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دانشگاه تهران-1394خرداد : یک تجربه

!نویمما اومدیم اینجا در مورد کارآفرینی اجتماعی یاد بگیریم نه اینکه خاطره و زندگی نامه بش



و « دانش»اقدام براي نوآوري اجتماعي فقط متاثر از 
...نيست« مهارت»

دانش

مهارت نگرش

Bloom, 1964اقتباس از 



ظهور مفاهيم و راه هاي جدید 
ردر فضاي فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي در چند دهه اخي

مسئولیت اجتماعی 
سازمان ها

CSR

برندهای سبز
Green Brands

نوآوری اجتماعی
Social Innovation

پایداری سازمانی
Corporate 

Sustainability
بنگاه اخالقی

Ethical Enterprise

کارآفرینی اجتماعی
Social 

Entrepreneurship

عملکرد اجتماعی بنگاه
Corporate Social 

Performance

بازاریابی اجتماعی
Social Marketing

کسب و کارهای اجتماعی
کسب و کارهای فراگیر
سرمایه گذاری مسئوالنه
گزارش دهی پایداری
مجوز اجتماعی فعالیت
زنجیره تامین پایدار

استراتژی برای قعر هرم
...



ياميدي جدید براي حل مسائل اجتماع: نوآوري اجتماعي

مسائلبرایمفیدوجدیدحلراههر
ورکارآمدتموثرتر،)بهترکه،اجتماعی
وبودهموجودروش هایاز(پایدارتر

بهاولدرجهدرآنتولیدیارزش
هنوداردتعلقکلیکعنوانبهجامعه
.خصوصیافراد

؛ به نقل از 2008فیلیس و همکاران، )
(ارائه آقای دکتر رسولی

نوآوری، با هدف حل مساله اجتماعی

نوآوری، برای حل مساله اجتماعی



!نيست« تکنيک»نوآوري اجتماعي، 

یناباو)می کندمتمایزآن،عاممعنایبهنوآوریازرااجتماعینوآوریکهآنچه•
شاراهگعزیزمانکشورمسائلحلبرایکهداشتامیدمی توانکهاستتمایز
نایکنش گرانوفعالینمیاندرپررنگاجتماعیدغدغهونیتوجود،(باشد
.استحوزه

گمشدۀ نوآوری اجتماعی
کمک به بهبود شرایط اجتماعی و حل 

یک مساله اجتماعی است



بههکمنطقيهمانبارااجتماعيمسائلنمي توانيم
!کنيمحلآورده ایم،وجود



...عالمي دیگر بباید ساخت، وز نو آدمي

...ترجیح منافع شخصی به منافع جمعی•
آنلدنبابایدکهاستچیزیمهمترینمالی،موفقیتواقتصاداینکهبهباور•

...باشیم
...می کندتوجیهراوسیلههدف،•
...استکسب وکاراصلیهدفبنگاه،سودکردنحداکثر•
اقدفباشد،داشتهباالدرآمدزاییوشودفروختهبازاردرنتواندکهفعالیتی•

...استارزش
...!ثروتخلقبرایجدیدفرصتمثابهبهاجتماعینوآوری•

!این فرمان، خودش علت وضع موجود است...نمی شود، «فرمان»این نوآوری اجتماعی، با 

باورهای سمّی
که پیشران فضای استارتاپی

و حتی نوآوری اجتماعی شده اند



یامقالهچاپبرايجدیديحوزهاجتماعي،نوآوري
!نيستدرآوردنپول

انکارآفرینویژهبه)اجتماعینوآورانازبسیاریذهنیمدلوزیستبررسی•
اینارزش هایوایدئولوژی زندگی،سبککهمی دهدنشانهم(موفقاجتماعی

.داردپیونداجتماعیحوزهبامتمایزیشکلبهافراد
زاگره گشاییبهتنهانهآنهافعالیت هایبساچهسازگاری،اینوجودبدون•

.بیاوردوجودبهنیزراجدیدیچالش هایبلکهنکند،کمککشورمسائل



وقتي الگوهاي ذهني
نوآوري نادرست، 
را به اجتماعي 

...مي کشاندانحراف

با استفاده ازکسب و کار 
«نيازمندان»

یا
«  نيازمندان»برايکسب و کار 

؟



...نقش مهم دانشگاه ها که ایفا نمي شود

ینقشمی توانندمدیریت،دانشکده هایویژهبهودانشگاه هاوآموزشینظام•
اایفاجتماعینوآوریزمینهدرذهنیالگوهایتغییرودانشارائهدرکلیدی

کنند
حتیایوهستندخاموشیاحوزهایندرعمالمی دهدنشانمطالعاتمتاسفانهکه•

.نادرستریل گذاریحالدر



آموزش دانشگاهي و به ویژه آموزش مدیریت در ایران نسبت به حوزه
...اجتماعي به شکلي باورنکردني بي تفاوت است

مقاله در دست نگارش توسط هامون طهماسبی و منوچهر نجمی: منبع



به آموزش دانشگاهي و به ویژه آموزش مدیریت در ایران نسبت به حوزه اجتماعي
...شکل باورنکردني بي تفاوت است

مقاله در دست نگارش توسط هامون طهماسبی و منوچهر نجمی: منبع



راه حل ها و نهادهاي اجتماعي اهداف تجاري چطور 
...تبدیل مي کنندنهادهایي ضد اجتماعي را به 

چه بسیار کسب وکارهای 
اجتماعی یا ایده های خوب 
اجتماعی به خاطر همین 
نگاه های ناسازگار و عدم 
ی پایبندی به اصول اجتماع

راف شکل نگرفتند یا به انح

...کشیده شدند



غيير ، ت«نوآوري اجتماعي»شرط الزم براي شکوفایي 
الگوهاي ذهني است

نیستایجاد شهرت یابرای خلق ثروت نوآوری اجتماعی، فرصتی •

...بلکه

استبرای حل مسائل اجتماعی نوآوری اجتماعی، فرصتی •
استکمک به پیشرفت کشورمان برای نوآوری اجتماعی، فرصتی •

استکسب رضایت خدا برای اجتماعی، فرصتی نوآوری •



به سمت نوآوري اجتماعي بيایيد، چون حوزه : آدرس غلط ندهيم
!...رخي...!...دست نخورده و ناب و فرصتي عالي براي سودآوري و کسب ثروت است

بلکه خود را آماده یک نبرد سخت کنید



...اجتماعی راستین، ورود به نوآوری چراکه 

ما در ممکن است منجر به از دست دادن موقعیت های شغلی با درآمد بیشتر و بهتر برای ش•
...فضای عادی کسب وکار شود

...خواهد بودمستلزم دوری از سبک زندگی تجمالتی و منفعت طلبانه و اتکای بیشتر به قناعت•
...کسی ممکن است برای شما دست نزند و احساس تنهایی کنید•

...نیازمند چشم پوشی از بسیاری مواهب و موفقیت های دهان پر کن در دنیای امروزی است•
...و احتماال مستلزم خون دل خوردن های فراوان•

...در عوض، تالش های اصیل شما در حوزه نوآوری اجتماعی
ه همراه گره از مشکالت مردم باز می کند؛ دعای خیر بخشی از خالیق خدا را پشت سرتان ب

می آورد؛ دنیای بهتری به ارمغان می آورد؛ نام نیک از شما باقی می گذارد؛ حس خوب 
...انسان بودن را در شما ایجاد می کند؛ به سعادت دنیوی و اخروی شما کمک می کند و



؛ به راه موفقيت در نوآوري اجتماعي، مسير بسيار دشواري است
...خصوص در ساختارهاي سياسي و اقتصادي امروز ایران

!ندزیست بوم و بسترهای حمایتی الزم، به هیچ وجه آماده نیستند؛ حتی مخرب هست
!...ابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارند که نوآوری اجتماعی زمین بخورد



چيز این  کارآفرینان و نوآوران اجتماعي، بيش از همه
!(عی چیستبیشترشان حتی نمی دانستند نوآوری اجتماعی و کارآفرینی اجتما)بودند عاشق

همایون صنعتی
و 
شهیندخت صنعتی

(بنیانگذاران گالب زهرا)

کاظم نجاریون
ان بنیانگذار رفتگر)

(طبیعت ایران

محمد ملکشاهی
ری بنیانگذار گردشگ)

ر مسئوالنه عشایری د
(ایران

علیرضا نبی
بنیانگذار مجموعه )

(عارشیا

ال فع)علیرضا آتشک 
حوزه اشتغال 

(معلولین

...چه هزینه هایی کردند؟...چقدر مسخره شدند؟....چه ارزش هایی را در زندگی دنبال می کنند؟....چقدر مسیر برایشان هموار بود؟....چه سختی هایی کشیدند؟



براي ما ي حل مساله اجتماعباور به اینکه وقتي : باید یاد بگيریم و یاد دهيم
...دغدغه و خورۀ روحي شود، یا راهي خواهيم یافت یا راهي خواهيم ساخت



ما ذهن های خالق زیاد داریم؛ اما در 
...دخدمت حل مساله اجتماعی نیستن

یا در خدمتِ گذران زندگی و معیشت •
هستند، به اجبار یا غفلت؛

یا در خدمت ثروت اندوزی و کشیدن •
!شیره بازارها، به حرص و آز



یردنمیگنوآوري اجتماعي با منطق رایج بازار شکل 

اشد،بداشتهرااجتماعیمسالهبرایحلراهایجادتخصصما،دانشگاهاستاد•
...بدهدپروژهسفارشاوبهنهادیکهباشداینبهچشمشولی

هب،«اجتماعینوآوریحوزه»درکارازکهباشدایندنبالبهما،آموختۀدانش•
...بیاورددستبهدرآمد«کسب وکارعادیفضای»درکاراندازه

...و •

و با این نگاه،در این منطق
نوآوری اجتماعی، یک سراب است و

!باشیمخواهیم بود اگر امید به شکوفایی نوآوری اجتماعی اصیل داشته سرکار 



نوآوران اجتماعی، آدم های معمولی دور و بر ما می توانند باشند



!نوآوري اجتماعي، چيز خيلي عجيبي نيست

کهندهستمفاهیمیاجتماعیکارآفرینیواجتماعینوآوریکهاشتباهتصور•
.استشدهایرانواردغرباز
.استشدهواردایرانبهغربازاجتماعیکارآفرینیواجتماعینوآوری«لغت»و«واژه»تنها•
الگوهایمولدتاریخی،طوربهایران،ویژهبهزمینمشرقتمدنمذهبی-فرهنگیریشه های•

مسئولیتدارایبنگاه هاییااجتماعیبنگاه هایایجادیاواجتماعیمسائلحلبرایجدید
خیرکارقناعت،الحسنه،قرضبرکت،نظیرمفاهیمیبهباوروارزشمندی.استبودهاجتماعی

تماعیاجنوآوریگسترشبرایمابرایخوبخیلیتاریخیپشتوانهاسالمی-ایرانیفرهنگدر
...هستوبوده

داردمابرایزیادیآموختنی هاینیزدنیاتجربهحتماالبتهو•



ارهدربتالیفیکتابتنهاواولین•
دراجتماعیکارهایوکسبتجارب

ایران
وتحقیقیکارسالیکازبیش•

120میاندرجامعوگستردهبررسی
نامزداولیهگزینه

مباحث+موردکاوی+مفهومیمعرفی•
کاروکسباندازیراهدربارهتحلیلی

آموخته هایدرسبهتوجهبااجتماعی
ریبهره گینیزوشدهبررسیتجارب

بین المللیمحققانیافته هایاز



thamiran@yahoo.com

hamoont.ir

باتشكرازهمراهیشما

از خدا نسبت به بندگان و شهرهایش پروا کنید؛ 
زیرا دارای مسئولیت هستید؛

...حتی نسبت به زمین ها و حیوانات 
(166خطبه -نهج البالغه-(ع)حضرت علی )


