
:  و نوآوری برای ایجاد تغییرات اجتماعیتکنولوژی 
مفاهیم و نظریه ها



تلفن،و(روزنامه)رسانههاها،کتابکناردرکهاستمشخص.دارندکشورهارشددرمهمینقشنوآوریوتکنولوژی

تغییرباعثعینههب.کردعوضکلیبهراارتباطاتشکلاینترنت،خصوصاًتکنولوژی،.استتکنولوژیتغییر،عاملبزرگترین

میاتفاقاجتماعیتغییراتآنهادرکههاییروشتغییرباعث.استشدهکنندمیشرکتخیریههادرکهکسانیزندگی

ثروتبهتکنولوژیوسیلهبهE-bayیاومایکروسافتگذارانبنیانومستخدمانمثالعنوانبهانسانهاازبسیاری.افتد

کردنبهتردرتالشتکنولوژیبهدسترسیبانیزترضعیفقشرهایافراددیگرسویاز.اندبردهارثبهیااندرسیدهزیادی

ارتباط،گذاریاشتراکمداری،مشتریموافقت،:ازعبارتندتکنولوژیانتقالقابلکارکردپنج.دارندخودروزمرهزندگی

Hecht)اندشدهشرکتهاازبسیاریتجارتییرویهتغییرباعثگفتاری، اینکهبرمبنیبسیاریمدارک.(2008

است،دهشنیزجامعهدراجتماعیهایبازخوردباعثبلکهشده،اقتصادیرشددرزیادیپیشرفتباعثتنهانهتکنولوژی

Katz)باشدمیموجود 2009).
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Ianchovichina)استمهممقدارهمانبهنیزاجتماعیبخشرشدفقیر،کشورهایدررشدبرای and

Lundstrom با.دباشمیشخصیرشدواجتماعیپیشرفتاقتصادی،رشدشامل"پیشرفت"که،چرا(2009

بهنوآوریویتکنولوژازترکیبیاستفادهبهشروعبسیاری،اجتماعییاشخصیآفرینانکارفکر،افراد،طرزاین

.اندنمودهبزرگیاجتماعیتغییرایجادجهت
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راتتغیاما.دهدمیتشکیلراکارآفرینییشالودهچگونهاجتماعینوآوریکه،داشتهعنوان،(2010)مونشی

تجارتواردارتغییراتایننیزاجتماعیکارآفرینانازباشد؛بسیارینمیاجتماعیکارآفرینیبهمحدوداجتماعی

ویگیردمنظردرتغییرعنصربعنوانراکارآفرینیکافیبطورموجودادبیاتگرچه.اندکردهخودکاروکسبو

چگونگیتندریافبرایکافیتوجهکهآیدمیبنظرامانماید،میبیاننیزراتکنولوژیونوآوریاهمیتهمچنین

اجتماعیانکارآفرینافراد،چگونهیااست،نشدهنوآوریوتکنولوژیتوسطاجتماعیتغییراتوروابطدرتسهیل

پلههمچنینودموراینبیانگرفصلاین.زنندمیاجتماعیتغییراتبهدستخالقیتیاوتکنولوژیازاستفادهبا

خشبدرکه"آشوکایاران"توسطشدهآوریجمعروزبهوزندهاطالعاتکمکبهفرضیهیکساختبسویای

.باشندمیفعالند،هندوستانمختلفهای
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اتتغییربرایمفهومیچهارچوبیکفصلاینجاری،معذالتوشخصیمشاهداتتجربه،طبقبنابراین،•
(TAM)دیویستکنولوژیمقبولیتمدلوباندورااجتماعیشناختینظریهترکیببا.کندمیرسماجتماعی

واهندخدستجامعهدرمثبتتغییربهنوآوریوتکنولوژیترکیبباافرادمختلفرا5باخاصگرایینوعیکما
شاننرانوآوریوتکنولوژیبینطرفهدوارتباطیکماپیشنهادیچهارچوباینکهدهیم،میپیشنهادرازد
غییراتتبهدستقبلیتکنولوژیرویبرگذاشتنخالقیتباافرادکهرسیممینتیجهاینبهما.دهدمی

وراننوآکهباشدمیمشاهدهقابلهمچنیندیگرسویازاما.گردندمیاجتماعیهایبازخوردایجادیااجتماعی
دافاهسرییکمانهایتدر.کنندمیاقداممشابهیهدفبرایجدیدهایتکنولوژیآوردنوجودبهراستایدر
نظریهاختسبرایهاییفرصتایجادجهتبهآیندهتحقیقاتبرایکلیترسیمیکآوردنوجودبهبااثرایندر

.ایمکردهمشخصاجتماعییتغییراتپدیدهبارابطهدرمتفاوتهای
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غییراتتسویبههدایتدرنوآوریوتکنولوژیکهنقشیمورددرکمیشفافیتشد،عنوانقبالکههمانطور•
ولوزیتکنوازافرادعملییاستفادهچگونگیوتئوریتوضیحاتدربزرگیفاصلهیک.داردوجوداجتماعی
برای(1989)ایسنهاردتساختروشنتیجه،در.باشدمیتغییراتایجادبرایامورایندرخالقیتبکارگیری

یایکملشاکهتحقیقاستراژییکبعنوانپایهدانش.استشدهاتخاذمحوریمطالعاتپایهبرپردازینظریه
Yin)شودمیگرفتهنظردرباشدمیانتقاداتوتئوریک،پیشنهاداتساختارهایآمدنبوجودبرایموردچند

گرفتننظردرباموردیچندهایتحقیقکهچراانداستفادهموردتحقیقایندربسیاریموارد.(1994
.ترندکاربردیمختلفهایمثالدادنبدستوموارداینکردنپربراییاتئوریبسطیاوپیشینمطالعات
ثانویهمنابعومشاهداتمصاحبات،همانند،(Yin1994)گردندمیآوریجمعمختلفیهایدرگاهازاطالعات

بهندادشکلدرمابهساختارهابهمطلوبدسترسی.غیرهوشدهمنتشرمقاالتبروشورها،ها،سایتوبمثل
Eisenhardt)استکردهفراوانیهایکمکپردازینظریهدرچندگانههایطرح 1989).

نظریه پردازی7.2



تنهانهافراد.استنظریهایندرباندوراازبزرگکشفدو(1997)بسندگیخودو(1986)اجتماعییادگیری•
Bandura)ندهستدارانیزرادیگرانتجربیاتازیادگیریتواناییبلکهدارند،خودتجربیاتازیادگیریتوانایی

ازیکی(ودخشخصیتجربیاتتادیگرانیمشاهدهبابیشتر)متناوبیادگیریبرایبشرتواناییاین.(1986
Straub)باشدمیاجتماعیشناختتئوریدراساسیمفاهیم 2009, p. "خودشناسی"(1997)باندورا.(629

"یخاصهدفبهرسیدنبرایعملیاتسرییکاجرایوساماندهیدرخودتواناییبهداشتنباور"بعنوانرا
دروفقیتمخرد،هایتجربهکالن،هایتجربهچونعواملیبهبستگیخودشناسیدرپیشرفت.نمایدمیتعریف
امات،ضروریسنفسبهاعتمادوخودشناسیبینتفاوتدانستنزمینه،ایندر.داردموثرحاالتومذاکرهعلم
Straub)نفسبهاعتماد.اندوابستههمبهمفهومدرآنهاکهدانستباید طرفهیکبسیاردیدازناشی(2009
کاریکامانجتواناییبهشخصیکباورمعنایبهخودشناسیکهحالیدرباشد،میخودهایتواناییازمثبتو
.باشدمیدخوشخصیتواناییبهباوراساسبرگیرینتیجهیکخودشناسیواقعدر.باشدمیمعلومشرایطدر

شالوده ی تئوریک7.3
نظریه ی شناخت اجتماعی. 7.3.1



راستاایندرراجدیدمفهومدووی.شدپیشنهاد(1989)دیویستوسط(TAM)تکنولوژیپذیرشمدل
برابرنچندیراویکاراجرایبازدهخاصسیستمیکاینکهبهفردیکباور)"شدهدرکسودمندی":کردمعرفی

انجامکاملصورتبهراکارسیستمیکازاستفادهاینکهبهفردیکباور)"استفادهدرسادگیدرک"و(.کندمی
درموضوعاین.باشدمیتکنولوژیکیفیتیبازهدرقضاوتیکعمدتااستفادهدرسادگیدرک(.دهدمی

دروسیعابعاددرTAM.(Straub2009)استگذارتاثیرآیندهدرخاصیفردتوسطتکنولوژییاستفاده
(Chen)گیردمیقراراستفادهمورداطالعاتمدیریتدرسیمفاهیم

شالوده ی تئوریک7.3
مدل پذیرش تکنولوژی7.3.2



Mann)استمتعددیهایدیدگاهشاملاجتماعیتغییرمفهوم رااجتماعیتغییراتمور،ویلبرت.(1987
یدهپدوارزشهاواحدها،شاملساختارهادرکهکندمیتعریفاجتماعی،هایساختاردرمشخصهمتغیرهبعنوان
Lauerدرشدهاشاره)باشدمیملموسفرهنگیهای نشان"اجتماعیتغییرات"(1991)الئوربرای.(1991

کهداردوجودنگرانیاین.باشدمیانسانهازندگیمختلفسطوحدراجتماعیهایپدیدهدرمتغیرهایدهنده
میتعریفاجتماعیسیستمیکبعنوانجامعهیکغالبااجتماعی،سیستمیکفروپاشییاوتشکیلهنگامدر

Martindale)شود LaPiere)پردازدمیاجتماعیسیستمتخریبوتشکیلبهاغلبمفهوماین؛(1976

"اجتماعیخروجی"یاو"اجتماعیبازخورد"شکلبهاجتماعیتغییراتمفهومازمافصل،ایندر.(1965

عیاجتماهایخروجییاوبازخوردهاازثابتنرخیکشاملاجتماعیتغییراتموردایندر.کنیممیاستفاده
تایراسدررفتاریتغییراتوکردناعمالکردن،درکباوشروععمومیآگاهیافزایشفاکتورازکهباشدمی

.یابدمیادامهزندگیهادربیشترسوددهی

تغییرات اجتماعی7.4



هاینگآهباجامعههمچنین،.آیدپدیداجتماعییاگروهینهادی،ترگستردهوتروسیعسطحدرتواندمیتغییراتاین
LaPiere)گیردمیقرارتغییرمسیردرمختلفهایشیوهبهومختلفهایجنبهنظرازمتفاوتی 1965, p. اینبا.(40

نوعدوتماعیاجتغییرات.باشندنداشتهاهمیتلزوماًدیگریسطحدرباشند،حیاتیسطحیکدرتغییراتاستممکنحال
برایخارجوداخلازهدفمندبصورتکههدفمندواست؛نشدهریزیبرنامهنیروهایومنابعازناشیکهاتفاقی:هستند
Mann)گردندمیتحمیلجامعهبروشوندمیبرانگیختهدلخواهتغییراتایجادیااهدافبرآوردن همچنین،.(1987
Dees)استممکنجامعه 1998;

Dees et al. 2001; Nicholls 2006; Elkington and Hartigan جنبهازمختلف،هایاندازهونرخهادر(2008
بصورتآنهاکهچرا.انداجتماعیهایبخشدرتغییراتعامالناجتماعی،کارآفرینان.شودتغییردچارمتفاوتهای

کارسازیآشدراجتماعیکارآفرینانپتانسیل.کارندحالدراجتماعیتغییراترساندننتیجهبهبرایناپذیرخستگی
;1997استشدهشناختهریزهابرنامهبرایجهانیسطحدرمثبتوداوطلبانهاجتماعیتغییرات Mort et al. 2003;

Bornstein 2005; Dees 2007; Martin and Osberg بهمحدوداجتماعیتغییراتوجود،اینبا.(2007
تغییراتردبسزایینقشگرفتهصورتهایتالشباتوانندمیهمکاروکسبکارآفرینانونبودهاجتماعیکارآفرینان
.باشندداشتهاجتماعی

تغییرات اجتماعی7.4



یاودجدیبازاریابیروشیکجدید،فرایندیکمخصوص،محصولیکازاستفادهوورودبهدارداشاره"نوآوری"
وتوسعهسازمان)داردخارجیروابطیاکارمحلسازمانیروابطکار،وکسباقداماتدرجدیدسازماندهییک

یتکیفیکیاجدیدجنسیکمعرفیبینشومپیترتقابلراستایدر.(OECD،2005اقتصادی،مشارکت
القانهخروشومحصولکهباورندبراینریزهابرنامهاکثرجدید،تولیدروشیکمعرفیومحصولیکازجدید

Damanpour)باشدمیاقتصادیرشدمرکزیتباتکنولوژی،تغییرازنوعدو and Aravind 2012).

رامتدهااین،(2010)ترووهارتمنبریکهوت،.داردوجودریزهابرنامههایتقویمدرزیادی،خالقیتمتدهای
کاملطوربهکهفرضیاتیاساسبرخطیمدلهایایناینکهبرمبنیراتوضیحاینودادهقراربررسیمورد

اننشایزولهصورتبهراخالقیتهاها،مدلاین.انددادهارائهاست،آنمراحلازیکینوآوریواندشدهتعریف
همچنینچهارچوباین.اندشدهخطیمتدهایاینجایگزینجدید،ومعلومکاریچهارچوبیک.دهندمی

.دهدمیارتباطبهمرا(وتجارتعلم)مختلفهایسازمانازمختلفمتخصصین

نوآوری و تکنولوژی7.5



Orlikowski)داردوجودآنتعریفدراندکینظراتفاقجستجو،وتالشسالهاوجودباتکنولوزیبحثدر

یکتکنوروشیاخاصمحصولیدربارهاطالعاتازکالسیکبعنوانتکنولوژیساده،حالتیکدر.(1992
گرفتهنظردرباشد،میمحصولیکتولیدیامحصولیکازاستفادهبرایتکنیکیهایتواناییشاملکهتولید
شاملنولوژیتک.شودمیشناساییتولیدافزارسختیبوسیلهبزرگفضاییدرتکنولوژیبنابراین.شودمی

.باشدمیمفیدکارهایانجامواستفادهتولید،نیازموردهایروشودانشهاها،تواناییتمامی

مالیویلیتحصسالمتی،خدماتهمچنینوبازاریومدیریتیهایقابلیتتولید،افزارنرمشامل،دیگربعبارت
بیانگربخوبییتکنولوژمفهومکهاندرسیدهنتیجهاینبهمتخصصیناکثرها،تفاوتاینوجودباگرچه.باشدمی

یکفیزیکینمایشفقطابزارآالت،وماشینها.باشدمیکارانجامابزاروتکنیککار،انجامچگونگیدانشترکیب
.باشدمیخاصتکنولوژیچندیا
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Orlikowski)داردوجودآنتعریفدراندکینظراتفاقجستجو،وتالشسالهاوجودباتکنولوزیبحثدر

یکتکنوروشیاخاصمحصولیدربارهاطالعاتازکالسیکبعنوانتکنولوژیساده،حالتیکدر.(1992
گرفتهنظردرباشد،میمحصولیکتولیدیامحصولیکازاستفادهبرایتکنیکیهایتواناییشاملکهتولید
شاملنولوژیتک.شودمیشناساییتولیدافزارسختیبوسیلهبزرگفضاییدرتکنولوژیبنابراین.شودمی

.باشدمیمفیدکارهایانجامواستفادهتولید،نیازموردهایروشودانشهاها،تواناییتمامی

مالیویلیتحصسالمتی،خدماتهمچنینوبازاریومدیریتیهایقابلیتتولید،افزارنرمشامل،دیگربعبارت
بیانگربخوبییتکنولوژمفهومکهاندرسیدهنتیجهاینبهمتخصصیناکثرها،تفاوتاینوجودباگرچه.باشدمی

یکفیزیکینمایشفقطابزارآالت،وماشینها.باشدمیکارانجامابزاروتکنیککار،انجامچگونگیدانشترکیب
بهمربوطهکباشدمیشرکتهایفعالیتتمامیشاملتکنولوژیکینوآوری.باشدمیخاصتکنولوژیچندیا

یایافتهرتغییاساساًفرآیندازاستفادهیاتکنولوژیکیجدیدیایافتهتغییراساساًخدماتیاکاالهامعرفی
OECDباشندمیجدیدتکنولوژیکی 2005))
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باهاییسازمانطریقازاساساًبوده،آنپشتاجتماعینیازهایبرآوردنهدفکهنوآورانهخدماتواقداماتاینتمامی
اجتماعینوآوریمفهوم.(Mulgan2007)یابدمیانتشاروتوسعه«اجتماعینوآوری»عنوانتحتاولیهاجتماعیاهداف

میصورتغیرانتفاعیهایبخشدریاشرکتدردولت،دراجتماعینوآوری.استاجتماعیکارآفرینیکنندهمنعکس
Lundstrom)گیرد and Zhou تنهانهگردندمیاجتماعیتغییراتایجادبهمنجرکهاجتماعیهاینوآوری.(2011
Austin)هستندجدیدخودسازیپیادهچگونهدربلکهشدهارائهمحصوالتیاخدماتدر et al. 2006b).هبتث
کنولوژیتونوآوریکمکبهاجتماعیتغییراتایجادبدنبالکههاییسازمانبرایرابسیاریمشترکهایویژگی(2008)

مشتریبهرسانیخدمتبراینهاییتدریجی،هزینه(2انبوه،تاثیرگذاریبرایمیل(1:ازعبارتندکهکردهذکرراهستند
(6روابط؛اساسیقدرتمجددتعریف(5کار؛وکسبمدلبعالوهمالیهایکمک(4مرز؛بدونخدماتارائه(3بعدی؛
نهادینهبرایدولتییاخصوصیهایبخشوجوههایجریانمجددهدایت(7محور؛بازارهایحلراهوبازارهادرشرکت
.نوآورانههایحلراهارائهبرایتکنولوژیخودازاستفاده(8ودلخواه؛تغییراتسازی

استشدهبیاننوآوریموضوعیتباتحقیقپیشینهدرتکنولوژیکیوکاروکسباجتماعی،هاینوآورییهمه
(Lundstrom and Zhou 2011).

نوآوری و تکنولوژی7.5



دررتغییایجادباعثتکنولوژی.دهدمیمابهرامختلفهایروشدرکارهاانجامبرایفرصتاینتکنولوژی
ونوشتنتواناییسازمانهاامروزهتالش،یکساندرجاتبانتیجه،در.استشدهاجتماعیتغییراتتاثیریشیوه

امراینکهگیرند،قرارانسانمیلیونهادسترسدرشبیکدرتوانندمیدارندکهراهاییبرنامهکردناجرایی
Hecht)بودتصورازدورپیشسال15تاحتی دردارند،رااجتماعیتغییراتایجادقصدکهافرادی.(2008
جلوبهورراهیکدادننشانوبیشتراجتماعیتاثیربراینواوریوتکنولوژیکردنترکیبحالدرحاضر،حال
.باشندمیجهانبهاجتماعیتغییراتایجاددر

هاییتوانمنددیگروجدیدهایتکنولوژیدربسیارهایتواناییوجودباکه،داشتعنوانبلوم(2000)روزرن
جادایمجموعه،رهبراساسینقش.استناپذیرانکارجدیدمسیریکبسویحرکتدررهبرینقشسازمانی،
نوانبعنوآوریوتکنولوژی.باشدمیکردنریسکوقبلیهایمحدودیتشکستنهمچنینوجدیدتعهدات

حقوقیطی،محهایزمینهتمامدراجتماعیتغییراتایجادباعثوشدهترکیبیکدیگرباشدهنوآوریتکنولوژی
عمدبصورتنیزمواقعازبسیاریدر.گرددمیغیرهوکشاورزیاقتصادی،رشدبرابری،تحصیالتی،سالمت،بشر،
.شودمیضررایجادباعثعمدغیریا

چهارچوب مفهومی7.6



برایتکنولوژیونوآوریترکیبازمختلفروشنوعپنجیاگرایینوعازمجموعهیکیدهندهنشان7.1شکل
.باشدمیاجتماعیتغییرایجاد
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رینوآئوتکنولوژیبینطرفهدویرابطهیکما

درهمکارآفرینانطرف،یکاز.کنیممیتعریف
ونوآوریفنازتجاریهمویاجتماعیزمینهها

میاستفادهتغییراتایجادبرایموجودتکنولوژی
موارد،بعضیدرنیزفدیگرسویازوکنند

اتتغییرایجاددرجدیدهایتکنولوؤیکارآفرنان
.کنندمیابداعاجتماعی

یرزشرحبهتکنولوژیهاونوآوریهاازنوعپنجاین
:باشندمی



بینکاروکسببخش،CEO)شیواکومامنخالقیتمدل:مثالدارد؛وجوداجتماعیتغییراتامردربسیاریهایاستاداللوشواهد
نظررد.شودمیاستفادهغیرهوهندوستانکشاورزیهایدشواریبامقابلهبرایمخصوصامدلاین(محدودمسئولیتباITCالمللی،
.باشدمیITCدرکشاورزیتجارتبخشبهاستمختصنظریهتجربیاتوسیعبسیارنرخبراساسخودشناسیمفهومگرفتن

یمحلاطالعاتآخرینبهتوانندمیکشاورزانامروزه.دهدمیقرارکشاورزاناختیاردرراخدماتومحصوالتاطالعات،تمامیعمراین
یوسیلهبهراپروسهشکلITCشکل،اینبه.باشندداشتهدسترسیمختلفهایزباندرکشاورزیعلموهوامورددرالمللیبینو

داردمیتغییراتعنواناینتاثیرمورددر،(2005)پاراهالر.استبخشیدهبهبوداجتماعیتغییراتایجاددرجدیدتکنولوژیازاستفاده
میکیکوچیپنجرهتوسطجهانبهوقتتمامدسترسیباکوچکروستاییکساختنمدل،اینهایجنبهترینجالبازیکیکه

به.(345حهصف)ترروشنیآیندهبهتر،زندگیکرده،پیشرفتکشاورزی:شوندمیبندیتقسیمزیرنواحیدرتغییاتاین.باشد
نمیاجتماعیقشربرایفقطاجتماعیکارآفرینیاینکهبرمبنی"(الف2006)دیگرانوآستین"یفرضیهپشتدلیلقویاحتمال
.(CSE-شرکتیاجتماعیکارآفرینی»عنوانتحت)نامیداجتماعیکارآفرینانتوانمینیزراشرکتهااماباشد؛میهمینباشد،

راآنهاتادادخواهندخاصهایواقعیتتحوالتبهنسبتتعهدبهمراهذینفعانازایشبکهوکردهبرقرارتعاملافرادسایرباکارآفرینان
Sarasvathy)نمایندتبدیلجدیدبازارهایمولفهبه and Dew 2005).

تمایالتنهمچنیوآنهاتمایالتدهند؛میتشکیلراذینفعانازایشبکهوکردهترکیبرانوآوریوتکنولوژیکارآفرینان:1پیشنهاد
.کنندمیهمترازاجتماعیتغییراتبهرسیدنبراینیزراذینفعان

تکنولوژی جدید و خالقیت در روش: 1نوع 7.7



هاندی،رهرشی.کنندمیاستفادهاجتماعیتغییرایجادبرایجدیدتکنولوژیازخودجدیدمحصوالتساختدرهمچنینکارآفرینان
ودهیخدماتوفروشیوسیلهبهتغییراینآوردنبوجودحالدر((IITهندوستانتکنولوژییموسسهازالتحصیلفارغیک

سبزیجاتدندارشدباکشاورزاننتیجهدر.گرددمیزندگیکیفیتبهبودباعثکهباشدمیفرآوریقابلوپاکانرژیازمالیحمایت
خودفوقکوتاریبریجدکتر.استقلبمتخصصیکشتیداویدکتر.داشتخواهندبیشتریدریافتیمقدارفصلگرفتننظردربدون

کودکان،ایبردیجیتالیکتبهمانندرابسیارییخالقانهمحصوالتاو.استگرفتههندوستانیتکنولوژیموسسهازفیزیکدررا
.استردهکخلقکودکانخواندنویادگیریتواناییکردنچنداندوبرای...واندرویدهایافزارنرمپاد،آیپد،آیبهمربوطمحصوالت

لقخبهکهدادهتاثیرخودقبلیمطالعاتدرراموجودهایتکنولوژیازموجودعلماجتماعیکارآفرینانکهاستمعلوممواردایناز
ایجادبرایتکنولوژیبهمربوطامورتکمیلومختلفاقداماتدرخودکارآراییبهکارآفرینان.کردخواهدکمکاجتماعیجدیدتغییرات
شخصیتیناسیروانشومذاکرهتوانتجربه،تکنولوژی،علمباشدنترکیبباکهاستخودشناسیاین.دارنداطمیناناجتماعیتغییرات
Dewشودمیموفقیتباعث and Sarasvathy 2007).)

تکنولوژی جدید برای ساخت محصوالت جدید: 2نوع7.8



درجدیدتکنولوژیخلقیااستفادهدردهیسوداحتمالبیشترتکنولوژی،بادرگیرایگذشتهبااجتماعیکارآفرینان:2پیشنهاد
.دارندتغییراتایجادراستای

ودخمنافعآنها.کنندمیمحققرامربوطهاجتماعیهایماموریتحالعیندروبردهنفعخودهایگذاریسرمایهازآنهابراین،عالوه
نگاهبآنهااکثر.شودمیمحسوبسازمانهااجتماعیومالیپایداریبرایمهمیواساسیبسیاربحثکهکنندمیهمترازراجمعو

مثلکردند،ثبتغیرانتفاعیبصورتراخودسازمانی/اجتماعیهای

KnidsGreen Pvt Ltd. Co.,SELCO, Narayana Hrudayalaya, BookBox.

.نیستریگیاندازهقابلخیرهوکمککهکنیمسازیشفافهمگانبرایخواهیممی»:دهدمیتوضیحنارایاناموسسشتیدویدکتر
سازمانینهاتماشاید.استمناسبکاروکسببنیادهایبرمتکیکاراین.میریممیپسکنیم،کاررایگانهمهبرایخواهیممیاگر
بهماپس.کنیممیمشخصراخودزیانوسودحسابهرروزما.کنیممیتنظیمروزانهبصورتراخودیترازنامهکهباشیمجهاندر
.هستیمقائلاهمیتپول

.ستنیمهماششدهتعریفهدفوانگیزهاصالًومیردمیقطعاًباشد،نداشتهسودآوریبنگاهیهراگر»:دهدمیتوضیحادامهدراو
زید،بساپایداریسازمانخواهیدمیاگر.شودمیشماپایانباعثاوقاتگاهیاهدافکنید؛توجهزمانبهکنید،اهداخواهیممیاگر
«.برداریدخودخدماتهزینهکاهشبرایقدمثابتهایتالش.استدرست.کنیداجراشرکتیکمثل

تکنولوژی جدید برای ساخت محصوالت جدید: 2نوع7.8



ود،هندرنفرمیلیونصدهامیاندرخواندنوسوادافزایشبرایباکسبوکاجتماعیماموریتمشابه،بطور
وجودکنیممیدرستکهمحتویاتیازسودتولیدبرایفراوانیپتانسیل»:گویدمیکوتاریبریجدکترآنموسس
کمترزیرانیم،کآغازراشرکتیتاگرفتیمتصمیمباکس،بوکبرایمالیهایکمکبهوابستگیبجایپس.دارد

.کنیدولیدتممکنهرنقطهازرادرآمدبایدپایدار،شرکتیتشکیلبرای.داشتخواهدمالیهایکمکبهبستگی
.دباشفرعیودومماموریتتواندنمیهمسودتولیداماماست،اولماموریتاجتماعیماموریت:دهدمیادامهاو
«.استدومماموریتقطعاًپایداریوجوداینبا

گرعملمطلقسوددهیحالتدربیشترکنند،میگذاریسرمایهنوآوریدرکهاجتماعیکارآفرنان:3پیشنهاد
.بودخواهند

تکنولوژی جدید برای ساخت محصوالت جدید: 2نوع7.8



مقداریبیشینهبهرسیدندرراخودسعینهایتکارآفریناناجتماعی،تغییراتخلقدرخودماموریتبهرسیدنبرای
یهاتکنولوژیشدهدرکسودمندی.کنندمیاستفادهخودروشبهبودبرایموجودتکنولوژیازآنها.کنندمیمردم

(Davis)موجود

واستفادهبروژیتکنولنوآوریبهنسبتافراددرکنتیجه،در.گذاردمیتاثیرنظرموردتکنولوژیآتیبکارگیریبر(1989
Straub)شودمیواقعموثرنظرموردتکنولوژیبکارگیری .Dr)آروراسانجیردکترمثالبرای.(2009 Sanjeev

Arora (www.ashoka.org))استمشغولآمریکاروستاییومحروممناطقدرکرونیکپیچیدهیبیماریدرمانبه.
بوسیلهیراشهریگرانمداوااو.ندارندرامربوطهمتخصصینیاشهردکتربهمستقیمدسترسیکهآنهاییبرایمخصوصا
نفر40کهاوردمیهمگردرامتخصصینازشبکهیکوی،اکوییپروژه.کندمیمرتبطآنهابهارتباطیتکنولوژی
.کندهدایتاندرمبسویبیشتریاطمینانباوراحتیبهرابیماریکتاکندمیمتصلیکدیگربهراروستاییمتخصص
کارآفرینانکاردریملموستغییرایجادباعثاینترنتبهوابستهامکاناتوکامپیوترتلویزیون،خانگی،تلفنموبایل،گوشی
.گشت

میادهاستفاطالعاتاززیادیحجمبهخوددسترسیگسترشبرایقدیمهایتکنولوژیازاجتماعکارآفرینان:4پیشنهاد
.کنند

استفاده از تکنولوژی موجود برای خلق روش: 3نوع 7.9



بارهدرمداوماودهندمینقشجستجودسترسدروموجودهایتکنولوژیبرایمداومبطورتجاریواجتماعیکارآفرینان
ولوژیتکنبکارگیریکهدارندباورآنهااگر.(مناسبخدمات)تفکرندحالدرخدماتدرآورینوعجهتبهافزارشاننرمی

ازدهیبکردنچنداندوبرایوقفهبیتالشدرآنها(شدهدرکسودمندی)شودعملکردشانبهبودباعثتواندمیخاصی
کنولوژیتازاستفادهدرمحاسبهقابلواعتمادقابلوخالقانه،یبرنامهیکبرایفرصتدنبالهمیشهوبودخواهندخود
آنها.هستندوژیهاتکنولارزیابانهواساسینوآورانه،خالقانه،بکارگیریبرایفرصتبدنبالهمیشهکارآفرینان.باشندمیخود

بامتناسبتاکنندمیاصالحویادگیریآزمایش،بهاقدامکرده،اتخاذغیرمرتبطهایحوزهسایرازراتکنولوژیها
Sarasvathy)آموزندمیدرستجربیاتازکارآفرینان.گرددبسترشان تجربیاتازتنهانهافرادوجود،اینبا.(2001
موزندآمیدرسهاییکنند،میعرضهافرادکهآنچهمشاهدهطریقازوخودپیرامونافرادسایرتجربیاتازبلکهخویش،

(Bandura.1986)دربارهشواهدی.گرددمیکارآفرینانیادگیریگسترشوتوسعهباعثاجتماعیسرمایهطریق،بدین
.((Smith2006استشدههدفمنداجتماعیتغییراتدرتسهیلباعثکهداردوجوداجتماعیسرمایه

استفاده از تکنولوژی قدیمی برای محصول : 4نوع 7.10
جدید



حملبرایکهچرخداروسیلهنوعی)ریکشاوباالبرندههایدستگاهبرایکهسامان،بنیادموسسعالم،عرفانمثال،بعنوان
باتریباریکشاوهایکهکرداحساسکند،میفعالیتهندوستانشهرهایسایروپانتادر(رودمیبکارهندوستاندرافراد
وسعهتاینازکهبازخوردهاییبا.دادقرارآزمایشموردودادتوسعهپانتادررااوریهاینمونهاو.باشدکارآمدترتواندمی

بوجوداراییافتهارتقاءوبهترعملکردتوانستنهایتدرکهآوردبوجودآندرراپایداریاصالحاتآورد،بدستریکشاو
هایژگیوی.کندمیایفاتکنولوژیاتخاذوپذیرشدرمهمینقشنظرموردهاینگرانیوبستر.شودعملیاهدافشوآورد

اماگردد،سازمانهایفعالیتبرمبتنیوسازگارپذیرشفرآیندطولدرافرادپیرامونومحیطتاشودمیباعثبستری
Straubنمایندایفاراکنندهتسهیلیارهگشانقشتوانندمینیزافرادیاجمعیهایرسانهالبته 2009, p. 628).).

دربمناستکنولوژییکودادهوفقوگرفتهدیگرهایدامنهازراموجودهایتکنولوژیاجتماعیکارآفرینان:5پیشنهاد
.کندمیتولیدآندادنبهبودباخودقالب

استفاده از تکنولوژی قدیمی برای محصول : 4نوع 7.10
جدید



هتجدرموجودهایتکنولوژیازاستفادهونوآوریبدنبالاجتماعینوآورانتاشدهباعثمنابعکمبودکهشدهگزارش
اینزیراپردازند،میمسئلهحلبهنوآورانههایروشکمکبهکارآفرینان.باشندخوداجتماعیهایماموریتتحقق
تغذیه،برایجامعهاقدام»موسس،(www.sneha.org)فرناندزآرمیدادکتر.داردباالییکفایتوبسندگیخودروشها
یمناطقکند،میفعالیتکودکانوزمانسالمتبهبودبراینشینمسلمانهایحوزهدر«(SNEHA)سالمتوآموزش

استفادهمپالازاتفاقاینبامقابلهبرایسپس.هستنددولتیهایبیمارستاندرزردیبیماریگرفتارکودکانآندرکه
تازهکودکانبرایمادرشیرجایگزینفکربهاوکهشدباعثنشینفقیرمحلهاینمادرانباتجربیاتشمشابهبطور.کرد

این.دهندننوزادابهراخودسینهشیرتوانندنمیمادرانازبسیاریتغذیهنبودسبببهکهدریافتاو.باشدشدهمتولد
.کردآغازممبئیدرراسینهشیربانکوباشدحلیراهبدنبالاوتاشدباعثوضعیت

قدیمییهاتکنولوژیازاستفادهبراینوآورانههایراهکردنپیدابهمجبوررااجتماعیکارآفرینانمنابعبهعلم:6پیشنهاد
.کندمی

استفاده از تکنولوژی قدیمی برای محصول : 4نوع 7.10
جدید



تجوجسبهمجابراآنهاکهآوردمیپدیداجتماعیکارآفرینانبرایراشرایطیمنابع،محدودیتشدهعنوانکههمانطور
:لمعاعرفانازنقلبه.کندمیخودنیازهایرفعجهتبهآنهاازخالقانهیاستفادهودسترسدرهایتکنولوژیبرای

ایدهبهسبتنخیلیمن.باشدمیمندارایینفسبهاعتمادکهاستاینفکرمبهترینگفتمکههمانطورکنیممیفکر»
کهکنممیتشکرخداازودارمخاصیکیفیت.هستنمهایمایدهدیوانه.وسواسمآنهابهنسبتاماندارم،اشتیاقخودمهای
چنگآنهبکهمطمئنمدهم،میانجامراکاریاگرپس.بمانممنتظرموفقیتبهرسیدنبرایبتوانمتاآفریدهصبورمرا

بیاندازید،هراراکاریوکسبشاید.باشندنوآوربایدکارآفرینان.داردوجودتغییراتبهنیازکهاستاینمنظورم.زدخواهم
نهاماطلبد،یمنوآورینیزکسباینامانباشد،زیادینوآوریبهنیازیشایدفروشگاه؛درلباسفروشمثلسنتیکسبی
نیازکپیالًاصوباشدجدیدیچیزجدید،حلراهفکربهبایدشما.باشدنوآوربایدهمیشهبایدکارآفرینامانوآوری،خیلی
.نیستنطورایاصالًامابنامید،ابداعیانوآوریراآنشاید.کنیدشناساییبایدوباشد،داشتهوجوداینسخهشاید.نیست
«.هستیدنوآورینیازمندتازهوجدیدکاریانجامبراینهایتاًاماکنم،نمیبحث

راادهاستفنهایتموجودتکنولوژیازکههستندفکوریهایانسانوگرمحاسبهخالق،اجتماعیکارآفرینان:7پیشنهاد
.برندمیرانومحصوالتخلقجهت

استفاده از تکنولوژی قدیمی برای محصول : 4نوع 7.10
جدید



محصولاختسبرایبلکهکنند،میاستفادهموجودقدیمیتکنولوژیازتنهانهکارآفرینانآنهادرکهمیبینیمرامواردیما
کثالیکهردهکبرقرارمالیتامینقابلودسترسدرسرپایینگهداشتازمدلیکخود،بیمارستاندرشتیداویدکتر.نو
بهدوستانهندرمختلفهایزمینهدردیگرپزشکانباویدیوییکنفرانسبصورتبیمارستاناین.باشدمیبابایندر

همچنینیاجتماعکارآفرینان.گرددمینیزکشورهاروابطبهبودباعثامراینکهباشدمیارتباطدرنیزدیگرهایکشور
یاتادبدربچههابرایکتابیککوتاریبریچدکتر.گذارندمیقدمموجودتکنولوژییکازموجودانتظاراتازفراتر

میایشنمبهغیرهودیگرهایگاهوبیوتیوب،درخودهاییافتهدستونتایجآنهاکل،در.نویسدمیآنسنیمختص
بازدهیکهندباشمیکودکانبرایمصورکتببصورتها،کتاببعضی.باشندداشتهدسترسیآنهابهکسیهرتاگذارند
درخارجیوهندیهایزبانانواعازاستفادهدرنوآوری.دارندآنهاذهندرمربوطهیمقولهکردنملکهدربهتری

.کندمیآزادچنداندوراکشورهادیگربهدسترسی(هابازیوکتابها)محصوالت

تکنولوژی جدید و یا استفاده ی خالقانه از : 5نوع 7.11
یک تکنولوژی موجود برای ساخت محصوالت نو



Pvtباکسبوکفعالیت.بردارنددسترسدروموجودتکنولوژیبکارگیریازفراترراگامبایداجتماعیکارآفرینان LTD

خواندنجربهتاینجادر.کندمیفعالیتزبانشدرکودکهربرایکتابیایجاداجتماعیماموریتسربرکوتاریبریجدکتر
تنهانهباکسبوک.پرینتوچاپشاملکند،پیداانتقالتصویریصوتیرسانههایپلتفورمطریقازتواندمیکهداردوجود

بلکهکند،میدهاستفاکودکانیادگیریتواناییارتقاءبرای(نوآورهایموبایلواینترنتتلوزیون،مثل)موجودتکنولوژیاز
برایتالدیجیتوزیعکانالآخرینازآن.یکندمنوآوریمحصولوفرآینددرنوآوریارائهبرایراتریجدیدهایتکنولوژی
.باشندتهداشدسترسیبدانهمگانتاگیرندمیقرارغیرهووبیوتیوب،برویرامحتویاتها»آ.کندمیاستفادهخواندن
هایتانداسبوکهاآنی.استبودهخوانشیوزبانیهایمهارتازپشتیبانیبرای(انیمیشنیکتاب)بوکآنیهمچنین
زماندرکلمههروشود،مینمایشتصویردرکالمزبانهمانهایزیرنویسباراویکههستندکودکانبرایانیمیشنی

کلشاوادامهدر.شودتقویتناخودآگاهوخودکاربصورتکودکانخواندنهایمهارتتاگرددمیبرجستهخاصیبندی
.کندضبطفردصدایوزمانبهراداستانتواندمیکهکردهنوآوریراکتابزبانهدودیجیتالی

تکنولوژی جدید و یا استفاده ی خالقانه از : 5نوع 7.11
یک تکنولوژی موجود برای ساخت محصوالت نو



ازفادهاستدرنوآوری.استدادهتوسعهخوانندگانهایزباندرداستانتبدیلابزارهایارائهبرایمدلیبوکباکساخیراً
نیآاکنونهم.گرددمیکشورهاسایربهدسترسیارتقاءباعث(بازیکتاب،)محصوالتشانوهندیوخارجیهایزبان
آیموبایل،،DCD/VCDتلوزیونی،پخشازپشتیبانیعیندر.هستندموجوددنیازندهزبان25دربوکباکسهایبوک
.دارندرااندرویدهابرایمناسبهایبازیمثلشدهنوآوریجدیدمحصوالتآنهااینترنت،ها،تبلتپدها،

ازوعنچندیادوکردنترکیبهنگاممختلفیهایمدلکارآفریناناجتماعی،موثرتروترعمیقبازخوردبرای:8پیشنهاد
.داردراباالیشدهیادموارد

حالاینبا.کندمیخوردبازرادیویسTAMینظریهوباندورااجتماعیینظریهازترکیبیباالدرشدهبحثموارد
TAMکندمیکمکبهترقدیمیتکنولوژیازاستفادهباوپردازینظریهشدنبهتربه.

تکنولوژی جدید و یا استفاده ی خالقانه از : 5نوع 7.11
یک تکنولوژی موجود برای ساخت محصوالت نو



جربیاتتواجتماعی،تغییراتبراینوآوریوتکنولوژیبکارگیریازموردچندینتحقیق،پیشینهبرمروریبراساس
برایولوژیتکنونوآوریترکیبمختلفنوعپنجازمتشکلکهکندمیارائهرامفهومیچارچوبحاضرفصلنویسندگان،

برایدیدجتکنولوژیفرآیند؛نوآوریبرایجدیدتکنولوژی:ازعبارتندنوعپنجاین.باشدمیاجتماعیتغییراتایجاد
وول؛محصنوآوریبرایموجودتکنولوژیازاستفادهفرآیند؛نوآوریبرایموجودتکنولوژیازاستفادهمحصول؛نوآوری

رادافاهمیتچارچوباین.محصولوفرآینددرنوآوریبرایموجودتکنولوژیازنوآورانهاستفادهیاوجدیدتکنولوژی
وتکنولوژیبترکیبرایرااقداماتیوبودهخالقانهتفکردرگیرکهکندمیشناساییرا(اجتماعیهایبنگاهیاکارکسب)

نوعرهازپشتیبانیبرایماتوسطپیشنهادچندین.دهندمیانجاماجتماعیتغییراتآوردنبوجودراستایدرنوآوری
ولوژیتکنپذیرشمدلو(اجتماعییادگیریوبسندگیخود)باندورااجتماعیشناختینظریه.استشدهارائهمذکور
(TAM)دیویس هشدبکارگرفتهنظرمانموردچارچوبدر(تکنولوژیاستفادهدرسادگیدرکوشدهدرکسودمندی)

بسندگیخودتاثیرتحتکهاستفرآیندیاجتماعیهدفمندتغییراتبراینوآوریوتکنولوژیترکیبکهگوییممی.اند
میرارقبستریهایتفاوتوخاصسیستمازاستفادهباورخاص،تکنولوژیشدهدرکسودمندیاجتماعی،یادگیریها،

راهینانکارآفرتوسطکهکندمیارائهموجودتکنولوژینوآورانهکاربرددرکبرایاضافیمفاهیمTAMوجود،اینبا.گیرد
.استشدهاندازی

نتیجه گیری



ایفانوآوریووژیتکنولترکیبطریقازاجتماعیتغییراتدرعاملنقشوگذارندمیتاثیرکارآفرینیبرمختلفهایصورتبهبسترها
همچنینوگراندیتجربیاتخود،تجربیاتازکارآفرینانزیراباشد،میرشدیواجتماعیبستری،فرآیندیاجتماعیتغییرات.کنندمی

.آموزندمیهاییدرسمحیط

برایبیشتریاهیافتارتقاءخدماتارائهبعبارتیباشد،میبهترتاثیربرایتکنولوژیازاستفادهکهسازدمیآشکارشدهاقتباسموارد
کنولوژیکیتنوآوریباشد؛میالزمومهمبسیارهمکناردرنوآوریوتکنولوژینقطهایندروجوداینبا.فقیریامحرومجوامعبهکمک

خشبجملهازگرددمیمختلفیهایبخشدرمثبتاجتماعیتغییراتایجادواجتماعیتاثیراتبهمنجرنوآورانه،تکنولوژییا
ساززمینهوهگذاشتذینفعانبرمنفیتاثیرتواندمیمشابهورودیکهباشیمداشتهخاطربهبایدنیزمااما.زندگیآموزش،سالمت،
اساسثابتارتنظ.آوردبوجودمثبتاجتماعیتغیراتبتواندتانمودکنترلدقتبهبایدراتکنولوژیکینوآوری.شودبسیاریخطرات

درعیاجتمابسترهایوجنسیتهامذاهب،ها،قومیتآندرکهداردکشوروفرهنگبهبستگیهدفاینهمچنین.باشدمیهدفاین
.شوندمیواقعموثرهمکنار

موردیالعاتمطبابایدفرضیاتایننظریه،ایجادبرای.استبودهفرضیاتذکرباسازینظریهآغازماهدفکهبگوییمبایدپایاندر
مسیرهاییتوانندمیتالشهااجتماعی،کارآفرینیتغییراتدرنوآوریوتکنولوژینقشبهتوجهبا.گیرندقرارآزمونموردمناسبی

ایجادرایبتادهدمیرافرصتاینعرصهفعاالنبهامراین.آوردبوجودآیندهتحقیقاتدربیشتربررسیومحققانجستارهایبرای
.کنندتالشاجتماعیتغییرات

نتیجه گیری


