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  چکیده

ق نوآوري اجتماعی، این باور است که ذینفعان سیستم، مؤلفۀ کلیدي رویکرد توانمندسازي از طری

آنکه با توجه به  باوجود. اند شده مند شوند که کمتر به کار گرفته هایی بهره توانند از منابع و مهارت می

سازي نوآوري اجتماعی  هاي زیادي براي پیاده ، چالش1منظور خلق مشترك حضور ذینفعان متعدد به

رو پژوهش حاضر  ازاین. مورد چگونگی فرآیند نوآوري اجتماعی وجود دارددارد، شواهد اندکی در 

پژوهی مشارکتی، به تحلیل چرخه نوآوري اجتماعی خودکفایی مرغی  با استفاده از استراتژي اقدام

مانده در  پردازد که هدف آن توانمندسازي و ایجاد اشتغال براي افراد فاقد مهارت و در حاشیه می

در این . حل پایدار است بعنوان یک راه) مناطق فرحزاد و خاورشهر(تهران  هایی از شهر بخش

تولید ایده  -1(بخش چرخه نوآوري اجتماعی  4گرفته در طی  هاي کلیدي انجام پژوهی، فعالیت اقدام

-3ها  سازي و ارائه الگوي اولیه ایده توسعه، نمونه - 2هاي بالقوه  حل با درك نیازها و شناسایی راه

توسط محققان تحلیل ) یادگیري و تکامل- 4هاي خوب  یدهی، اجرا در مقیاس وسیع و انتشار اارزیاب

پژوهی مشارکتی مبتنی بر نوآوري اجتماعی بر  هاي اثرگذار اقدام جنبهکه نتایج نشان داد . شد

ردن از بین ب - 2ایجاد اشتغال براي افراد فاقد مهارت  -1: ند ازا نشینان عبارت توانمندسازي حاشیه

 -4هاي مختلف زنجیره تأمین مواد ارگانیک  پایدارسازي فرآیند با ارتباط بین بخش- 3چرخه فقر 

  .رینیتغییر مؤثر شیوة کمک َخ
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  مقدمه و بیان مسئله

آمار و ارقام بانک جهانی . ترین مشکالت جوامع بشري است یمیمشکل فقر یکی از قد

دالر  1,9درصد کل جمعیت دنیا با درآمد کمتر از  13دهد جمعیتی در حدود  نشان می

و به ) World Bank, 2012: 10(کنند  شود، زندگی می در روز که فقر مطلق شناخته می

در ایران . شود سر دنیا اجرا میهاي متعددي براي کاهش فقر در سرا همین منظور برنامه

تر از  هاي بارز فقر شهري با رشدي سریع نشینی بعنوان یکی از چهره نیز حاشیه

هاي غیررسمی  گاه میلیون ایرانی در سکونت 19که شهرنشینی همراه بوده بطوري

کنند زندگی می
1

هاي تهیدست و غالباً مهاجري هستند که  نشین، خانواده منظور از حاشیه. 

تعبیر اسکار لوئیس به
2

طور کامل جذب  آنان به. کنند در نوعی فرهنگ فقر زندگی می 

 ,Drakakis-Smith(دهند  زندگی جدید شهري نشده و در حاشیه آن به زندگی ادامه می

هاي گوناگونی را براي  توسعه تا به حال برنامه عنوان کشوري درحال ایران به). 8 :2012

د استفاده قرار داده است، اما پایایی این مشکل نشینی مور کاهش فقر و حاشیه

: 1396نجفی و همکاران،(ها در ایران است  دهنده عدم موفقیت کامل این برنامه نشان

اي  د همانطور که مشکالت اجتماعی به طور فزایندهنده مطالعات نشان می). 336-311

,Chow et al(آید  یهاي پویا بوجود م حل شوند، نیاز به راه تنیده می پیچیده و درهم

2019: 218.(  

هاي کـاهش فقـر مبتنـی بـر نـوآوري اجتمـاعی بـه دنبـال          استراتژيدر این زمینه

ــایی فرصــت  ــا شناس ــاعی ب ــه شــیوه  ایجــاد ارزش اجتم ــابع ب ــا و من ــه  ه ــاي نوآوران ه

ــتند  ــوآوران و   )Rametse & Shah, 2013: 101(هس ــدف ن ــاص، ه ــور خ ــه ط ، ب

ــ ــان اجتمــاعی، ارتقــاء رف ــق ترکیبــی از شــناخت و بهــرهکارآفرین ــرداري از  اه از طری ب

هــا بــراي ایجــاد ایــن ارزش، اســتفاده از نــوآوري، تحمــل ریســک و کــاهش   فرصــت

ــدودیت ــت   مح ــابع اس ــود در من ــاي موج ــا ) Peredo & McLean, 2006: 59(ه ت

                                               
1. https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/05/09/1479848
2. Oskar Lewis
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ترتیــب بــا ارائــه راهکارهــایی مفیــد، بــه کــاهش مســائل اجتمــاعی چــون فقــر،   بــدین

 ,Babu & Pinstrup-Andersen(محیطـی و غیـره بپردازنـد    سـت بیسـوادي، تخریـب زی  

2007: 20; Bornstein & Davis, 2010: 33.(  

که توسط متخصصان با رویکرد سلسله  به جاي ایندر نوآوري اجتماعی راهکارها 

مراتبی باال به پایین هدایت شوند، به مشارکت و توانمندسازي شهروندان اهمیت داده 

هایی چون  ورداستفاده با این منظور متنوع بوده و شامل روشهاي م روش. شود می

نوآوري باز
1

نگاري ، قوم
2

پژوهی ، اقدام
3

بعنوان ). Murray et al, 2010: 6(و غیره هستند 

پژوهی مشارکتی اقداممثال روش 
4

هایی چون توانمندسازي، روابط  ریشه در ارزش 

 ,Ochocka et al(ند مداوم دارد حمایتی، تغییر اجتماعی و یادگیري به عنوان یک فرآی

ها، شواهد کمی در مورد چگونگی تکامل و فرایند  وجود این روش با). 26 :2002

.)Chueri & Araujo, 2019: 23-38(نوآوري اجتماعی وجود دارد 

همراستا با جریان جهانی، نوآوري و کارآفرینی اجتماعی در ایران نیز به مثابه یک 

پذیر مورد توجه قرار  و توانمندسازي افراد محروم و آسیب استراتژي براي کاهش فقر

بنابراین محققان این پژوهش در پی فهم چرخه یک نوآوري اجتماعی . گرفته است

با هدف تولید مواد پروتئینی ارگانیک و با استفاده از روش  »خودکفایی مرغی«

مرکز نوآوري «پژوهی مشارکتی برآمدند که این موضوع با تسهیلگري محققان  اقدام

هایی بصورت رایگان در  پژوهی جوجه در این اقدام. صورت گرفت 5»اجتماعی سالم

) مناطق فرحزاد و خاورشهر(نشین شهر تهران  هایی از مناطق حاشیه میان مردم بخش

ها را  شود، آن ها به آنها داده می درآمدي که این جوجه توزیع شد تا بدین ترتیب افراد کم

                                               
1. Open innovation
2. Ethnography
3. Action  research
4. Participatory action research(PAR)

هاي  باشد که براي کاهش چالش مرکز نوآوري اجتماعی سالم اولین مرکز نوآوري اجتماعی در ایران می - 5

  .اجتماعی پا به عرصه ظهور گذاشته است
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ا فروش تخم آنها و تکثیرشان به منبع درآمد جدید دست پیدا کنند و پرورش دهند تا ب

در همین راستا سؤال پژوهش حاضر آن است که تأثیر . کیفیت زندگیشان بهبود پیدا کند

مشارکتی مبتنی بر چرخه یک نوآوري اجتماعی بر توانمندسازي  پژوهی اقدام

است؟هاي فرحزاد و خاورشهر چگونه  نشینان ساکن محله حاشیه

  

پیشینه پژوهش

  مطالعات داخلی

کارگیري راهبرد  با استفاده از روش پژوهش کیفی و به) 1398(زارع و صفري دشتکی 

بنیاد به ارائۀ الگویی از کارآفرینی اجتماعی با رویکرد توانمندسازي زنان سرپرست  داده

که نشان داد  پژوهش این  نتایج. نداپرداخته) ره(خانوار در کمیتۀ امداد امام خمینی 

منزلۀ پدیدة محوري و در تعامل با عوامل دیگر موجب  هاي توانمندساز به سیاست

ـ روانی و قوانین  سازي، تقویت جسمی ظرفیت. شود گیري کارآفرینی اجتماعی می شکل

هاي توانمندساز تأثیر بسزایی دارند که درنهایت این  گیري سیاست حمایتی در شکل

  .شود وجود آمدن پدیدة کارآفرینی اجتماعی میاي براي به  نگرش، پایه

گیري کارآفرینی اجتماعی با  به مقایسه تأثیر جهت) 1397(رمضانی و همکاران 

هاي مختلف فقر شامل فقر درآمدي، طرد اجتماعی، فقر  اي بر جنبه گیري خیریه جهت

که اد هاي پژوهش نشان د یافته. ندانسلی پرداخته پذیري و فقر بین قابلیتی، آسیب

گیرندگان  هاي کارآفرینی اجتماعی در مقایسه با خدمات گیرندگان مؤسسه خدمات

محور،  ضروریات زندگی، سالمت(هاي خیریه، در ابعاد مختلف فقر  مؤسسه

به طور معناداري ) پذیري و طرد اجتماعی نسلی، آسیب محور، مطلق، نسبی، بین مسکن

دهد و چرخه فقر  نسلی را کاهش می بین کارآفرینی اجتماعی فقر. وضعیت بهتري دارند

نظر از جنبه  نتایج این پژوهش حاکی از آن است که اشتغال صرف. کند را قطع می
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، از لحاظ اجتماعی نیز دایره شمول فرد را )افزایش رفاه فرد یا درآمد خانوار(اقتصادي 

  .کاهد دهد و از خطر انزوا و طرد اجتماعی وي می گسترش می

بنیاد به دنبال  با استفاده از روش نظریه داده) 1397(همکاران فیروزآبادي و 

توانند پتانسیلی  هاي زنان روستایی می که آیا تعاونی اند پاسخگویی به این سؤال بوده

گیري کارآفرینی اجتماعی باشند؟ محیط کارآفرینی در تعاونی زنان روستایی  براي شکل

مثابۀ اجتماع محلی،  ، زنان روستایی بهکارآفرین: مورد بررسی از چهارتم اصلی یعنی

ها و بسترهاي اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و قانونی و همچنین موانع بازدارنده از  زمینه

هاي  استراتژي. شود توسعۀ تعاونی ناشی از ضعف کارآفرین و هیئت مؤسس تشکیل می

نی، مالی، آموزشی، مدیریت نیروي انسا(هاي فعلی  تعاونی مورد بررسی از استراتژي

اي تعاونی در آینده تشکیل  و همچنین راهبردهاي توسعه) تولیدي و عرضه و فروش

اي دستاوردها و پیامدهاي تعاونی زنان روستایی مورد بررسی به  مقولۀ خوشه. شده است

هاي مالی و در عرصۀ  افزایی زنان، خلق و ایجاد ارزش و موفقیت توانمندسازي و توان

  .دنداررقابت تعاونی اشاره 

  

  مطالعات خارجی

اوسترلینک
1

هاي اجتماعی به  به بحث پیرامون پتانسیل نوآوري) 2018(و همکاران  

هاي  ها نوآوري به نظر آن. اند ها و اقدامات مؤثر در کاهش فقر پرداخته عنوان سیاست

شوند و رویکردهایی چندبعدي  اجتماعی با ترکیب غیرمتعارفی از بازیگران هدایت می

هاي رفاهی  دهند که این نیازها با سیاست سخگویی به نیازهاي اجتماعی ارائه میبراي پا

.شوند در سطح کالن برآورده نمی

کونور و بنت گودلی
2

زن کارآفرین اجتماعی  15با استفاده از مصاحبه با ) 2014(

در مناطق روستایی جامبیانی و منطقه شهري شهر تاون و رویکرد مشاهده 

                                               
1. Oosterlynck
2. Connor and Bent-Goodley
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بررسی کارآفرینی اجتماعی زنان محلی در زنگبار تانزانیا پرداخته کنندگان به  شرکت

محققان توضیح دادند که نوآوري اجتماعی، مشکالت اجتماعی آنها را از طریق . است

تحول در کسب ) ب(درآمد،  هاي تحصیلی براي دختران و زنان کم ایجاد فرصت) الف(

هاي آسیب پذیر و  دسازي جمعیتتوانمن) ج(و کار براي تحقق تغییر و رشد اقتصادي و 

  .افراد معلول هدف قرار داده و همچنین بر پایداري جامعه تأثیر گذاشته است

نیآجی و ایتودو
1

در پژوهش خود تضاد ناخوشایند بین آمار ثروت عظیم ) 2016(

د که تداوم فقر در نکن و اشاره می نداآفریقا و نرخ باالي فقر اکثر مردم را بررسی کرده

المللی در کاهش فقر  هاي بین دهد که اقدامات سنتی دولت و سازمان ا نشان میآفریق

ناکام بوده و نتیجه این سناریو بر اقتصاد آفریقا، به ویژه در نیجریه و کامرون بسیار 

هاي نوظهور کارآفرینی  دهد پیدایش سازمان این مقاله نشان می. آور است تأسف

مکمل مؤثر براي مهار فقر در منطقه در قرن  اجتماعی به عنوان یک روش جایگزین و

  .بیست و یکم خواهد بود

زاده و کوهن نجفی
2

یک مورد از کارآفرینی اجتماعی را با مشارکت ) 2017(

بافندگان فرش در استان بامیان افغانستان، که با محدودیت منابع مواجه است، تشریح 

برخی از افراد امکان  ، برايتغال پایداراین ابتکار عالوه بر امکان دستیابی به اش. نداکرده

هاي کاهش فقر مبتنی بر  بعقیده محققان برنامه. دسترسی به آموزش بهتر را فراهم کرد

د و حداقل نکارآفرینی اجتماعی این پتانسیل را دارد که شرایط زندگی را بهبود ببخش

.دنبرخی از افراد را در مسیر تحول تدریجی قرار ده

هاف و تالوار
3

عضو یک  49آوري شده از  هاي جمع با استفاده از داده) 2016(

شرکت اجتماعی روستایی در شمال هند، روابط بین کارآفرینی اجتماعی، توانمندسازي 

بعقیده محققان این فرآیندهاي تجاري نوآورانه، . اند و تحوالت اجتماعی را بررسی کرده

                                               
1. Maji and Itodo
2. Najafizade and Cohen
3. Haugh and Talwar
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که مطابق با هنجارهاي اجتماعی و  فعالیت اقتصادي زنان را تسهیل کرده و در عین حال

  .اند فرهنگی محلی هستند، در تغییر نظم اجتماعی آنها نقش داشته

  

  چارچوب مفهومی پژوهش

توانمندسـازي در یک تعریف بـه مفهـوم گسـترش و بسـط آزادي انتخـاب افـراد و 

ندسازي توانم). 21: 1394بانک جهانی،(دهی زندگـی افـراد اسـت  اقـدام بـراي شـکل

ها براي  به عنوان فرآیند افزایش ظرفیت افراد یا گروه) 2011(توسط بانک جهانی 

سانتوس. ها به اقدامات و نتایج مطلوب تعریف شده است انتخاب و تبدیل این انتخاب
1

هاي افراد یا ها و قابلیتفرآیند افزایش دارایی«نیز توانمندسازي را به معناي ) 2012(

ها به اقدامات و سازي این انتخاب هاي سودمند و دگرگونخابها براي انت گروه

مؤلفۀ کلیدي رویکرد توانمندسازي این باور است که . داند می» پیامدهاي مطلوب

هایی  توانند از منابع و مهارت که که هستند، می ذینفعان یا کاربران سیستم، فارغ از این

  .اند شده مند شوند که کمتر به کار گرفته بهره

توانمندســازي داراي ابعاد مختلفی از جمله ابعاد اجتماعی، فردي و 

توانمندســازي اقتصادي با هدف . روانشــناختی، حقوقی، قانونی و اقتصادي اســت

باشــد  ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد خانوارها و بالطبع، کاهش فقر آنان می

اي مختلفی به موضوع توانمندسازي ه نظریات و مدل). 5: 1393صفوي و همکاران،(

توان به لین بنت اند که از جملۀ آنها می پرداخته
2

، النگه)2002(
3

، آمارتیاسن )1991(

و کبیر) 1381(
4

حل جدید  اخیراً نوآوري اجتماعی بعنوان یک راه.اشاره کرد) 2003(

derson, An(هاي اجتماعی با هدف و تأثیر توانمندسازي شناخته شده است  براي چالش

شوند  شده توانمند می رانده از طریق نوآوري اجتماعی، افراد فقیر و به حاشیه). 1 :2014
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2. Lynn Bennett
3. Longwe
4. Kabeer
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شود  و پتانسیل آنها به مثابه یک دارایی استراتژیک و منبع اقتصادي، بالفعل می

)Totterdill et al, 2015: 7( .  

ها،  آوريفرد نوآوري اجتماعی و عامل تمایز آن از سایر نو یک ویژگی منحصربه

,Edwards-Schachter, 2012(دادهاي آن است  مشارکت شهروندان در فرایندها و رخ

نوآوري اجتماعی با بسیج شهروندان آنها را به عامل فعال فرایند نواوري ). 672-692

تواند در کمک به  و به این ترتیب می) Voorberg et al, 2015:1341(کند  تبدیل می

ها و اشتغال ود شایستگی اجتماعی و اقتصادي و ظرفیتجوامع محروم محلی و بهب

بعنوان یک نوآوري اجتماعی براي توانمندسازي و کمک . محلی، نقشی اساسی ایفا کند

انقالب مرغی"توان به طرح  به مبارزه با فقر در جهان می
1

بنیاد بیل و ملینا گیتس "
2
 

ایگان در میان مردم ن صد هزار قطعه جوجه بصورت رآ اشاره کرد که اعالم شد طی

جهت فروش و  ،درآمد دوازده کشور فقیر جهان که اکثرًا در قاره آفریقا قرار دارند کم

شود پرورش آنها، توزیع می
3

مثالی دیگر از یک نوآوري اجتماعی براي کاهش فقر به . 

طور پایدار و توانمندسازي جوانان، صندوق سپرده کودك
4

است که توسط جولیان لی  

گرند
5

  .)Hubert, 2010: 5(انگلستان توسعه یافته است در  

گفته، در این پژوهش از نوآوري اجتماعی بعنوان راهکاري  باتوجه به مطالب پیش

شود، نوآوري  شود و همانگونه که در ادامه تشریح می جهت توانمندسازي استفاده می

  :برآورده سازدرا ) 2003(تواند ابعاد موردنیاز توانمندسازي مدنظر کبیر  اجتماعی می

) 2003(وجهی به توانمندسازي، کبیر  بنابر نظریه نگرش سه: توانمندسازي

توانمندسازي را گسترش توانایی افراد براي اتخاذ تصمیمات کالن و راهبردي در 

وي در این . تر، این توانایی از آنها دریغ شده استهایی است که پیش زندگی و زمینه

                                               
1. Chicken Revolution
2. Bill & Melinda Gates Foundation
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4. Child Trust Fund
5. Julian Le Grand
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شامل متغیرهایی  منابع. گیرد منابع و دستاوردها بهره میتعریف از سه مؤلفه عاملیت، 

به این موضوع اشاره دارد که افراد را نباید فقط  عاملیت. مانند آموزش و اشتغال است

به عنوان دریافت کنندگان خدمات در نظر گرفت، بلکه خود آنها باید بعنوان بازیگران 

ج و پیامدها هستند که در اثر فرآیند نیز همان نتای دستاوردها. در فرآیند تغییر باشند

اي تا  تواند از برآورده شدن نیازهاي پایه شوند که می توانمندسازي ایجاد می

هاي یتلتري مانند خشنودي، وجود عزت نفس، مشارکت در فعا دستاوردهاي پیچیده

  .شود اجتماعی و غیره را شامل می

که هایی است  یگران و ایدههاي اجتماعی متشکل از باز نوآوري :نوآوري اجتماعی

نشین گرد هم  هاي حاشیه منظور بهبود شرایط اجتماعی و اغلب با تمرکز بر گروه به

پردازند  به تغییر شرایط زندگی مردمان کمتر برخوردار می ،سازي منابع آیند و با فرآهم می

), 2013:7Nichols) ( نوآوري اجتماعی).براي توانمندسازي منابعتوجه به مؤلفه 

برداران، ایجاد نقشها و روابط جدید،  ظرفیت جامعه را به وسیله توانمندسازي بهره

دهد  ها و منابع افزایش می یا استفاده بهتر از دارایی/و  ها ها و توانایی توسعه دارایی

هاي اجتماعی نه تنها براي جامعه مفیدند، بلکه  نوآوري).26: 1398، بژوان و یاروتینا(

کت شوند و روشی مناسب براي مشار میبودن باعث افزایش ظرفیت جامعه براي فعال

نوآوري اجتماعی، یافتن بهترین . بازیگران و ذینفعان براي حل مشکالت اجتماعی است

شده از طریق درگیري فعال  هاي محروم و گم راهها براي تقویت شهروندي به ویژه گروه

سازي  این مهم داللت بر توانمندسازي و ظرفیت. آنها در فرآیندهاي نوآورانه است

توجه به ) (130: 1394دهکردي و کشتکار هرانکی،  مبینی(نوآوري اجتماعی دارد 

  ).افراد براي توانمندسازي عاملیتمؤلفه 

کند و به صراحت براي این  نوآوري اجتماعی، نیازي اجتماعی را برآورده می

: هدف اصلی، یافتن راه حلی براي مشکالت اجتماعی است. اهداف طراحی شده است

. بخشد زندگی افراد و جوامع را بهبود می شناسایی و ارائه خدمات جدید که کیفیت

ها و  ها، ارزش رمله اجتماعی در چارچوب ُنئبطورکلی هر نوآوري که به مس
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اي که تأثیر و نتیجه  دهد به گونه دسازي پاسخ مینهاي بومی با هدف توانمهنجاري

نهایی آن، کارآمدي و رضایتمندي حاکمیت و جامعه باشد، نوآوري اجتماعی است 

  ).براي توانمندسازي دستاوردهاتوجه به مؤلفه ) (124: 1395ار، کشتک(

هاي مختلفی مطرح شده که به  سازي یک نوآوري اجتماعی، مدل منظور پیاده به

ها از نظر تعداد مراحل متفاوتند، که  این مدل. پردازند هاي یک نوآوري اجتماعی می گام

اي از آن جمله  و شش مرحله اي اي، پنج مرحله اي، چهارمرحله مرحله هاي سه مدل

. هاي اجتماعی ارائه شده است هاي نوآوري خالصه برخی مدل 1جدول . باشند می

) 2007(شود، مولگان و همکاران  گونه که در این جدول مشاهده میهمانبعنوان نمونه 

اند، که این مراحل به قرار زیر  مرحلـه تقسیم کرده 4چرخه نـوآوري اجتمـاعی را بـه 

  :است

نقطـه شـروع نـوآوري،  :ي بالقوهها حل راهتولید ایده با درك نیازها و شناسایی ) 1

گاهی اوقات . براي چگونگی برآورده ساختن نیازي که برآورده نشده است "ایده"

اما گاهی اوقات نیازها  ،خانمانی، یا بیماريوضوح مشهودند، مانند گرسنگی، بی نیازها به

براي مثال، نژادپرستی یا نیاز به . شده هستند یت شناختهکمتر آشکارند یا به رسم

حفاظت از خشونت داخلی؛ با توجه به اهمیت باالي مشکل براي نوآوران اجتماعی، 

اي آن، یکی از وجوه مهم تدوین راهکار است  درك کامل مشکل و علل ریشه

)206-, 2019: 195Avelino et al( شکلی بطورکلی یک مشکل نادیده گرفته شده م

آن را حل نکنند ) ها، بازارها، جامعۀ مدنی دولت(است که عوامل اجتماعی مختلف 

)607-585rst, 2016:Chilvers & Longhurst, 2015:5;Chilvers & Longhu( .  

با گیرد یا  علت بروز این قبیل مشکالت آن است که جامعه مشکل را نادیده می

شود، همچنان  سازي می تدبیر مشکل پیادهمشهود بودن مشکل، راهکاري که براي وجود 

احتمال آن وجود دارد که مشکالت مربوط به . فاقد تأثیر الزم یا بسیار پرهزینه است

آفرینی براي جامعه را فراتر از ارزشی جلوه  پیامدهایی که ارزش(پیامدهاي خارجی 
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زمانی که  ویژه د، بهن، نادیده گرفته شو)دهند که در معامالت بازاري مدنظر است می

در این حالت، ). Santos, 2012: 335-351(دهند  اقشار محروم را تحت تأثیر قرار می

ها  که دولتشوند، درحالی بازارها غالباً به دلیل پیامدهاي خارجی، دچار ورشکستگی می

بنابراین، . شود گیرند، زیرا صداي قشر محروم شنیده نمی غالباً این نیازها را نادیده می

اي که پیامدهاي خارجی دارند و اقشار محروم را  اجتماعی نادیده گرفته شدهمشکالت 

  .دهند، حوزة عمل ترجیحی نوآوران اجتماعی هستند تحت تأثیر قرار می

مرحله دوم مدل مولگان،  :ها سازي و ارائه الگوي اولیه ایده توسعه، نمونه. 2

  .هاي مناسب و آزمایش آن در عمل است یافتن ایده

راهکار در مراحل  :هاي خوب ابی، اجرا در مقیاس وسیع و انتشار ایدهارزی. 3

کارآفرینان اجتماعی . اولیه باید در پرتو اطالعات جدید بازبینی، اصالح یا رد شود

اي برسند که بتوانند راهکاري پایدار را  کنند تا به نقطه پیوسته این فرآیند را تکرار می

هاي مختلف با  در این مرحله ایده. ر اجتماعی داردخلق کنند که ظاهراً مؤثر است و اث

. گیرد د و از میـان آنهـا، تثبیـت ایـده منتخـب صـورت مینشو قابلیت اجرا ارزیابی می

انداز منـسجم و تـدوین راهبرد  ها در مقیاس وسیع، نیازمند تبیین چشمسازي ایده پیاده

هـا و هـا، شناسـایی قـوتانیمناسب، به همراه توانـایی هـدایت منـابع و پـشتیب

  .ها و نظایر آن استضعف

بنـابراین، . نوآوري همواره یک فرآیند در حال تغییـر اسـت :یادگیري و تکامل. 4

ها به فرمـی تبـدیل  که ایده توانمندي در یادگیري و داشتن قابلیت سازگاري با هدف این

تی شدید و پیچیده و نظایر آن پاسـخ شوند که همواره به انتظارات غیرمترقبه؛ بازار رقاب

  ).15Mulgan :2007 ,(د، ضرورت دارد نده
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  هاي نوآوري اجتماعی برخی از مدل -1جدول 

  منبع  فرآیندهاي مدل  مدلردیف

چهار   1

اي  مرحله

  1آشوکا

موفقیت ، ها ارها و آزمون آنککارآموزي، شناسایی راه

  اثر جهانی، و توسعه

(Oliveira, 
2008:12)  

دفتر 2

مشاوران 

سیاست 

  2اروپا

نیازهاي جدید، برآورده نشده یا  :شناسایی نیازها شامل

هاي  حل به صورت کامل برآورده نشده؛ توسعه راه

جدید براي پاسخ به نیازها؛ سنجش اثربخشی 

سازي  هاي جدید براي رفع نیازها؛ اجرا و پیاده حل راه

  .در مقیاس وسیع

(Goldsmith, 
2012: 28)  

شش 3

اي  رحلهم

موراي و 

  همکاران

پردازي با  تشخیص یک مشکل که باید حل شود ایده

هدف حل مشکل، ارائه نمونه اولیه عملی براي آزمایش 

ها؛ ارزیابی عملیاتی ایده منتخب؛ انتشار و اجرا در  ایده

  مند تغییرات نظام و مقیاس وسیع

(Murray et al, 
2010:17)  

چهار   4

اي  مرحله

و  3مولگان

  رانهمکا

هاي بالقوه؛  حل تولید ایده با درك نیازها و شناسایی راه

ها؛ ارزیابی،  سازي و ارائه الگوي اولیه ایده توسعه، نمونه

هاي خوب و  اجرا در مقیاس وسیع و انتشار ایده

  یادگیري و تکامل

(, 2007: Mulgan

15)

  

، مدل منظور روشن شدن چارچوب کلی و ترسیم ارتباط میان مطالب ذکر شده به

  .ه شده استارائمفهومی این پژوهش در شکل زیر 

                                               
1. Ashoka
2. Bureau of European Policy Advisers
3. Mulgan
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  روش پژوهش

کیفــی است؛ با  ر،تحقیــق حاضــر ازنظــر هــدف کــاربردي و از لحــاظ متغیــ

هاي اجتماعی  هاي کیفی درك فرآیندها و پدیده که هدف عمده پژوهش توجه به این

اي اجراي عملیات تحقیق یعنی پژوهی مشارکتی بر است، در این تحقیق از روش اقدام

به اعتقاد نیگالس. سازي نوآوري اجتماعی استفاده شده است پیاده
1

پژوهی  اقدام) 2004(

پژوهی باعث  اتخاذ رویکرد اقدام. در پارادایم پراگماتیسم و تئوري انتقادي قرار دارد

. دچگونه در ظهور و توسعه نوآوري اجتماعی عمیق شونکه شود محققان بدانند  می

پژوهی هر دو به تغییر از طریق یادگیري سازنده و ایجاد  نوآوري اجتماعی و اقدام

پردازند و در نتیجه به طور  هاي مشترك می هاي جدید براي رسیدگی به چالش مهارت

  . شود ذاتی یک رویکرد فرآیندي توسط آنها در نظر گرفته می

به عقیدة مازیگو
2

شده و خوب اجرا شده پژوهی خوب طراحی  یک اقدام) 2017(

هاي فردي و اجتماعی و راهکارهاي احتمالی  هایی مشترك از چالش تواند فرصت می

آنها فراهم آورد و با توجه به تمرکز بر نتایج عملی، اساساً مستلزم جذب ذینفعان مرتبط 

                                               
1. Niglas
2. Mazigo



  

  1398تابستان، 20، شماره ششمپژوهشنامه مددکاري اجتماعی، سال   56  

بدین ترتیب . در فرآیندهاي تعاملی بازتاب و گفتگو براي حل مشکالت مطروحه است

شناختی براي درك و تحلیل نوآوري اجتماعی  ترین رویکرد روش ی مناسبپژوه اقدام

  .)14Moulaert et al :2013 ,(است 

در پژوهش حاضر، روند اجراي اقدام پژوهی بارویکرد نوآوري اجتماعی با استفاده 

از چارچوب چرخه نوآوري اجتماعی دنبال شده است، بدین منظور ما از چارچوب 

کنیم که مراحل آن مطابق با  نیز استفاده می 2مندرج در جدول  چرخه نوآوري اجتماعی

تولید ایده با درك نیازها  -1: عبارتند از) 2007(اي مولگان و همکاران  مدل چهار مرحله

 - 3ها،  سازي و ارائه الگوي اولیه ایده توسعه، نمونه -2هاي بالقوه،  حل و شناسایی راه

در این . یادگیري و تکامل -4هاي خوب و  ار ایدهارزیابی، اجرا در مقیاس وسیع و انتش

منظور درك مراحل مختلف این چرخه، هر یک از مراحل با یکی از فازهاي  جدول به

  . اند اي متناظر شده مرحله 4پژوهی  یک روش اقدام

 9هاي متفاوتی توسط محققان مختلف از جمله مدل  الزم بذکر است که مدل

پژوهی پیشنهاد شده است که با توجه به چرخه  اقدام اي براي مرحله 4اي یا  مرحله

نوآوري اجتماعی چهارمرحله اي منتخب در این پژوهش و ایجاد تناظر در مراحل، از 

ونگ و داویسون پژوهی مدنظر اي اقدام مدل چهارمرحله
1

استفاده شد که مراحل ) 2018(

منظور نمایان  مشاهده بهریزي، اقدام براي رفع مشکل،  تشخیص و برنامه: آن عبارتند از

 Wong and(تحلیل و تعدیل  و ساختن میزان تغییرات انجام شده جهت رفع مشکل

557-547, 2018: Davison(.

  

                                               
1. Wong and Davison
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  چارچوب بررسی و آزمایش راهکارهاي مبتنی بر نوآوري اجتماعی -2جدول 

پژوهی فازهاي اقدامهاي مدل نوآوري اجتماعی لفهؤم

  تشخیص مشکل و برنامه ریزي  هاي بالقوه حل و شناسایی راه تولید ایده با درك نیازها

  اقدام براي رفع مشکل  ها سازي و ارائه الگوي اولیه ایده توسعه، نمونه

مشاهده بمنظور نمایان ساختن میزان تغییرات   هاي خوب ارزیابی، اجرا در مقیاس وسیع و انتشار ایده

  انجام شده جهت رفع مشکل

  یل و تعدیل اقدامتحل  یادگیري و تکامل

  

دادن تغییرات  پژوهی یک مطالعۀ فرایندي است که براي نشان اقدامبا توجه به آنکه 

شود، محققان  ها دارد، معموًال توصیه می ایجاد شده، نیاز به گردآوري منظم و مکرر داده

ها استفاده کنند تا تصویر جامعی به  پژوهی از چندین منبع براي گردآوري داده اقدام

اي، از  در این پژوهش ضمن تحلیل مستندات موجود و مطالعات کتابخانه. ست بیاورندد

در . هاي کانونی استفاده شد هاي کیفی مستخرج از مصاحبه، مشاهده مستقیم و گروه داده

یافت که به نقطه  آوري اطالعات تا زمانی ادامه می پژوهی، جمع هاي مختلف اقدام گام

اشباع
1

ایم، تفاوتی  آوري نموده هایی که قبالً جمع هاي جدید با داده دهبرسیم؛ جایی که دا 

پژوهی به انجام رسـیده مشـاهدات میدانـی یکـی از مهمترین  در اقدام. نداشته باشد

مراجعه به مناطق مذکور و مشـاهدات میدانی . هاي دسترسـی بـه اطالعـات بود بخش

  . وع براي پژوهشـگران گردیدسـبب وسـعت دید و روشـن شـدن ابعاد مختلف موضـ

از جمله  -کنندگان در پژوهش  اي با مشارکت ساختاریافته هاي نیمه مصاحبه

. پژوهی انجام شد هاي مختلف اقدام در گام-مددجویان، محققان مرکز سالم و خیرین 

منظور پی بردن به جزئیات  همچنین به. ساعت طول کشید 2ها عموماً بین نیم تا  مصاحبه

بعنوان مثال از جمله . تشکیل شد 1395-1396هاي  چهار گروه کانونی در سال مسئله،

هاي کانونی از افراد موردمطالعه پرسیده  ها و گروه سواالتی که در گام اول در مصاحبه

                                               
1. Saturation
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فقر و (به عقیده شما دلیل اصلی این مشکل : توان به این موارد اشاره کرد شد، می می

دیگري براي پاسخ بیکاري چیست؟ اگر هیچ کار چیست؟، پیامدهاي فقر و) بیکاري

دادن به آن صورت نگیرد، چه اتفاقی در طول زمان خواهد افتاد؟، خود شما یا افراد و 

اید؟ چه کاري موفق بوده  هاي دیگر چه کارهایی براي حل مشکل انجام داده سازمان

ا از انجام این توانید انجام بدهید؟ چرا؟ چه چیزي مانع شم است؟، چه کار دیگري می

دادن به این معضل  که همه خواهان پایان کار شده است؟، به نظر شما، با توجه به این

اجتماعی هستند، چرا این مشکل همچنان باقی است؟، چه فرد دیگري باید دخیل شود 

... .تا براي حل این مشکل کمک نماید؟ و

هاي کیفی مورد استفاده  ی دادهمنظور اطمینان از پایایی و روای در پایان هرگام نیز به

به عنوان . بررسی شد) 1985(1ن و گووبالدر پژوهش، معیارهاي تعیین شده توسط لینک

ها چندین منبع داده بررسی شد و با کمک بازیگران کلیدي  مثال براي تضمین اعتبار یافته

نکه باید همچنین با توجه به آ.ها مورد تأیید قرار گرفت پروژه این مشاهدات و بینش

مشخص شود آیا راهکار پیشنهادي در توانمندسازي جامعه هدف مؤثر بوده است یا 

  :ها عبارتند از خیر، از چندین شاخص کمی و کیفی استفاده شده که این شاخص

تعداد خانوارهاي ذینفع، تعداد اشتغال ایجاد شده و تعداد : یي کمها شاخص

  محصوالت تولیدي

یفیت زندگی مددجویان، پایدارسازي مشاغل و بهبود ک :ي کیفیها شاخص

  .ترشدن خدمات خیرین تاثیرگذار بر زندگی مردم یافته سازمان

  

  ها یافته

که هر بخش چرخه  در این بخش بر اساس فازهاي اقدام پژوهی، به تشریح هر فاز و این

 در. شود میارائه هایی به دست آمده است،  نوآوري اجتماعی چگونه است و چه یافته

                                               
1. Lincoln and Guba
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هاي مختلف چرخه نوآوري اجتماعی  هاي کلیدي صورت گرفته در گام فعالیت 3جدول 

  .بطور خالصه ارائه شده است »خودکفایی مرغی«

  

  "خودکفایی مرغی"پژوهی  هاي کلیدي صورت گرفته در اقدام فعالیت -3جدول 

هاي کلیدي صورت گرفته توسط  فعالیت  فرآیند چرخه

  محققان

گرفته  هاي کلیدي صورت فعالیت

  توسط مددجویان

تولید ایده با درك 

نیازها و شناسایی 

هاي بالقوه حل راه

  

تحلیل مستندات موجود پیرامون -

وضعیت معیشت و زندگی مردم در 

)فرحزاد و خاورشهر(هاي هدف  محله

هاي توانمندسازي  آسیب شناسی تالش-

پیشین

  هاي میدانی بررسی-

هاي  ها و گروه حضور در مصاحبه

ی براي ایجاد تصاویر اولیه از کانون

  مشکل

سازي و  توسعه، نمونه

ارائه الگوي اولیه 

ها ایده

  

هاي مختلف توسط محققان  ارائه گزینه-

منظور اشتغال و توانمندسازي افراد فاقد  به

  مهارت

هاي مختلف با کمک  ارزیابی گزینه-

ساکنین 

برگزاري گروه کانونی-

اي تولید غذاه: تعیین راه حل نهایی-

  ارگانیک

هاي  ها و گروه حضور در مصاحبه

منظور ایجاد زمینه مشترك  کانونی به

بین خود و محققان و ارزیابی 

  هاي مختلف گزینه

ارزیابی، اجرا در 

مقیاس وسیع و انتشار 

هاي خوب ایده

  

اجراي فرآیند اصلی نوآوري-

 مراجعه به بازار پرندگان و آشنایی و

مناسبهاي  شناخت محققان با جوجه

 خرید و پرورش چند جوجه بصورت

پایلوت

ها و تحویل آنها به  خرید نهایی جوجه

  خانوارهاي هدف

هاي ارائه مشارکت در آموزش-

منظور پرورش  شده توسط محققان به

مرغ و سایر پرندگان

انجام امور مربوط به پرورش -

پرندگان از جمله تغذیه، نگهداري، 

ویل به مسئول مرغ، تح تفکیک تخم

...فروش و
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 بازدید ماهانه از شرایط نگهداري و

سالمت مرغ و بلدرچین توزیع شده توسط 

  محققان

فروش پرندگان و تخم آنها

ارزیابی تأثیر نوآوري اجتماعی توسط -

یمحققان با برگزاري گروه کانون

بهبود شرایط زندگی مددجویان با استفاده 

از تمایل خیرین به کمک به مددجویان از 

  هاي مفیدتر از قبل طریق شیوه

هاي مشارکت در فعالیت-

تشویقی

  

ارزیابی نتایج اولیه فرآیند صورت گرفته -  یادگیري و تکامل

توسط مصاحبه با ساکنین و برگزاري گروه 

کانونی

بهبود هايتعیین پیشنهاد-

هاي پیش روي  تعیین مشکالت و چالش -

  هاي محتمل حل نوآوري و راه

ها و  حضور در مصاحبه-

هاي کانونی براي ارزیابی فرآیند  روهگ

طی شده

هاي بهبود مشارکت در فعالیت-

هاي ارائه شده توسط  حل و راه

  محققان

ریزي تشخیص و برنامه: گام اول  

در این گام که بخش اول چرخه نوآوري اجتماعی یعنی تولید ایده با درك نیازها و 

براي . دنشو ها در سه گام گزارش میهاي بالقوه اتفاق می افتد، یافته حل شناسایی راه

ها یا اطالعات الزم درباره  پژوهی الزم است داده شروع کار و در گام نخست اقدام

که این موضوع در سه ) Mays & Pope, 2000(آوري شود  جمع ،موضوع مورد بررسی

  .بخش انجام شد
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تحلیل مستندات موجود پیرامون وضـعیت معیشـت و زنـدگی مـردم در     ) الف

  )فرحزاد و خاورشهر(هاي هدف  همحل

سال گذشته تاکنون یکی از  40تهران از  2دره فرحزاد واقع در شمال غرب منطقه 

زاترین نقاط شهر تهران است آسیب
1

درصد جمعیت منطقه  80تا  70و طبق شواهد  

افغانستان هستندکشور مهاجران  فرحزاد از
2

کالت این منطقه اعم از بیکاري، اعتیاد، مش. 

هاي منزوي، پرمخاطره و بدون امکانات، کمبود تسهیالت شهري، زندگی در مکان

هاي محیط زندگی ناپایدار، سوءرفتارهاي افراد قدرتمند، عدم امکانات زیربنایی، آلودگی

دي در این هاي اجتماعی و نهایتًا فقرمطلق بوده است که به شکل حا زیستی، ناهنجاري

هاي نشینان انواع آسیب کند و بی توجهی به معضالت این حاشیه محله، خودنمایی می

عالوه بر اینها تمایل به کسب . اجتماعی، روانی، آسایشی و امنیتی را به بار آورده است

بر دامن ) فیاي زبالهما(مراکز تفکیک غیرقانونی زباله درآمد ساکنان فقیر این منطقه از

  . افزاید شکالت موجود میزدن به م

عالوه بر فرحزاد، منطقه خاورشهر در جنوب شرق تهران نیز از وضعیت مشابهی 

شود و  درصد ساکنان آن را نیز مهاجران کشور افغانستان شامل می 45که  ،برد رنج می

مشکالت زیادي را ایجاد  ،ترین معضل ها در این منطقه بعنوان مهم خصوصاً کوره پزخانه

تکرده اس
3

اي است که ساکنان آنها در  شرایط سکونت در منطقه خاورشهر به گونه. 

دهند، حمام و  نفر را در خود جاي می 6کنند که گاه بالغ بر  هایی زندگی میاتاقک

ها  اطراف بسیاري از خانه. کشی نیز وجود ندارد توالت آنها مشترك است و آب لوله

رویه خاك مرغوب منطقه براي  برداشت بیشوند که در اثر  هاي عظیمی دیده می گودال

دانی براي  ها، به زباله تولید آجر ایجاد شده و اکنون پس از تعطیلی بسیاري از کوره

دختران این منطقه از همان کودکی مسئولیت مادري را متحمل . اند پسماندها بدل شده

                                               
1. www.irna.ir/fa/News/81751469
2. www.mehrnews.com/news/4173635
3. www.yjc.ir/fa/news/5520341
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همسري شوند و پدیده کودك می
1

ط شرای. خورد در اینجا به وفور به چشم می 

اي است که فرزندان به سرعت به نیروي کاري در  ها بگونه فرساي کار در کوره طاقت

و آنهایی که  هاکثر این افراد داراي بیکاري فصلی بود. شوند ها بدل می کنار خانواده

  .اند مشغول به کارند به مشاغل کاذب روي آورده

  

  ي توانمندسازي پیشینها تالششناسی  آسیب) ب

، مراکز خیریه سعی در کمک به افراد یادشدههاي ستن از آسیبتاکنون براي کا

اند، اما کمک به افراد به صورت مقرري و سبدهاي غذایی،  محروم این مناطق داشته

هاي ناسالمی همچون تنبلی و عدم پویایی ایجاد کرده، عالوه بر این به دلیل کم  وابستگی

ها قادر به ادامه  ود و تورم، خیریههاي رک هاي مردمی در دورهشدن مقدار و ارزش کمک

ارائه خدمات به جامعه هدف نبوده و همچنین بدلیل افزایش نیازهاي اجتماعی، تداوم 

ها  ست که چنانچه این کمکا این درحالی. ارائه خدمات، نیاز به منابع مالی بیشتري دارد

در کاهش فقر  تواند تأثیر زیادي در جهت نوآوري و کارآفرینی اجتماعی هزینه شود می

هاي توان آسیب بطور خالصه می). 179-212: 1397رمضانی و همکاران،(داشته باشد 

:شناسایی شده را به شرح زیر برشمرد

هاي ناسالم به مراکز خیریه و تداوم عدم پویایی ایجاد وابستگی-

هاي تلخ مددجویان عدم اعتماد اولیه براي شروع کار باتوجه به تجربه-

یادشدهي غالب متمرکز بر فقر در ساکنان مناطق ها ایدئولوژي-

هاي گاه و بیگاه شهرداري در امور مربوط به اراضی که مددجویان در  دخالت-

.کردند آنجا فعالیت می

  

                                               
1. Child Marriage
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  هاي میدانی بررسی) پ

هاي عمیق و برگزاري دو گروه  محققان پس از بازدید حضوري، انجام مصاحبه

ریزي بنیادین،  مناطق پرداخته و درصدد برنامه کانونی با حضور ساکنین به شرایط این

براي حل این مشکل و ارائه راهکارهایی مبتنی بر نوآوري اجتماعی با رویکرد 

ذکر این نکته الزم است که با توجه به حضور . آموزي برآمدند توانمندسازي و مهارت

را شامل که طبق برآورد محققان، نیمی از آنها (مهاجران افغان در بین مددجویان 

کنند و داراي  حتی به صورت غیرقانونی در ایران زندگی می یکه گاه) شوند می

بایست براي این قشر نیز  محدودیت در انجام برخی مشاغل هستند، ایده پیشنهادي می

  .مناسب باشد

آید بر اهمیت مشارکت  میبر گونه که از اسم آن نیز پژوهی مشارکتی همان اقدام

هاي  کید داشته و تمرکز آن بر ایجاد ارزشأواقعی زندگی ت ذینفعان و حل مسائل

گونه که بیان شد وجود با این وجود همان. استمشترك بین محققان و افراد درگیر

هاي ناسالم به مراکز خیریه و تجارب ناموفق قبلی مددجویان  مسائلی همچون وابستگی

مورد خاورشهر بعنوان افراد باعث شد که آمادگی مددجویان ساکن مناطق فرحزاد و ... و

بنابراین نیاز به یک رویکرد تغییر . مطالعه براي اجراي یک فرآیند مشارکتی پایین باشد 

تدریجی همراه با آموزش و یادگیري مستمر بوجود آمد تا بدین ترتیب، با تغییرات 

فرایند تغییر به صورت تدریجی منجر به افزایش . نتایج ملموسی پدید آید ،فرهنگی

کاهش را انگیزه مددجویان در مشارکت براي تغییر شده و مقاومت آنها نسبت به تغییر 

  . دهد می

محققان در ابتدا جلسات بسیاري را با افراد چه بصورت فردي و چه به صورت 

ها و رفتارهاي آنها، با افراد  گروه کانونی با مددجویان در خصوص تجربیات و نگرش

براین اساس . ات وقایع و حقایق برداشتی نیز ثبت گردیدکه جزیی ندمطالعه داشت مورد

شد تا در  پس از بوجود آوردن یک بستر و وجه مشترك میان افراد، از آنها خواسته می

سپس با ایجاد تصاویر اولیه . مورد موضوع صحبت کرده و نظرات خود را اعالم نمایند
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یز بررسی مزایاي تغییر و خواهند و جایی که در حال حاضر هستند و ن از آنچه که می

تواند  ایجاد زمینه مشترك می. هاي عدم تغییر، زمینه مشترکی بین افراد ایجاد گردید هزینه

خواهیم باهم متحد شویم، احساس مشترکمان از  اي از این که چرا می برآورد اولیه

ت خواهیم طی کنیم و نیز توافق در پذیرش مسئولیت افراد در قبال مشکال مسیري که می

  . شودبحال حاضر، 

هاي مختلفی از واقعیت  ذینفعانی که به دنبال همکاري باهم هستند، اغلب دیدگاه

تري براي درك مسئولیت برگزاري گفتگوهاي سازنده میان افراد، ظرفیت عمیق. دارند

ها، کنند که چگونه نیت افراد مشاهده می. آورد بوجود میرا آنها از مشکالت حال حاضر 

خواهند حل نمایند،  شان، بطور ناخواسته در مشکالتی که میو اقداماتمفروضات 

در . اند دخیل هستند و باید بپذیرند که گاهی ناخواسته در افزایش این مشکل سهیم بوده

پس از تعیین ایده اصلی براي حل مشکل بصورت گام  ،پژوهی هاي بعدي این اقدام گام

داده ) بصورت گروهی و چه بصورت فرديچه (به گام آموزشهاي الزم به مددجویان 

  .کسب کنندرا پیشبرد این موضوع  يرابهاي الزم شد تا مهارت می

  

اقدام براي رفع مشکل: گام دوم  

سازي و ارائه  این گام به بخش دوم چرخه نوآوري اجتماعی یعنی توسعه، نمونه

اي چگونگی برآورده نقطـه شـروع نـوآوري، خلق ایده بر. پردازد ها می الگوي اولیه ایده

با مشاهده مشکالت  1395محققان در سال . ساختن نیازي است که برآورده نشده است

در مناطق فرحزاد و خاورشهر سعی در حل یک مشکل و معضل مشخص  یادشدهمتعدد 

مناطق و بنابراین راه حل این هاي  یعنی عدم توانمندي و فقدان مهارت خانواده

منظور از توانمندسازي در این مطالعه، نوعی نگرش به . شتندتوانمندسازي این جوامع دا

شود محیطی فراهم شود که مردم ساکن  نشینی است که در آن کوشیده می پدیده حاشیه

هایی محلی  حل در آن منطقه با استفاده از منابع تحت مالکیت خود و تولید بتوانند راه

  . براي مشکالت خود پیدا کنند
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شود  رادي که نیاز به کمک دارند به شکل یک مشکل نگاه نمیدر این رویکرد به اف

هایی با نیروها و  ها مدیریت صورت گیرد، بلکه به دید انسان بایست بر روي آن که می

. حل نهایی هستند شود که خود بخشی از راه استعدادهاي بالقوة کشف نشده نگریسته می

تنها از  ،مشکالت و شرایط زندگی با این اعتقاد که هرگونه تغییر براي مقابله با پس

هاي مختلفی در  باشد، گزینه طریق مشارکت خود افراد ساکن همان جا امکان پذیر می

منظور اشتغال و  هاي کانونی با حضور مددجویان با تسهیلگري محققان به گروه

توان به پرورش  بررسی شد که از جملۀ این موارد می ،توانمندسازي افراد فاقد مهارت

هاي کوچک و همچنین پرورش پرندگان اشاره کرد که در ادامه  ، بافت قالیچهدام

  .گیرد حل نهایی مورد تحلیل قرار می پرورش پرندگان بعنوان راه

در درون یک راهکار پایدار، باید یک پیشنهاد ارزشی روشن و معتبر وجود داشته 

هاي اخیر عالقۀ  لدر سا. باشد که احتمال حل مشکل اجتماعی مدنظر را افزایش دهد

اعم از گوشت قرمز، گوشت سفید، میوه و (کنندگان به غذاهاي ارگانیک  مصرف

مندي بدلیل افزایش هاین عالق. افزایش قابل توجهی داشته است) سبزیجات و تخم مرغ

آگاهی مردم از موضوعات بهداشتی و زیست محیطی و درك بیشتر از ایمنی مواد غذایی 

کنندگان، تضمین ایمنی و سالمت  خواستۀ بسیاري از مصرف امروزه. حاصل شده است

محصول از سوي تولیدکنندگان و اطمینان از نداشتن اثر سوءتولید بر محیط زیست 

بیوتیک و مواد شیمیایی و دارویی در برخی  در همین راستا استفاده از آنتی. است

د خود را به این واحدهاي صنعتی و بزرگ مرغداري باعث شده است که مشتریان اعتما

دسته از محصوالت از دست بدهند و غذاهاي ارگانیک یا در اصطالح عامه بازار ایران 

  . مشتریان زیادي را به خود جذب کند» محصوالت محلی«

ن تخم مرغ صنعتی تولید تُ 14894، 1394طبق اطالعات مرکز آمار ایران در سال 

شده است
1

ه صورت آزادانه و در داخل طبیعت هاي بومی که باین در حالیست که مرغ. 

                                               
1. https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/fulltext/1395/n_nsampmmk_95.pdf
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هزار تن تولید تخم مرغ  90-100شوند، فقط حدود  و خارج از قفس نگهداري می

منظور پرکردن خال کمبود  بنابراین محققان به).12-14: 1394صالحی، (کنند  می

مناطق با تولید این محصوالت ارگانیک، در پی ایجاد بستري بودند که مددجویان 

هاي  تر از فروشگاه نیگی مانند مرغ و فروش تخم آنها با قیمتی پایینمحصوالت ارگا

از سوي دیگر با توجه به . عرضه مواد غذایی به یک کسب و کار پایدار دست یابند

ظرفیت خیرین و تمایل آنها براي کمک به مددجویان، حضور فعال آنها در کمک به 

  .خواهد بود بخشحل ثمراثربخشی و پایداري این راه

نام گرفت که هدف آن  "خودکفایی مرغی"حل پیشنهادي، طرح  بدین ترتیب، راه

ایجاد کسب و کاري کوچک و با درآمد مناسب با پرورش مرغ بومی و بلدرچین بود که 

تأمین نیاز اولیه مددجویان به پرندگان، ترغیب مددجویان به  ،در این بین نقش محققان

 -ري ارتباط مددجو و مصرف کننده بودآغاز و تداوم فرآیند و همچنین تسهیلگ

و همچنین به -که مددجویان را ترغیب به تولید محصوالت مدنظر کرد بصورتی

  .پرداخت گري جهت فروش محصوالت می واسطه

مرحلۀ  5بطور خالصه خرید و تحویل جوجه پرندگان مدنظر توسط محققان در 

  :زیر انجام شد

هاي مناسب ی و شناخت محققان با جوجهمراجعه به بازار پرندگان و آشنای -1

در ابتدا بصورت آزمایشی به  –خرید و پرورش چند جوجه بصورت پایلوت  -2

و در صورت موفقیت آنها در پرورش -شد  جوجه تحویل داده می 20مددجویان هدف 

  .یافت هاي تحویلی افزایش می یافت و تعداد جوجه این فرآیند تداوم می ،ها جوجه

  ها و تحویل آنها به مددجویان هدف ایی جوجهخرید نه -3

بازدید ماهانه از شرایط نگهداري و سالمت مرغ و بلدرچین توزیع شده توسط  -4

  محققان

فروش پرندگان و تخم آنها، در ابتدا محققان به صورت تضمینی تخم پرندگان  -5

تجمیعی رسیدند به صورت  را بصورت هفتگی و پرندگانی را که به حد مناسب رشد می
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کنندگان محصوالت  تر از بازار در اختیار مصرف و با قیمتی پایین ندکرد خریداري می

  .دندا ارگانیک قرار می

  

منظور نمایان ساختن میزان تغییرات انجام شده جهت  مشاهده به: گام سوم

  رفع مشکل

در این گام به بخش سوم چرخه نوآوري اجتماعی یا همان ارزیابی، اجرا در 

با توجه به ارزیابی صورت . شود هاي خوب پرداخته می سیع و انتشار ایدهمقیاس و

هاي کانونی؛ بدالیل زیر  گرفته توسط محققان و بازخوردهاي حاصله از جمله در گروه

تواند یک راهکار پایدار  مناطق میاین بنظر رسید که پرورش و نگهداري مرغ بومی در 

  :تلقی شود

آورد که نیاز به  کوچکی را به وجود می پرورش مرغ بومی، واحد تولیدي

باعث ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و بهبود تغذیه مددجویان  فناوري خاصی ندارد و 

.شود می

 تر از  مناطق بسیار آساناین تهیه محل و جایگاه براي پرورش مرغ، در

.کردن محل و جایگاه براي پرورش دیگر حیوانات اهلی است فراهم

توانند مدیریت و  مناطق به عنوان یک نیروي کار مناسب میاین ن زنان و دخترا

.نگهداري از یک گله کوچک مرغ را بر عهده گیرند

هاي بومی، به دلیل نیاز نداشتن به امکانات و تجهیزاتی  نگهداري و پرورش مرغ

گیرند و نیز داشتن مقاومت بیشتر  هاي صنعتی مورد استفاده قرار می که در پرورش مرغ

مرغ بومی در برابر شرایط نامساعد زیستی و . تر است سازگاري با اقلیم بومی، آسانو 

  .ها مقاومت بیشتري دارد بیماري

ترین هزینه و تنها با مصرف باقیمانده مواد غذایی  نگهداري مرغ بومی، با کم

  .نیزمیسر است
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ین کننده پروتئ گوشت مرغ و تخم مرغ داراي ارزش غذایی زیادي بوده و تأمین

  .حیوانی خانوار است

تر از  در شرایطی که اغلب یخچال وجود ندارد، نگهداري تخم مرغ بسیار ساده

  ).10: 1394شیخیان،(سایر منابع پروتئینی است 

ژه کودکان،  با نگهداري و پرورش مرغ بومی، اعضاي خانواده مددجویان به وی

سئولیت پذیري و انس با تواند باعث م گیرند که می بیش از پیش با پرندگان خو می

همچنین از . طبیعت در آنان شده و یک وسیله بازي و سرگرمی براي آنها بحساب آید

.گیري شخصیت آنان دارد نظر علم روانشناسی و تربیت تاثیرات مثبتی در شکل

شد تعدادي از خیرین از فضاهاي تولیدي بازدید کنند  در طی این فرآیند سعی می

هایی براي استفاده از  هاي مددجویان ارتباط برقرار گردد و زمینه دهتا بین آنها و خانوا

عالوه بر این . ظرفیت خیرین جهت بهبود وضعیت زندگی مددجویان فراهم گردد

منظور ساخت قفس و حصار  اي به منظور تشویق و ترغیب بیشتر مددجویان مسابقه به

محیطی را  رین مسائل زیستهایی که بیشت مرغ برگزار گردید به این صورت که به قفس

نهایتاً این مسابقه منجر به این شد که . شد رعایت کرده بودند، جوایزي داده می

هایی بسیار مناسب و با کمک مواد دوستدار طبیعت ساخته شود، قفس

ي سایر مددجویانی که راندمان بهتري داشتند از مزایاي دیگر از قبیل نگهدار  ضمناً

  .شدند برخوردار می... ین، کبک و قرقاول وپرندگان از قبیل بلدرچ

  

یادگیري و تکامل: گام چهارم  

در گام پایانی این اقدام پژوهی، بخش نهایی چرخه نوآوري اجتماعی یعنی 

با توجه به آنکه باید مشخص شود آیا راهکار . شود یادگیري و تکامل بررسی می

خیر، از چندین شاخص پیشنهادي در توانمندسازي جامعه هدف مؤثر بوده است یا 

ی و کیفی اعم از تعداد خانوارهاي ذینفع، تعداد اشتغال ایجاد شده، تعداد محصوالت کم

ترشدن  یافته تولیدي، بهبود کیفیت زندگی مددجویان، پایدارسازي مشاغل و سازمان
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ها  خدمات خیرین تاثیرگذار بر زندگی مردم منطقه استفاده شد که نتایج این شاخص

  :زعبارتند ا

ها شاخصیي کم

هاي ساکن که محل درآمدشان از سایر  خانواده(تعداد خانوارهاي ذینفع ) الف

پس از گذشت یک سال، تعداد  ):مشاغل کاذب به این نوع اشتغال تبدیل شده

هاي مددجویان که بطور مستقیم در مناطق خاورشهر و فرحزاد از مزایاي این  خانواده

  .اند خانواده 32و  86طرح استفاده کردند، بترتیب 

تعداد محصوالت ) و ج) وقت وقت، پاره تمام(تعداد اشتغال ایجاد شده ) ب

ارائه شده  4نتایج طرح خودکفایی مرغی مربوط به سال نخست در جدول : تولیدي

در حال حاضر پس از گذشت چهارسال از شروع فرآیند خودکفایی مرغی، این . است

به میزان  ،4شتغال تمام وقت ایجاد شده در جدول که ا طرح توسعه پیدا کرد و بطوري

  .برابر افزایش یافت 5/2

  

  1396نتایج طرح خودکفایی مرغی در سال -4جدول 

  منطقه 

  تعداد

  فرحزاد  خاورشهر

تعداد خانوارهاي ذینفع بطور 

  مستقیم

86  32  

  5  9  تعداد اشتغال تمام وقت

  54  131  تعداد اشتغال پاره وقت

  450  1500  لیديتعداد تخم مرغ تو
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ي کیفیها شاخص

سه  ،هاي صورت گرفتهبا توجه به ارزیابی :بهبود کیفیت زندگی مددجویان) الف

این منطقه  ازتر ساکن فرحزاد بودند، با درآمد حاصله از این کار خانوار که پیش

  .دهند مهاجرت نموده، اما کماکان به فعالیت پرورش مرغ در محل قبلی ادامه می

تر از قیمت  درصد پایین 3ها  مرغ با توجه به آنکه تخم :ارسازي مشاغلپاید) ب

گردد، پایداري کار میسر گشت و توانست درآمد پایداري  ها عرضه می بازار، به فروشگاه

دهی و پایدارسازي  منظور سامان همچنین محققان به. براي افراد فاقد مهارت ایجاد کند

ند، نعرضه متصل ک را به طور مستقیم به طرفتقاضا طرف ند کهفرآیند تصمیم گرفت

این ها به دو فروشگاه در  ها و رساندن آن مرغ آوري تخم که فردي، مسئول جمع بطوري

عالوه بر آنکه این . مناطق شد، بنابراین یک چرخه تولید و مصرف کامل شکل گرفت

راي مشارکت سازي ب طرح نه تنها توانست مددجویان را از فقر دور کند بلکه با زمینه

مددجویان براي حضور در اجتماع، موجب شد تا آنها احساس تعلق به اجتماع کنند، 

همچنین پیاده . روابط معنادار با دیگران برقرار کنند و نسبت به خود احترام قائل شوند

  .مناطق نیز انجامیداین سازي این طرح با تولید مواد پروتئینی، به بهبود تغذیه مددجویان 

 :ترشدن خدمات خیرین تاثیرگذار بر زندگی مردم منطقه یافته انسازم) پ

. تر گفته شد تعدادي از خیرین سعی در کمک به مددجویان داشتندگونه که پیشهمان

در این راستا محققان سعی کردند از ظرفیت خیرین استفاده کرده و برخی دیگر از 

:کمک عبارتند ازبرخی از این اشکال . دننیازهاي مددجویان را تأمین کن

پردازد یک پزشک به درمان و مداواي اعضاي خانوار بیمار می.

یک نجار برخی از امور نجاري خانوارها را بر عهده گرفته است.

برخی از نیازهاي خدمات  ،هاي دولتی با توجه به حضور مشتریانی از سازمان

.دولتی آنها نیز مرتفع گردید
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  گیري بحث و نتیجه

. ی در حقیقت راهکاري مبتکرانه براي حل مشکالت اجتماعی استنوآوري اجتماع

نوآوري اجتماعی مورد بررسی در این پژوهش با هدف توانمندسازي شغلی و اجتماعی 

هدف از تحقیق حاضر فهم . ساکنین دو محله حاشیه نشین و محروم در تهران خلق شد

و منطقه شهر تهران با یک چرخه نوآوري اجتماعی براي افراد فقیر و کم درآمد در د

پژوهی مشارکتی  هاي فقیر بود که از طریق اقدام هدف قطع چرخه فقر در میان خانواده

توصیف چرخه نوآوري اجتماعی از مرحلۀ نخست آن یعنی درك نیازها . صورت گرفت

نشین شهر تهران با رعایت اصول  تا مرحلۀ آخر یعنی یادگیري و تکامل در بخش حاشیه

در نوآوري اجتماعی خودکفایی مرغی، محققان به مثابه . مشارکتی انجام شدپژوهی  اقدام

وري اجتماعی عمل کردند و در مراحل مختلف چرخه نوآوري اجتماعی، آتسهیلگر نو

  از مددجویان حمایت کردند

، نوآوري اجتماعی )2003(مطابق با نظریه نگرش سه وجهی به توانمندسازي کبیر 

) منابع(سازي منابع موردنیاز اولیه از قبیل امکانات و آموزش خودکفایی مرغی با فراهم

به مددجویان صرفًا به عنوان دریافت کنندگان خدمات نگاه نکرد، بلکه خود مددجویان 

، همچنین در اثر فرآیند توانمندسازي )عاملیت(آفرینان اصلی در فرآیند تغییر بودند  نقش

تري همچون  ون درآمد، دستاوردهاي پیچیدهاي چ سازي نیازهاي پایه عالوه بر برآورده

  ).دستاوردها(عزت نفس و ادغام اجتماعی نیز بدست آمد 

پژوهی  در بررسی چرخه نوآوري اجتماعی کوشش نمودند از اصول اقداممحققان 

سلنرمشارکتی 
1

اصل اول سلنر اذعان دارد که یک همانطور که  .استفاده کنند) 1997(

داشته باشد و توسط جامعه تعریف، تجزیه و تحلیل و حل مشکل باید ریشه در جامعه 

تکمیل طرح خودکفایی مرغی، صرفًا از طریق درگیر شدن کامل مددجویان میسر  ،شود

پردازي اولیه براي  همچنین در تمام مراحل چرخه خودکفایی مرغی اعم از ایده. شد

                                               
1. Selener
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رکت و تعامل هایی استفاده شود که بتواند مشا حل، سعی شد از روش انتخاب راه

پژوهی مشارکتی، هدف  مطابق با اصل دوم اقدام. ذینفعان مختلف را به حداکثر برساند

وهی، تحوالت رادیکال واقعیت اجتماعی و بهبود زندگی افراد  پژ نهایی تحقیق اقدام

  . درگیر است

در این مطالعه موردي بازیگران اجتماعی در شرایط واقعی با هم همکاري کردند، 

برد -ند، و فرآیند به یک بازي بردرداي که هر کدام از آنها نیر دستاورد کسب ک به گونه

له بیکاري مددجویان حل شد بلکه بخشی از نیاز ئبعنوان مثال نه تنها مس. تبدیل شد

وهی  پژ اصل سوم نیز معتقد است اقدام. متقاضیان محصوالت ارگانیک نیز برطرف شد

اغلب . تمام سطوح پروسه تحقیق است شامل مشارکت کامل و فعال جامعه در

شد بصورت فعال همکاري  مددجویان، در فرایندي که توسط محققان هدایت می

کردند، بگونه اي که در صورت عدم تمایل کامل مددجویان به انجام امور مربوطه،  می

مطابق با اصل چهارم، . دستیابی به اهدافی چون اشتغال و کسب درآمد نیز ممکن نبود

هاي فاقد قدرت از افراد استثمار شده، فقیر، ستمدیده  وهی شامل تعدادي از گروه پژ اقدام

نشین در دو منطقۀ شهر  مددجویان این طرح نیز افراد فقیر و حاشیه. نشین است و حاشیه

  . بودند) فرحزاد و خاورشهر(تهران 

داند که  میوهی را توانایی ایجاد آگاهی بیشتر در افراد  پژ سلنر، اصل پنجم اقدام

شدن طرح و  پس از نهایی. تواند آنها را براي توسعه خودشان بسیج کند می

هاي شدن نیازهاي اولیه مددجویان جهت شروع طرح، این افراد در آموزش مشخص

نوآوري اجتماعی با این . کردند موردنیاز براي تولید محصوالت مدنظر شرکت می

این مناطق، پیامدهاي غیرملموسی چون  هاي اجتماعی موجود در استفاده از سرمایه

  . سازي را در افراد محلی فراهم کرد اعتماد و ظرفیت و افزایش اعتماد به نفس

وهی بیشتر از یک روش علمی است، زیرا مشارکت  پژ در راستاي اصل ششم، اقدام

تر و معتبر واقعیت اجتماعی را تسهیل  جامعه در روند تحقیق، تجزیه و تحلیل دقیق

محیط زندگی واقعی ند، بدین ترتیب نوآوري اجتماعی در این مطالعه موردي در ک می
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مددجویان اتفاق افتاد که در آن امکان تولید مفاهیم اجتماعی جدید براي محصوالت و 

وهی اجازه  پژ در نهایت و براساس اصل هفتم، اقدام .خدمات تولید شده وجود داشت

کننده و یادگیرنده در فرآیند  ننده، تسهیلک دهد تا محقق به عنوان یک مشارکت می

در این طرح همکاري واقعی میان محققان،  .گیري به مقابله بپردازد تحقیق، به جاي کناره

این در نهایت منجر به نتایج مثبتی شد که زندگی مددجویان  ،مددجویان و سایر ذینفعان

  .مناطق را بهبود بخشید

هایی به وقوع پیوست که هم  ر، نوآوريدر طی تکامل چرخه مدنظبه طور خالصه 

یکی از . داد براي جامعه مطلوب بود و هم ظرفیت جامعه را براي عمل افزایش می

پژوهی مشارکتی مبتنی بر نوآوري اجتماعی بر توانمندسازي  اقدامهاي اثرگذار  جنبه

در  ریشۀ بیکاري. ایجاد اشتغال پایدار براي افراد فاقد مهارت است و نشینان حاشیه

با توجه به آنکه مددجویان هدف، . نداشتن مهارت و توانـایی الزم براي انجام کار است

هاي شرایط یادگیري برخوردار بودند، محققان از ابتدا در پی آموزش از حداقل

ها به مددجویان  هاي ساده و سطح پایینی چون پرورش مرغ و فروش تخم مرغمهارت

بدین . ها براي خود به کسب درآمد بپردازندن مهارتتا بتوانند با یادگیري ای ندبود

مند به یادگیري ههایشان، شخصاً عالق گیري از مهارت ترتیب آنها با موفقیت در بهره

  . شدند هاي سطح باالتر میمهارت

د از مزایاي توانستند راندمان بهتري داشته باشن مددجویانی که می   در این طرح

برخوردار ... پرندگان از قبیل بلدرچین، کبک و قرقاول ودیگر از قبیل نگهداري سایر 

نیز معتقد ) 2014(و کونور و بنت گودلی ) 2017(نجفی زاده و کوهن . خواهند شد

بودند که کارآفرینی اجتماعی عالوه بر امکان دستیابی به اشتغال پایدار امکان یادگیري 

جنبه اثرگذار . سازد م میهاي مختلفی که براي مددجویان مناسب است را فراهمهارت

چرخه فقر اصطالحی است که براي توضیح شرایط . دیگر از بین بردن چرخه فقر است

خود فقر  فقر با«: توان گفت درك بهتر آن می براي. رود به کار می  فقر  بازتولید فقر در اثر

  .»آورد به همراه می
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نوآوري اجتماعی مورد بررسی، در این پژوهش توانست نه تنها با حمایت از اشتغال 

هاي محروم اجتماعی آنها را از فقر دور کند بلکه با زمینه سازي براي مشارکت  گروه

مددجویان براي حضور در اجتماع، موجب شد تا آنها احساس تعلق به اجتماع کنند، 

بط معنادار با دیگران برقرار کنند و نسبت به خود احترام قائل شوند و قدر و منزلتی روا

بعبارت دیگر توانمندسازي اقتصادي مددجویان آنها . دند قائل شوخوتوسط دیگران براي 

کند، تصویرشان از  سازد و روند طرد اجتماعی را معکوس می را به خود متکی می

بخشد و نتیجه مهم آنکه آنها را با جامعه اصلی  د میخودشان و عزت نفس آنهارا بهبو

بطورکلی عالوه بر آنکه این طرح به ایجاد اشتغال و بهبود درآمد مددجویان . کند ادغام می

بخشی از مشکالت مناطق نیز انجامید و همچنیناین هدف کمک کرده، به بهبود تغذیه 

این جنبه با . نیز بهبود یافت بهداشتی آن مناطق مرتفع گشت و فضاي فیزیکی آن مناطق

ها نیز معتقدند کارآفرینی اجتماعی فقر  همراستاست، آن) 1397(نتایج رمضانی و همکاران 

  . کند دهد و چرخه فقر را قطع می نسلی را کاهش می بین

افراد خیر و . جنبه دیگر نوآوري صورت گرفته، تغییر مؤثر شیوة کمک خیرین بود

در کمک به افراد محروم این مناطق به صورت مقرري و  مراکز خیریه معموًال سعی

ی همچون تنبلی و عدم پویایی یها ها وابستگیاند، اما این کمک سبدهاي غذایی داشته

در این راستا محققان سعی کردند از ظرفیت خیرین استفاده کرده و  .کردهمیایجاد 

توان به آن اشاره  که می جنبۀ دیگري. دنبرخی دیگر از نیازهاي خانوارها را تأمین کن

 هاي مختلف زنجیره تأمین مواد ارگانیک کرد، پایدارسازي فرآیند با ارتباط بین بخش

با توجه به نتایج مناسبی که از مرحلۀ آزمایشی طرح خودکفایی مرغی در مناطق . است

فرحزاد و خاورشهر بدست آمد و به مرور زمان که فرآیند توسط طرفین عرضه و تقاضا 

منظور سامان دهی و پایدارسازي فرآیند، طرف  ته شد، محققان تصمیم گرفتند تا بهشناخ

د و بنابراین یک چرخه تولید و نطرف عرضه متصل کنبه تقاضا را به طور مستقیم 

  .مصرف کامل شکل گرفت

توانند به طور  بطور خالصه این مطالعه نشان داد که چگونه نوآوران اجتماعی می

این . قاي توانمندي افراد، روي فقر و پیشرفت جامعه تأثیر بگذارندمنحصربفردي با ارت
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مطالعه موردي یک مثال خوب از این موضوع است که چگونه تعداد کمی از افراد با 

این . توانند تاثیرات بزرگی بر کاهش فقر داشته باشند کمترین هزینه در یک جامعه می

ها نه تنها تأثیر مهمی بر مشکالت  تنوآوري از طریق به اشتراك گذاشتن دانش و مهار

نشین  اجتماعی و کاهش فقر داشت، بلکه باعث ایجاد انگیزه براي افراد در جوامع حاشیه

این افراد پس از اعمال این دانش و مهارت جدید در کسب و کار موفق به . شود مینیز 

کسب درآمد براي خانواده و ایجاد ارزش شخصی و عمومی در زندگی خود و 

شوند و بدین ترتیب  رافیانشان و همچنین احساس کنترل بر سرنوشت خود میاط

  . آید هاي جدیدي در جهت رشد جامعه و کاهش فقر پدید می نگرش

خدمات اجتماعی  و این طرح همچنین وضعیت فرهنگ، غذا، آموزش، بهداشت

از جمله  مزیت دیگر این طرح آن بود که تمام اعضاي خانواده،. مددجویان را ارتقا داد

کاهش فقر یک فرآیند بلندمدت است و .توانستند در آن شرکت کنند کودکان و زنان، می

مدت را داشته باشیم؛ به طور معمول دهها سال طول  ما نباید انتظار موفقیت در کوتاه

شود عالوه  بنابراین توصیه می. کشد تا بتوانیم چرخه فقر را بطور کامل از بین ببریم می

ها از جمله فرهنگ در مناطق مورد نظر  ایجاد اشتغال، به ارتقاي سایر زمینه بر توجه به

تا این فرآیند بصورت پایدار تداوم یابد تا بدین ترتیب بر عوامل عمیق  ودتوجه ش

  .شوند، غلبه شود ساختاري که موجب تحریک و تقویت فقر می

کار براي تداوم کار آمده در فرآیند  هاي پیش ها و چالش با توجه به آنکه محدودیت

سازي نوآوري اجتماعی خودکفایی مرغی در  هاي پیاده مؤثر است، در ادامه برخی محدودیت

:هاي مختلف چرخه و برخی راهکارها براي حل آنها مشخص شده است بخش

مددجویان بدون توجه به سودآوري آتی  یگاه(مالی مددجویان کمبود سواد-

  .)پرداختند ها می ف گوشت مرغها در تولید تخم مرغ، به مصرمرغ

.)یکبار اتفاق افتاد و دوازده مرغ یک خانواده تلف شد(ها  بیماري مرغ-

  ها ها و تلفات مرغحمالت روباه-

که پس از شروع  با توجه به این(کننده تخم مرغ محلی در امور  دخالت توزیع-

منظور  به ،)کار مددجویان، سود فرد مزبور کم شده بود، وي سعی در کارشکنی داشت
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حل این چالش از این فرد بعنوان پخش کننده تخم مرغ تولیدي مددجویان استفاده شد 

  .برد صورت گیرد-تا یک بازي برد

با توجه به وجود افراد معتاد در بین (عدم همکاري برخی از ساکنان مناطق -

ه ها، این تفکر وجود داشت که نوآوران اجتماعی سعی در معرفی معتادین ب خانواده

  )پلیس دارند

ها  با توجه به آنکه پس از رونق کار مددجویان، آن. کارشکنی مافیاي زباله-

منظور  به. گرفتند اقبالی به جمع آوري زباله نداشتند، مورد کارشکنی مافیاي زباله قرار می

.و کمک نیروي انتظامی استفاده شد یادشدهحل این چالش از فشار ساکنان مناطق 

اهپیشنهاد

که نوآوري اجتماعی یک مداخله عملی مناسب براي پرداختن به  توجه به اینبا -

تواند به عنوان یک ابزار در حوزه مددکاري  شود، می پیچیده اجتماعی تلقی میمسائل

هاي بلندمدت و پایدار مورد توجه قرار گیرد، بدین روي  حل اجتماعی جهت ایجاد راه

وضوع نوآوري اجتماعی به مثابه ابزار م درهاي بیشتري شود پژوهش پیشنهاد می

  . مددکاري اجتماعی انجام شود

هاي مختلف، نقش موثري در  اقدام پژوهی با ترکیب روشهچنین از آنجاکه-

با هدف ... هاي افراد و تغییر و بهبود شرایط اجتماعی، توانمندسازي، تقویت مهارت

پژوهی بیشتري در این  اقدامنماید، مناسب است مطالعات  مددکاري اجتماعی ایفا می

  . حوزه صورت گیرد

با توجه به آنکه این مطالعه صرفًا منطبق بر چرخه یک نوآوري اجتماعی انجام -

  . هاي نوآوري اجتماعی دیگري نیز بررسی گردد گردد چرخه شده است، پیشنهاد می

د گـرد  نهایتاً آنکه کاهش فقر یک فرآیند بلندمدت و زمانبر اسـت، پیشـنهاد مـی   -

  .پس از طی گذشت زمان، اثربخشی این راهکار، مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد
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