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  مقدمه مترجمین
هـاي جدیـدي دارد کـه بـراي رسـیدن بـه        نوآوري اجتماعی اشاره بـه ایـده  

وري اجتماعی عبارتسـت از:  آیند. به عبارتی نوآ هاي اجتماعی بکار می هدف

شـان بـرآورده کـردن یـک نیـاز       هاي نوآورانه و خـدماتی کـه انگیـزه    فعالیت

شـان اجتمـاعی    هایی که هدف اولیـه  اجتماعی است و مدام از خالل سازمان

تـوان گفـت کـه     تر مـی  عبارت ساده بهاست، در حال اشاعه و بسط هستند. 

ت. نوآوري اجتمـاعی راهـی   نوآوري اجتماعی در راستاي منفعت جمعی اس

وجـود آوردن امکانـات    بـه  -1است براي حل مشکالت اجتماعی از طریق: 

جدیدي که موجبات پیشرفت و راحتی افراد در زندگی فردي و اجتماعی را 

هاي شغلی جدید از طریق مهـارت و   وجود آوردن موقعیت به -2فراهم کند. 

وقعیت اجتماعی افـراد در  هاي جدید کار که به پیشرفت و بهتر شدن م شیوه

  کند. مشاغل کمک می

ي نـوآوري در   در زمینه 1اشکتاب قدرت نوآوري اجتماعی ابتکار مرکز 

یک چـارچوب جهـت    2استفان گلداسمیت کندي هاروارد است.ي دانشکده

هدایت و راهنمایی دولت، عملگران بخش غیرانتفـاعی و خصوصـی فـراهم    

ویق بـه تجدیـد نظـر دربـاره چگـونگی حـل       کند و همچنین آنان را تشـ  می

    کند. ترین مشکالت عمومی در جوامع امروزي می سخت

 100نویسنده، تحقیقات گسترده، و مصاحبه با بیش از  يبر اساس تجربه

                                                             
1. Ash 
2. Stephen Goldsmith 
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هاي دولتی، خصوصی و غیرانتفـاعی از سراسـر    تن از رهبران ارشد از بخش

ر از مطالعات موردي سرشاهاي کشور، کتاب قدرت نوآوري اجتماعی  بخش

  خدمات اجتماعی است. يهاي مفید براي ارائه بخش و گویا و استراتژيالهام

ي و مـدیر برنامـه   "1دنیـل پـاول  "اسـتاد کرسـی    "استفان گلداسـمیت "

ي امـور دولتـی کنـدي در دانشـگاه     نوآوري در دولـت آمریکـا در دانشـکده   

سـت، داراي جایگـاه   باشد. گلداسمیت، که خود یک کـارآفرین ا هاروارد می

هـاي  عنوان رهبري ملی، فراي بخـش  همتایی است که توانسته با مسائل بهبی

هـاي بـزرگ   هـاي انتفـاعی و سـازمان   مختلف مانند بخـش دولتـی، شـرکت   

 غیرانتفاعی و بشردوستانه، مواجهه داشته باشد.

شـهر قـرن   "توان به کتاب در میان دیگر تالیفات استفان گلداسمیت، می

ي جایزه نیـز  و کتابی که برنده "2کم: رستاخیز شهرنشینی در آمریکاویبیست

 "3حاکمیت از طریق شبکه: شـکل جدیـدي از بخـش دولتـی    "گشته است، 

المللـی بسـیاري    اشاره کرد، که هر دو کتـاب تاییـد، تصـدیق و جـوایز بـین     

  اند. دریافت کرده

جوامـع   کتاب حاضر ابزار مناسبی براي کارآفرینان مدنی در جهت ایجاد

هاي نوآورانه براي مشکالت عمومی و اجتماعی است.  حل سالم و ترویج راه

 و، خیـرین ، کارآفرینان اجتمـاعی ، مقامات دولتیبه  اجتماعی نوآوري قدرت

اجتماعی خود را در مواجهه با مسائل تغییر  بینش کند تا شهروندان کمک می

مقابلـه بـا    بـراي  وثرطور م به توان می دهد چگونه نشان می گلداسمیت .دهند

هاي جدید براي همکـاري در   کاوش راه به ،کشور و جهان يرو پیشمسائل 

  را بهبود بخشید. و نقاط قوت ها پرداخت سراسر بخش

خواهنـد تـاثیري قدرتمنـد در جامعـه      براي نـوآوران اجتمـاعی کـه مـی    

 .شود که کتاب قدرت نوآوري اجتماعی را مطالعه کننـد  بگذارند، توصیه می

تفان گلداسمیت ابزاري ضروري براي کمک بـه کارآفرینـان مـدنی بـراي     اس

                                                             
1. Daniel Paul 
2. The Twenty-First Century City: Resurrecting Urban America 
3. Governing by Network: The New Shape of the Public Sector 
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  کند.  فراهم می هاي خود و تولید بهترین نتایج ممکن عملی ساختن ایده

در دنیاي کنـونی بـراي پیشـرفت در     بر این باورند که نوآوران اجتماعی

 هاي کلیدي و حیاتی نظیر آموزش و پـرورش و اقتصـاد، بـه ابزارهـاي     زمینه

متفاوت و جدیدي نیاز است که در این کتاب به چندین مورد از این ابزارها 

بشردوسـتان و  واقعی مسـتلزم آن اسـت کـه     هاي پیشرفتاشاره شده است. 

  اي در جامعه انجام دهند. جسورانه اتاقدام شهروندان

ویژه منابع فارسی در این حوزه به لحاظ نوپا بودن آن، یکی از فقر منابع ب

اي است که عالقمندان ایـن حـوزه (اعـم از دانشـجویان و      اي جديه چالش

پژوهان و یا متقاضیان استفاده از این دانش)، بـا آن دسـت بـه گریبـان      دانش

پیش رو دارید، یکی از همین منابع معتبري است که بـدلیل  کتابی که هستند. 

کاربردي را تواند بخشی از نیاز به این دانش  فرد آن، میهاي منحصر ب ویژگی

سازي نوآوري اجتماعی در جامعه پوشش دهـد. از ایـن رو،   پیاده يدر زمینه

تصمیم بر ترجمه این کتاب گرفته شد تا از این طریق نیـاز مـذکور را بتـوان    

پژوهشی و در عین حـال  -آموزشی يخور داد. در واقع، یک بستهپاسخی در

ي نـوآوري   گران حوزه کاربردي است که هم براي مدیران و هم براي تحلیل

  بسیار راهگشا خواهد بود.

از آنجایی که بسیاري از نکات مطروحه توسط نویسنده، نمود عینـی در  

زبانان داشته  ایران داشته و یا نیاز به توضیحات تکمیلی براي فارسی يجامعه

اند که با توجه به دانش تخصصی خود و مطالعات  است، مترجمین سعی کرده

مترجم در پاورقی  ي نکات و نقدهاي خود را به صورت اضافه جانبی فراوان،

مترجم بوده است. امیدواریم ي اضافه 500ه نمایند که حاصل آن بیش از ئارا

مترجم براي خوانندگان مفید واقع شـود. ایـن    يترجمه و اضافه ياین شیوه

ی ن پژوهشـ وشیوه توسط استاد بزرگوار، جناب اقاي دکتر عادل پیغامی معـا 

جا برخود السالم به مترجمان معرفی شد که در همین دانشگاه امام صادق علیه

  دانیم تا از ایشان کمال تشکر و قدردانی را داشته باشیم.   الزم می

شد. بر این کتاب بدون لطف و سخاوت افرادي چند میسر نمی يترجمه
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امی و جناب دانیم از اساتید بزرگوار جناب آقاي دکتر عادل پیغخود الزم می

اصغر پورعزت که با نظرات علمی خود بر غناي علمـی کـار    آقاي دکتر علی

گـزاري نمـائیم. همچنـین مترجمـان برخـود الزم      مترجمین افزودند، سـپاس 

دریغ و خالصانه بسـیاري از دانشـجویان، همکـاران و     د از زحمات بیندان می

جنـاب آقـاي    پـرور،  دوستان ارجمند خویش، بویژه جناب آقاي عرفان سبزه

احمد افتخاري، سرکارخانم محبوبه صفاري، جنـاب آقـاي آرمـین گلچـین،     

سرکارخانم مرضـیه مصـلحی، سـرکارخانم لیـدا فریـاد، سـرکارخانم شـبنم        

مکـرر   ينوروزي و سرکارخانم نفیسه رسـالت کـه در بـازخوانی و مطالعـه    

کتـاب بـه مترجمـان کمـک کردنـد،       يهاي تایپ شده و بهبود ترجمه نسخه

  دردانی نمایند.ق

عیـب و نقـص نخواهـد بـود؛ از ایـن رو،      حاضر بـی  يشک، ترجمه بی

آن بـه مترجمـان، بـه     يگرا و ارائه کسانی که با نقد کمال يپیشاپیش از همه

  نماییم. گزاري می کنند، صمیمانه سپاس هاي بعدي کمک می اصالح نسخه
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اند، ه در به ثمر رسیدن این کتاب سهم داشتهک قدردانی خود را از تمام کسانی

 و اس.جان بنیاد"در  "2الیس پائوال"و  "1ایبارگوئن آلبرتو"نمایم. از  ابراز می

-ها و هم از گردهمـایی تشکر ویژه دارم، که هم از پژوهش "3نایت ال.جیمز

برد کارآفرینی مـدنی   در جهت پیش "4هاروارد کندي يدانشکده"هاي ما در 

و  "6سـایمن  کـیم "و  "5کـرش  ونسـا "ردند. من مرهون زحمـات  حمایت ک

به جهت در اختیار گذاشتن تجارب و  "7نیوپرافیت"شان در شرکت همکاران

خـاطر   شان براي ترویج کارآفرینی اجتماعی هستم. سپاس فـراوان بـه  دیدگاه

 مـائورین "، "8اسـتیرمن  کیتلـین "خصـوص   همکـاري مـداوم همکـارانم، بـه    

و  "12کـپالن  امیلـی "، "11سـالیوان .او کـارا "، "10مرشاند یناکریست"، "9گریفین

ــاب ذوق و وقــت گذاشــتند:  دانشــجویان دانشــکده   ي کنــدي کــه بــراي کت

  ، "15نــاکس  اســکات"، "14اســکات شــریل "، "13گــراث مــک انــدریا"

                                                             
1. Alberto Ibargüen 
2. Paula Ellis 
3. John S. and James L. Knight Foundation 
4. Harvard Kennedy School 
5. Vanessa Kirsch 
6. Kim Syman 
7. New Profit 
8. Caitlin Steirman 
9. Maureen Griffin 
10. Christina Marchand 
11. Kara O’Sullivan 
12. Emily Kaplan 
13. Andrea McGrath 
14. Cheryl Scott 
15. Scott Knox 



۱۴   اجتماعی نوآوری رت قد 

. "4فلین جانیس"و  "3هیلیس اندرو "، "2روبنستاین سامانتا"، "1چان استفان"

 خـدمات  شـرکت "ي رم و اعضاي هیئت مـدیره عالوه مایلم از پرسنل محت به

دنبال یـافتن راهکارهـایی بـراي حمایـت از      که هر روز به "5اجتماعی و ملی

  روح مدنی آمریکا هستند، تشکر کنم.

و همکـارانش در   "6برونـر  الیسـون "هاي خاطر راهنمایی کتاب حاضر به

نظر ي کتاب و همکاران و دوستانی که بر نسخ اولیه "7بیس جوزي"شرکت 

 گـرگ "، "9دایلولیو جان"، "8برداچ جفري"اند، مانند را مرور کردهداده و آن

  ، بسیار بهتر شده است."11اگرز بیل"و  "10دیز

به جهت  "13هارتمن فرانک"و  "12مور مارك"من تقدیر بیکرانم را نثار 

ي کـارآفرینی  واسـطه  نشست اجرایـی در مـورد تحـول شـهرها بـه     "رهبري 

شـان در  براي تعهدات فراوان "15اجرایی نشست"ي و تمامی اعضا "14مدنی

هاي کتاب از تعامالت نمایم. بهترین ایدهها بحث و مذاکرات، میقبال ساعت

این کتاب بـدون نبـوغ    نگارش در جلسات فوق بدست آمده است. همچنین

ي بـیش از یکصـد کـارآفرین مـدنی، شـهروندان،      بخش و عـزم و اراده الهام

اعی و همچنین مقامات بشردوسـت کـه تجـارب و    دولت، موسسات غیرانتف

شـان ناگفتـه   هایشان را در اختیار ما قرار دادند و بسیاري دیگر که نامآموخته

  پذیر نبود. ماند، امکان

ــیم"از  ــین ت ــرك گل ــی"و  "16ب ــ جیج ــزاري   "17سرجگ ــه در برگ ک

                                                             
1. Stephen Chan 
2. Samantha Rubenstein 
3. Andrew Hillis 
4. Janice Flynn 
5. Corporation for National and Community Service 
6. Allison Brunner 
7. Jossey-Bass 
8. Jeffrey Bradach 
9. John DiIulio 
10. Greg Dees 
11. Bill Eggers 
12. Jossey-Bass 
13. Frank Hartmann 
14. Executive Session on Transforming Cities through Civic Entrepreneurship 
15. Executive Session 
16. Tim Glynn Burke 
17. Gigi Georges 
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کـنم.  یبسیار و در تألیف این کتاب همکاري نمودند، تشـکر مـ  هاي  مصاحبه

 يموسسه"در  "1مهمان عضو"عنوان  ، تمام سال گذشته را بهگرجسجیجی 

 "3هـاروارد  کنـدي  يدانشکده در دموکراتیک حاکمیت و نوآوريبراي  2اش

 ویلیـام "به رئـیس جمهـور    "4ي کاخ سفیددستیار ویژه"عنوان  گذراند. او به

 کـالج "ز خـدمت کـرد. جیجـی، داراي مـدرك کارشناسـی ا      "5کلینتون جی

ي روابط عمـومی و  دانشکده"از  "7دولتی امور ارشد کارشناسی"و  "6ولزلی

  است.  "8الملل وودرو ویلسون در دانشگاه پرینستونبین

ي تیم گلین برك که در پژوهشی بر روي خالقیت اجتماعی در موسسـه 

-دانشکده"التحصیل کند، فارغي کندي هاروارد همکاري میاش در دانشکده

ــی ي ــی التتحص ــات تکمیل ــی مطالع ــک سیاس ــک م ــگاه  "9کورم در دانش

ي اسـت و مـدرك کارشناسـی خـود را در رشـته      "10بوستون ماساچوست"

در  "13هیـل  چپـل "در  "12شـمالی  کارولیناي دانشگاه"از  11بهداشت عمومی

  دریافت کرده است. 1997سال 

کنم. جـاي  شان تشکر میخاطر محبت و حمایت ام بهدر آخر، از خانواده

ي مسافرت خانوادگی من به کار بـر روي ایـن کتـاب    جب نیست که ایدهتع

تردیـد از  هنوز بی "14مارگارت"آور اینجاست که همسرم ختم شد و شگفت

  کند. این جریان حمایت می

                                                             
1. Visiting Fellow 
2. Ash 
3. Harvard Kennedy School’s Ash Institute for Democratic Governance and Innovation 
4. White House Special Assistant 
5. William J. Clinton 
6. Wellesley College 
7. M.P.A., Master of public affairs 
8. Princeton University’s Woodrow Wilson School of International and Public Affairs 
9. McCormack Graduate School of Policy Studies 
10. Massachusetts Boston 
11. Public health 
12. University of North Carolina 
13. Chapel Hill 
14. Margaret 





  

  

  

  

  

  ي نویسندهدرباره

ي نـوآوري  و مدیر برنامـه  "2پاول دنیل"استاد کرسی  "1گلداسمیت استفان"

-ي امور دولتی کندي در دانشگاه هـاروارد مـی  دانشکدهدر دولت آمریکا در 

همتـایی  باشد. گلداسمیت، که خود یک کارآفرین اسـت، داراي جایگـاه بـی   

هـاي مختلـف   عنوان رهبري ملی، فـراي بخـش   است که توانسته با مسائل به

هاي بـزرگ غیرانتفـاعی و   هاي انتفاعی و سازمانمانند بخش دولتی، شرکت

  ه داشته باشد.بشردوستانه، مواجه

، دوازدهمـین  "3اینـدیاناپولیس "عنوان شهردار  گلداسمیت، دو دوره را به

عنوان یکـی از نـوآورترین    شهر بزرگ آمریکا، خدمت کرد و اعتبار خوبی به

-گراي او در احیاي محلههاي تحولمقامات دولتی کشور بدست آورد. تالش

اعی تحسـین برانگیـز   هاي اجتمهاي شهري و تفویض اختیار واقعی به گروه

در  "4بوش"عنوان مشاور مخصوص رئیس جمهور  بود. گلداسمیت، سپس به

عنـوان   و غیرانتفاعی، اصالحاتی بوجود آورد و به 5ایمانی ابتکاري هايبرنامه

رییس شرکت خدمات اجتماعی و ملی تحت ریاست هر دو رئیس جمهـور  

                                                             
1. Stephen Goldsmith 
2. Daniel Paul 
3. Indianapolis 
4. Bush 
5. Faith-based initiatives 

هـاي  ي سیاسی بود که در آن دولت فـدرال، بـه سـازمان    محور در حقیقت یک ایدهي ایمانبرنامه

ها کار دولت را در خصوص حمایت از افراد فقیر، در تنگنـا، و در خطـر   داد تا آنمذهبی پول می

  انجام دهند (مترجم).



۱۸   اجتماعی نوآوری رت قد 

هـا در راسـتاي   الشجا به هدایت ت خدمت کرد. وي در آن "1اوباما"بوش و 

  رسانی دولت پرداخته است.ي خدمتگسترش و تقویت برنامه

شـهر قـرن   "توان به کتاب در میان دیگر تالیفات استفان گلداسمیت، می

ي جایزه نیـز  و کتابی که برنده "2ویکم: رستاخیز شهرنشینی در آمریکابیست

 "3حاکمیت از طریق شبکه: شـکل جدیـدي از بخـش دولتـی    "گشته است، 

  اند. اشاره کرد، که هر دو کتاب تایید و تصدیق بسیاري دریافت کرده

                                                             
1. Obama 
2. The Twenty-First Century City: Resurrecting Urban America 
3. Governing by Network: The New Shape of the Public Sector 



  

  

  

  

  

  پیشگفتار
ي نوآوري، کارآفرینی ي آمریکا، عظمت خود را مرهون روحیهایاالت متحده

پذیري مدنی است که همواره مردم آمریکا را متمایز کرده اسـت.  و مسئولیت

نگر بنا شـده و متعهـد   ي آیندهامان اندیشهملت ما ملتی است که توسط پیشگ

انـد و از  ها بطور مساوي خلق شـده ي انسانهمه"به مفاهیم بنیادي است که 

؛ از جمله حق حکومـت بـر   "حقوق واقعی محروم ناشدنی برخوردار هستند

تـر  گري مـا قـوي  ي آزادي و آزمایشایم چراکه روحیه. ما کامیاب شده1خود

با مشکلی، حتی در ابعاد کوچک، مواجه نبـوده کـه    شده است. آمریکا هرگز

را حل کند یا چالشی که نتواند با آن مقابله کند؛ چرا که مـا همیشـه    نتواند آن

ایم. مهاجرین (از ها از سراسر جهان خوشامد گفته ترینها و باهوشبه برترین

هـاي جدیـد بـه سـرزمین     گذار این کشور گرفته تا امـروز) ایـده   اجداد بنیان

  اند. ترین اقتصاد دنیا کردهرا تبدیل به قوي  اند و آنجدیدشان آورده

خـوبی سـخن گفتـه اسـت،      که استیو گلداسمیت در این کتـاب بـه  چنان

کارگیري خالقیـت در کـار،    ي جمعی را براي بهها، و ارادهآمریکا منابع، ایده

در ترین مشکالتی که اجتمـاع مـا بـا آن مواجـه اسـت،      منظور حل سخت به

هایی که براي مواجهه بـا ایـن   اختیار دارد. اما ما اغلب اوقات توسط سیستم

شویم. واقعیت آنست کـه در  اند، عقب نگاه داشته میمشکالت طراحی شده

هاي قـدیمی، آداب و  علت چسبندگی دولت به ایده کشور ما تغییر معنادار به

                                                             
1. self-government 



۲۰   اجتماعی نوآوری رت قد 

-و مسـئولیت  شود و کمبود وقت و مجدداً نبـود شـفافیت   سنن بازداشته می

دارد. هــر دوي ایــن مــیپــذیري، مــا را از شناســایی و بررســی شکســت وا

مشکالت دلیل یکسانی دارد: گفتمـانی سیاسـی کـه اغلـب توسـط احـزاب       

  گیرد. گرایی نوآورانه را می شود، جاي عملمحور پیش برده میایدئولوژي

بیاییم و تر از همیشه بیرون خواهیم از این دوران چالشی، قوياگر ما می

عنوان ابرقدرت جهان باقی بمانیم، نیاز به تجدید دولت با روح نـوآوري و   به

ي آمریکـا بـوده اسـت. مـا بایـد کـارایی و       ابداع داریم که همیشـه خواسـته  

هـاي  اثربخشی دولت را در مقابله با مسائل قدیمی (از فقر گرفته تا مراقبـت 

هـاي در  تـرین چـالش  تـازه گویی دولت را به  بهداشتی) و همچنین قدرت پاسخ

حال ظهور (از تغییرات آب و هوایی گرفتـه تـا تغییـر فنـاوري) بـاال ببـریم. مـا        

گیري از قدرت کنش مدنی، خـدمات اجتمـاعی و   هر دو را تنها با بهرهتوانیم  می

طـور خالصـه، بـا پـذیرش      و یـا بـه   ي غیرحزبی انجام دهیمحل مشکل به شیوه

  ر این کتاب قرار داده است، به سرمنزل مقصود نایل آییم.  اصول گلداسمیت که د

طور مداوم به کسب  عنوان یک کارآفرین، شما باید به براي موفق شدن به

تواند بهتـر  چگونه کسب و کار من می"و کار خود بنگرید و از خود بپرسید، 

با این تفاوت کـه در   همین موضوع در مورد دولت نیز مصداق دارد. "باشد؟

شان، سالمت-ت، افراد از پایین هرم، موفقیت ما را در بهبود زندگی مردم دول

 -شانشان، و مهمتر از همه، ایمنیيشان، محلهانداز شغلیشان، چشممدارس

دهند. آیا مـا مـردم را در رسـیدن بـه رویاهـاي خـود       مورد سنجش قرار می

وانیم بـه آن دسـت   ي ما است. اگر ما نتترین وظیفهکنیم؟ این مهمتوانمند می

تـوانیم  لنگد و آنچه ما مـی که کجاي کار می یابیم، باید نسبت به شناسایی این

براي رفع نقایص انجام دهیم، مبادرت کنـیم. و پـس از آن مـا بایـد جـرات      

  انجامش را پیدا کنیم.

هـاي  ، مدیریت ما به عادت در آغـوش کشـیدن ایـده   1نیویوركدر شهر 

مدت خو گرفتـه اسـت.   ي حل مشکالت طوالنیبرانگیز براجسورانه و بحث

                                                             
1. New York City 
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اما آنچه به همان اندازه مهم است، اصرار مـا بـر انجـام آزمـایش منـوط بـه       

گویی سفت و سخت است و ما از اعتراف به این که یک ایده  اقدامات پاسخ

ایم. مشکل دولت اغلب اینسـت: وقتـی   بدرد نخور بوده است، ترسی نداشته

که چقـدر غیرمـوثر    شود، بدون توجه به اینجاد مییک برنامه یا یک اداره ای

رود. نیات خوب همیشـه بـه نتـایج خـوب     تواند باشد، هرگز از بین نمیمی

ها بسیار حیاتی اسـت. بـه همـین دلیـل مـا       شوند و فهم تفاوت آن نمی منجر

ما به "ایم. من دوست دارم بگویم،  ها وسواسی بودهآوري دادهتقریباً در جمع

از این گذشته، هـیچ   "آید.داریم. اطالعات به هر روي بدست می خدا ایمان

توان سبب شد یک چیـزي بهتـر کـار کنـد     راهی نیست که بدانیم چگونه می

کند. به نظـر  که در ابتدا بدانیم که اصالً آن چیز چگونه خوب کار می مگر این

، کنـد که گلداسمیت اشـاره مـی  رسد مثل یک فرمول ساده باشد، اما چنانمی

ي منافع خاص مقید بـه وضـع موجـود قـرار     دولت بیش از حد تحت سلطه

اي کـه موجـب حرکـت رو بـه جلـو در      گرفته است و از تغییرات جسورانه

  کند.کشور است، جلوگیري می

-گویی: ما این ترکیب را در تحول سیستم مدرسه ها، پاسخنوآوري، داده

-ي مـوردي در سـوء  عـه عنـوان یـک مطال   حال به اي شهر نیویورك، که تا به

ایم. این ترکیب، مـا را راهنمـایی   کار گرفته شد، بهمدیریت از آن نام برده می

کرد تا سیستم مدیریت عملکرد شهرمان را نوسـازي کـرده و ایـن امکـان را     

وجود آوریم تا بر روي آنچه براي ساکنین شهر اهمیت دارد، تمرکز کنـیم.   به

هاي مدیدي از رده خـارج  قر که مدتاین ترکیب سبب شده فرمول فدرال ف

-ي زنـدگی را نادیـده مـی   هاي هزینهها، و تفاوتها، هزینهشده بود و یارانه

گیـري مقـادیر کـربن    هگرفت، بازنویسی کنیم. این ترکیب ما را وادار به انداز

مان براي ساخت یک شهر با محیط زیست پایـدار  عنوان گام اول در طرح به

هـاي دیگـر دولـت معنـا     ي بخـش مان در همـه هايشکرد و همچنین به تال

ایم تا از دیگر شهرها یاد بگیریم و طور کلی، ما تالش کرده بخشیده است. به

کننده است که برخی از کارهاي ما راهش را به درون این این موضوع دلگرم



۲۲   اجتماعی نوآوری رت قد 

  کتاب پیدا کرده است. 

ن کشـور بـراي   عنوان یکی از تاثیرگذارترین افراد ای استیو گلداسمیت، به

کنـد. در مقـام    ي عظیم شخصی خـود را بیـان مـی   نوآوري در دولت، تجربه

شهردار ایندیاناپولیس، او پیشگامی بـود کـه ادارات را از نـو تعریـف کـرد،      

فایده را قطع کرد، براي احیاي شـهر  هاي بیهاي از رده خارج و هزینه برنامه

عنـوان   ی بکار برد. وي بههاي جدید براي مشکالت قدیمانداز کرد و راه پس

رئیس شرکت خدمات ملی و حامی کارآفرینی مـدنی، همچنـان بـه قـدرت     

عنـوان یـک حـامی بـزرگ      جویـد و بـه  مردم براي بهبود کشـور توسـل مـی   

هـا  داند که تنها با در نظر گرفتن بهترین ایدهگرایی در مقابل تحزب، می عمل

  یج برسیم.توانیم به بهترین نتااز هر دو جناح است که می

گلداسمیت به شدت معتقد به قدرت شهروندان در ایجاد تغییر و نقـش  

تواند در تبدیل رویاها مهمی است که مشارکت بخش دولتی و خصوصی می

به واقعیت داشته باشد. او متوجه است که کارآفرینان شخصی و غیرانتفـاعی  

تواننـد بـه   مـی هـا  که آن برند و ایناز آزادي عمل بیشتر براي تجربه لذت می

هاي اجتمـاعی،  دولت براي استفاده از آخرین ابزار و فناوري، از جمله شبکه

هـا کمـک کننـد.    هاي تجزیـه و تحلیـل داده  خدمات مبتنی بر وب و سیستم

طـور   ایم، این ابزارها نه تنها بـه همانطور که ما در شهر نیویورك بدان رسیده

ي خـدمات بیشـتر بـه    ان و ارائهموثر به دولت در برقراري ارتباط با شهروند

گویی، کاهش ضایعات و  کند، بلکه به حصول اطمینان از پاسخآنان کمک می

  کنند. بهبود اعتماد مردم به دولت نیز کمک می

تـوانیم  در این دوران رقابت، برخی ممکن است استدالل کنند که ما نمی

توانـد  ز نمیهایی را که با نوآوري همراه است متحمل شویم. هیچ چیریسک

اي کـه در اطـراف   هـاي عمـده  با وجـود چـالش   فراتر از خود حقیقت باشد.

-ي حفـظ وضـع شکسـت   توانیم متحمل شویم، ادامهماست، آنچه که ما نمی

هـایی اسـت کـه کـارایی     گذاري بر برنامـه ي موجود از طریق سرمایهخورده

توانـد  ندارند. قسمت خوب ماجرا در هر بحران اقتصادي این است کـه مـی  
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هـاي رونـق   هاي الزمـی کنـد کـه در دوران   دولت را مجبور به برداشتن گام

ي مـا  امـا ایـن بـه همـه    -کـرد  اقتصادي، دولت را قربانی نیروهاي لختی می

  بستگی دارد که فرصت را غنیمت بشماریم.

کـار بـا گـرد هـم آوردن       در این کتاب، گلداسمیت ما را به انجام ایـن  

هاي انتفـاعی و  نی، مقامات دولتی، رهبران سازمانصداي صدها کارآفرین مد

غیرانتفاعی، بشردوستان، فعاالن جامعـه، کارشناسـان نـوآوري و شـهروندان     

هایشـان مملـو از   هر یک از داستان طلبد.عادي از سراسر کشور به مبارزه می

بخـش  هـا الهـام  صورت انفـرادي، آن  بینش از خطوط مقدم نوآوري است. به

-هاي قانعگیريت جمعی، شواهدي قوي در حمایت از نتیجهصور هستند؛ به

  دهند. ي گلداسمیت ارائه میکننده

هـا  آمیزي یک تصویر از جامعه که در آن بهترین ایدهگلداسمیت با رنگ

ناشـدنی و پیکارهـاي   کننـد و در آن، منـافع محـروم   آزادانه رشد و پرواز می

-گیرند، مطلب را خاتمه مینمی ایدئولوژیک بر سر راه نوآوري و تغییر قرار

پـردازي صـرف   نامـد، خیـال  می "1پرثمر شهر"را  دهد.  این آرمان، که او آن

در چنگ ما است. این موضوع  21ي قرن هاي اولیهنیست. در واقع، در سال

براي بدل شدن به واقعیت به مقدار زیادي کار سخت و فکر تازه نیـاز دارد،  

ي ما ح ملی ما است. این فرآیندي است که همهها بخشی از رواما این تالش

توانیم سهمی در آن داشته باشیم و آن دموکراسی اسـت! و خوانـدن ایـن    می
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