکیب نیاش است تا ه

اصالی

اصلی این پژوهش همانگونه که قبشً اشاارر شا ر اسات

تبیین رابطه م یریت دانش و نوآوری اجتماعی است.
 )2مشخص کردن سؤاالت پژوهش ،واژههاي کليدي و منااب جساتوو؛ در ایان گاام
برای تکمیل سؤالهای پژوهش موارد شیر بررسی و پاسخ دادر ش :
-

چه چی ی :شجاسایی رابطه و تعامال ما یریت داناش و ناوآوری اجتمااعی ماورد
مطالعه قرار گرکت؛

-

جامعه مورد مطالعه :پایگار دادر ها و موتورهای جساتاوی مختلا

باا محوریات

«گوگل» و «تپ سی» بررسی ش ؛
-

مح ودر شمانی :با توجه به ایجکه مستج اتی قابل دسترس در مجاابع داخلای نیسات
لذا مح ودر شمانی بررسی مطالب اش سال  2000تا  2018میشدی میباش ؛

-

چگونگی رو  :با رو

-

واژرهای کلی ی :برخی اش مهم ترین واژگان کلی ی که در جساتاو ماورد اساتاادر

تحلیل اسجاد دادرهای کیای تحلیل ش ن ؛

قرار گرکتج شامل موارد شیر هستج ؛
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جدول  :1برخي از واژگان کليدي مورد نظر براي جستوو و معادل فارسي آنها
معادل فارسي واژگان کليدی
نوآوری اجتماعی و م یریت دانش
نوآوری اجتماعی و م یریت دانش مؤثر
تأثیرات نوآوری اجتماعی و م یریت دانش

تأثیر م یریت دانش بر نوآوری اجتماعی
تأثیر نوآوری اجتماعی بر م یریت دانش
بسیج دانش و نوآوری اجتماعی
دانش نوآوری اجتماعی

 )3بررسي و جستووي انتخابي مقاالت و مناب مارتب ؛ در آغااش کرآیجا جساتاو الشم
است مشخص شود که آیا مقاالت دریاکتی حاصل اش جساتارگری متجاساب باا ساؤال
پژوهش است یا خیر .برای رسی ن به این ه

ماموعه مطالعات مجتخب چج ین بار

مورد باشبیجی قرار گرکت .در این گام در هر مرحله باشبیجی مقاالت بر اسااس عوامال
مختلای اشجمله می ان ارتباط با موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گرکتج و مواردی کاه
دارای ارتباط کمتری بودن اش کرآیج کراترکیب کجار گذاشته ش ن .

شکل  :7شماي ساده فرايند جستوو و انتخاب مقاالت نهايي مرتب

مقاله پژوهشی :م ل ماهومی رابطه بین نوآوری اجتماعی و م یریت دانش با رویکرد کراترکیب

رابطااه بااین ماا یریت دانااش و نااوآوری
اجتماعی

واژگان کليدی جستجو شده
Social Innovation and Knowledge Management
Social innovation and effective knowledge
management
Effects of Knowledge Management and Social
Innovation
Relationship between Knowledge Management
and Social innovation
Effect of knowledge management on social
innovation
Effect of social innovation on knowledge
management
Knowledge Mobilization and Social Innovation
knowledge of social innovation
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 )4استخراج مفاهيم و کدهاي مارتب باا موضاوژ پاژوهش ؛ در سراسار کراترکیاب
پژوهشگر به طور پیوسته مقاالت مجتخب و نهاییش ر را به مجظور دستیابی به یاکتههای
درون محتوایی ما ایی که در آن ها مطالعه های اولیه و اصلی اناام می شاود چجا ین
بار مرور می کج  .در این مرحله محتوای مقاالت بررسای دقیاق شا و کا هایی کاه
کصلجامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی سال دهم شمارر  39تابستان 1399

ارتباط با واژر های کلی ی داشتج انتخاب و بر اساس آن ها مااهیم و مقولههاا شاکل
گرکت .برخی اش ک های استخراج ش ر به همرار مجبع هر ی

در ج ول شیر ارائه ش ر

است.
جدول  :2نمونهاي از واحدهايي معنايي و کدهاي استخراجشده
اصل متن

منبع

مجابع دانش بهعجوان مجبع ارششمج کمیااب و غیرقابال

الوی 2006؛ باااتیس تای

تعویض میتوان مجاار باه ظهاور ناوآوری اجتمااعی

2012؛ ساااااان پااااارش و

گردد.

همکاران )2015

اقتصادی و تااری با ایااد مجابع دانش ج یا کما

کانتر ()2015

شکلگیری نوآوری

میکج .
نوآوری اجتماعی با خلق دانش ج یا مجاابع داناش
عالی را ایااد نمودر که این مهم نی مجاار باه تربیات
بهتر دانشگران ساشمان میگردد.

سااااوریکوا و همکاااااران

خلق داناش و باهاشاترا گاذاری آن مق ماه ناوآوری
اجتماعی است.

()2014

سیه و همکاران

کرآیجا ی هوشامج انه

دانش تاارب و مهارتهاای باهانا اشر کااکی برخاوردار
باشج  .در این صورت رارحلهای مواجهه با آنهاا اغلاب

()1395

نوآورانه است .این رارحلهای نوآورانه ج ی خود مجاار

اجتماعی قابل در باش .

مق ماااااه ناااااوآوری
اجتماعی

مق ماااااه ناااااوآوری
اجتماعی؛
نوآوری اجتماعی مجار
به خلق دانش ج ی

به تولی دانشهای ج ی میگردد.
تأثیر کرآیج های نوآوری در ائتش

اجتماعیسااشی داناش

دانش و م یریت دانش
پورصااااادق و کشااااتکار

همکاری با تکامال

ج ی

()2015
مولیانیج

ت ییر اجتماعی تجها میتوان با بهبود دانش ما در ماورد

نوآوری اجتماعی ماؤثر
در ایااااد مجااابع دانااش

است که کجترل و تحلیل آن نیاشمج دانشگرانی است کاه اش



مجااابع دانشاای مااؤثر در

نااوآوری اجتماااعی بااه بهبااود مشااکشت اجتماااعی

پاالیش کردن سیگجالهای ضاعی
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مفاهيم

ویجاااااس و رودریگااااوئ
()2012

دانااش و ارتباااط آن بااا
کرآیجا ا های ناااوآوری
اجتماعی


اصل متن

مفاهيم

منبع

بسیج دانش و یا استاادر اش دانش در جهت دستیابی به
اه ا

محور ت ییر و توسعه اجتماعی است .م یریت

دانش با تمرک بر چگونگی تولیا انتقاال دریاکات
ارشیابی و ادغام دانش موجود و مورد نیاش مجاابع الشم

م یریت دانش پیشاران

سالوما ()2015

نوآوری اجتماعی

برای نوآوری اجتماعی کاه باعاث ت ییار اجتمااعی و

مشارکت هماه ذیناعاان در کرآیجا همکااری ایاااد

سااااوییردم و همکاااااران

دانش مجار به نوآوری مشخصاً اجتماعی میشود.

()2017

ناگسستجی و درهمتجی ر است بهگوناهای کاه در تماام
مراحل نوآوری اجتماعی مراحل و گامهاای ما یریت

همکاران ()2016

محصااااول دانااااش و
م یریت آن

ارتباط و تعامل ما یریت داناش و ناوآوری اجتمااعی
ماااول یانیجااا

نااااوآوری اجتماااااعی

سااایه و

دانش دی ر میشود.

ارتبااااط درهااامتجیاا ر
ناااوآوری اجتمااااعی و
م یریت دانش

دانااش مجحصااربهکاارد خلااقشا ر در کرآیجا نااوآوری
اجتماعی مایتوانا حا اقل اش دو مجظار ایاااد ارش
مادی و ایااد ارش

معجوی (مشروعیت نمادین) برای

بن ورث و کونا ()2015

نوآوری اجتماعی مولا
چرخه م یریت دانش

دانشگار مای باش .
در توصیههای کلی ی به ساشمانها برای آنکه ناوآوری
اجتماااعی در کرهج ا

ساااشمانی آنهااا نهادیجااه شااود

بهگونه ای که مهارت کارکجان در این خصوص اک ایش
یاب آم ر است که با ذیناعان وسیعتر کاه مهاارت و

برنامه رهباری WBCSD
()2016

ارتبااااط درهااامتجیاا ر
ناااوآوری اجتمااااعی و
م یریت دانش

دانش دارن همکاری ج ی صورت گیرد.
نااوآوری اجتماااعی اش طری اق تبااادل دانااش ظرکیاات

مقاله پژوهشی :م ل ماهومی رابطه بین نوآوری اجتماعی و م یریت دانش با رویکرد کراترکیب

توسعه میشون را کراهم میساشد.

دانشگار ها را برای اساتاادر اش داناش خاود باهمجظاور
تأثیرگذاری بر ت ییارات اجتمااعی باهطاور مساتقیم و
معجیدار نشان میده  .این کار با توسعه پاارادایمهاای
ج ی و اب ارهای عملیاتی بارای تباادل داناش انااام

آلونسو ()2017

نااااوآوری اجتماااااعی
پیشران م یریت دانش

می شود کاه شاامل ناوآوری هاای اجتمااعی تشاویق
کارآکریجی اجتماعی و حمایت مؤثر اش جواماع محلای
میشود.
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 )5استخراج مقوله ها (ترکيب يافته هااي کيفاي) ها

کراترکیاب ایاااد تاسایر

یکپارچه و ج ی ی اش یاکته ها می باش  .پس اش شج اخت مااهیم طبقه بج ی آن ها در
قالب طبقه بج ی مجاسب شکل گرکت به نحوی که بهترین توصی

برای مااهیم را

داشته باش .
 )6تبيين ارتباط ميان مفاهيم ،مقولهها و مضامين تبیین ارتباط میان ماااهیم مقولاههاا و

جدول  :3ارتباط ميان مفاهيم ،مقولهها و مضامين
مضامين

مقولهها
شجاخت مسئله و کرصت شجاسی
با مراجعه به دانش

مفاهيم
حس مشتر

و مورد اجماع اش مسائله؛ شاجاخت علال ریشاهای

حل مسئله؛ شجاخت کرصتها؛ تحری

و تهییج تخیال خاشق و

...
آمادرساشی کرهج سااشی و برقاراری ارتبااط و ایاااد کرهجا

به اشترا گذاری دانش و تولی

تعامل نوآوري اجتماعي و مديريت دانش

کصلجامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی سال دهم شمارر  39تابستان 1399

مضامین یاکته بع ی این پژوهش است.

ای ر

پشتیبان؛ قالببج ی مسئله یاا طراحای ساؤال باا ها
ادرا

اکا ایش

مشتر ؛ تولی یا جاذب ایا ر؛ تصویرسااشی رارحالهاا؛

مستج ساشی کرضیههای شاا

و انگاررهای کلیا ی؛ تعیاین تایم

توسعه طرحی برای آشمون کرضیهها و ...
امکان سجای (شاجاخت شاکا
بین دانش مطلاوب و موجاود)
ظرکیتساشی

ت ساخت؛ ارشیابی نمونه آشمونه و انتخاب ایا ر برتار؛ مقایساه
خروجی پیشبیجای شا ر باا خروجای واقعای؛ اجارا در مقیااس
کوچ

برای آشمون کرضایههاا و انگااررهاا در عمال؛ انتخااب

ای رهای بادوام امکانپذیر و مطلوب و ...
استقرار و اجرا در مقیاس وسیع؛ پیون ت ساخت به تولی و
اجرای انبور (بودجه مجابع انساانی ت ییارات ماورد نیااش در

پیادرساشی و ظهور دانش ج ی

خط مشی ها و )...؛ باهاشاترا گاذاری ناوآوری هاا باا طیا
گسااتردر ای اش ذی ناعااان؛ توسااعه راهباارد هااا باارای رش ا و
گستر
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نوآوری و ...

نهادیجاهسااشی و درونایسااشی

تااری ساشی؛ یادگیری؛ ت ییرات سامانمج الگوهای جریان مجابع

دانش

ق رت و شیورها و تکامل


 )7کنترل کيفيت برای حاظ کیایت مطالعه اش شاخص کاپا استاادر ش ر اسات .باه ایان
طریق که شخص دیگری اش خبرگان حوشر مطالعه حاضر ب ون اطشع اش نحاور ادغاام
ک ها و مااهیم ایاادش ر توسط پژوهشگر اق ام به دستهبج ی ک ها در ماااهیم نماود.
در ادامه مااهیم ارائهش ر توسط پژوهشگر با مااهیم ارائهش ر توسط ایان کارد مقایساه
محاسبه ش (ج ول شمارر .)4
جدول  :4پايايي روش فراترکيب
نظر محقق
موموژ

خير

بله

5

B=1

A= 4

بله

1

D=0

C=1

خير

N=6

1

5

موموژ

نظر خبره
ديگر

با توجه به مق ار شاخص کاپا برابر با  0/67وضعیت شاخص در ساطح تواکاق معتبار
قرار گرکت (ج ول شمارر .)5
جدول  :5وضعيت شاخص کاپا (ججسن و آلن )1996
مقدار عددی

وضعيت

مقدار عددی

وضعيت

شاخص

توافق

شاخص

توافق

0-0/20

بياهميت

کمتر اش 0

ضعيف

0/0-41/60

مناسب

0/0-21/40

0/1-81

عالي

0/0-61/80

مقاله پژوهشی :م ل ماهومی رابطه بین نوآوری اجتماعی و م یریت دانش با رویکرد کراترکیب

ش  .در نهایت با توجه به تع اد ماااهیم ایاادشا ر مشاابه و متاااوت شااخص کاپاا

متوس
معتبر

 )8ارائه يافتهها در این مرحله یاکته هاای حاصال اش مراحال قبال بار اسااس ها

اصالی

پژوهش ارائه میشود .دانش مجحصربهکرد خلقش ر در کرآیج نوآوری اجتماعی حا اقل اش
دو مجظر ایااد ارش

مادی و ایااد ارش

معجوی و مشروعیت نمادین برای سااشمان مایا

است .رجوع به دانش موجود برای یاکتن پاسخ مجار به شجاخت مسائله و کرصاتشجاسای
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میشود .تولی ای ر با در این مهم که بهاشترا گذاری دانش (اجتماعیساشی) مهم اسات
اناام میشود .تاربه آشمون ای رها؛ ارشیاابی نموناه آشموناه و انتخااب ایا ر برتار؛ مقایساه
خروجی پیشبیجیش ر با خروجی واقعی و توسعه راهبردها برای رش و گستر

ناوآوری

اش دیگر یاکتههای متعامل بین نوآوری اجتماعی و م یریت دانش است کاه در ایان مرحلاه
حاصل ش  .بر این اساس یاکتهها نشان میده رابطه باین ناوآوری اجتمااعی و ما یریت
کصلجامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی سال دهم شمارر  39تابستان 1399

دانش در ساشمان متقابل و وابسته به یک یگر است .در جا ول شیار رابطاه باین ناوآوری
اجتماعی و م یریت دانش بر اساس تمهای کرعی ارائه ش ر است.
جدول  :6نتيوه رابطه بين نوآوري اجتماعي و مديريت دانش با تمهاي فرعي
تم اصلي

تمهای فرعي

(نوآوری اجتماعي)
شاااناخت مسااائله و
فرصتشناسي

تم اصلي

حس مشتر

(مدیریت دانش)

و مورد اجماع اش مسئله؛ شجاخت علل ریشهای

رجاااوع باااه داناااش

و تهییج تخیل خشق

موجااود باارای یاااکتن

حل مسئله؛ شجاخت کرصت ها؛ تحری

پاسخ

و ...
آمادرساشی کرهج ساشی و برقراری ارتباط و ایااد کرهجا
پشتیبان؛ قالببج ی مسئله یا طراحی سؤال با ها

چرخۀ توليد ايده

ادرا

اکا ایش

مشتر ؛ تولی یا جذب ای ر؛ تصویرساشی رار حلهاا؛

مستج ساشی کرضیههای شاا

و انگاررهاای کلیا ی؛ تعیاین

اشترا گاذاری داناش
(اجتماعیساشی)

تیم توسعه طرحی برای آشمون کرضیهها و ...
ت سااخت؛ ارشیاابی نموناه آشموناه و انتخااب ایا ر برتار؛
امکااااانساااانوي و
ظرفيتسازي

مقایسه خروجی پیشبیجیش ر باا خروجای واقعای؛ اجارا در
مقیاس کوچ

برای آشمون کرضیهها و انگااررهاا در عمال؛

انتخاب ای رهای بادوام امکانپذیر و مطلوب و ...

شجاخت شاکا

باین

دانااااش مطلااااوب و
موجود (ترکیب)

استقرار و اجرا در مقیاس وسیع؛ پیون ت ساخت به تولی و
پيادهسازي

اجرای انبور (بودجه مجابع انسانی اصشح خطمشایهاا و ...
)؛ بهاشترا گذاری نوآوریهاا باا طیا
ناعان؛ توسعه راهبردها برای رش و گستر

نهادينهسازي
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گساتردرای اش ذی-

(بیرونیساشی)

نوآوری و ...

تااری ساشی؛ یادگیری؛ ت ییرات سامانمج الگوهاای جریاان
مجابع ق رت و شیورها و تکامل

ظهااور دانااش ج یاا

درونیساشی


نتيجهگيری و پيشنهاد
تحقق توکیق مأموریت هموارر اش دغ غههای ساشمانها است لاذا ما یریت کارکجاان و
ذی ناعان داخل و خارج اش ساشمان را به دلیل داشتن سرمایه دانش م نظر دارن  .ذیناعان با
در اختیار داشتن دانش بهعجوان سرمایه اصلی به باشیگران تعیینکججا ر و محاوری جریاان
کار ساشمان تب یل ش ران (روی و شجا .)2005 1این مهم بهویژر در ساشمانهاای اماروشی و
ک ایج رای برخوردار میباش .
گاته میشود ساشمانهای آیج ر درگیر چالشهایی خواهج ش که عشور بر بهارربارداری
اش نیروی انسانی دانشی بای اش هو

خود یاری جویج و این دانش و آگاهی است که باعث

برتری آنها خواه ش  .ساختن گارورهاای مجساام اش طریاق ارتقااء در مشاتر ؛ کاراهم
نمودن بیجش شاا
نتیاه گرد
به ارش

برای رهبران م یران و کرمانا هان و نیا بهباود یاادگیری شیردساتان در

مجطقی بههجگام و مجاسب دانش محقق میشود (اودیرناو و ماورو .)2012 2اش ایان رو

م یریت دانش بیشتر و بهتر اش گذشته واق

ساشمان چاال

مجعط

گردی ر و آن را به رسمیت شاجاخته

و مقت ر را اش طریق نظاام ما یریت داناش و دسترسای باه داناش

بهعجوان چشمان اش دانشی تعری

نمودر و تش

مینمایج تا با بهاررگیاری اش هماه مجاابع

نگهداشت و ارتقااء یاا هماان ما یریت شایساته داناش را باهعجاوان عامال رقاابتی انااام
دهج

(ارججلی و همکاران2007 3؛ لمونت2011 4؛ اخاوان و کشاتکار

)1394؛ بجاابراین هماوارر سااشمانهاا

تش

می نمایج تا بتوانج تواشن دوسویه بین عملکرد و نوآوری را برقرار کجج  .چهار حالت

مختل

در خصوص رابطه بین این دو ساشر اصلی ما یریت داناش و ناوآوری اجتمااعی

مقاله پژوهشی :م ل ماهومی رابطه بین نوآوری اجتماعی و م یریت دانش با رویکرد کراترکیب

شرایطی که برتری دانشی برای بقا و تحمیل ارادر بر رقبا اجتجاابناپاذیر اسات اش اهمیات

متصور است که در شکل شیر نشان دادر ش ر است.

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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کصلجامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی سال دهم شمارر  39تابستان 1399

شکل  :8حالتهاي چهارگانه رابطه بين مديريت دانش و نوآوري اجتماعي

در این پژوهش که بر اساس ه

توسعهای -کاربردی بر اساس ماهیت دادرها کیای

و بر اساس رو های جمعآوری دادرها و اطشعات اسجادی بود دادرهاای کیاای اش رو
پژوهش کیای کراترکیب جمعآوری ش  .یاکتهها نشان داد رابطه باین ناوآوری اجتمااعی و
م یریت دانش در ساشمان متقابل و وابسته به یک یگر است.

شکل  :9تعامل دوطرفه نوآوري اجتماعي و مديريت دانش
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کرآیج دائمی هموارر ساشمانها را بهعجوان یا

ساامانه باا

متجوع پیشبیجینش ر و نظیر آن مواجاه مایسااشد .حال ایان


مسائل و پاسخ به آن ها برای حاظ تعاادل و بقاای سااشمان البتاه باا مشاارکت و همراهای
نوآورانه ذیناعان به دلیل برخورداری اش ظرکیت توانمج ی و دانش ارششامج الشم اسات.
به بیانی دیگر ساشمان بهعجوان ی

سامانه شن ر هجگامی میتوان حا اکثر اها ا

خاود را

محقق ساشد که با در این واقعیت مهم مبجی بر هم اد و همیشگی بودن تحوالت محیطای
اش ی سو و اش سوی دیگر مواجه ش ن مکرر با گ یجه «انتخاب و تصمیمگیری» بهطور دائم
اق ام مجاسب عقشیی خردمج انه مبتجی بر خرد و مشارکت جمعی حا اکثر انتاااع الشم را
تحصیل نمای  .به عبارتی بهتر با مشاارکت ذیناعاان باهعجاوان مجاابع دانشای ارششامج در
محصول کرآیج و خ مات خود نوآوری ایااد نمای و در نتیاه این نوآوری دانش ج ی
تولی نمای  .این چرخهای است که شرایط و اقتضای محیط ساشمان ایااب مینمای .
گاکوریجی 2015(1م) در تحقیقی که در ساشمانهای اجتماعی ترکیبی2مجتخاب در آکریقاا
اناام داد نتیاه گرکته یادگیری ساشمانی بر نوآوری اجتمااعی تأثیرگاذار اسات .هاو و یاو

3

( 2008م) برای سجاش نوآوری اجتماعی در ساشمانهای غیرانتااعی چین سه بعا کضاای
نوآوری خ مات ناوآوری و ما یریت ناوآوری را مبجاا قارار دادنا  .تااردی

و هریساون

(2005م) بر اساس ویژگیهای شجاساییش ر در بیش اش  49مطالعه دریاکتج محور ناوآوری
اجتماعی معطو

به تحول اجتمااعی اسات لاذا ابعااد ناوآوری اجتمااعی شاامل تحاول

شخصاایت نوآورانااه ویژگاایهااای نااوآوری باااشیگران درگیاار و کرآیجا توسااعه نااوآوری
است(کشتکار

مقاله پژوهشی :م ل ماهومی رابطه بین نوآوری اجتماعی و م یریت دانش با رویکرد کراترکیب

برای ارتقای ظرکیت کردی تیمی ساشمانی و اجتماعی خود یاد بگیرد تا با تصامیمگیاری و

 .)1395ایجوباس  2013(4م) معیار سجاش قابلیت ناوآوری اجتمااعی را شاامل

چهار دسته دسترسی به دانش توسعه تأثیرگذاری و م یریت بیان نمودر است .این مهام باا
آنچه یاکتههای این مطالعه نشان میده مطابقت دارد.
اش آناایی که چرخش صحیح به موقع و مجاسب دانش در ساشمانهای امروشی ارتقاای
در و دی سطوح باالی ساشمان اش ی سو و اش سوی دیگر توسعه در مشاتر و بهباود
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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یادگیری کارکجان و نی ذیناعان را نتیاه میده مجار به بهباود انعطاا

قابلیات تطبیاق

تلایق و همگونی میگردد .در سوی دیگر وضعیتهای ج ی و بهبودیاکته خود مجاار باه
تولی دانش ج ی میشود .این تحقیق تش

نمود تا بهصورت جاامع باه تبیاین ایان مهام

بپرداشد .این موضوع اش نوآوریهای اصلی این تحقیق میباش  .این مهم به تصامیمسااشان و
تصمیمگیران ساشمانها میتوان در خصوص بهکارگیری ساشوکار الشم برای ارتقای نوآوری
کصلجامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی سال دهم شمارر  39تابستان 1399

اجتماعی مبتجی بر دانش ذیناعان خود کم

نمای .

نوآوری دیگر این تحقیق آن است که گرچه اساساً نوآوری اجتمااعی را ماهاومی بارای
کضا و محیط های اجتماعی امور خیریه و نظایر دیگار مایپج ارنا ولای سااشمانهاای باا
مأموریتهای غیراجتماعی نی به دلیل ضرورت حرکت بر لبه دانش و کجااوریهاای ناوین
نیاشمج استاادر اش همه ظرکیتهاا اشجملاه ذیناعاان درون و بیارون سااشمانی باه طریاق
نوآورانه هستج  .این مهم هرگ با ال امات و اقتضائات این ساشمانهاا مجاکااتی نا ارد؛ شیارا
بسیاری اش مسائل و موضوعاتی وجود دارن که در نتیاه تحمیل سایه ساختارهای خش

و

سلسلهمراتبی یا حل نش ران و یا در صورت حل بهصورت گران و با عملکرد پاایین ادارر
میشون  .کاکی است تعری

مجاسب اش مسائل و موضاوعاتی کاه سااشمانهاا باا آن درگیار

هستج و امکان حل آنها با مشارکت و بسایج ظرکیاتهاا و ذیناعاان داخلای و خاارجی
ساشمان میسر است صورت گیرد .در این صاورت ناوآوری اجتمااعی متجاساب پاساخگو
است .در غیر ایان صاورت ها ررکت کرصاتهاا و سارمایههاای دانشای کاه مایتوانجا
محصوالت کرآیج ها و خ مات نوآورانهای را برای سااشمان داشاته باشاج همچجاان اداماه
خواه داشت.
پيشنهاد
همانگونه که قبشً اشارر ش بر اساس ویژگیهای شجاساییش ر در بسیاری اش مطالعات
گذشته محورهای اساسی نوآوری اجتماعی معطو
مای لیا
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1987؛ تااردی

به تحول اجتماعی است

و هریساون 2005؛ دانیال و داوساون 2010؛ بجیااد یانا

)2012

(کشتکار 1395؛

شیارا جواماع و

ساشمانها هموارر در محیطی پرکشار متشطم و غیرقابل پیشبیجی هستج ؛ بجابراین برای بقااء


نیاشمج یاکتن رارحلهاایی نوآوراناه در شماان و مکاان مجاساب مایباشاج  .ایاااد محیطای
اجتماعی که بتوان در آن دانش تولی کرد به آن دسترسی داشت و دیگران را در آن ساهیم
ساخت رویکرد نویجی است که مورد توجه ساشمانها و جوامع پیشرو قرار گرکته است.
لذا پیشجهاد میگردد بر اساس یاکتههای این تحقیق که ارتباط متقابال ما یریت داناش و
نوآوری اجتماعی را نشان میده پژوهشهایی با عجاوین معجونه شیر اناام شود:
-

راهبردهای استاادر اش م یریت دانش در ایااد و توسعه نوآوری اجتماعی؛

-

طرح راهبردی نوآوری اجتماعی با تأکی بر نقاش ما یریت داناش در جمهاوری
اسشمی ایران؛

-

آسیبشجاسی چرایی ع م بهررمج ی بهیجه اش تاارب و درسآموختهها اش تحاوالت
اجتماعی در ایااد و توسعه نوآوری اجتماعی؛

-

الگوی مطلوب استاادر اش دانش اجتماعی برای ایااد و توسعه ناوآوری اجتمااعی
در ایران؛

مقاله پژوهشی :م ل ماهومی رابطه بین نوآوری اجتماعی و م یریت دانش با رویکرد کراترکیب

-

نقش م یریت دانش تحوالت کشن اجتماعی در ایااد و توسعه نوآوری اجتماعی؛
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فهرست منابع و مآخذ
الف .فارسي



اخوان پیمان؛ خادم الحسایجی سای پیماان ( )1392تبیاین ما یریت داناش اش دیا گار اساشم
دوفصلنامه علمي -پژوهشي مديريت اسالمي سال  21شمارر  2صص .99-126
اخوان پیمان؛ کشتکار مهران ( )1394بررسای و رتباهبجا ی توانمج سااشهای ما یریت داناش
مطالعه موردی :سامانه کرمان هی و واپایش ی

ساشمان امروشی فصلنامه راهبرد دفااعي ساال

کصلجامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی سال دهم شمارر  39تابستان 1399

سی دهم شمارر  50صص .63-86


پورصادق ناصر؛ کشتکار مهران ( )1395محي شناسي در مديريت استراتژيک تهران آذریان
مهر.





حسنشادر محم ( )1386مديريت دانش :مفاهيم و زيرساختها تهران انتشارات کتاب ار

حسجوی رضا؛ اخوان پیمان و سجاقی محم ابراهیم ( )1391عوامل کليدي موفقيت مديريت
دانش تهران انتشارات آتینگر.
حمی یشادر محم رضا ( )1389مديريت دانش و دانايي ،ساختار ،فرآيند و راهکارها چااپ
اول قم انتشارات یاقوت.



سهرابی باب ؛ اعظمی امیر و ی دانی حمی رضا ی دانی ( )1390آسایبشجاسای پاژوهشهاای
اناامش ر در شمیجه م یریت اسشمی با رویکرد کراترکیب چشمانداز مديريت دولتي شامارر 6
تابستان  1390صص .9-24



طالقانی غشمرضا؛انواری علی واکتخااری لایش ( )1391رابطاه باین ما یریت داناش و
نوآوری ساشمانی در ی



شرکت بیمه پژوهشنامه بيمه دورر  27شمارر  1صص .151-171

قجبری سیروس؛ اردالن محم رضا؛ نصیری ولی

بجی کخرالسادات و بهشتیراد رقیاه ()1393

ارشیابی اثر کرآیج ی و شیرساختی م یریت دانش بر چاب ساشی ساشمان پژوهشهاي ماديريت


عمومي سال  7شمارر  23صص .27-52
کشتکار مهران ( )1397نوآوري اجتماعي :الگويي براي پيشرفت چاپ اول تهاران دانشاگار
عالی دکاع ملی.
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کشتکار مهران؛ پورمظاهری ص یقه ( )1397بررسی و شجاخت تأثیر شبکههای اجتماعی بار ناوآوری
اجتماعی فصلنامه مديريت راهبردي دانش سازماني سال اول شمارر  3صص .117-145
کشتکار مهران؛ مه ینژاد نوری محم ( )1398درآمدي بر نوآوري اجتماعي سازماني چاپ
اول تهران دانشگار عالی دکاع ملی.


مبیجی دهکردی علی؛ حاتمی حمی رضا؛ اخوان پیمان؛ دهقان محم حسان و کشاتکار مهاران



) شجاخت رهیاکتهای گاتمان والیت در خصوص نوآوری اجتماعی فصلنامه مطالعات1393(
.31-56  صاحه1394  پایی20 بينرشتهاي دانش راهبردي سال پجام شمارر
) بررسای تاأثیر ما ل ساهشااخگی بار ناوآوری1393( مبیجی دهکردی علی؛ کشتکار مهاران

 م ل ماهومی رابطه بین نوآوری اجتماعی و م یریت دانش با رویکرد کراترکیب:مقاله پژوهشی

 فصالنامه ماديريت.)شارکت وابساته باه صاجایع خودروسااشی

 کجکاشی بر ماهومساشی مبتجای:) نوآوری اجتماعی1393( مبیجی دهکردی علی؛ کشتکار مهران



راهبردی دانش در وشارت دکاع و پشتیبانی نیروهای مسالح مطالعات دفاعي اساتراتژيک دورر
.81-108  صص69  شمارر15














بر تحلیل محتوای تعاری

) الگوی ما یریت1396( وحی ی احم ؛ حسجوی رضا؛ اخوان پیمان و سجاقی محم ابراهیم
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اجتماعی (مطالعه موردی یا

.57-75  صص4 نوآوري سال سوم شمارر
.57-75  صص4 فصلنامه مديريت نوآوري سال سوم شمارر
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