
محمدعلی صادقی کیا
پژوهشگر هسته نوآوری و فناوری مرکز رشد

کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق؟ع؟ دانش آموخته 

گریز فناورانه از دوگانه 
کارایی و عدالت

سیاست های نوآوری اجتماعی رسیدگی همزمان به دو مسئله 
کارایی را ممکن خواهد ساخت. عدالت و 

کارایی مقابل عدالت 1- دیوار 
انسان  ها همواره در زندگی خود درگیر مبادله اند. آن ها 
هنگامی که کاالها و خدمات مورد عالقه خود را انتخاب 
کاالها و خدمات -کــه آن ها  می کنند به ناچار دیگر 
هم مورد عالقه شان می باشند- را از دست می دهند؛ 
به عبارت دیگر تصمیم گیری مستلزم تعویض یک هدف 

با هدف دیگر است.
کم است. هنگامی که مردم  این قاعده در جامعه نیز حا
در اجتماع بزرگی زندگی می کنند با مبادالت بسیار 
یادی مواجه می شوند. از جمله این مبادالت بسیار  ز
کارایی و عدالت  مهم در جوامع امروزی مبادله میان 
است. کارایی به معنای آن است که جامعه از به کارگیری 
کثر بازدهی را به دست  منابع کمیاب و محدود خود حدا
که منافع ناشی  می آورد. عدالت نیز به این معناست 
کمیاب به صورت  از به کارگیری منابع و عوامل تولید 
عادالنه و با رعایت انصاف میان افراد جامعه تقسیم 
کیک و عدالت  کارایی به اندازه  شود؛ به عبارت دیگر 
به نحوه تقسیم کیک مربوط می شود. غالبًا هنگامی که 
سیاست های اقتصادی دولت تدوین می شوند این دو 

هدف در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند.

سیاست هایی را در نظر بگیرید که هدفشان توزیع عادالنه تر 
درآمدهای اقتصادی جامعه میان مردم است. برخی از 
این سیاست ها مانند بیمه های بیکاری در تالش اند تا 
به نیازمندترین اقشار جامعه یاری دهند. هر چند فایده 
این سیاست ها رسیدن به عدالت بیشتر است، اما هزینه 
کارایی است. هنگامی که دولت از  اجرای آن ها کاهش 
طریق سیاست های مختلف به توزیع مجدد درآمد افراد 
ثروتمند به سوی افراد فقیر اقدام می کند، در واقع پاداش 
کاهش می دهد و در نتیجه  اقتصادی تالش بیشتر را 
کار کمتر شده و کاالها و خدمات کمتری  انگیزه مردم به 
تولید خواهد شد. به عبارت دیگر هنگامی که دولت در 
کیک اقتصاد را هر چه عادالنه تر تقسیم  تالش است تا 

کوچک تر می شود. کیک  کند، اندازه 
که نوآوری های فناورانه و تجاری  از طرفی نیز می دانیم 
کارایی موجب رشد اقتصادی  ی و  با افزایش بهره ور
می شوند. هر چند که طبق نظریات کالسیک اقتصادی 
مدیریت این گونه نوآوری ها به عهده بازار است اما به 
دلیل اثرات جانبی تولید و قدرت بازار، آنگاه که بازار با 
شکست مواجه می شود ورود دولت در امر سیاست گذاری 
این گونه نوآوری ها ضروری می شود. به این ترتیب توجه 
ی های فناورانه به معنی  بیشتر دولت به تقویت نوآور
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کمتر به عدالت و در نتیجه افزایش  بی توجهی یا توجه 
که  نابرابری های اجتماعی خواهد شد. اما از آنجایی 
کمک به فقرا به بهانه کاهش انگیزه  تالش در ثروتمندان 
کــارایــی نباید موقف شــود، این  ی و  کاهش نـــوآور و 
که با توجه به ضرورت دخالت و  سؤال مطرح می شود 
سیاست گذاری دولت )هنگام شکست بازار )از نگاه 
اقتصاد نئوکالسیک( و شکست سیستم )از نگاه اقتصاد 
تطوری(( در امر نوآوری های فناورانه و نیز محدود بودن 
منابع در دسترس و بده بستانی که میان کارایی و عدالت 
وجود دارد، دولت ها چگونه می توانند پاسخگوی مسئله 

عدالت اجتماعی نیز باشند؟
نوآوری های اجتماعی راه حل های جدیدی )محصوالت، 
خدمات، مدل ها، بازارها، فرآیندها و غیره( هستند 
کردن یک نیاز اجتماعی )مؤثرتر از  که در عین برآورده 
راه حل های موجود(، منجر به قابلیت ها و روابط جدید 
و بهبودیافته و استفاده بهتر از دارایی ها و منابع نیز 

می شوند. به عبارت دیگر، نوآوری های اجتماعی نه تنها 
کنش جامعه  برای جامعه مفید هستند بلکه ظرفیت 
را نیز افزایش می دهند. بنابراین ممکن است شامل 
کاهش فقر یا تبعیض،  شیوه  های جدید فعالیت برای 
یا خدمات و سازمان  های جدید برای مراقبت از بیماران 
باشد. در واقع نوآوری های اجتماعی با ایجاد روابط فراگیر 
که از مناسبت های  میان افراد جامعه به ویژه آن هایی 
کنار گذاشته  اقتصادی، سیاسی، فرهنگی یا اجتماعی 
کاهش نابرابری و در  شده  اند، موجب از بین رفتن و یا 
نتیجه بازگشت افــراد طبقه محروم به مناسبت های 

اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می شوند.
یک عمل هنگامی از مصادیق نوآوری اجتماعی است 

که عناصر پنج گانه زیر را دارا باشد:
تازگی ]1[  .1  

از ایده تا پیاده سازی ]2[  .2  
رفع نیاز اجتماعی ]3[  .3 

اثربخشی ]4[  .4  
کنش جامعه ]5[ افزایش ظرفیت   .5 

 عناصر اصلی و ویژگی های عمومی نوآوری اجتماعی - منبع:
(Caulier-Grice, Davies, Patrick & Norman, 2012, 18)
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آنگاه که بازار با شکست مواجه می شود ورود دولت 
در امر سیاست گذاری نوآوری های فناورانه و تجاری 

ضروری می شود.



1-1. تازگی
که نوآوری های اجتماعی اصیل و بی نظیر  الزم نیست 
که جدید باشند –چه برای حوزه،  باشند. همین مقدار 
کابر- و یا به روش جدیدی مورد  بخش، منطقه، بازار یا 
ک، تازگی ادراک شده  استفاده قرار گیرند کافی است. مال

از سوی واحد پذیرش است.

1-2. از ایده تا پیاده سازی
ی ایده جدید  کاربرد عملی یا پیاده ساز ی  الزمه نوآور
کردن ایده جدید و اجرای  است. در واقع میان فرموله 
عملی و به کارگیری همان ایده در یک خدمت یا ابتکاری 
ی( تفاوت  که به لحاظ مالی پایدار باشد )یک نوآور
ی، اختراع،  ــوآور وجــود دارد. در ادبیات مطالعات ن
ی و انتشار از یکدیگر متفاوت اند. اختراع، ایده  نوآور
کاربرد  ی  محصول/فرآیند جدید یا بهبودیافته و نوآور
که بخش  عملی یا پیاده سازی آن ایده است. انتشار نیز 
ی محسوب می شود مستلزم  متمایزی از فرآیند نوآور
ی است. اغلب اختراع ها منجر  گسترده نوآور پذیرش 
ی ها نیز تنها برخی  ی نمی شوند. از میان نوآور به نوآور
گاهی تمایز  گسترده منتشر می شوند.  از آن ها به صورت 
ی دشوار است و تأخیر زمانی قابل  میان اختراع و نوآور
ی وجود دارد. این تمایزها  توجهی میان اختراع و نوآور
ی  در حوزه اجتماعی نیز وجود دارد. در واقــع، نوآور
ی یک ایده است. از  اجتماعی مربوط به پیاده ساز
ی هــای اجتماعی نیز تنها برخی از آن ها  میان نــوآور
اوج می گیرند، انتشار یافته یا پذیرفته می شوند. برای 
ی های اجتماعی باید در میان مدت  این منظور نوآور
و بلندمدت به لحاظ مالی پایدار باشند )یا حداقل 
پتانسیل آن را داشته باشند(. بنابراین، ایده های 
نویدبخش )که احتمال تبدیل شدن یا نشدن آن ها به 
ی های  ی اجتماعی وجود دارد( متفاوت از نوآور نوآور

اجتماعی هستند.

1-3. اثربخشی
نوآوری اجتماعی باید از راه حل های موجود مؤثرتر باشد؛ 
به عبارت دیگر نوآوری اجتماعی باید بهبود سنجش پذیری 
کیفیت،  کند. این بهبود می تواند در  را در نتایج ایجاد 
سطح رضایت کاربر، کاهش هزینه ها و یا تأثیرات مهم تر از 
قبیل بهبود وضعیت سالمت یا انسجام اجتماعی جامعه 
که نوآوران اجتماعی قادر  باشد. به این ترتیب الزم است 
گروه یا موضوع هدف  به اندازه گیری تأثیر ابتکار خود بر 
باشند. این تأثیر ممکن است ملموس )مثل کاهش تعداد 
که برای چندمین بار مرتکب جرم می شوند(  مجرمینی 
و یا غیرملموس باشد )مانند افزایش اعتمادبه نفس یا 
کاهش احساس انزوا در افراد  عزت نفس در جوانان، یا 
مسن(. معیار اثربخشی نوآوری اجتماعی نیز با ارزش 
که نوآوری به دنبال آن است ارتباط دارد.  اجتماعی ای 
به عنوان مثال کاهش انزوا در سالمندان -که به عنوان یک 
خروجی مطلوب قضاوت می شود- مبتنی بر آن دسته 
که بر شأن و بهزیستی  از ارزش هــای اجتماعی  است 

کید می ورزند. آن ها تأ

1-4. رفع نیاز اجتماعی
ی اجتماعی را از دیگر  که نوآور از جمله ویژگی هایی 
که صراحتًا  ی متمایز می سازد این است  ــوآور انــواع ن
برای رفع نیاز اجتماعی طراحی می شود. تعیین این که 
چه چیزی مصداق نیاز اجتماعی است، به شرایط و 
که غالبًا نیز بحث  ساختارهای اجتماعی بستگی دارد 
ی پیرامون آن صــورت می گیرد. در  گفتگوی بسیار و 
یکرد مبتنی بر نیاز –نیازهای اجتماعی  این قسمت رو
که در صورت برطرف نشدن منجر به  آن هایی هستند 
آسیب های اجتماعی جدی می شوند- برگزیده شده 
است زیرا نیازهای اجتماعی نسبت به مشکالت، فقر، 
حقوق ]6[، نابرابری و خواسته ها ]7[ لنزهای مفیدتری 
کشف نوآوری های اجتماعی هستند. دلیل این  برای 
که نیازهای اجتماعی )برخالف مشکالت  امر آن است 
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کسی دراز نمی کنند  اجتماعی( انگشت اتهام به سوی 
که پاسخگویی به نیازها در راستای باال  ]8[ –هر چند 
یادی برخوردار است، اما  بردن رفاه انسانی از اهمیت ز
کردن نیاز جزء جدانشدنی هویت  نیاز داشتن و تجربه 
و ماهیت انسانی است. همچنین به جای حقوق بر 
نیازها تمرکز می شود زیرا نیازها غالبًا شخصی هستند 
و به جای دولت یا سازمان های غیرانتفاعی به دست 
دوســتــان و آشــنــایــان مرتفع مــی شــونــد. عــالوه بــر ایــن، 
تمرکز بر فقر )که بر ثروت و محرومیت مادی تمرکز دارد( 
که مردم از طریق آن ها منابع را به خروجی  مسیرهایی را 
گفته آمارتیا سن ]9[  تبدیل می کنند نادیده می گیرد. به 
و مارتا ناس بآون ]10[ تمرکز بر فقر از به کارگیری عملکرد 
و قابلیت های انسانی ]11[ عاجز است. عالوه بر این، 
شناخت موجودیت و پویایی  نیاز برآورده نشده به افراد 

کمک می کند تا راه های جدیدتر و بهتری برای برآورده 
که شناسایی نیازها  کنند. هر چند  کردن آن نیازها پیدا 
از طریق رویکرد مبتنی بر کمبود ]12[ -که بر نداشته های 
مردم و جوامع تمرکز می کند- انجام می پذیرد، اما شناسایی 
یکرد مبتنی بر دارایی ]13[  نیازها می تواند حاصل رو
-که بر دارایی ها، قابلیت ها و منابع در دسترس مردم و 

جوامع تمرکز دارد- نیز باشد.

1-5. افزایش ظرفیت کنش جامعه
ی اجتماعی به اندازه هدف یا نتیجه آن  فرآیند نــوآور
)برآورده کردن نیاز اجتماعی به گونه ای مؤثرتر از راه حل های 
موجود( اهمیت دارد. فرآیند نوآوری اجتماعی با ایجاد 
نقش ها و روابط جدید، توسعه دارایی ها و قابلیت ها 
کنش  و/یا استفاده بهتر از دارایی ها و منابع ظرفیت 
ی اجتماعی  جامعه را بهبود می بخشد. فرآیند نــوآور
اغلب متضمن تغییر در روابط اجتماعی -به ویژه در 
گروه های آسیب پذیر،  حوزه حکمرانی- بوده و مشارکت 
که در اقلیت هستند را  گروه هایی  حاشیه نشین و/یا 
افزایش می دهد. در این معنا، نوآوری اجتماعی شامل 
تغییر در روابط قدرت، افزایش قابلیت های اجتماعی-

سیاسی و توانایی استفاده از استعدادها و مهارت های 
که آن هــا را در رفع هر چه بهتر  ذی نفعان ]14[ است 
نیازهای خویش توانمند می سازد. ازآنجایی که این 
ویژگی تعیین کننده اجتماعی بودن یک نوآوری است 
گنجانده شده  در تعریف اصلی نوآوری اجتماعی نیز 
است. وستلی ]15[ این ویژگی را »تاب آوری اجتماعی 
یکی« ]16[ و مولرت ]17[ آن را ابعاد »فرآیندی«  کولوژ و ا
یا »توانمندسازی« ]18[ نامیده است. تیمو هاماالینن 
که  ]19[ و ریستو هیسکاال ]20[ به این موضوع می پردازند 
چگونه نوآوری های اجتماعی »منابع قدرت جمعی« را 
افزایش داده و »عملکرد اقتصادی و اجتماعی« جامعه را 
بهبود می بخشند. بااین حال، این ویژگی از ناشناخته ترین 
که توضیح کمی در  جنبه های نوآوری اجتماعی است 

مورد آن ارائه شده است.

توصیفعناصر اصلی

1( تازگی

نوآوری های اجتماعی یا برای 
حوزه، بخش، منطقه، بازار یا 

کاربر جدید هستند، یا به شیوه 
جدیدی اعمال می شوند.

2( از ایده تا 
پیاده سازی

اختراع )توسعه ایده ها( از 
کاربست  نوآوری )پیاده سازی و 

ایده ها( متفاوت است.

کردن  3( برآورده 
نیاز اجتماعی

نوآوری های اجتماعی صراحتًا 
برای رفع نیازهای اجتماعی 

شناسایی شده طراحی می شوند.

4( اثربخشی

نوآوری های اجتماعی از 
راه حل های موجود مؤثرترند و 

بهبود محسوسی )سنجش پذیری( 
را در نتایج ایجاد می کنند.

5( ارتقاء ظرفیت 
کنش جامعه

با ایجاد نقش ها و روابط جدید، 
توسعه دارایی ها و قابلیت ها و/

یا استفاده بهتر از دارایی ها و منابع 
ذی نفعان را توانمند می سازد.

 Caulier-Grice, Davies, Patrick) :منبع
(& Norman, 2012, 21

13
97

یز 
پای

م، 
 دو

اره
شم

ی | 
اع

تم
اج

ت 
دال

ه ع
نام

صل
ف

53



از جمله مصادیق موفق نوآوری های اجتماعی تجارت 
کشیده  که برای مبارزه با استثمار  منصفانه است ]21[ 
شدن افراد جوامع درحال توسعه توسط سرمایه داران جوامع 
توسعه یافته پا به عرصه وجود گذاشته است. شاید بهترین 
تعریف برای »تجارت عادالنه« یا »تجارت منصفانه«، 
خریدوفروش محصوالتی باشد که در مراحل تولید و فروش 
یست احترام گذاشته می شود.  آن به انسان  ها و محیط ز
استانداردهای سخت گیرانه اجتماعی، زیست محیطی 
کار سالم و حفاظت از  و اقتصادی برای ارتقاء شرایط 
یست منجر به ایجاد شفافیت و تقویت جوامع  محیط ز
جهت ایجاد کسب وکارهای موفق و پررونق و درعین حال 
عادالنه می شود. در واقع هنگامی که محصوالت حاصل 
از تجارت عادالنه را انتخاب می کنیم در مسیر بهبود 

یم. وضعیت جامعه قدم برمی دار
یج  یادی در سراسر جهان به ترو کنون سازما ن  های ز هم ا
و حمایت از این نوع تجارت مشغول  اند. این سازمان ها 
اغلب زیرمجموعه   سازمان جهانی تجارت عادالنه هستند 
که در سال 1989 تأسیس شد. اعضای این سازمان از 
تعاونی  ها و انجمن  های تولیدکننده، شرکت  های بازاریابی 
صادرات، واردکنندگان، خرده فروشان، شبکه های تجارت 
منصفانه ملی و منطقه ای و سازمان  های حمایت از 
تجارت عادالنه هستند. مأموریت سازمان تجارت عادالنه  
WFTO بهبود معیشت و رفاه تولیدکنندگان محروم از 
یج سازمان  های تجارت عادالنه و  طریق ارتباط و ترو

کردن عدالت بیشتر در تجارت جهانی است. مطرح 
تجارت عادالنه سهم قابل مالحظه ای در مبارزه با فقر، 
تغییرات آب و هوایی و بحران های اقتصادی جهانی 

دارد. بانک جهانی گزارش می دهد که بیش از یک میلیارد 
کم تر، زندگی می کنند. نفر با 25/1 دالر در روز و یا حتی 

سازمان تجارت جهانی منصفانه معتقد است که تجارت 
باید با توسعه  فرصت ها به ویژه برای تولیدکنندگان کوچک 
و محروم، برای حل معضالت به صورت پایدار گام بردارد. 
بحران  های اقتصادی جهانی و فقر مداوم در بسیاری از 
یج و تقویت بر اقتصاد منصفانه و پایدار  کشورها لزوم ترو

را در سطح محلی و جهانی تأیید می کند.

2- اصول تجارت عادالنه

2-1. اصل 1: خلق فرصت برای 
سازمان  های دارای سودآوری اندک

کلیدی  ترین اهداف این سازمان  ها  کاهش فقر یکی از 
است. سازمان های امروزی پشتیبان محصوالت کوچک 
کسب وکار خانوادگی،  هستند چه به صورت مستقل، 
کمک می کند تا  کتی. این امر به ایشان  گروهی یا شرا
درآمد خود را در سطح قابل  قبولی استحکام بخشند. 

سازمان  ها برای تحقق این امر، برنامه دارند.

2-2. اصل 2: شفافیت و پاسخگویی
سازمان در مدیریت و مــراودات بازرگانی خود دارای 
شفافیت الزم است. سازمان به تمام ذی نفعان خود 
با توجه به جنبه های امنیتی اطالعات و حساسیت 
کسب وکار، جوابگو است. سازمان دارای روش هایی 

اصول تجارت عادالنه
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از جمله مصادیق موفق نوآوری های اجتماعی تجارت 
که برای مبارزه با استثمار کشیده  منصفانه است ]21[ 
شدن افراد جوامع درحال توسعه توسط سرمایه داران 
گذاشته است. جوامع توسعه یافته پا به عرصه وجود 



کارکنان و اعضای خود را در فرآیند  که مشارکت  است 
تصمیم  گیری فراهم می سازد. اطالعات مرتبط به شرکای 
تجاری در دسترس است. مسیرهای ارتباطی در تمام 
سطوح زنجیره تأمین به خوبی طراحی شده و باز است.

2-3. اصل 3: تمرین تجارت عادالنه
گرفتن مسائل اجتماعی،  تجارت سازمان با در نظر 
اقتصادی و زیست محیطی و سودرسانی به محصوالت 
کوچک اجرا می شود و حداکثر سازی سود با کسر هزینه از 
مسائل فوق صورت نمی پذیرد و هر از گاهی در جلسات 
توسط افراد مسئول و حرفه ای این تعهد یادآوری می شود.
تأمین  کنندگان بــه قــراردادشــان احــتــرام مــی گــذارنــد و 
محصوالت را به موقع و با توجه به تعاریف کیفی مشتری 
ارائه می دهند. تأمین  کنندگانی که بخشی از مبلغ قرارداد 
یافت می کنند، مطمئن  را به عنوان پیش پرداخت در
گر از طریق مسیر تجارت عادالنه معامالت  هستند ا
گرفته باشد، الجرم موجب تقویت تجارت  آن ها انجام 

منصفانه آن ها نیز خواهد شد.
کاال یا بازگرداندن آن با  خریداران قبل از لغو سفارش 
که خطا از  تأمین  کننده مشورت می کنند و در جایی 
سوی تأمین کنندگان نباشد، تمهیداتی برای جبران 
یــان آن هــا اندیشیده می شود و این تضمینی  ضرر و ز

برای ادامه همکاری است.
کاال نیز با  یافت و ارسال  به همین صورت در مورد در
کافی  یکدیگر مشورت می کنند و اطمینان و اعتماد 
کاالهای ارسالی وجود  یاد بودن  کم بودن یا ز در صورت 
دارد. سازمان  ها یک رابطه بلندمدت بر اساس انسجام، 
اعتماد و احترام متقابل در راستای رسیدن به هدف 
تجارت عادالنه، برقرار می کنند و آن یک رابطه متقابل 
پایدار ایجاد می کند. در این شرایط طرفین درصدد 

افزایش حجم تبادل محصوالت برمی آیند.

2-4. اصل 4: پرداخت یک هزینه عادالنه
کرات با آن  که در مذا یک هزینه منصفانه همانی است 
توافق شده است. هزینه منصفانه با در نظر گرفتن قیمت 

تمام شده و بازار معنی می یابد. پرداخت هزینه عادالنه 
از نظر اجتماع نیز مورد قبول واقع می شود.

2-5. اصل 5: اطمینان از عدم استفاده 
کار اجباری کودک یا  کار  از نیروی 

بر اساس کنوانسیون های سازمان ملل استفاده از نیروی 
کار کودک مجاز نیست. همچنین بسیاری از قوانین محلی 
در کشورهای مختلف نیز از این قانون پشتیبانی می کنند.

سازمان ها ضمن اطمینان یافتن از عدم  استفاده از نیروی 
کار اجباری در زنجیره  ی  کودک، از عدم  وجود نیرو کار 

کارهای خانگی نیز اطمینان می یابند. تأمین و حتی 

کار  2-6. اصل 6: اطمینان از عدم  تبعیض، تساوی 
کارگری زن و مرد و آزادی پیوستن به اتحادیه های 

سازمان  ها از عدم  تبعیض در استخدام، پرداخت  ها، 
دستیابی به آمــوزش، ارتقا، بازخرید یا بازنشستگی 
اطمینان می یابند. این تبعیض  ها می تواند بر اساس 
سن، جنسیت، مذهب، معلولیت و عواملی از این 
یه مشخص برای  دست باشد. سازمان  ها دارای یک رو

دستیابی به هدف فوق هستند.

کاری خوب 2-7. اصل 7: اطمینان از شرایط 
سازمان یک محیط کاری امن و سالم برای کلیه کارکنان 
فراهم می کند. داشتن حداقل  های الزامات بهداشتی 
کشورها و سازمان های  کار در قوانین محلی  و ایمنی 
کارکنان  کلیه  ی  کار بین المللی آمده است. ساعت 
کار  باید بر اساس قوانین محلی و نیز سازمان بین المللی 
باشد. سازمان  هایی که تجارت اخالقی دارند این اصول 
کلیه زنجیره تأمین خود نیز جست وجو می کنند.  را در 

2-8. اصل 8: توجه به ظرفیت سازی 
سازمان  ها فرصت  هایی برای یادگیری و افزایش توانایی 
کارکنان و اعــضــای خــود فــراهــم مــی آورنــد. همچنین 
سازمان  های مقید به اخالق تجارت، در زنجیره تأمین 
خود ظرفیت  سازی می کنند و فرصت رشد و یادگیری 

برای آن  ها را نیز فراهم می آورند. 
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2-9. اصل 9: ترویج اصول تجارت اخالقی 
گاهی عمومی یکی از  اطالع رسانی و افزایش سطح آ
وظایف سازمانی است. این امر باعث حمایت سازمان  ها 
از اهــداف و فعالیت ها در تجارت عادالنه می شود. 
همچنین سازمان  ها مشتریان خود را نیز از این اهداف 

گاه می سازند. و فعالیت  ها آ

2-10. اصل 10: احترام به محیط زیست 
کثر مواد اولیه و  سازمان ها جهت تولیدات خود از حدا
منابع پایدار بهره می گیرند و در صورت امکان اولویت 
با تولیدکنندگان یا منابع محلی است. سازمان  ها با 
کاهش  یکرد پایدار از جدیدترین تکنولوژی  ها برای  رو
کثر منابع انرژی  مصرف انرژی بهره می گیرند و از حدا
تجدیدپذیر استفاده می کنند. این امر به کاهش آالیندگی 
محیط زیست کمک می کند. ایجاد حداقل ضایعات به 
محیط زیست نیز از اهداف آن ها است. سازمان ها به دنبال 
یکی نیکی(. یست هستند )و حداقل آسیب به محیط ز
ی هــای اجتماعی آن است  از دیگر ویژگی های نــوآور
یگران متعدد و مختلفی ارتقا می یابد.  که توسط باز
دولت  ها، بخش خصوصی، جامعه  مدنی یا ترکیبی از 
یگران می  توانند هدایت  کننده نوآوری اجتماعی  این باز
ی اجتماعی حــد و مرز  باشند به عبارت دیگر نـــوآور
مشخصی نداشته و می  تواند در تمام بخش  ها یعنی 
بخش عمومی، بخش غیرانتفاعی و بخش خصوصی  
و افراد/خانوار به وقوع بپیوندد و البته رخداد این اتفاق 
یادی از اقدامات  نیز ضروری است. ازایــن رو، تعداد ز
بسیار خالق در مرز بین  بخشی، در زمینه  های مختلف 
و متنوعی همچون تجارت عادالنه، آموزش از راه دور، 
کاهش زباله و عدالت ترمیمی در  ی شهری،  کشاورز
یگر خارجی نیز  حال وقوع است. عالوه بر این، یک باز
می  تواند تسهیل گر ظرفیت نهاد محلی برای بسیج منابع 
ی  ی اجتماعی باشد. این ویژگی نوآور و توسعه نــوآور
اجتماعی، بار مسئولیت دولت در رسیدگی به مسئله 
عدالت را کاهش می دهد و موجب از میان رفتن مبادله 

کارایی و در نتیجه امکان توجه همزمان  میان عدالت و 
به هر دو موضوع می شود.

ی اجتماعی  ــوآور به این ترتیب اتخاذ سیاست های ن
یع مجدد ثروت  توسط دولت به جای سیاست های توز
در پاسخ به مسئله عدالت اجتماعی یا پرورش آن ها از 
سوی جامعه مدنی، به میزان قابل مالحظه ای رسیدگی 
کارایی را ممکن خواهد  همزمان به دو مسئله عدالت و 
ساخت. نوآوری های اجتماعی به این دلیل که ظرفیت 
کنش جامعه را )که به جای ماهی دادن به نیازمندان 
ماهیگیری را به آن ها می آموزد( افزایش می دهند؛ دولت ها 
گزاف و همیشگی برای رفع فقر و  را از صرف هزینه های 
بازگردان افراد محروم به جامعه معاف می کنند. همچنین 
که مطلوب نوآوری اجتماعی  ویژگی مردمی  بودن نیز 
است بار مسئولیت دولت را برای رسیدگی به محرومان 
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کنش  که ظرفیت  نوآوری های اجتماعی به این دلیل 
جامعه را افزایش می دهند؛ دولت ها را از صرف 
گزاف و همیشگی برای رفع فقر و بازگردان  هزینه های 

افراد محروم به جامعه معاف می کنند.


