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  معرفی و مفاهیم اولیه ؛نوآوری اجتماعی

 
 

 

 

 چكیده

 لفهای مختچالشدليل وجود به د ونگيرمی نفعان را دربرعدی طيف وسيعی از ذیمسائل پيچيده و چندبُ

توان از شكست دولت رفاه مدرن، می ولی در این ميان ،متعددندها شوند. این چالشمی سختی حلبه

داری بازار سنتی، کاهش منابع طبيعی و تغييرات آب و هوایی، جمعيت رو به پيری و شكست سرمایه

تر ایش شهرنشينی و... نام برد. پيچيدهافز آثارسازی، جهانی رثاآسالمتی و نگهداری ناشی از آن، های هزینه

های موجود استقرار یافته را به دنبال داشته های سنتی و پارادایمحلاجتماعی، شكست راه ئلامسشدن 

ی رکيبت باو  ، نظام بازارهاتعامل آزادانه بنگاه ،بستر انتخاب مسئوالنه مردم که درهای اجتماعی نوآوریاست. 

ارائه راهكارهای جدید برای برطرف کردن دنبال به افتنداتفاق میهای انتفاعی و غيرانتفاعی از فعاليت

تر از راهكارهای موجود تر و بهينههایی پایدارتر، اثربخشاین راهكارها، پاسخهستند. مشكالت اجتماعی 

نوآورانه اجتماعی  هایهمچنين بخش اصلی ارزشی که از فعاليت .کنندبرای مشكالت اجتماعی، ارائه می

 .شوداند، میآید نصيب جامعه و نه تعداد محدود افرادی که نوآوری کردهوجود میه ب

اجتماعی ارائه کنند: سياستگذاران، از طریق بهبود های توانند نوآوریطيف وسيعی از بازیگران می

گذاری یا حمایت از سرمایه ر از طریقشرایط حقوقی برای ارائه نوآوری؛ مؤسسات، کارآفرینان و افراد خيّ

های نوآورانه برای نيازهای اجتماعی. حلاجتماعی از طریق تالش برای یافتن راههای نوآوری؛ و سازمان

خشند و بهبودهای اجتماعی د کارکردشان را در جامعه بهبود بتواننمی از طریق نوآوری اجتماعیها دولت

های سياستی کليدی برای توسعه نوآوری ر باید حوزهبرآمده از اجتماع را حمایت کنند. بدین منظو

اجتماعی به نحو مقتضی مورد توجه سياستگذاران و قانونگذاران قرار گيرد که ازجمله مهمترین آنها 

های قانونی فعاليت نوآوران اجتماعی، اقدامات توان به اصالحات قانونی در جهت تعریف نهادها یا شكلمی

گذاری جدید، توسعه استاندارد جامع و قابل اطمينان برای ارزیابی های سرمایهقانونی برای جذب جریان

یندهایی برای هماهنگی و اتصال آیک برنامه سياستی نوآوری اجتماعی و استقرار ساختارها و فر

 های نوآورانه اشاره کرد.فعاليت

 

 مقدمه

وند. شمی ترروز پيچيدهبهـ روز در بخش اجتماعی مخصوصاًـ  کنيم که مسائلمی امروزه در جهانی زندگی

مختلف مانند سالمت، آموزش و های های خصوصی تا دولتی، در بخشدر هر جایی اعم از سازمان
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دست به ای با هر اندازه و نوعی با موضوعات پيچيدهها سازمانای، نقل، در سطح جهانی یا منطقهوحمل

 گریبان هستند. مسائلی مانند:

 حل کمتر.توافق ندارند، و بر راه مسئلهنفعانی که حتی بر ذی 

 عالقه هستند.ر و پذیرفتن ریسک بیکارکنانی که نسبت به تغيير رفتا 

 ند، ولی نه از نوعی که نياز دارند.های زیادی دارگيرانی که دادهتصميم 

 قد و نها و رسانهها پيشگان، بروکراتگذاران، سياسترهبرانی که تمام حرکات آنها توسط سرمایه

  .شوندبررسی می

 رعتی سکه انتظاراتشان به (کنندگان و شهروندانآموزان، بيماران، مصرفدانش)گيرندگانی خدمات

 رود.که منابع در حال افول هستند، باال می

ل ای حای بربه ابزارهای جدید و نوآورانه دبرای مقابله با این وضعيت، سياستگذاران و مسئوالن بای

 مسئله مجهز شوند.

خی بر در پذیری،یی و رقابتآکارخود در افزایش سطح  های فراوانتوفيق غمربهاقتصادی  هاینظام

. کارنامه قابل دفاعی ندارند حفاظت از محيط زیستهای اجتماعی و کاهش نابرابریات ازجمله موضوع

ند. اگرچه شوشناخته می «ریی بازاآکارعدم »ه با کليدواژ در علم اقتصاد این موضوعات و موارد مشابه

اما همين دو مورد به قدری با اهميت  ،های متعددی دچار ضعف و مشكل استاقتصاد رایج در زمينه

هستند که جریان اصلی اقتصاد ]رویكرد نئوکالسيک[ نمره قابل قبولی در نيل به جهانی بهتر به دست 

يط تخریب محو اعتراضات مدنی نسبت به  داریسرمایهاعتراضات جنبش وال استریت به نظام  آورد.نمی

های جدید اقتصادی ـ اجتماعی را و زمينه توسعه سيستم هستند «رشكست بازا»ز هایی انشانه زیست

 .کنندبيش از پيش مهيا می

تصاد اق و ای، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد سبزمفاهيم نوپدیدی مانند اقتصاد همبسته، اقتصاد چرخه

اقتصادی هستند که  با هدف تغيير وضع موجود و رفع ـ  هایی در سيستم اجتماعی، نوآوریاجتماعی

های که همه این نوآوری داشتاند. البته باید توجه وجود آمدههدر اکوسيستم اقتصادی ببازار  هایییآناکار

 ،مبستر انتخاب مسئوالنه مرد کنند و درمیاستفاده ها ییآم بازار برای رفع ناکارساجتماعی از همان مكاني

 دهد.های انتفاعی و غيرانتفاعی رخ میی از فعاليترکيبت باو  ، نظام بازارهاتعامل آزادانه بنگاه

های کالن در سطح جامعه، گيریبا توجه به اهميت مفهوم نوظهور نوآوری اجتماعی برای تصميم

وآوری اجتماعی، مباحثی چون انواع تعاریف، در این گزارش پس از بررسی ضرورت پرداختن به موضوع ن

اند. در نهایت در سطوح و ابعاد نوآوری اجتماعی، فرآیند نوآوری اجتماعی و کاربردهای آن طرح شده

 اختصار توضيح داده شده است.قسمت آخر ابزارهای سياسی مورد استفاده در توسعه نوآوری اجتماعی به
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 نوآوری. 1

کاربرد تجاری یا »( نوآوری را 1961خود با اقتصاد پيوند خورده است. شومپيتر )مفهوم نوآوری در ذات 

ل مين جدید؛ یک شكأمحصول، فرآیند یا روش توليد جدید؛ یک بازار یا منبع ت ـ صنعتی چيزی جدید

. (Schumpeter, 1961) کندتعریف می« مين مالی جدیدکار یا تأوسازماندهی تجاری، کسبجدید از 

نشان داری برای توسعه فرآیندهای مناسب بستر سرمایهرا ها ف رابطه بين نوآوری و توانایی بنگاهاین تعری

 دهد.می

های مدیریتی و فناورانه نيز مطرح است. در مقاله مهم دیگر مانند حوزههای نوآوری در برخی حوزه

 محصول یا خدمت قابل( تعریف نوآوری گسترش یافت و تبدیل یک ایده به یک 1996سبز نوآوری )

 ور، نوآوری چيزی بيش از یکگرفت. در مقاله مذکیافته را هم در بر میفروش و یا فرآیند جدید یا بهبود

های جامعه م اقتصادی یا یک فرآیند فنی تعریف شده است و برطبق این تعریف، نيازها و خواستهمكانيس

يوند به فضای جامعه پ د؛ بنابراین نوآوری مستقيماًتواند نوآوری خلق کندر ترکيب با خالقيت افراد می

 (European Commission, 1996) .خوردمی

 وجه تمایز نوآوری مطرح عنوانهای ذیل را به( مشخصه1996( و کميسيون اروپا )1961شومپيتر )

 کنند: می

 یا فرآیند جدید یا بهبودیافته، محصول .1

 کاربرد تجاری یا صنعتی آن محصول یا فرآیند.  .2

 دسته تقسيم کرد:توان دسته دوم را به دو زیرمی (،2006اساس مطالعه سيمس )بر

 فناورانه،های جدید: نوآوریهای کاربست عمومی فناوریالف( 

 اجتماعی جدید: نوآوری اجتماعی.های ها و فعاليتانتشار تجربهب( 

 ,LIEDTKA) يچيده تغيير پارادایمی در نوآوری در حال ایجاد استامروزه با ظهور مسائل پ

SALZMAN, & AZER, 2017) . بزرگ و های پيشرفتدر نسل اول نوآوری، نوآوری درباره

شود. طراحی در جهان نوآوری بيشتر به فناوری یا می وسيله اشخاص خاص ایجادغيرمنتظره است که به

 ظهور نوآوری نسل دو هستيم که فرآیندهای نوآوری را دمكراتيزههنر مربوط است. این روزها شاهد 

نفعانی های بزرگ نيست؛ بلكه درباره افزایش و بهبود ارزش برای ذیکند. نوآوری دیگر درباره پيشرفتمی

شود و هر کسی در سازمان نقشی در آن خواهد داشت. دليل این موضوع است که به آنها خدمت ارائه می

 ،های بزرگ و ویرانگر اهميتی ندارند یا به نوآوران و طراحان متخصص نيازی نيستنوآوریآن نيست که 

غيرممكن است که در اوایل دوره یک  ایم: اول اینكه تقریباًبلكه این است که دو واقعيت را پذیرفته

انند توی میهای کوچک زیادلفهؤدرباره بزرگی یا کوچكی آن در آینده نظر دهيم؛ و دوم اینكه م ،نوآوری

 به یک پدیده بزرگ اضافه شوند. 
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کند که به اهداف می ها کمکبه سازمان 1هایی چون تفكر طراحینوآوری نسل دوم با کمک روش

نند ما وکارکسبسنتی های طور کارآمدتری دست بيابند؛ چه این اهداف خروجیراهبردی کليدی خود به

ها هایی مانند کاهش فقر یا ایجاد شغل. هنگامی که سازمانسودآوری و مزیت رقابتی باشند چه خروجی

 و فرآیندهایها توانند با توليد خروجیمی این توانمندی گسترده برای نوآوری را در خود توسعه دادند،

نفعان و مشتریان خود ایجاد کنند. در ادامه تصویری از این تر و کارآمدتر ارزش بيشتری برای ذینوآورانه

 ثير آن بر رفتار اشخاص درگير در آن ارائه خواهد شد.گونگی تأيير و چتغ

ال است که نوآوری از چه کسی ؤترین نشانه انتقال به جهان نوآوری نوع دوم پاسخ به این سواضح

 یعبارت دیگر چه کسانی طراح آن هستند؟ در نسل اول نوآوری، نوآوری و طراحشود یا بهمی خواسته

که در نوآوری ریزان و رهبران ارشد است. درحالیگذاران، برنامهمتخصصان، سياستآن فقط در حيطه 

آید. ذهنی و رفتارها پدید میهای هایی چون تفكر طراحی، تحولی در چارچوبنسل دوم با کمک روش

جوی ونفعان(، روش شناسایی مسائل و جستهای ذیها و گروهاین تحوالت در افراد طراح )افراد، تيم

گذارد. همچنين تغييراتی در بافت سازمانی برای تسهيل نوآوری ثيراتی میأها و ماهيت گفتگو تحلراه

 (.تصویر ذیل) دهدچه در سطح فردی و چه در سطح تيمی رخ می

 

 تغییر از نوآوری نسل اول به نوآوری نسل دوم تصوير
 2نوآوری نسل   1نوآوری نسل   

ص
اشخا

 کندهر کسی طراحی می  دیدهآموزشطراحان  طراح نوآوری 

  متخصصان همانند ترکيب تيم
های متنوع که از روشهای تيم

 کنندمی مشارکتی استفاده

 شریكان راهبردی  به حالت متعارف شرکای خارجی

فرآيندها
 

 شوندمی تدریج تعریفمسائل به  مسائل شناخته شده هستند مسئلهبندی صورت

 پاسخانتظار از چگونگی 
واند تمی بهترین ایده بزرگی که

 را حل کند مسئله
 

 دکوچک که بایهای سبدی از ایده

 در دنيای واقعی آزمایش شوند

  جایگزینهای حلرقابت راه نوع گفتگو
و  هاها، فرصتگو برای بينشوگفت

 های جدیدیادگيری

 

 نوآوری اجتماعی. 2

عنوان حال بهاینبا است. به نسبت یک حوزه جدید مطالعاتی نوآوری اجتماعی از منظر یک حوزه مطالعاتی

. (Mulgan G. , 2006)اند و تغيير جوامع در طول تاریخ بودهیک پدیده، نوآوری اجتماعی علت رشد 

سازی قانونی و تغييرات ناشی از جهانیهای باور، مذاهب، نظامهای اجتماعی شامل نظامهای نوآوری

                                                 

1. Design Thinking 
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 (Simms, 2006) .را شكل داده استجامعه انسانی امروزین 

بخش  است. وکارکسباز ادبيات نوآوری فناورانه یا نوآوری  تر، بسيار پراکندهاجتماعیادبيات نوآوری 

هایی مانند اقتصاد، مدیریت دولتی، مطالعات مدیریتی و... است. مرزهای عمده ادبيات برگرفته از حوزه

اند و شاید نتوان به آن یک حوزه دانشی یكپارچه و مجزا اطالق طور شفاف تعریف نشدهنوآوری اجتماعی به

متفاوتی مربوط های فعاليتهای ها و حوزهاست که به بخشای رشتهکرد. نوآوری اجتماعی یک حوزه بين

 شود. به همين دليل مفهوم نوآوری اجتماعی با انواع معانی و کاربردهای متفاوت همراه است.می

تعریف واضح از یک مفهوم تا حدی مزایای خاص خود را دارد. وجود تفاسير  البته عدم وجود یک

ذیرند پمی راحتی این مفهوم رابهها ها و بخشاز سازمانای مختلف یكی از دالیلی است که طيف گسترده

کنند. با این حال در صورت بلوغ و توسعه بيشتر حوزه، دستيابی به می و در مباحث مرتبط با آن شرکت

 یک درک عمومی از آن ضروری است. 

رود که مكاتب فكری مجزایی شكل بگيرند. البته نوآوری اجتماعی می مرور و با رشد حوزه، انتظاربه

ها، هتدریج به نظریبهشود و می دیده لفتمخهای ر متفاوتی در کشورها و بخشوطدر قالب یک تجربه، به

 سياستی شكل خواهد داد.های ها، ادراکات تجربی و پاسخپژوهش

 

 تعاريف نوآوری اجتماعی. 1-2

مختلفی استفاده شده است. برخی از مراجع اوليه نوآوری اجتماعی های عبارت نوآوری اجتماعی به شكل

آزمایشی در علوم اجتماعی و های گردد، که عبارت برای اشاره به پژوهشمیميالدی بر 1960به دهه 

عنوان مرجعی برای بنگاه اجتماعی و کارآفرینی شناسی استفاده شده است. پس از آن عبارت بهمردم

و ها که منجر به منافع اجتماعی هستند، مسئوليت اجتماعی شرکتای فناورانههای اجتماعی، نوآوری

 (The Young Foundation, 2012) .نوآوری باز استفاده شده است

 یدليل عوامل متعددبخش اعظم ادبيات نوآوری اجتماعی در دهه اخير شكل گرفته است. ظهور آن به

های کيد بيش از اندازه بر فناوری در ادبيات نوآوری اقتصادی و سياستینده از تأآاز قبيل نارضایتی فز

گذاری و هم در پژوهش انجاميد. سياستز بر نوآوری اجتماعی هم در نوآوری، بود. این نارضایتی به تمرک

های کنند که تمرکز فناورانه در سياستو همكارانش، این موضوع را مطرح می 1برای مثال فرانک موالرت

عنوان تم ریزی شهری به استفاده از نوآوری اجتماعی بهنوآوری و رویكرد بيش از حد تكنوکراتيک به برنامه

 2.شدمنجر نمندسازی و راهبردهای توسعه محلی سازی توسعه انسانی، توادر نظریه

 ـ محيطی و جغرافياییینده اجتماعی، زیستآفزهای چالش بهعنوان پاسخی نوآوری اجتماعی به

                                                 

1. Frank Moulaert 

2. Moulaert, F Martinelli, E Swyngedouw & S Gonzalez, ’Towards Alternative Model(s) of Local 

Innovation’, Urban Studies, vol. 42:11, pp. 1969-1990, 2005   



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

 

6 

عان نفکه طيف وسيعی از ذی عدی هستندظهور کرده است. این مسائل پيچيده و چندبُـ  1مسائل پيچيده

توان از شكست می ولی در این ميان ،متعددندها این چالششوند. می سختی حلد و بهنگيرمی بررا در

داری بازار سنتی، کاهش منابع طبيعی و تغييرات آب و هوایی، جمعيت دولت رفاه مدرن، شكست سرمایه

.. .افزایش شهرنشينی و آثارسازی، یجهان آثارسالمتی و نگهداری ناشی از آن، های رو به پيری و هزینه

های موجود استقرار های سنتی و پارادایمحل، شكست راهاجتماعیهای مسئلهتر شدن نام برد. پيچيده

 نشدای ها در بخش دولتی با جزیرهدهد. این چالشمی یافته در سه بخش مرسوم اجتماعی را نشان

مختلف، در بخش خصوصی با شكست بازار و در بخش مدنی با از بين رفتن یكپارچگی های بخش

 2.آیدمی شمارها بهها و حل آنشود. نوآوری اجتماعی راهی برای گذر از این چالشمی اجتماعی مشخص

اولين تعریف نوآوری اجتماعی را ارائه کرده است به نقل از  1976 سال کومبارت دی الوی در

(Martins & Bermejo, 2015)« : نسبت بهاین فعاليت )خلق نوآوری اجتماعی( برآمده از آگاهی 

اجتماعی است و در این واقعيت ریشه دارد که فرد یا جامعه تفاوت بين وضعيت موجود  ضروریتغييرات 

بنابراین انگيزه نوآوری اجتماعی اغلب برخی شرایط نامطلوب است «. کندمی و وضعيت مطلوب را درک

عی کند. نوآوری اجتمامی برای بهبود وضعيت هدایت 3که جامعه و یا افراد را به سمت عمل هدفمند

، در اندبخشی از عمل هدفمند است که در آن اشخاص و عواملی که برای رفع نيازهای قانونی بسيج شده

 اجتماعی مشارکتهای توليد کاالی عمومی برای تبادل دانش با یكدیگر و ایجاد تغييرات در نظام

 (Cajaiba‐Santana, 2013) .جویندمی

توانند شيوه نگرش به دنيا را تغيير می دهندمی انجامهدفمند را های کسانی که این نوع فعاليت

دهنده نوآوری اجتماعی، کارآفرین دهند. به فرد ارائه توسعههای متفاوتی را برای حل مسائل داده و روش

نوآورانه را نه فقط برای نفع های شود. کارآفرین اجتماعی شخصی است که فعاليتاجتماعی گفته می

 (Martins & Bermejo, 2015) .دهدمی ابی به اهداف اجتماعی انجامبلكه برای دستي ،شخصی

اجتماعی ارائه کنند: سياستگذاران، از طریق های توانند نوآوریالبته طيف وسيعی از بازیگران می

 گذاری یاسسات، کارآفرینان و افراد خير از طریق سرمایهؤبهبود شرایط حقوقی برای ارائه نوآوری؛ م

های نوآورانه برای نيازهای حلاجتماعی، از طریق تالش برای یافتن راههای آوری؛ و سازمانحمایت از نو

 (Murray, Caulier‐Grice, & Mulgan, 2010) .اجتماعی

بخشند و بهبودهای اجتماعی ند کارکردشان را در جامعه بهبود توانمی ها از طریق نوآوری اجتماعیدولت

منظور حمایت از خلق بهها . بسياری از دولت(Pol & Ville, 2009)برآمده از اجتماع را حمایت کنند 

برنامه جامعه بزرگ دیوید »اند. اجتماعی، انتشار اطالعات بين خود و جامعه را بهبود دادههای نوآوری

                                                 

1. ‘wicked’ problems 

2. A Nicholls & A Murdock, Social Innovation: Blurring Boundaries to Reconfigure Markets, 

Palgrave Macmillan, 2012. 

3. intentionally Act 
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ت اجتماعی با  انتقال مسئوليهای ها برای تحریک خلق نوآوریای از فعاليت دولتدر انگلستان نمونه 1«کامرون

اجتماعی و نوآوری دفتر . مثال دیگر (Chalmers, 2013)به جوامع کوچک برای حل مسائلشان است 

برای تشویق جوامع محلی برای حل مسائل  2009شهروندی در ایاالت متحده است که در سال مشارکت 

حل مسائل و نيازهای توانند برای توليد راهمی . دولت و جامعهاست ماعیاجتهای خودشان با خلق نوآوری

تواند به ایجاد زیرساخت اطالعاتی می فناوری دهند کهمی فراوانی نشانهای اجتماعی با هم کار کنند. مثال

 (Martins & Bermejo, 2015) .کندمی جهانی کمک کند که بازیگران مختلف را به هم متصل

ینی کارآفرو  ت گرفتهئاز پيوند مفاهيم و نظریات اقتصادی و اجتماعی نشواقع نوآوری اجتماعی در

 عیاست که خدمات رفاه اجتما . تاکنون مرسوم بودههم اقتصادیو اجتماعی نگرشی است هم اجتماعی 

خدمات به  های بسياری داشته و دارد. اما در نوآوری اجتماعی اینییتوسط دولت ارائه شود که ناکارآ

ازار دی بشود و از یک سمت، پویایی، خالقيت و نشاطی که در سيستم اقتصابخش مردمی سپرده می

کند و از سمت دیگر، عدم ه خدمات اجتماعی نيز امكان بروز و ظهور پيدا میآزاد وجود دارد، در ارائ

 شود.میهایی که ناشی از نگاه دولتی به موضوعات اجتماعی است، حذف ییآکار

اجتماعی همزمان که از پس نيروهای رقابتی و دنيای محاسبات دو دو تا چهار تای  نوآفرینان

ردان کنند. از یک سو ممی آهستگی برای مسائل اجتماع پيرامون خود راهكار پيدااقتصادی برمی آیند، به

ت را محيط زیس وکارکسبه . به بهانه اداردغدغه دارنداجتماع نيز  نسبت بهند و ازسوی دیگر وکارکسب

کنند، از اجتماعی خود را رها نمیهای گذرند، ارزشراحتی نمیکنند، از کنار فقر بهتخریب نمی

. یک اندها را نيز آموختهدنيای واقعيت حرکت در مسير دشوارکه دارند، درحالینگری دست برنمیئالاید

به اندازه کافی برایشان برانگيزاننده نيست. این افراد  کنند، اما پولدار شدنمی سازمان اقتصادی را اداره

اند. کارآفرینان اجتماعی تحوالت بزرگ اقتصادی و اجتماعی أها در همه جای دنيا منشن سازمانو ای

مانند و با خالقيت دست به ارائه و اجرای ها و دولت نمیخود منتظر کمک خيریههای برای فعاليت

بانک، یک  ها ممكن است، یکاجتماعی نام دارند. این سازمانهای که سازمانزنند می الگوهای بدیعی

ها سروکار داریم. اما مره با آنصورت روزی یا شبيه هر سازمانی باشد که بهتفروشگاه، یک شرکت خدما

 .است شدهفردی محكم همنحصربهای بينیجهانبا  ظاهر ساده غالباًاین الگوهای به بنيان

ه ارائ ،هایی دارندبا یكدیگر اختالف بعضاً از نوآوری اجتماعی ارائه شده وکه تعاریفی  در ادامه برخی

شكل این نوآوری اجتماعی را به  3،استنفورد وکارکسبدر مدرسه  2مرکز نوآوری اجتماعی خواهد شد.

ت؛ نوآوری اجتماعی ارائه راهكارهای جدید برای برطرف کردن مشكالت اجتماعی اس» کند:تعریف می

تر از راهكارهای موجود برای مشكالت اجتماعی، تر و بهينههایی پایدارتر، اثربخشاین راهكارها، پاسخ

                                                 

1. David Cameron’s Big Society Initiative 

2. Center for Social Innovation 

3. Stanford Graduate School of Business 
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 آید نصيبوجود میههای نوآورانه اجتماعی بهمچنين بخش اصلی ارزشی که از فعاليت .کنندارائه می

توان گفت نوآوری می. طبق این تعریف «شوداند، میجامعه و نه تعداد محدود افرادی که نوآوری کرده

جای ایجاد ارزش برای . راهكارهایی که بهاستاجتماعی، راهكارهای نوآورانه برای حل مشكالت اجتماعی 

کنند. جامعه ممكن است گاهی جمعيت یک روستا، آفرینی میعده محدودی از افراد، برای جامعه ارزش

 د.شهر، کشور یا تمام مردم جهان باش

الت هایی که مشكاقدامات یا فعاليت»توان گفت نوآوری اجتماعی یعنی میک تعریف دیگر، طبق ی

این تعریف  «.(Ash, Cameron, & Ray, 2003) های قبلی برطرف کندجامعه را بهتر از شيوه

 کند؛ به خلق ارزش از طریق برطرفمی تأکيدکه بر ماهيت بهبود کارآیی و اثربخشی نوآوری  بر اینعالوه

 دارد.کردن مشكالت اجتماعی نيز اشاره 

تعاریف نوآوری اجتماعی، به اهميت جلب مشارکت جامعه و فعاليت مشارکتی برای از در برخی 

عبارتی نوآوری اجتماعی شكلی از نوآوری است که به .برطرف کردن مشكالت اجتماعی، اشاره شده است

کند و آن روابط و مشارکت اجتماعی می ت جامعه، ارتباطات اجتماعی جدیدی ایجادمشكال رفعبر عالوه

گيرد. فرض کنيد اقدامی در راستای برطرف کردن فقر مردم کار میرا برای حل بهتر مسائل اجتماعی به

اگر این اقدام نوآورانه باشد طبق تعاریف قبلی نوآوری اجتماعی محسوب  .گيردیک روستا صورت می

های دیگر را برای برطرف کردن آن مشكل بسيج نكند و بدون ولی اگر جامعه روستایی یا گروه ،شودمی

 شود.نوآوری اجتماعی محسوب نمی طبق تعریف ارائه شده های مختلف باشد،جلب مشارکت گروه

اصلی ای که با هدف ها و خدمات نوآورانهفعاليت» ست از:ا تعریف دیگری از نوآوری اجتماعی عبارت

اجتماعی است توسعه آنها  هایی که هدف اصلیتوسط سازمان برطرف کردن نيازهای اجتماعی و غالباً

 طبق این تعریف نوآوری اجتماعی غالباً «.(Moulaert & Ailenei, 2005) دشونیابند و اجرا میمی

، نهادهای مردمازمانخواه این ساختارها، س .گيرددر ساختارهایی که کارآفرینی اجتماعی هستند شكل می

 د.گيرناجتماعی باشند که در تعریف کارآفرینی اجتماعی قرار میهای های اجتماعی یا بنگاهوکارکسب

هایی نوآوری .1 است از:عبارت برای آن  متصور دو شكلبا یک تعریف دیگر از نوآوری اجتماعی، 

طبق این تعریف یک  اجتماعی دارند.هایی که هدف نوآوری .2و  اجتماعی استآنها  که فرآیندهای

نوآوری اگر از طریق فرآیندهای اجتماعی صورت پذیرد یا هدف اجتماعی داشته باشد، نوآوری اجتماعی 

 (Simon, Murtagh, & O'Neill, 2008) .شودمحسوب می

 المللیطبق تعاریف مختلف بينهای اجتماعی مهمترین ابعاد نوآوریطبق توضيحات داده شده 

 تند از:عبار

 خلق ارزش برای جامعه نسبت به منافع شخصی اولویت باالتری دارد.. 1

محيطی های اجتماعی، اقتصادی و یا زیستکنند که در زمينهاز راهكارهای جدیدی استفاده می. 2

 نسبت به وضعيت قبلی مزیت دارند.
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 مبتنی است. محلی، کارآفرینان و منابع بر بازیگران. 3

 دهد.ارائه میجای رویكردهای یكجانبه بهای نگر و چندرشتهکلهای حلراه. 4

 کند.تبدیل می به مطالبه عمومی راآنها  کند ومی سازیمردمیمشكالت را . 5

 برد.بهره می خصوص فناوری اطالعاتبه ،های نواز فناوری. 6

 دهد.این حوزه را توسعه میمالی در  تأمينهای تخصصی روش. 7

 دهد.ارائه می محيطیزیستهای پاک و پایداری انرژیبر مبتنی هاییحلراه. 8

 نماید.جلب می در قالب مسئوليت اجتماعی را های بزرگمشارکت بنگاه. 9

 کند.تلفيق می های غيرانتفاعیبا سازمان را های اقتصادیبنگاه توانمندی. 10

به این معنا که  کند.استفاده می برطرف کردن مشكالت اجتماعی درفرآیندهای اجتماعی از . 11

نوآوری اجتماعی باید به ایجاد روابط اجتماعی جدید یا تغيير شكل روابط اجتماعی موجود ميان 

. جلب مشارکت ثر هستندؤکه در برطرف کردن مشكالت اجتماعی ممنجر شود های مختلفی گروه

 شود.می اجتماعی یكی دیگر از ملزومات نوآوری اجتماعی محسوب

نوآوری اجتماعی »پذیریم: عنوان تعریف معيار از نوآوری اجتماعی میر نهایت این تعریف را بهد

تر برای مشكالت اجتماعی هایی بهتر و اثربخشها و اقدامات جدیدی هستند که پاسخمجموعه فعاليت

ف های مختلگروهکنند. این امر از طریق فرآیندهای اجتماعی، یعنی ایجاد روابط اجتماعی بين فراهم می

 «.پذیردصورت می ،آنها ثر هستند و جلب مشارکتؤکه در حل مشكل مورد نظر م

هایی که نوآوری»تری مطرح کرده است: مولگان همين تعریف از نوآوری اجتماعی را به شكل ساده

 (Mulgan, 2017) .«دستيابی اجتماعی هستندهای هم در نتایج و هم در روش

 

 سطوح و ابعاد نوآوری اجتماعی .2-2

در محصوالت و خدمات  1فتد. سطح اول نوآوری تدریجیتواند در سه سطح اتفاق بيمی نوآوری اجتماعی

و ا هثرتر است. این نوآوری هدف بسياری از خيریهؤصورت کارآتر یا ممين نيازهای اجتماعی بهبرای تأ

نظر، نوآوری است. از این نقطه 2«کف هرم»موسوم به تجاری های غيرانتفاعی و برخی بنگاههای سازمان

است که هدف آن تغيير در  3آید. سطح دوم نوآوری نهادیمی حساببه وکارکسباجتماعی یک فرصت 

ای ساختارهای اجتماعی و اقتصادی موجود برای توليد ارزش و نتایج اجتماعی جدید است. در نمونه

ساختارهای بازار موجود برای ایجاد ارزش جدید اجتماعی بهبود  مانند بانكداری از طریق تلفن همراه،

تغيير در سيستم است. این نوع نوآوری در جهان  4اند. در نهایت هدف نوآوری اجتماعی مخربیافته

                                                 

1. Incremental Innovation 

2. Bottom of the Pyramid 

3. Institutional Innovation 

4. Disruptive Social Innovation 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

 

10 

سياسی و با هدف تغيير در روابط قدرت، تغيير های و شبكهها های اجتماعی و بازیگران، گروهجنبش

افتد. می نشين اتفاقهای حاشيههچارچوب موضوعات برای بهبود زندگی گروهرم اجتماعی و تغيير 

های عضویت رسمی مشخصه نوآوری اجتماعی مخرب، مشارکت ساختاریافته در مجامع سياستی یا طرح

ش ساالرانه و افزایتوانند با تمرکز بر تحول مردممی اجتماعی است. کارآفرینان سياستیهای در جنبش

سازی کنند. این گيری، نوآوری اجتماعی مخرب را در ساختار حاکميت پيادهدر تصميمنقش شهروندی 

 (Nicholls, Simon , & Gabriel, 2015) .شودمی دیده 1جدول  سطوح در

 

 سطوح نوآوری اجتماعی .1 جدول

 تمركز هدف سطح

 محصوالت بازار شناخته شدههای حل کارآتر شكست تدریجی

 بازارها و الگوهای بازار موجود تغيير ساختارها نهادی

 سياست و ساختارهای اجتماعیها مرجع برای تغيير نظامهای تغيير چارچوب تخریبی

 

 ماعیفرآيند نوآوری اجت. 3-2

یند نوآوری اجتماعی بنيادی هستند. توصيف چگونگی بروز و آفعاليت اجتماعی و تغيير اجتماعی در فر

( یک 2013سانتانا )ـ  ساز است. نویسندگانی چون کاجایبامسئلهثر همچنان ؤظهور نوآوری اجتماعی م

تر دقيق یانداز( نيز چشم2010اند. مورای و همكارانش )یند پيشنهاد دادهآمدل مفهومی برای فهم این فر

 پی(درپی دارای شش گام )نه لزوماًآنها  یک نياز اجتماعی دارند. مدل تأمين جهتبرای تغييرات الزم 

 (Murray, Caulier‐Grice, & Mulgan, 2010) :است

 ،و افرادی که تمایل دارند برای حل آن بجنگند مسئلهشناسایی . 1

های معمول و مرسوم گرفته تا جذب ایدههای ، از روشمسئلهحل های ا و ایدههتوليد پيشنهاد .2

 ،از منابع متنوع دیگر

 ،در عملهای آزمون ایده .3

 ،نظارت و پشتيبانی در حين اجرای ایده .4

 ،روندمی کارفاز تكثير که در آن راهبردهای متعددی برای ترویج نوآوری به .5

 مند که غایت مورد نظر نوآوری اجتماعی است. تغيير نظام .6

 يات و مثال توضيح داده است.ئجز این مدل مورای از این جهت مهم است که فازهای تغيير را با

 

 خانوادهتمايز نوآوری اجتماعی با مفاهیم هم. 4-2

اجتماعی با تعدادی از مفاهيم مرتبط با نوآوری مشترکاتی دارد که گاهی باعث خلط مفاهيم با  نوآوری
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همپوشان توضيح داده  خانواده و بعضاًهای هرکدام از این عبارات همشود. در این قسمت تفاوتهم می

 خواهد شد. 

و  1،همكاری و یند مورد نياز، تعاونیآهای اجتماعی از سایر انواع نوآوری در نوع فرنوآوری :نوآوری باز

جدید، متفاوت است های گذاری، تمرکز بر نيازهای اجتماعی و خلق روابط و همكاریدر نوع هدف

(Murray, Caulier‐Grice, & Mulgan, 2010)لفه اصلی از نوآوری ؤ. همكاری همچنين یک م

یند نوآوری از طریق همكاری و آ. نوآوری باز رویكردی به نوآوری است که هدفش تقویت فراست باز نيز

باشد. مفهوم نوآوری باز ابتدا در بخش خصوصی استفاده شد و پس از میها از سایر سازمانها جذب ایده

( 2013ن بار چالمرز )هم اولي کار رفت. با وجود ارتباط این مفاهيم بامختلفی از دانش بههای آن در حوزه

کار برد و پيشنهاد کرد که از تجربيات نوآوری باز برای نوآوری اجتماعی این دو مفهوم را کنار هم به

ولی  ،اردد تأکيدیند خلق نوآوری آتوان گفت نوآوری باز بيشتر بر همكاری در فرمی استفاده شود. در کل

 بر این به اهداف و نيازهای اجتماعی توجه دارد. نوآوری اجتماعی عالوه

نوآوری اجتماعی اغلب با مفاهيم مرتبطی چون بنگاه اجتماعی و  :بنگاه اجتماعی و اقتصاد اجتماعی

ای هشود. اگرچه اقتصاد اجتماعی ميدان مهمی برای توسعه بسياری از نوآوریمی اقتصاد اجتماعی خلط

طور مفهوم از هم مجزا هستند. اقتصاد اجتماعی و بنگاه اجتماعی بهاجتماعی است با این حال این دو 

موریت سازمانی اشاره دارند. بنگاه اجتماعی، سازمانی است که راهبردهای تجاری را خاص به شكل و مأ

تصاد ی از اقبندد. بنگاه اجتماعی جزئمی کاربه اثر اجتماعی و همراه با سوددهیمنظور بيشينه کردن به

های ها، سازمانها شامل تعاونیای از سازماناست. اقتصاد اجتماعی برای توصيف مجموعه اجتماعی

رود. نوآوری اجتماعی نباید به اقتصاد اجتماعی می کارها بهاجتماعی و خيریههای غيرانتفاعی، بنگاه

های فعاليت جدید وهای فناوریباید در بخش عمومی، بخش خصوصی،  تواند ومی بلكه ،محدود شود

 جامعه مدنی قرار بگيرد.

 

 كاربردهای نوآوری اجتماعی. 5-2

ر بنوآوری اجتماعی از طرفی های اند که پژوهشدر مرور ادبيات، نيكوالس و مورداک به این نتيجه رسيده

يد تول، طراحی و سازینوآوری در مفهوم»و ازسوی دیگر بر « و فرآیندهای تغيير در روابط اجتماعیها نظام»

تمرکز دارد « بازارهای محيطی و شكستبه نيازهای اجتماعی و زیست محصوالت و خدمات در پاسخ

(Nicholls & Murdock, 2012)ست. تپسی این دو کاربرد را باز کرده و پنج کاربرد را مطرح کرده ا. 

 :(The Young Foundation, 2012) :شودمی عبارت نوآوری اجتماعی برای پنج منظور استفاده

 فرآیندهای تغيير و تحول اجتماعی 

                                                 

1. Collaboration 
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  و مدیریت سازمانی وکارکسبراهبرد 

 کارآفرینی اجتماعی 

 جدیدهای محصوالت، خدمات و برنامه 

 سازیحكمرانی و ظرفيت 

رود. یم کارنخست نوآوری اجتماعی برای توصيف فرآیندهای تغيير اجتماعی و تحول کل اجتماع به

این کاربرد شامل ادبيات مفصلی در نقش جامعه رفاه در تغييرات اجتماعی، نقش اقتصاد اجتماعی و 

کارآفرینان اجتماعی در رشد اقتصادی و پيوستگی اجتماعی است. همچنين این کاربرد به نقش 

 سئوليتهایی پيرامون مدر یک سر طيف گفتمان ـ ها در تغييرات اجتماعی نيز اشاره داردوکارکسب

 وری با تمرکز بردر هدایت موج بعدی نوآوری و بهره وکارکسبها و در سر دیگر آن نقش اجتماعی بنگاه

 طور که مایكل پورتر طرحمانند آموزش، سالمت و بهداشت قرار دارند. همان «اجتماعی»های حوزه

 ثالًم ـختم شود  «ش مشترکارز»تواند به بازتعریف اهداف بنگاه حول می کند، این جریان در نهایتمی

 جای سود صرف.تر اجتماعی و محيط زیستی بهنيازهای وسيع

اند. و مدیریت سازمانی شكل گرفته وکارکسبنوآوری اجتماعی حول راهبرد های دوم برخی گفتمان

اشاره دارد که به  وکارکسب، نوآوری اجتماعی اغلب به آن جنبه از راهبرد وکارکسبدر ادبيات مدیریت 

ذیری پوری سازمانی و رقابتانسانی، نهادی و اجتماعی مرتبط است که بهرههای تغيير و تحول در سرمایه

بخشند. این راهبردها شامل سازماندهی مجدد، تجدید روابط صنعتی و بهبود مدیریت منابع می را بهبود

غيرانتفاعی است که نوآوری های ت سازماندر مدیری تأکيدطور خاص در آمریكا این . بهاستانسانی 

ها یاغلب با نگاه به توانای–شود می دیدهها عنوان بهبوددهنده پایداری و اثربخشی غيرانتفاعیاجتماعی به

 رهبری. های و نوآوری

های اجتماعی و فعاليتهای سومين کاربرد نوآوری اجتماعی برای توصيف کارآفرینی اجتماعی، بنگاه

كری مكتب ف»و توریک در مرور ادبيات خود، یک کارآفرینان اجتماعی یا رفاهی است. هوگندورن، پنينگز 

ر ب تأکيداند. این مكتب فكری در پی در حوزه کارآفرینی اجتماعی شناسایی کرده «نوآوری اجتماعی

 اجتماعی است. های جدید و نوآورانه برای حل چالشهای نقش افراد در توسعه روش

های افرادی است که در از رفتارها و نگرشای عنوان مجموعهدر این مضمون به اجتماعیارآفرینی ک

هایی هستند که اهداف اجتماعی وکارکسبهای اجتماعی مشارکت دارند. بنگاه اجتماعی، وکارکسبخلق 

ر کنند. البته بگذاری میکنند و درآمد مازاد بنگاه را دوباره برای نيل به همان اهداف سرمایهرا دنبال می

حقوقی متفاوتی در های شكلها که این بنگاهزیادی هست چراهای سر تعریف بنگاه اجتماعی بحث

تری دهند. نوآوری اجتماعی مفهوم وسيعمی متنوعی انجامهای خود گرفته و فعاليتکشورهای مختلف به

آنها  با هرکدام از این مفاهيم یا هر دو، ولی ممكن است از بنگاه اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی است

 همپوشانی کند.
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عنوان یک توسعه و اجرای عملی محصوالت، چهارمين کاربرد در نظر گرفتن نوآوری اجتماعی به

نيازهای اجتماعی است. این تعریف ادبيات نوآوری بخش دولتی  تأمينهای جدید برای خدمات و برنامه

گيرد. این تعریف می برجامعه مدنی را درهای اجتماعی و سازمانهای و ارائه خدمات عمومی توسط بنگاه

 عد محصول در نوآوری اجتماعی تمرکز دارد و بازتوليد همان مفاهيم دولت رفاه است.واقع به بُدر

دارند و سازوکارهای  تأکيددیگری بر بعد فرآیندی نوآوری اجتماعی های در نهایت گفتمان

دهند. در این ادبيات روابط می سازی را در نوآوری اجتماعی مدنظر قرارظرفيت حكمرانی، توانمندسازی و

ده ش های اجتماعی ایجادها و سرمایهها، شایستگیبين بازیگران مختلف مدنظر قرار گرفته و بر مهارت

 شود.می تأکيدها توسط بازیگران متفاوت در اجرا و توسعه برنامه

 

 خالصه پنج كاربرد اصلی عبارت نوآوری اجتماعی .2 جدول

 هر كاربردهای لفهمؤ اصلیهای كاربرد

 فرآیندهای تغيير و تحول اجتماعی

 نقش جامعه رفاه در تغييرات اجتماعی 

 نقش اقتصاد اجتماعی و کارآفرینان اجتماعی 

 کار در تغييرات اجتماعیونقش کسب 

 وکار و مدیریت سازمانیراهبرد کسب

 سرمایه انسانی، نهادی و اجتماعی 

 پذیری سازمانیوری، رهبری و رقابتبهره 

 غيرانتفاعیهای پایداری و اثربخشی سازمان 

 کارآفرینی اجتماعی

 1اجتماعیهای گيری فعاليتنقش افراد در شكل 

 ها و رفتارهای مرتبط با بنگاه اجتماعینگرش 

 2استفاده از سود اضافیکارهای متمرکز بر اهداف اجتماعی با وکسب 

 جدیدهای محصوالت، خدمات و برنامه
 نوآوری بخش عمومی 

 های اجتماعی رفاههای اجتماعی و سازمانارائه خدمات عمومی توسط شرکت 

 سازیحكمرانی و ظرفيت
 ها و سرمایه اجتماعی در ها، داراییها، مزیتبازیگران و توانایی روابط بين

 توسعهها و راهبردهای برنامه

 

 های سیاستی كلیدی برای توسعه نوآوری اجتماعیحوزه. 3

گذاران در جهان تبدیل شده است. در دهه یكی از موضوعات مورد عالقه سياست نوآوری اجتماعی به

 به جهت دستيابیهایی برای نوآوری اجتماعی ها به طراحی و اجرای سياست، تعدادی از دولتگذشته

متحده، کانادا، فرانسه، دانمارک، استراليا، شيلی اند. این کشورها شامل ایاالت ردهکاقدام اهداف سياستی 

جمهور جدید کره نيز ]در کابينه خود[ و هند و تعداد قابل توجهی از کشورهای اروپایی هستند. رئيس

 عنوان دبير نوآوری اجتماعی تعيين کرده است.فردی را به

                                                 

1. Social Ventures 

2. With any Surpluses re-Invested 
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 اجتماعی متنوع است:گذاران به نوآوری دليل عالقه سياست

 های اجتماعی مزمنحل چالش، 

 ًفراد محروم،برای ا ایجاد اشتغال، مخصوصا 

 1،توسعه فراگير اًرشد و توسعه اقتصادی مخصوص 

 تر و کارآتر کردن خدماتبهبود خدمات دولتی، ارزان، 

  سسات دولتیؤبخشی بيشتر به ممشروعيت، 

 های خودشانمسئلهپذیری در جوامع کوچک، توانمندسازی مردم برای حل تسریع انعطاف، 

 تحول در روابط بين دولت و شهروندان. 

ائه اند، به اجمال ارکار بسته یا منظور کردهها بهدر ادامه برخی از ابزارهای سياستی کليدی که دولت

برای کشورهای خواهان توسعه راهبردهای کالن برای ها اند. این ابزارهای سياستی فهرستی از گزینهشده

گذاری تا مهارت و تحقيق و توسعه مختلفی از قانون و سرمایههای نوآوری اجتماعی است که در حوزه

 (Mulgan, 2017) .اندطرح شده

 

 قوانین و مقررات. 1-3

برای نوآوری اجتماعی ها، نهادهای قانونی جدیدی نسبت معدودی از دولتبه تعداد  :های قانونیشكل

موریت اجتماعی خود، أخواهند در عين دنبال کردن ممی اجتماعی کههای تر برای بنگاهعبارت دقيقیا به

 2مسهامی عاهای اند. شرکتسرمایه خود را باال برده، تجارت کرده و سودآوری داشته باشند، تعریف کرده

که در  Bنوع های و شرکت ـ دهندمی افزایش سهاموکارهای اجتماعی اجازه که به کسب ـدر انگلستان 

یک  عنوانتواند بهمی عنوان یک نظام اعتباربخشی در حال گسترش مطرح است )البتهسطح جهانی به

شكل قانونی مطرح شود(. در حالت کلی اکثر این تغيير و تحوالت برای تسهيل در افزایش سرمایه و 

 های اجتماعی است. وکارکسب نوآورانه انواعهای انعطاف در فعاليت

برای ها روز کردن قوانين و رویهبه دنبال بهها بسياری از دولت :مدنی جامعه نظارتی اصالحات

نيكوکاری و جامعه مدنی هستند. برخی به دنبال کاهش وابستگی این نهادها به دولت هستند تا بتوانند 

 کنند.می شفافيت بيشتر تالش تر عمل کنند. برخی دیگر برای منفعت اجتماعی ومنعطف

گذاری اجتماعی، مانند تخفيف های جدید برای سرمایهها به معرفی مشوقبرخی دولت :اصالح مالیات

های دریافتی و اطمينان از اینكه های جدید برای اعانهدر انگلستان، مشوق 3ماليات بر سرمایه اجتماعی

 ها، مناسب است.آپذیر و استارتگذاری خطرپرفتار مالياتی با بخش اجتماعی مانند سرمایه

                                                 

1. Inclusive Growth 

2. Community Interest Companies 

3. Social Investment Tax Relief (SITR) 
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هایی با تغييرات سریع گری را برای حوزههای جدید تنظيمها مدلدولت :شده بینیپیش مقررات

گيرد. می گری صورتتازه در تنظيمهای کنند. این کار با همكاری با نوآوران برای آزمایش ایدهآزمایش می

 لگری برای پشتيبانی از نوآوری اجتماعی رادیكاها برای استفاده از تنظيمکنيا یكی از بهترین نمونه

 است. 

، که برای تسهيل تدارکات مختلف برای 2012فرمان ارزش اجتماعی انگلستان  :قوانین توانمندساز

 بخش عمومی ابالغ شده، نمونه بسيار خوبی از این نوع قوانين است. 

 

 گذاریمنابع جديد سرمايه. 2-3

اجتماعی های نوآوریها و وکارکسبهای ویژه برای معدودی، سرمایههای دولت :های جديدسرمايه

گ کناند و دولت هنگاندازی کردهاند. کاخ سفيد در زمان باراک اوباما یک صندوق ویژه راهداده اختصاص

 اند. را با همين اهداف ایجاد کرده« صندوق نوآوری اجتماعی»

 هادولت :های اجتماعی و نوآوری اجتماعیوكاركسبگذاری جديد به سرمايههای جريان

گذاری کارگروه سرمایه»مستقل استفاده کنند. در انگلستان های اندازی صندوقتوانند از قانون برای راهمی

 2بانكی نامعلومهای آن با حسابهای منجر شده که سرمایه 1«سرمایه جامعه عظيم»به ایجاد « اجتماعی

 تأمينگذاری را رمایهسهای ميليون پوند رسيد و پول بيش از دوجين صندوق 600آوری شد و به جمع

د عنوان منبع جدیبيمه نامعلوم بههای بانكی نامعلوم و سپردههای کرد. برخی کشورهای دیگر از حساب

کنند. صندوق مرکز رشد اجتماعی دولت انگلستان نمونه مالی برای اثرگذاری اجتماعی استفاده می

 های اجتماعی جدید باز کرده است. وکارکسبدیگری است که مسير را برای 

 

 كاربردهای جديد ثروت .3-3

های دیگری برای پشتيبانی هایی که به دنبال راهای از ابزارهای مالی برای دولتمجموعه :نوآوری مالی

بسياری از ابزارهایی که  3مالیهای روش اندازاز نوآوری اجتماعی هستند، وجود دارد. نستا در چشم

 4،های دیگری چون سرمایه والز برای ذخيره بودجهقابل استفاده هستند را برشمرده است. نمونهاکنون هم

منظور تبدیل نقدینگی جامعه برای خلق همگی به 6و اعتبارات ارزش اجتماعی 5اوراق قرضه اثر اجتماعی

 روند. می کارو تكثير نوآوری به

                                                 

1. Big Society Capital (BSC) 

2. Unclaimed Bank Accounts 

3 Landscape of Funding Methods 

4. Wales Invest to Save Budget 

5. Social Impact Bonds 

6. Social Value Credits 
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ها، ظرفيت آنها برای فروش خدمات بيشترین قدرت برخی دولت :گریمین و تصدیباز گذاشتن تأ

اجتماعی رقابت و حتی حضور های نوآور و سازمانهای کوچک، سازمانهای ولی اغلب برای سازمان ،است

و تصدیگری را برای عموم  تأمينیند آکل فرها در قراردادها دشوار است. به همين دليل بعضی از دولت

 کنند. می جدید استفادههای را برای استفاده از ایده 1«شهرحراج»هایی چون باز گذاشته و ابزار

کننده، نياز به ترکيب نوآوری کمک برخی کشورهای :گذاری توسعهنوآوری اجتماعی در سرمايه

 2،ای توسط اعضایی چون آژانس آمریكایی برای نوآوری دولتیتوسعههای کمکهای اجتماعی را به روش

ند برای مشارکت در نوآوری اجتماعی کُها اند. این سازمانتا حدودی درک کرده 3المللیاداره توسعه بين

 محورند و با استفاده از ابزارهایی مانندمحور و نتيجهمسئلهاما در حال حرکت به سمت رویكرد  ،هستند

DIY 4 کنند. می از توسعه ظرفيت نوآوری اجتماعی حمایت 

 

 عمومی و نوآوری اجتماعیخدمات . 4-3

های اجتماعی همكاری مرکز فعاليت :داوطلبان برای ارائه خدمات عمومیهای بسیج فعالیت

 مند برای بسيج زمان، نيرو و منابعخوبی از رویكردهای نظام به نسبتنمونه  ،با دفتر کابينه 5انگلستان

. این استم قضایی جرائ و مدارسها، بيمارستان اداره مشارکت در خدمات عمومی مثل جهتعمومی 

گری در مدارس را جدید مراقبت از سالمندان تا مربیهای توجه، از مدل قابل اتبرنامه مشترک ابتكار

 پشتيبانی کرده است. 

های اجتماعی مندتر برای اجرای آزمونها به اقدامات نظامامروزه بسياری از دولت :آزمون اجتماعی

توسط مارتين هيرش بود.  6اند. فرانسه یكی از پيشروها در این زمينه با طرح اجرا شدهمند شدهعالقه

ده ندازی کراها راهوزیر برای پشتيبانی از این آزموندولت فنالند واحد کوچكی را در دفتر نخست اخيراً

های دولت را برای اجرای آزمونهای ند که همه بخشکمی داری، تالشخزانههيئت  است. کانادا با نظارت

 ند. ها در سطح ملی ملزم کاجتماعی قبل از اجرای سياست

 مسئلهیند حل آهای متعددی برای فردر بسياری از کشورها فعاليت 7:هاگذاری حول چالشسرمايه

های سياسی و خدمات رفاهی صورت گرفته است. دولت ایاالت متحده پلتفرم نوآورانه ورای فعاليت

challenge.gov برد. نستا پلتفرم می کاررا بهchallenges.org اندازی کرده است که برای را راه

ها اتحادیه اروپا از چالشرود. می کارمحور بهها برای افراد ناتوان تا کشاورزی دادههایی از فناوریچالش

                                                 

1. Citymart 

2. US agency for Government Innovation (USAID) 

3. Department for International Development (DfID) 

4. DIY Toolkit 

5. UK Centre for Social Action (CSA), 

6. Fonds D’Experimentation Pour La Jeunesse 

7. Challenge Based Funding 
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 های اجتماعیوضوح چالشها بهکند. برخی از این فعاليتمیاستفاده  جدید حرکتهای برای توليد ایده

 دهند.می چون انزوای سالمندان یا اسراف غذا را هدف قرار

 

 سازی در حال رشدظرفیت .5-3

های نقش مهمی در ساخت ظرفيت توانندمی های ملیدولت :بومی برای جامعه مدنیهای زيرساخت

ميالدی ابتكارات  90های اجتماعی بازی کنند. در دهه وکارکسبله و خلق ئبومی برای نوآوری، حل مس

های بزرگ را به هم پيوند داد. با مشارکت دولت فدرال، هزاران ها و بانکتوسعه اجتماعی آمریكا بنيان

 های بومی را حمایتسازی سایر فعاليتسرمایه مسكنتعاونی توسعه اجتماعی حمایت شدند که برپایه 

 کردند.

در برخی کشورها، پرورش نسل جدید نوآوران بالقوه و کارآفرینان اجتماعی در اولویت  :توسعه رهبری

های کنند. یكی از فعاليتقرار گرفته است. در برخی کشورها مدارس کارآفرینی اجتماعی فعاليت می

 یت از افراد جوان برای تبدیل شدن به نوآوران خالق است. آژانس نوآوری مالزی، حما

 

 كراسیتوانمندی و دم .6-3

ا ب های زیادی در سطح جهان، برای به کار بستن ابزارهای جدید )مخصوصاًآزمون :كراتیکنوآوری دم

ها در سطح توسعه دیجيتال( در سياستگذاری عمومی در حال انجام است. بسياری از این فعاليت

از  گيری مادرید یكیگرفته است. پلتفرم تصميم انجامشهرهایی چون بارسلونا، ریكجاویک و پاریس 

برای  vTaiwanکارگيری فرآیند از پيشگامان دولتی در به یاست. تایوان هم یكهترین این مدلپيشرفته

 چه بيشتر مردم در قانونگذاری است.مشارکت هر

 

 نوآوری اجتماعی و تحقیق و توسعه .7-3

گذاری زیادی بر تغيير سرمایه تأکيددر برخی کشورها  :گذاری تحقیق و توسعهتغییر مسیر سرمايه

ر دگذاری برای نوآوری اجتماعی است. افزاری و فناورانه به سرمایهتحقيق و توسعه برای نوآوری سخت

خاصی از علم و صنعت مثل بخش دارویی و فضایی های ها توسط بخشبسياری از کشورها، این سرمایه

را حول  2020اتحادیه اروپا کل برنامه افق  مثالً ،شوند. البته استثناهایی هم وجود دارندمی حراست

باشد.  مسئلهنوآوری اجتماعی یكی از اجزای حل های مهم شكل داده است و تضمين کرده که چالش

گذاری مسائل علمی به آزمون بگذارند. تعداد رود که برخی کشورها مشارکت مردم را در اولویتمی انتظار

در به کار بستن نوآوری اجتماعی  ـ Vinnovaو   SITRAمانند ـ نوآوری ملی های کمی از آژانس

 پيشرو هستند. 
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های خاص کاربست توسعه طراحی برنامه :اجتماعیهای هدفمند برای چالشتحقیق و توسعه 

بخشی به مرتبط است. برای مثال شتابهای فناوری برای رفع نيازهای اجتماعی یكی دیگر از رویه

ها از سرنشين، یادگيری ماشينی و سایر فناوری بدون هایی با کاربرد اجتماعی مانند هواپيماهاینوآوری

 ها هستند. برنامهاین دست 

 

 لهئحل مس هایتیم نوآوری اجتماعی و .8-3

دشوار و پيچيده، های مسئلههای متعددی برای دولت :حول موضوعات مختلف مسئلههای حل تیم

مدل خوبی است که  1،اند. واحد محروميت اجتماعی انگلستانرویكرد نوآوری اجتماعی را در پيش گرفته

خانمانی تشكيل داده است. این رویكرد غيردولتی برای حل مسائل اجتماعی مانند بیهایی از افراد تيم

درصد کاهش در بارداری نوجوانان  50و ها خانماندرصد کاهش در بی 80-70انگيزی مانند نتایج شگفت

 داشته است.

هستند.  امروزه صدها آزمایشگاه در سطح جهان در حال فعاليت :های نوآوری اجتماعیآزمايشگاه

 دروزیرها برای شتابدهی به نوآوری جمهورها و نخستها، رئيسملی با وزارتخانههای اکثر آنها در دولت

ها را برخی از این روش 2نوآوری نستاهای کنند. راهنمای عملی برای آزمایشگاهروز کار میحل مسائل به

 خالصه کرده است. 

 

 استانداردهای جديد .9-3

گيری نوآوری اجتماعی در حال پيشرفت است. اندازههای روش :ابعاد نوآوری اجتماعیگیری اندازه

گيرند: انواع ابزارهای جدیدی که برای سنجش نوآوری در اقتصاد میای را دربرها طيف گستردهاین روش

ند مانتر وسيعهای جامعه مدنی و برخی ارزیابیهای سنجش فعاليت شده است عبارتند از:می استفاده

شبيه آن مانند های و شاخص 3(OECD) های اقتصادی و توسعهسازمان همكاری شاخص زندگی بهتر

ها از استانداردهای دقيق د برای ارزیابی برنامهنتوانمی هاالبته با اینكه دولت 4.شاخص پيشرفت اجتماعی

ولی هنوز یک استاندارد جامع و قابل اطمينان برای ارزیابی یک برنامه سياستی نوآوری  ،استفاده کنند

 اجتماعی وجود ندارد.

 

 

                                                 

1. UK Social Exclusion Unit 

2. Nesta’s Practice Guide for Innovation Labs 

3. Better Life Index 

4. Social Progress Index 
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 ساختارها .10-3

یندهایی را برای هماهنگی آباید ساختارها و فرها دولت :نوآوری اجتماعیهای ها، واحدها و كمیتهتیم

ند. کنمی را بازتاب متقاطع اهداف از ها بسياریگزینه های نوآورانه انتخاب کنند. اینو اتصال فعاليت

داشتن یک ظرفيت مرکزی برای هماهنگی )مانند دفتر جامعه مدنی انگلستان( و کميته وزارتی برای 

اند تا جایی که امكان دارد، ها ترجيح دادهتنظيم راهبرد و اخذ بودجه معقول است. ولی اغلب دولت

را ساز شود، چمسئلهتواند می داشتن یک بودجه واحد برای نوآوری اجتماعیدخالتی نكنند. برای مثال 

 راهبردی.های شود تا برای فعاليتمی اجرایی صرفهای که زمان زیادی از مرکز برای فعاليت

 

 بندی و پیشنهادهاجمع

از محيط حفاظت های اجتماعی و نابرابریبرای مثال  ـ پيچيدگی روزافزون مسائل در بخش اجتماعی

 یی وکارآخود در افزایش سطح  های فراوانتوفيق غمربهاقتصادی  هاینظامسبب شده است  ـ زیست

ی به عنوان پاسخنوآوری اجتماعی به. کارنامه قابل دفاعی نداشته باشند حل این مسائل در پذیری،رقابت

 ظهور کرده است. این مسائلـ  مسائل پيچيدهـ  محيطی و جغرافياییینده اجتماعی، زیستآفزهای چالش

 شوند. می سختی حلگيرد و بهمینفعان را دربرعدی طيف وسيعی از ذیپيچيده و چندبُ

ینی کارآفرو  ت گرفتهئاز پيوند مفاهيم و نظریات اقتصادی و اجتماعی نشدرواقع نوآوری اجتماعی 

دمات رفاه اجتماعی است که خ . تاکنون مرسوم بودههم اقتصادیو اجتماعی نگرشی است هم اجتماعی 

های بسياری داشته و دارد. اما در نوآوری اجتماعی این خدمات به ییآه شود که ناکارتوسط دولت ارائ

ازار دی بشود و از یک سمت، پویایی، خالقيت و نشاطی که در سيستم اقتصابخش مردمی سپرده می

کند و از سمت دیگر، عدم بروز و ظهور پيدا میه خدمات اجتماعی نيز امكان آزاد وجود دارد، در ارائ

 شود. بدین ترتيب، کارآفرینهایی که ناشی از نگاه دولتی به موضوعات اجتماعی است، حذف میییآکار

اهداف  بلكه برای دستيابی به ،نوآورانه را نه فقط برای نفع شخصیهای اجتماعی شخصی است که فعاليت

ند کارکردشان را در جامعه بهبود توانمی ا از طریق نوآوری اجتماعیهدهد. دولتمی اجتماعی انجام

 بخشند و بهبودهای اجتماعی برآمده از اجتماع را حمایت کنند. 

 های سياستی کليدی در توسعه نوآوری اجتماعی به اجمال عبارتند از:حوزه

 هاینوآوران اجتماعی، نظامهای قانونی فعاليت اصالحات قانونی در جهت تعریف نهادها یا شكل 

 ،گيری جدیدهای تنظيممالياتی خاص یا رویه

 گذاری جدیدهای سرمایهاقدامات قانونی برای جذب جریان، 

 ی بسيج زمان، نيرو و منابع عمومی،مند برااتخاذ رویكردهای نظام 

 وکارهای اجتماعیو خلق کسب مسئلهبومی برای نوآوری، حل های توسعه ظرفيت، 
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 استفاده از ابزارهای جدید برای جلب مشارکت مردم در سياستگذاری عمومی، 

 رای گذاری بافزاری و فناورانه به سرمایهگذاری تحقيق و توسعه برای نوآوری سختتغيير سرمایه

 ،های خاص کاربست توسعه فناوری برای رفع نيازهای اجتماعینوآوری اجتماعی و طراحی برنامه

  جامع و قابل اطمينان برای ارزیابی یک برنامه سياستی نوآوری اجتماعیتوسعه استاندارد، 

 های نوآورانهیندهایی برای هماهنگی و اتصال فعاليتآاستقرار ساختارها و فر. 

تقنينی مشخص برای توسعه نوآوری  یراهكارها منظورعنوان پيشنهاد برای تحقيقات آتی و بهبه

الزم است در گام نخست تجربيات کشورهای دیگر درخصوص  ،اجتماعی و حل مسائل از آن طریق

قانونگذاری و استفاده از ابزارهای سياستی مورد بررسی و تحليل قرار گيرند. گام بعدی بررسی شرایط 

ها، توان از مجموع این داشتهمی ایران از لحاظ قانونگذاری و سندهای کالن در این زمينه است. در نهایت

 برای تكميل قوانين موجود یا تدوین قوانين جدید ارائه داد. مشخص  یاهپيشنهاد
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 15895: مسلسلشماره   گزارش شناسنامه

 معرفی و مفاهيم اوليه ؛نوآوری اجتماعی گزارش: عنوان

 

 

 

 (های نوفناوری گروه) های نوینارتباطات و فناوری مطالعات دفتر: نام

 پریسا عليزاده مطالعه: مدير

 شجاعی انسيه :تدوين و تهیه

 حسين افشين، مهدی فقيهی علمی: انناظر

 زیربنایی و امور توليدیهای معاونت پژوهش متقاضی:

 ـــــــ :تخصصی ويراستار

 ـــــــ ادبی: ويراستار

 

 

 

  :كلیدی هایواژه

 . نوآوری1

 . نوآوری اجتماعی2

 . سياستگذاری3

 یی بازارآ. ناکار4

 . مسائل پيچيده5
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