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 چکیده

کارآفرینی اجتماعی به فرایندی اشاره دارد که طی آن کارآفرینان به ساخت یا تغییر نهادها در سطح اجتماع محلی 

های  یبتخرسوادی،  یبپردازند و با بیان راهکارهایی مفید، برای کاهش مسائل اجتماعی چون فقر، می

های انسانی و  ییداراها و  یهسرماینی اجتماعی با ساماندهی مجدد کارآفر .کنند یممحیطی و غیره اقدام  یستز

ۀ پذیرش مسئولیت اجتماعی ناشی از توسعۀ سریع منزل  بهدهد و  یماقتصادی به نیازهای اجتماعی جوامع پاسخ 

های  بازنگری فعالیت های جدیدند، با یدهاو  فرد منحصربههای  یژگیوکه دارای  اجتماعی انکارآفرینجوامع است. 

رقم اجتماعی  ۀپیامدهای مثبتی را در عرصبخشی سودهای آن به حوزۀ اجتماع محلی، و هدایت اقتصادی جامعه

شود و و اضطراب اجتماعی می ها تنشی مختلف موجب کاهش ها حوزهحضور کارآفرینان اجتماعی در  زنند. یم

لۀ حاضر، تدقیق نظری مفهوم کارآفرینی سازد. هدف نویسندگان مقا یمزمینۀ توسعۀ اجتماعات محلی را مساعد 

ی ا کتابخانههای آن و ترسیم رابطۀ این مفهوم با توسعۀ اجتماعات محلی است. روش مطالعه  یژگیواجتماعی، 

 های کارآفرینی اجتماعی، اثرگذاری آن بر یژگیوین تر مهمکه یکی از  آن استهای نظری حاکی از  است. یافته

 زمینۀدر  شده یزیر تالشی برنامهی توسعۀ انسانی است. اگر توسعۀ محلی را ها شاخصو ارتقای  محلی ۀتوسع

محیطی بدانیم، کارآفرینی اجتماعی با  یستفیزیکی، انسانی، اجتماعی، مالی و ز های یهچون سرما ییها ییتولید دارا

کارآفرینی  ن مسیر،کند. در ای یمساماندهی منابع موجود برای رفع مسائل محلی، ابزار این توسعه را فراهم 

وکار و توانمندسازی  کسبایجاد سالمت، امنیت،  یها کارآفرینانه، تقویت شاخص یها از طریق آموزش اجتماعی

، کاهش جرم و افزایش امنیت ییزا گسترش سوادآموزی، اشتغال ۀو زمین پردازد یمنابع انسانی م ۀجوانان به توسع

های اجتماعی موجود در اجتماع محلی، عالوه بر  یهسرمااستفاده از کارآفرینی اجتماعی با  .کند یمرا مساعد 

سازی در افراد  یتظرفی اعتماد و ساز شبکه، زمینۀ نفس  به اعتمادپیامدهای فردی و غیر ملموسی چون افزایش 

رآفرینی سازد. کا یمکند. این فرایند عالوه بر تقویت اجتماع محلی، مسیر توسعه را نیز هموار  یممحلی را فراهم 

و طردشده مانند زنان،  ای یهحاش یها و خدمات میان گروه ، درآمدمنابع یعبازتوزاجتماعی همچنین موجب 

 .توازن به بستر اجتماع محلی بازگردد شود تامی و ... ن، سالمندان، مهاجرانمعلوال
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 و بیان مسئله مقدمه

 به آنهاگذشته از  اند، اما در داشته کارآفرینان اجتماعی همواره در طول تاریخ حضورتردید  یب

طلبان، پرهیزکاران و یا رهبران بزرگ یاد  ، بشردوستان، نواندیشان، اصالحانعنوان متفکر

های علمی دستاوردهای ایشان توجه شود، شجاعت، دلسوزی  که به جنبه شده و بیشتر از آن می

مفهوم کارآفرینی اجتماعی به فرایندی اشاره دارد که طی زبانزد مردم بوده است.  آنهاو بصیرت 

کاهش  برایراهکارهایی مفید،  بیانپردازند و با  یمآن شهروندان به ساخت یا تغییر نهادها 

بورنستین و کنند ) یممحیطی و غیره اقدام  یستز  یبتخر، سوادی یبمسائل اجتماعی چون فقر، 

مسیر قدیمی که  بودند نیروهایی ین تعریف کارآفرینان اجتماعی،امطابق ؛ (1: 2010دیویس، 

های علمی،  ، موجب رشد جمعیت، شهرنشینی، پیشرفتندزندگی در اروپا را واژگون کرد

، ساماندهی ساختارهای سنتی ی ازپوش چشما ب و انباشت ثروت شدند و نقل و  بهبود حمل

جامعه  این در حالی است کهرا ممکن ساختند.  های موجود اجتماع محلی ییدارامجدد منابع و 

های  که به ارزیابی پیامدهای ناملموس و اجتماعی فعالیت در مواجهه با ایشان، بیش از آن

اقتصاد است،  ۀکه اغلب در حوز آنهاکارآفرینانه بپردازد، از دستاوردهای عینی و ملموس 

آمیز  و مقاومت مسالمت اعتراضنماد  عنوان  بهرا  گاندی ،، اغلب مردمطور مثال  آگاهی دارد. به

متمرکز  اثربخش او ایجاد دستگاه سیاسی غیر ولیکه دستاورد ناملموس  آن  حالبه یاد دارند، 

جویانه را  آمیز و مسالمت اجتماع بود که موجب شد هند توانایی ایجاد تغییر موفقیت ۀدر عرص

، شود یمپرستار شناخته  عنوان  بهاست که  1فلورانس نایتینگل ،دیگر ۀنمون مقدمه(.همان، ) بیابد

ای پرستاران ساخت و تحولی بزرگ در اشتغال  حرفه ۀداند که او اولین مدرساما کمتر کسی می

 6/2که بر اساس آمار در حال حاضر  طوریه ؛ بایجاد کردرستانی و خدمات درمانی بیما

 .(6: 2014نائم، ) رندمیلیون نفر پرستار در سراسر جهان مشغول به کا

مشخص  ۀعنوان اولین نمون  های محمد یونس در بنگالدش به شاید بتوان از فعالیت

ها و اعتبارات خرد به زنان  بانک و اعطای وامکرد که با تأسیس گرامین کارآفرینی اجتماعی یاد

برداشت. بیل  آنها فقرزداییو گامی در جهت  کردروستایی، توانمندسازی ایشان را تسهیل 

آمریکا است که به قدرت نوآوری  ۀمتحد مثال دیگری از کارآفرین اجتماعی در ایاالت 2درایتون

کارآفرینان  ،ا تأسیس کرد. این بنیادفردی در حل مشکالت اجتماعی پی برد و بنیاد آشوکا ر
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، شناسایی کرده و دارندبرای ایجاد تغییر در جامعه خود  مهمیهای  اجتماعی برجسته را که ایده

کند. مثال دیگر ابتکار ابراهیم  هایشان، از آنان حمایت می گذاری بر روی ایده با سرمایه

مصر است. ابوالعیش  ۀنخورد بکر و دستمناطق ( در 1977) 2در تأسیس سیکم 1،ابوالعیش

. کندهای کشاورزی احیا  های بیابانی را با استفاده از روش هکتار از زمین 70موفق شد حدود 

های اقتصادی در  توانند منافع و موفقیت وکارهای مدرن می سیکم نشان داد که چطور کسب

 ،محیطی زیست احترام به مسائلدر زمینۀ بازار جهانی را با شرایط بومی ترکیب کنند و 

وکار کشاورزی را گسترش داد و در سال  . وی کسبگیردشکل میمعنوی و انسانی  یرویکرد

برگزیده شد. نوآوری وی مبتنی بر برتر عنوان کارآفرین اجتماعی   از سوی بنیاد شواب به 2003

ها بود که موجب شد تا  ها و سمن صنعتی شرکت -های کشاورزی حمایت چندجانبه از فعالیت

"معیشت درست ۀجایز"او به 
 شود نوبل یاد می ۀجایزعنوان شبه  که از آن بهاعطا کنند را  3

 (.13: 2014 نائم،)

 ها شرکت، ها یتعاونی اجتماعی در قالب ها بنگاهی فراوانی از ها نمونهایران نیز امروزه در 

با دولت )دولتی یا خصوصی(،  آنها فعالیت دارند که سوای نوع ساختار بنگاه و یا نسبت ...و 

تقلیل مسائل و تنگناهای اجتماعی هزینه  زمینۀخود را در  وکار کسبمنافع اقتصادی ناشی از 

ها و  دست وجود دارد. رویکرد سازمان  این های فراوانی از در تاریخ ایران نمونه. کنند یم

( 1341-1348های  سال) رشد تکنوکراسی صنعتی پیش از انقالب ۀدر دور ها کارخانهمدیریت 

تواند بیانگر اتخاذ رویکرد کارآفرینی اجتماعی باشد.  رسمی، می رغم برخورداری از روند غیر به

  به ندر استخدام معلوال ها کارخانهای که در آن کمتر کسی به رویکرد برخی از مدیران  دوره

های  زمان صاحبان کارخانهکند. در آن  عنوان رویکردی کارآفرینانه در بستر اجتماعی، توجه می

نفر کارگر سالم از یک کارگر معلول استفاده کنند  500صنعتی موظف شدند در قبال استخدام 

ای  های حاشیه ه با مشکالت اجتماعی گروههو عالوه بر تعقیب نفع شخصی خود، در مواج

انواع  امروزه نیز(. 1393 سعیدی،باشند )داشته  رویکردی فعالو ناتوانان  نچون معلوال

اقدامات خیرخواهانه و در اشکال قالب ی کارآفرینی اجتماعی در ایران، در ها پروژهمتفاوتی از 

مفهوم  از حضوری آشکار یها ه نمونهک رندیگ یممختلفی از ساختارهای سازمانی شکل 
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دقیق  یمحققیا و فقط خواننده و  اندکارآفرینی اجتماعی سازمانی در بستر حیات اجتماعی

 های پنهان کارآفرینان اجتماعی آگاه شود. ند با موشکافی در تاریخ، از وجود دستتوا می

اجتماعی در کمک به جوامع محروم محلی و بهبود شایستگی  یها کارآفرینان و بنگاه

تا به تقویت  کنند یاشتغال محلی، نقش اساسی ایفا م و ها تیاجتماعی و اقتصادی و ظرف

( نیز 2011) 1طور که آلتر همان (.11-12: 2015زهو، ینگ ) کمک کننداجتماع موجود 

مانند کاهش ه یهدف که در پیپرمخاطره  ییوکارها را کسب 2اجتماعی یها بنگاهاگر ، دیگو یم

 یانداز که با راه اندافرادیکارآفرینان اجتماعی  ،(8: 2014 نائم،) میبدان مسائل اجتماعی

 ازین های مورد موجود، ایجاد نهادها و جنبش یها هیاجتماعی به بازچینی منابع و سرما یها بنگاه

های اجتماعی، هزینه، هاجدیدی برای کاهش تنش یها حل و راه پردازند یدر بستر جامعه م

بنابراین ؛ دهندنشان می و... اجتماعات محلی ۀهای توسع هزینه، محیطیزیستهای هزینه

و  ها تیناظر بر حمایت از نیروی اجتماعی و استفاده از ظرف تواند یین معنا ممحلی در ا ۀتوسع

 درباشد تا بتوانند کنترل سرنوشت خود را  شانیها دهیها و ا افراد جامعه، مهارت یها یتوانمند

 (.11-12: 2015ینگ زهو، ) رندیگب  دست

های کارآفرینی  های متعدد، هنوز بر تعاریف و ویژگی تحقیقات و پژوهش به رغم

 برایشود تا  های نظری آن اجماعی وجود ندارد و همین امر موجب می اجتماعی و حوزه

ذکر است شایان باشد. وجود نداشته ای  اش سنجه تشخیص انواع اقتصادی آن از نوع اجتماعی

که همانا کارآفرینی اقتصادی و   نوع متعارف و مرسوم آنکه پیوند میان کارآفرینی اجتماعی با 

پاسخی برای رفع مشکالت و  ۀمثاب  زیرا کارآفرینی اجتماعی به؛ تجاری است، ناگسستنی است

 با؛ شود یهای چندملیتی شناخته م ها و سازمان وکارهای بزرگ و شرکت کسب ۀپیامدهای توسع

کال اجتماعی کارآفرینی موجب شده تا در ، غفلت از مباحث نظری پیرامون اش این وجود

بنابراین هدف این مقاله ؛ تردیدهایی وجود داشته باشد محلی ۀعنوان ابزار توسع  کاربرد آن به

)ابزار تشخیص نه به معنای کمّی آن( برای تشخیص کارآفرینی  ای مفهومی ایجاد سنجه

ود و تحلیل اجتماعی از که با تمرکز بر ادبیات نظری موج اجتماعی از سایر انواع است

چگونه  است: زیر های پرسشپاسخ به به دنبال حاضر  ۀهمچنین مقال. آیددست میبهکارآفرینی 

کارآفرینی  -اجتماعی را تحت مفهومی واحد ۀمتنوع و ناهمگون در عرص هایاقدام توان یم
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ارتباطی میان داد؟ وجه تمایز کارآفرینی اجتماعی از سایر انواع چیست؟ چه  قرار -اجتماعی

اثرگذاری کارآفرینی  سمیمکان و اجتماعات محلی و کارآفرینی اجتماعی وجود دارد؟ ۀتوسع

مفاهیم  ضروری است ها پرسشمنظور پاسخ به این   اجتماعی در اجتماعات محلی چیست؟ به

و ارتباط نظری  مشخصها و تعاریف،  محلی از حیث ویژگی ۀکارآفرینی اجتماعی و توسع

و  شده  استفادهی ا کتابخانه ۀحاضر از روش مطالع ۀدر مطالع .شوددو مفهوم روشن میان این 

کارآفرینی اجتماعی و  ۀنیزم درنویسندگان سعی داشتند تا پس از مرور کامل ادبیات موجود 

ی علمی و ها گاهیپامنظور   ینه ا. ببازیابندی کارآفرینی اجتماعی را ها یژگیومحلی،  ۀتوسع

 ه،حاصل مطالع. استخراج شدآنها ی نظری ها یژگیوآخرین کتب مرتبط با این مفهوم مطالعه و 

کارآفرینی اجتماعی  یها یژگیو در خصوصنوینی  یبند طبقهموجود و  هایترکیبی از نظر

 بیان قوت آن ۀو نقطحاضر  ۀوجه تمایز مقالکه در منبع دیگری، موجود نیست.  است

و پیامدهای آن در اجتماع محلی  ها یخروجوم کارآفرینی اجتماعی و تأکید بر ی مفهها یژگیو

 است.

 

 مطالعات کارآفرینی اجتماعی
تواند  های اقتصادی جامعه است که می نوعی بازنگری در فعالیت ۀمثاب  کارآفرینی اجتماعی به

محققان سعی  برخیاجتماعی به دنبال داشته باشد.  ۀها و پیامدهای مثبتی را در عرص خروجی

مرکز  در تحقیق ،طور مثال  کارآفرینی اجتماعی بپردازند. به یمفهوم ۀاند تا به توسع داشته

« یکارآفرینی اجتماع ۀزمین ۀتوسع» دانشگاه دوک تحت عنوانکارآفرینی اجتماعی  ۀتوسع
 بیانهایی  مفهوم کارآفرینی اجتماعی یافته ۀو توسع ، فهمتدقیق به منظورتا شده سعی  (2008)

 یا چهار شالودهدهد مدل اکوسیستم کارآفرینی اجتماعی شامل  نتایج این تحقیق نشان میشود. 

 و سیاسی ۀعقالنی، سرمای ۀانسانی، سرمای ۀمالی، سرمای ۀ: سرمایاست ای سرمایه زیربنای

شامل: سیاست و سیاستمداران،  هاآناجتماعی است. همچنین کارآفرینان اجتماعی و تشکالت 

(. در 2008کیس،  ۀمؤسس) دیگرندساز  های زمینه حوزهو  رسانه، شرایط اقتصادی و اجتماعی

بررسی مفاهیم، »عنوان  باای  ایران نیز مقاالت و تحقیقات متعدد مشابهی وجود دارد. در مقاله
پردازی کارآفرینی  به مفهوم «های کارآفرینی اجتماعی و ارائه مدل مفهومی ها و مدل نظریه

اجتماعی با رویکرد کسب درآمد نه برای تأمین نیازهای فردی یا گروهی بلکه برای تأمین 

های اجتماعی توجه شده است. در  نیازهای اجتماعی، حل مسائل عمومی و تحقق مأموریت
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ی، موجب حل کارآفرینی اجتماع ۀپردازی در حوز سازی و نظریه شده که مفهوم  این تحقیق بیان

عمومی خواهد شد.  هایهمسائل عمومی و تکامل اجتماعی مبتنی بر توانمندسازی مؤسس

 ها و اهداف اجتماعی به یابی اثربخش به مأموریت منظور دست  ها به همچنین این نوع سازمان

و  های خود دهی فعالیت مانند کارآفرینان اقتصادی، با توجه به تقاضاهای بازار نسبت به سازمان 

های اجتماعی  زیرا تحقق اهداف و مأموریت کنند گذاری در این زمینه اقدام می همچنین سرمایه

گذاری و کسب درآمد بوده و تنها با توسل به این استراتژی  مستلزم اتخاذ استراتژی سرمایه

بنابراین ؛ مطالعه داشت های اجتماعی را در جوامع مورد توان انتظار ایجاد و گسترش ارزش می

گیری از  های بهره ها و جستجوی راه کارآفرینان اجتماعی بایستی از طریق شناسایی قابلیت

-112: 1389)ابطحی و همکاران،  کارآفرینی اجتماعی اقدام کنند ۀنسبت به توسع ها توانمندی

کارآفرینی اجتماعی تمرکز  ۀای مؤثر بر توسع بر عوامل زمینه اناز محققدیگر گروهی  (.87

 ۀکنند شناسایی و تبیین عوامل فردی تقویت» عنوانتحقیق داخلی با  ،طور مثال  . بهاند داشته

 کارآفرینی قصد بر مؤثر های شخصیتی ویژگی دهد شان مین «قصد کارآفرینی اجتماعی

 پذیرش به نسبت گشودگی ،سیشنا وظیفه ،رونگراییب ایران شامل عواملی چون: در اجتماعی

 و کودکی تجارب کارآفرینانه، خانوادگی ۀپیشین پذیری، تطابق و رنجوریروان تجربه،

 خانوادگی بر ۀپیشین و شناسی وظیفه ،مستقل متغیرهای میان از .اندشناختیجمعیت های ویژگی

دیگر با عنوان در تحقیق  (.1390)فتحی، اند داشته یمثبت تأثیر اجتماعی کارآفرینی قصد

استان  ۀهای خیری کارآفرینی اجتماعی در سازمان ۀتوسعهای فردی مؤثر بر  شناسایی ویژگی»

 ،اجتماعی پذیری مسئولیت و فردی اجتماعی ۀسرمای ویژگی شده است که دو  نیز بیان« تهران

 کارآفرینانه، شناختی روان های ویژگی و دارد اجتماعی کارآفرینی ۀتوسع بر را تأثیر بیشترین

 های ویژگی و شناختیجمعیت های اجتماعی، زمینه کارآفرینان مختص شخصیتی های ویژگی

آور، )بهروز گیرند می قرار اثرگذاری بعدی جایگاه در ترتیب، به اجتماعی، کارآفرینان رفتاری

کارآفرینی اجتماعی در  ۀارائه الگویی برای توسع» همچنین در پژوهشی تحت عنوان. (1388

اند که  شده  اجتماعی معرفی کارآفرینی ۀکنند تبیین اصلی عامالن عنوان  به افراد «شهر تهران

 دوسویه و معناداری دارد رابطۀ ،فرصت و مأموریت سرمایه، عامل سه فعالیت آنها با

 .(1388یزدی،  )مروج

 ۀو توسعاجتماع  ۀپیامدهای کارآفرینی اجتماعی در عرص در زمینۀیی ها پژوهشهمچنین 

اجتماعی  -بررسی تبعات فرهنگی ۀهای اخیر در حوز پژوهشطور مثال   به محلی وجود دارد.
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مؤید آن است که کارآفرینی در اجتماع محلی به بازسازی هویتی نیمی از افراد  ،کارآفرینی

های ایشان، هویت برابر و  جامعه یعنی زنان کمک کرده و با ظهور استعدادها و نمایش توانایی

توان مشاهده کرد که ایجاد  است. در سطح کالن نیز میزده   رقم آنها را برای همسانی با مردان

های سازمانی جدید و  هایی برای تعامل اجتماعی، ایجاد شبکه هویت فرهنگی، ایجاد فرصت

به یک  گوییپاسخیعنی ؛ کارآفرینی است ۀجمله نتایج اجتماعی توسع سازمانی، از اعتماد درون

(، استقالل )بوید و 1996، 2ترل )بوسنیتز و الو(، کن1987، 1دستیابی )مکالند و رفع مشکل، نیاز

های اجتماعی رسمی مشارکت در شبکه ( و فرصت1989، 5برد ؛1986، 4؛ برچ1983، 3گومپرت

 ۀ(. در مورد اثرگذاری کارآفرینی اجتماعی در توسع1989، 6)جانیسون و نیلسون رسمی و غیر

 مشاغل پر"عنوان ای تحت  طور مثال در مقاله  بهمحلی نیز تحقیقات فراوانی وجود دارد. 

 شده است که مشاغل پر  ، بیان"مکانی ۀابزار توسع –اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی ۀمخاطر

گسترش کمتر توانند در توسعۀ مکانی اجتماعات اثرگذار باشند،  یمکه مخاطره و کارآفرینانه 

در اجتماعات رواج دارند. همچنین در این مقاله آمده و بیشتر اشکال سنتی مشاغل  یابند یم

نظر  لحاظ مالی و از از - اجتماعی ۀهای خصوصی در حوز سرمایه ۀامروزه فقدان توسعاست 

  (.2012ماتئی، )است  تأمل  قابلیز آم مخاطرهی وکارها کسبتوسعۀ  عنوان معضل  به -اجتماعی

ه ارتباط ب "اجتماعی در توسعۀ محلینقش کارآفرینی  "در رسالۀ دکتری با عنوان 

موردی سه کارآفرین  ۀمحلی توجه شده است. این پژوهش، مطالع ۀکارآفرینی اجتماع و توسع

از سودهای اقتصادی و امکانات  اند داشتهاجتماعی شهر ژوهانسبورگ است که هر یک سعی 

 موردهای کاهش یک مشکل اجتماعی، استفاده کنند. یکی از شرکت برایشغل خود  ۀحوز

های شرکت در جهت بهداشت  یتظرفها و  ییتوانامواد شوینده است که از  ۀیدکنندتول ،مطالعه

کند. شرکتی دیگر که خدمات  یمی مدارس روستایی استفاده ها توالتیژه و  بهفضای شهری و 

کمک به  برایها و امکانات خود  یهسرمااز  کند،فراهم میی خانگی برای بیماران را ها مراقبت

انتفاعی است که  برد. شرکت سوم نیز یک سازمان غیر یمبیماران اچ آی وی مثبت )ایدز( بهره 

که  آن استهای این مطالعه حاکی از  کند. یافته یمکاهش جرم و جنایت فعالیت  ۀدر حوز

                                                           
1. McClelland 
2. Busenitz and Lau 

3. Boyd and Gumpert 

4. Birch 
5. Bird 

6. Johannisson and Nilsson 



 1394 تابستان و بهار ،1 شمارۀ هفتم، دورۀ ،(شهری-روستایی) محلی توسعۀ  36 

 

مثبتی دارند. در این مطالعه  نقشاجتماع محلی  ۀی کارآفرینانه اجتماعی در توسعها پروژه

 ۀاید اول دست ۀتجربو  ، نوآوریها پروژهکه عواملی چون موفقیت انجام  شده  صمشخ

ی ها نگرشو رفتارها و  ها سنتها،  داوری یشپتوانند با موانعی مانند تعصبات و  یم ها پروژه

 ۀتوان در تغییراتی که در حوز یممنفی به مبارزه بپردازند. ابعاد اثرگذاری کارآفرینی اجتماعی را 

، مشاهده کرد. در این آوردمیوجود به و رفتارهای موجود در بافت اجتماع محلی  ها نگرش

و  ها پروژهیی و اثرگذاری زا اشتغالهای کارآفرینی اجتماعی،  یدهاشده که گسترش   یانبرساله 

زمینه گذاری ملی نیز اثرگذار خواهد بود. در این  یاستساقدامات کارآفرینان اجتماعی بر 

، ها نقشهای کارآفرینان اجتماعی، تحرک منابع )مانند دانش(، مدل  یژگیوعواملی چون 

 ها پروژهتوانند مؤثر باشند. همچنین پایداری و تداوم  یمی ارتباطی و حمایت خانواده ها شبکه

بسته وای کارآفرین اجتماعی در جذب سرمایه و اعتبارات ها سازمانکه به توانایی  قدر  همان

است ی آنان نیز وابسته ها مهارتب مردم به مشارکت و استفاده از به توانایی جل ،است

 (.2004 توماس،)

 به« توسعۀ اجتماعات محلی و نقش کارآفرینان اجتماعی»عنوان تحت  یپژوهش دیگر

دهد که  یمو نشان  پرداختهموردی کارآفرینان اجتماعی در اجتماعات روستایی چین  ۀمطالع

این  یراز؛ ساخت و تقویت اجتماعات محلی، مهم و اساسی استینان اجتماعی در کارآفرنقش 

کنند  یمواضح و مشخص اقدام  یتیمأمور یبراافراد به هدایت و مدیریت اجتماعات روستایی 

 پیشنهادداری  یهسرمای تجاری مبتنی بر بازار ها مدلی تجاری جایگزینی را برای ها مدلو 

مطالعه ی عمیق، ها مصاحبهیری از تکنیک گ بهرهبا  کارآفرین اجتماعی ،دهند. در این پژوهش یم

ی تبیین شود. نتایج درست  بهاجتماعات محلی  ۀدر توسعآن  تا موضوع رهبری و نقششدند 

دهد چندین ویژگی مهم در رهبری کارآفرینان اجتماعی وجود دارد که به اتحاد میان  یمنشان 

که در این تحقیق نیز  طور  همانشود.  یماجتماع روستایی و دستیابی به منافع مشترک منجر 

، آگاهی و دانش ایشان مطالعه موردین ویژگی مشترک کارآفرینان اجتماعی تر مهم، است آمده

 جمله از ارتباطی و حمایت ۀاز منافع مشترک و دستیابی به رفاه جمعی است. همچنین شبک

دهد که  یمشده است. این مطالعه نشان   یمعرفهای مهم کارآفرینان اجتماعی  یژگیو

ه ب است کشور داشته توسعۀمثبتی در  آثارهای کارآفرینان اجتماعی در روستاهای چین  یژگیو

اقتصادی و  های یستمسانتقالی که شامل ترکیبی از  ایمرحله عنوان  بهتوان از آن  یمکه  طوری

کارآفرینی »(. 2015ینگ زهو، )تفاده کرد فرصتی بالقوه از آن اس عنوان  بهیاد و  ،استمالکیتی 
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ال یکی از شهرهای نپ درمطالعۀ دیگری است که « ی توسعۀ محلیسو  بهاجتماعی رویکردی 

است. این پژوهش با استفاده از روش کیفی و توصیفی سعی دارد نقش کارآفرینان  شده  انجام

ی این مطالعه با استفاده از تکنیک مصاحبه ها دادهمحلی تبیین کند.  ۀاجتماعی را در توسع

که  آن استهای این پژوهش حاکی از  . یافتهاندشدهی و سپس تحلیل تماتیک آور جمع

جدیدی در نپال نیست اما چارچوب و ترمینولوژی آن اخیراً  ۀکارآفرینی اجتماعی پدید

 ۀن اجتماعی در توسعکه کارآفرینا شده استنتایج این مطالعه تأکید در یافته است.   گسترش

شده است که کارآفرینی اجتماعی   یانبکنند. در این تحقیق  یممحلی نقش معناداری ایفا 

در  تواندچرا که با استفاده از آن می شناخته شودبرای دولت  یمنبع عنوان  بهتواند در نپال  یم

یاز را ن موردهای حمایتی  یستمسگذاری بهتری اقدام کند و  یاستسی و بند صورتعمل به 

 (.2014برای تشویق کارآفرینان اجتماع محلی توسعه دهد )ختی وادا، 

 پیرامون کارآفرینی اجتماعیبه بعد  2000هایی که از سال  پژوهشتوان گفت  یمبنابراین 

تخفیف، تعدیل و کاهش آالم و  ۀدر زمین مفیدحلی  راه ۀمثاب  از کارآفرینی به نوشته شده است،

 توان در سه دسته یمکلیت تحقیقات مذکور را  برد. های خاص، نام می گروه مشکالت افراد و

مانند آنچه در  ؛نظری مفهوم کارآفرینی اجتماعی اشاره دارند ۀاول، به مطالع ۀجای داد. دست

 است، در این گونه مطالعات( آمده 2008) یاجتماعکارآفرینی  ۀتحقیقات خارجی مرکز توسع

بر دوم،  ۀ. در دستبیان کندکارآفرینی اجتماعی  ۀتالش شده تا مدل اکوسیستمی برای توسع

که متغیرهایی  شده استو مشخص کارآفرینی اجتماعی تمرکز  ۀای مؤثر بر توسع عوامل زمینه

 اجتماعی پذیری مسئولیت و فردیو  اجتماعی ۀسرمای، خانوادگیۀ پیشین ،شناسی ظیفهچون و

سوم،  ۀدست کارآفرینی اجتماعی داشته باشند. ۀترین تأثیر را بر توسعتوانند بیش یم

و بیان  پرداختهمحلی اجتماع  ۀپیامدهای کارآفرینی اجتماعی در عرص بهکه  اند ییها پژوهش

ی خاص مانند زنان کمک ها بازسازی هویتی گروه تواند به یماجتماعی  کارآفرینیند که اهکرد

هایی برای تعامل اجتماعی،  ایجاد هویت فرهنگی، ایجاد فرصت بهدر سطح کالن نیز کند و 

ساخت و تقویت اجتماعات محلی، ، سازمانی های سازمانی جدید و اعتماد درون ایجاد شبکه

ی تجاری ها مدلدادن نشانمشخص،  یمأموریت برای هدایت و مدیریت اجتماعات روستایی

حاضر با ترکیب  ۀمقال آنکه  حالدازد. و غیره بپر جای الگوهای سنتیه جایگزین و نوین ب

اول و سوم، عالوه بر تدقیق نظری مفهوم کارآفرینی اجتماعی با نگاهی  ۀاهداف تحقیقات دست

 پردازد. یمبر اجتماع محلی آن یسم اثرگذاری مکانجدید، به ترسیم 
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 محلی ۀکارآفرینی اجتماعی و توسع

 18قرن  در 1اقتصاددان فرانسوی، ریچارد کانتیلون ۀاندیش بههای کارآفرینانه  فعالیت ۀتاریخچ

ارزش تولیدشده  ارزش موجود با ۀدانست: مبادل میان دو ارزش می ۀگردد که آن را مبادل می باز

 ، تغییراتی به19قرن ای که با ریسک همراه است. با وقوع انقالب صنعتی در  مبادله ؛در آینده

صنعتی سریع در اقتصاد بازار که مبتنی بر نوعی ثبات و نظم بود، رخ داد. در  ۀتوسع ۀواسط 

و مخترعان ساخته و از سوی فراوانی توسط نوآوران  های یطول این مدت تکنولوژ

. باپتیست، تعریف کانتیلون را بسط داد و بیان کرد کارآفرینانی که به شدندداران حمایت  سرمایه

تر  تعریف اخیر را کامل ،. آلفرد مارشالاندکارفرما و مدیر خویش ، خودپردازند یخلق ارزش م

 یبرا هموارهباشند تا بتوانند مدیریت کنند و را دارا  هایی یتقابل دکارآفرینان بایو گفت کرد 

ها یا اختراع و نوآوری باشند. با شروع  و افزایش رشد در جستجوی فرصت ها ینههز کاهش

. شومپیتر یکی از (15-17: 2004اسریواستوا، شد )مدرن خود، وارد  ۀدوربه قرن بیستم، اقتصاد 

 . ازبیان کردتوسعه  عنوان عامل  این عصر بود که تعریف خود را از کارآفرینی به پردازان یهنظر

شده  پذیری، نوآوری و جهش بنااصلی توسعه، بر سه عنصر عدم تعیّن ۀنظر شومپیتر هست

وارد و بیان کرد که کارآفرینان   ینیتئوری کارآفر مهم ونوان جزع  است. او عنصر نوآوری را به

کارآفرینان در  ضروری است. او معتقد بود برند یم یشپ  اقتصادی را به ۀکه توسع اندکسانی

نوعی آزادی ذهنی و سیالیت درگیر باشند تا بتوانند بر اهمیت نوآوری و پویایی اقتصاد، تأکید 

رشد اقتصادی و نوعی  یسو  به ،ن از نوعی توازن اقتصادیکنند. او باور داشت که جها

: 2005شومپیتر، رود ) یم یشپ  به هنجار دیگر( به 2)جهش از یک هنجار ساختاردهی جدید

شکل گرفت و از فعل  18اوایل قرن و  17 قرن واخردر ا 3اصطالح کارآفرینی. (120-108

 شده  گرفته، 6به معنای شرکت« 5آنترنهمن»آلمانی به معنای اقدام و لغت « 4آنترپندره»فرانسوی 

مالونگا رود ) یمکار ه ی دارد، با فعاالنهاست. این واژه برای اشاره به فردی میانسال که اقدامات 

 (.19: 2014و همکاران، 

                                                           
1. Richard Cantillon 
2. norm 

3. entrepreneurship 

4. entreprendre 
5. unternehmen 

6. undertake 
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متنوعی  های یبند کارآفرینی، طبقه ۀهای متعدد در عرص با توجه به پژوهش ،کلی طور  به

 های یت(، انواع فعال2011) 1طور مثال گلینکا و گودکووا  شده است. به بیان از سوی محققان 

این اصطالح  است. 2کارآفرینی گاراژی. اولین نوع کارآفرینی، اند کرده یبند طبقه اکارآفرینانه ر

که  رود یکار مه و اغلب برای نوعی از کارآفرینی ببوده نوآورانه  های یدهاز قدرت ا ای یهکنا

تا  یابد یگسترش م ینامیکصورت پویا و د  سپس به کند یمکار ه بمحل کوچکی آغاز  درابتدا 

 ۀهای بزرگ مانند گوگل، اپل و ... ابتدا با سرمای مؤثر برسد. بسیاری از شرکتۀ به یک انداز

کارآفرینی نوع دیگر،  .شدندبزرگ تبدیل  ییوکارها کار کردند و سپس به کسبه اندکی شروع ب

. استعقالنی و عوامل درونی وابسته  -فکری های یهشدت به سرما  بهاست که  3،عقالنی

است و  توجه  قابلنوع دیگری از کارآفرینی  عنوان  به نیز 4،کارآفرینی مبتنی بر احساسات

 یها حل به فرایند خاص خلق راه تواند یاست و م در زندگی یایجاد و خلق نگرش ۀدهند نشان

 به با توجه به مشکالت زنان در بازارهای کار نیز ،کارآفرینی زنان جدید اشاره داشته باشد.

برای حل مشکالت  ی راجدید یها و روش است شده  جدید از کارآفرینی شناخته یعنوان نوع 

به دنبال مزایای رقابتی در بازارهای  نیز المللی، ینکارآفرینی ب .کند یم یبند زنان صورت

در داخل  از مردم ییها مشخص گروه های یتبه فعال هم ،5شرکتیاست. کارآفرینی  المللی ینب

 ۀمفهوم اصلی مقال عنوان  به اشاره دارد. کارآفرینی اجتماعی ها یموجود تعاون یساختارها

توانایی کشف و شناسایی دهد و به  یمحاضر، نوع دیگری از انواع کارآفرینی را تشکیل 

کارآفرینی در میان انواع فوق،  .اشاره دارداجتماعی  برای حل مسائل آنهاها و استفاده از  فرصت

 محرومیت اجتماعیو  و کارآفرینی اجتماعی، بر حل مشکالت محلی، مانند بیکاری گاراژی

و کارآفرینی در تعاونی اهمیت کمتری به شرایط محلی  المللی ینکارآفرینی ب تمرکز دارند.

 به اگرچهنوعی از کارآفرینی که ؛ النی شودبه کارآفرینی عق ای یژهالزم است توجه و؛ دهند می

از این  6کیوتکوسکی محلی است اما از منظر اقتصادی دارای ماهیتی جهانی است. ،اصطالح 

"گلوکال"تحت عنوان ویژگی کارآفرینی عقالنی 
و جهانی بودن  یمحل از  که یرازبرد  یمنام  7

 (.1-24: 2013اسکیکا، دارد )حکایت آن 

                                                           
1. Glinka and Gudkova 

2. garage entrepreneurship 
3. intellectual entrepreneurship 

4. entrepreneurship of people of passions 

5. corporate entrepreneurship 
6. Kwiatkowski 

7. glocal 
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نسبت داد.  1900های  به سال توان یکارآفرینی اجتماعی را م ۀاندیش یریگ شکل ۀتاریخچ

در این دوران، افزایش تجارت مدرن، ثروت جدید )طبقات بزرگ و متوسط(، وسایل رفاهی 

 40الگوهای جدید زندگی ) و تر( ونقل سریع شویی، چراغ، حمل های لباس جدید )ماشین

 مانندبه ایجاد بسیاری از مشکالت جدید  ساعت کار هفتگی، زمان تعطیالت، بازنشستگی(

های  آمیز، بحران های کاری توهین های سنتی، گسترش شیوه نابودی فرهنگ جابجایی جمعیت،

 ۀبرداری از مواد معدنی ارزان و منابع انرژی منجر شد. رابط محیطی و پیگیری بهره زیست

در این حقیقت بارز نهفته اجتماعی(  -)متعارف یا اقتصادی نزدیک میان دو شکل کارآفرینی

طور خاص در   اجتماعی در جهان و به ۀکارآفرینان های یتاست که بسیاری از فعال

های تجاری  موفقیت در نتیجۀکه دادند می، به مسائل و پیامدهای اجتماعی پاسخ متحده یاالتا

 های یتلجریان فعا ،طور مثال  ند. بهه بوددر قالب کارآفرینی تجاری و اقتصادی ایجاد شد

که به دنبال گسترش  1920 تا 1880زمانی  ۀدر باز متحده یاالتشهروندی خالقانه در ا

 یریگ مصادیق بارز و آشکار در تاریخ شکل ۀجمل مشکالت اجتماعی شکل گرفت، از

ای کوچک شامل مزارع  سرعت از مجموعه  ها آمریکا به کارآفرینی اجتماعی است. در این سال

صنعتی در حال تغییر شکل بود. ۀ کنند مصرف ۀکفا، به یک جامعو شهرهای متوسط خود

ها مهاجر و روستایی آمریکایی به شهرها هجوم آوردند و وضعیتی را شکل دادند که  میلیون

به شهر  روستا ۀفراتر از ظرفیت شهرها بود. وضعیتی که از بسیاری جهات با مهاجرت گسترد

افتد. چنین تغییرات  امروز نیز اتفاق می ۀتوسع  حال رکه در جهان د ای یدهاست، پد یسهمقا قابل

، بیکاری و ینینش ، زاغهنشینی یهاجتماعی فراوانی چون حاش های یبگسترده، آس یها و مهاجرت

و  ای یریهعلمی خ هایکر، به آزمایشنفبشردوستان روش ،را پدید آورد. در این دوران ...

امکانات حداقلی رفاه و  تهیۀ. اقداماتی که هدفشان عالوه بر زدند دستاقدامات خیرخواهانه 

معیشت برای فقرا، راحتی و آسودگی وجدان ثروتمندان نیز بود. در این دوره بسیاری از 

های کار و  و بسیاری از اتحادیه المللی ینسپاه رستگاری، روتاری ب مانندهای آمریکایی  سازمان

بارزی از کارآفرینی اجتماعی در قالب  یها همه مثال ها نیصدها سازمان دیگر، تشکیل شدند. ا

بنابراین در طول تاریخ ؛ استمشاهده  فردی، جنبشی و سازمانی بودند که در تاریخ مدرن قابل

 ۀپیوند میان کارآفرینی اجتماعی با مفهوم مشکالت اجتماعی و تغییر و توسع توان ینیز م

از زمان انقالب  (.1-2: 2010، ورنستین و دیویسبکرد )اجتماعات و جوامع محلی را مشاهده 

کارآفرینی اجتماعی قرار  ۀرا در دست آنها توان یحال، اقداماتی که م  به تا 1980 ۀنئولیبرال در ده
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تقلیل پیامدهای شکست بازار و  حل عنوان راه  ها و اعتبارات خرد، به داد، مانند اعطای وام

تا به امروز آثار و پیامدهای  و نداهرا به خود جلب کرد مشکالت ناشی از توسعه، توجه فراوانی

چون کاهش فقر و افزایش درآمد  ییها بیشتر در حوزه ،کارآفرینانه اجتماعی یها تیفعال

 (.367: 2014نگا و اشنایدر، است )مشخص بوده 

 ینتر و پرارجاع ترین یمیاولین کسی است که قد -پدر کارآفرینی اجتماعی -1گ دیزگرِ

مفهوم کارآفرینی اجتماعی را  1998. وی در سال کند یرا بیان م تعریف از کارآفرینی اجتماعی

پذیری دانست. دیز بیان کرد که وکار، نوآوری و تعین ترکیبی از دیدگاه اجتماعی با کسب

مأموریتی در  آنها. کنند یکارآفرینان اجتماعی نقش عامالن تغییر در بخش اجتماعی را ایفا م

دارند؛ قادر به   )نه ارزش خصوصی و فردی( را بر عهده ایجاد و خلق ارزش اجتماعیجهت 

در خدمت دستیابی به مأموریت ایشان باشد؛  تواند یکه م اندهایی یلها و پتانس شناسایی فرصت

بدون  ،پردازند ی؛ به کنش مشوند یدر فرایند مداومی از نوآوری، انطباق و یادگیری درگیر م

از حس  یا العاده محدود به منابع موجود و در دسترس کنند؛ و نمایش فوق آنکه خود را

کند می( نیز بیان 1985) دروکر (.33: 2013 شفرد،دهند ) می نشانپاسخگویی و خدمت را 

انتفاعی و یا  ها و نوآوری در بخش غیر فرصت در زمینۀ گذاری یهکارآفرینی اجتماعی سرما

نیز در سال  2بنیاد شوآب (.21: 2004اسریواستوا، است ) جامعه توسعۀاجتماعی و در مسیر 

اثرگذاری کارآفرینی اجتماعی  ۀکارکردها و حوز کردنرا در جهت مشخص  هایی یتفعال 2007

  به یرسانمنظور منفعت  انجام داد. این بنیاد اعالم کرد کاربرد رویکردهای نوآورانه و عملی به

فرد به  است. کارآفرینی اجتماعی رویکردی منحصربه مطرودکل جامعه با تمرکز بر فقرا و افراد 

و  کند یهای خاص عمل مها و رشته فراتر از حوزه است،مسائل اقتصادی و اجتماعی داشته 

کارآفرینان  ۀو فرایندهایی مشترک میان هم عام یها حاوی رویکردهایی مبتنی بر ارزش

ت و بهداشت، اصالحات رفاهی، به جنسیت، تحصیالت، سالم با توجهاجتماعی است اما 

عتی و همچنین نسبت به نوع سازمانی ازر -اقتصادی ۀحقوق انسانی، حقوق کار، محیط، توسع

. کارآفرینان اجتماعی ند( با یکدیگر متفاوتانتفاعی یراند )انتفاعی و یا غ را شکل داده آنهاکه 

طبیعی و مادرزادی  های یتقابل شمول( را با ها و باورهای عام )جهان تا ارزش کنند یسعی م

اقتصادی و اجتماعی بهره  ۀتوسع در پیشبرد آنهامردمی(، ترکیب کنند و از  های یلافراد )پتانس

                                                           
1. Greg Dees 

2. Schwab 
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دیگر کارآفرینی اجتماعی را از انواع زیر  ییها یژگیو (139 :2003 مایر و رابینسون،برند )ب

است و نه « منفعت جمعی ناظر بر ارزش و»کارآفرینی اجتماعی که  آن ؛نخست :کند یمتمایز م

معطوف به صالح و خیر عمومی ، ایشان ۀاولی ۀمنافع فردی و یا گروهی خاص. اهداف و انگیز

-کارآفرینان به دنبال سود شخصی و کارآفرینان اجتماعی به دنبال سود و ارزش جمعیاست. 

 های یو دشوار ها یسخت ،به دست آوردن منابع اقتصادیبرای  ،اجتماعی . کارآفریناناند

کارآفرینان  ۀ(. اهداف اولی2006 آستین،دارند ) روبیشتری را نسبت به کارآفرینان تجاری پیش 

کارآفرینان اجتماعی هیچ  .شودیدستیابی به اهداف اجتماعی ترسیم مبه منظور اجتماعی نیز 

تا برای  کنند یبلکه کمک م گیرند یخود، در نظر نم گذاران یهمنفعت مالی را برای سرما

بنابراین ؛ به دست آورندتر فوایدی را  بزرگ ۀمعینی از اجتماع یا جامع یها خشب

عنوان   بهیا درآمدزا باشند و  توانند یتوسط کارآفرینان اجتماعی م یجادشدها یوکارها کسب

ارزیابی پیامدهای (. همچنین 30: 2013شفرد، شوند ) یده انتفاعی سازمان نهادهایی غیر

تجاری یا سنتی اغلب از طریق ابزار  ینانعمل کارآفر ۀنتیج دشوار است. کارآفرینی اجتماعی

 که  یحال نسبتاً مشخصی چون بازار و یا رضایت مشتریان، قابل برآورد و ارزیابی است. در

تأثیر عمل و اقداماتشان و  یریگ است که اندازه ینچالش پیش روی کارآفرینان اجتماعی در ا

 ۀنتیج توانند یکه تغییرات اجتماعی م یراعی کار دشواری است زتغییرات اجتما یریگ اندازه

 ترکیبی از عوامل باشند.

 ،هدف ۀجامع درآن  اثرگذاریدشواری ارزیابی پیامدهای کارآفرینی اجتماعی،  رغمبه

ها از طریق تعداد کمی از افراد که  فرصت ،در کارآفرینی سنتی است. تر گستردهتر و  یعوس

دارند، اتفاق  موجود را یها درآوردن منابع و عمل در جهت فرصته حرکتتوانایی و مهارت ب

اما در ؛ . در این نوع از کارآفرینی ویژگی رهبری و مدیریت منابع، حائز اهمیت استافتد یم

که  عنوان کسانی  اجتماعی معموالً برای بیشتر افراد جامعه به یها کارآفرینی اجتماعی فرصت

 یوکارها دهند، نمایان است. کسب پاسخ به نیازهای اجتماعی تشخیص میناتوانی بازار را در 

اما با روشی متفاوت از کارآفرینی سنتی. این روش  شوند یاجتماعی هم باعث تحرک منابع م

اقتصادی و محیطی برای پاسخگویی به -منابع اجتماعی بستنکارو به یبردار مبتنی بر بهره

آنچه مسلم است  نظر در کارآفرینی سنتی. نفعت موردنیازهای اجتماعی است تا سود و م

تمام فصل مشترک گیرد و  یماجتماعی شکل  کارآفرینی اجتماعی در پاسخ به یک نیاز

اند تا به آن پاسخ دهند.  کارآفرینان اجتماعی، اغلب یک نیاز اجتماعی است که آنان در تالش



  43       کارآفرینی اجتماعی ... نقش/ دباغیو  فیروزآبادی

 

 دیگر؛  یانب  ه و یا رد شده است. بهطور نادرست ادار  دیگر به هایهنیازی که از سوی مؤسس

های دولتی نادیده  دهد که یا از سوی سازمان اجتماعی اغلب به مسائلی پاسخ می ینیکارآفر

وابستگی کارآفرینی  نکرده است. بینی یشپ آنهابرای رفع  یحل شده و یا بازار راه  گرفته

، ناظر بر تکامل آنهاشود تا اقدامات  یمنشده، موجب دادهاجتماعی به نیازهای اجتماعی پاسخ

تکامل تفکر و  از داجتماعی بای زیرا که کارآفرینی؛ یرش در جامعه نیز باشدپذ موردی ها ارزش

آنچه در یک نسل نوآورانه است، ممکن  ،به معنای دیگر. آگاه باشدمعین  ۀعمل در یک حوز

باشد. این امر وابسته به  است در آینده رایج، متعارف و یا حتی منزوی و فاقد اهمیت

لزوم وجود ارتباط مناسب میان نوآوری با  توان ازهمچنین میجامعه است.  روز یها ارزش

های کارآفرینی اجتماعی و وجه تمایز آن از  جمله ویژگی هدف، از ۀشرایط حاضر در جامع

، آنهاگیری ز شکلهای مالی کوچک در آغا برنامه طور مثال اجرای  به نام برد. سایر انواع موجود

 هایمؤسسهعنوان مثالی از کارآفرینی اجتماعی است، اما در حال حاضر این خدمات توسط   به

ها تنها  . بانکاست، در حال گسترش اندمند به سودآوری اول عالقه ۀمالی رسمی که در درج

به دنبال به  شوند که بیش از آنکهکارآفرینی اجتماعی شناسایی می یها عنوان پروژه  زمانی به

اجتماعی فعالیت خود را به حداکثر  آثارحداکثر رساندن سودآوری خود باشند، تالش کنند تا 

 یراز؛ است(. همچنین کارآفرینی اجتماعی معطوف به تغییر اجتماعی 10: 2014نائم، رسانند )ب

تغییر اجتماعات محلی را  پاسخگویی به نیازهای اجتماعی از سوی کارآفرینان، پتانسیلی که

( نیز بیان کردند، کارآفرینی اجتماعی معطوف 2006) 1که مایر و متی طور  همانآورد.  یمفراهم 

. اند نشدهمستقیم پاسخ داده  طور  بهکه  استبه تغییر اجتماعی و پاسخگویی به نیازهایی 

عنای دیگر نوعی تغییر ، کیفیت اجتماع محلی تغییر کرده و به مآنهانیازهایی که با پاسخ به 

 (.18: 2014مالونگا و همکاران، دهد ) یماجتماعی رخ 

های فوق در نموداری نشان داد  یژگیو بر اساستوان کارآفرینی اجتماعی را  یمبنابراین 

  همان. کرداجتماعی از سایر انواع استفاده  ۀکارآفرینان مبنایی برای تمایز اقدام عنوان  بهو از آن 

 ۀکنند مشخصتوانند  یمنیز آمده، دو محور اصلی در تقاطع با یکدیگر  1که در تصویر  طور

ی میان کارآفرینی اجتماعی و کارآفرینی سنتی، دهیزتمامختصات اقدامات کارآفرینانه باشند. در 

دهد و منفعت جمعی در برابر منفعت و فردی شکل می ۀمحور عمودی آن را، طیف دوسوی

توجهی به آن است. این دو، توجه به مشکالت اجتماعی و بی محور افقی آن طیف

                                                           
1. Mair and Mati 
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. است های کارآفرینانه اجتماعی از سایر انواع یتفعال یزتماهایی اساسی و مهم در  یدواژهکل

ی ها سازمانو  ها شرکتشناسی نیز در بخشی از نظراتش پیرامون نوع هاکرتسکه  طور  همان

موریت اجتماعی عمومی و أو م مبتنی بر سوددنیای تجارت  میان مرزیکند،  یمکارآفرین بیان 

که کارهای وجود دارند  هایی کند که سازمان او استدالل می وجود دارد. های غیرانتفاعی سازمان

 یجادهدف انجام کارهای خوب ا هایی که با سازمانسمت به توانند  یماما دهند  خوب انجام می

کارآفرینی  مهم در ساخت چارچوبی مفهومی برای یگام  ین. اسوق داده شوند، اند شده

 (.139: 2006مایر و رابینسون، است )اجتماعی 

 
 های تحقیق(منبع: یافته) یاجتماعهای کارآفرینی  یژگیونمودار  .1نمودار 

 

، به انجام امور خیریه هدف با ها سازمانکه برخی  کردطور استدالل   یناتوان بنابراین می

دیگر، اهداف خیرخواهانه و بشردوستانه را در خالل انجام  برخیپردازند و میزایی اشتغال

رسانی سود و منفعت مالی است( که همان به حداکثرخود )مأموریت اصلی سازمان و شرکت 

کارآفرینی اجتماعی خالص و یا  یی ازها نمونهیافتن  ،در واقعیتتردید  یباما ؛ برندیش میپ  به

 یدبانکنسرسیوم دی که باعث شد تا ا مسئله ،، سخت و دشوار استکارآفرینی سنتی ناب

با  ، چهار الگوی متفاوت کارآفرینی راکارآفرینی در جهان ناظر عنوان  به 1جهانی کارآفرینی

 ناب یا کارآفرینی اجتماعیتحت عنوان  آنهاو از  آنها بیان کند توجه به چندگونگی اهداف

رآفرینی کاو  متداخل اجتماعی و تجاری یرآفرین، کاخالصناب یا کارآفرینی تجاری ، خالص

 نام ببرد. 2زمان اجتماعی و تجاری هم

                                                           
1. Global Entreprenership monitoring (GEM) 
2. Pure social entrepreneurial activity; pure commercial entrepreneurial activity; overlapping social and 

commercial entrepreneurial activity; simultaneous social and commercial entrepreneurial activity 
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 محلی ۀتوسع بر آنهارا در اثرگذاری  ین ویژگی کارآفرینی اجتماعیتر مهماما شاید بتوان 

به حداکثر رساندن تأثیر اجتماعی و تالش در انسانی دانست.  ۀی توسعها شاخصو ارتقای 

کارآفرینی سنتی و کارآفرینی اجتماعی  ۀیزدهندمعضل اجتماعی تنها ویژگی تما جهت حل یک

که انتخاب  دهد یکارآفرینی اجتماعی در جهان نشان م یها بسیاری از نمونه ۀمطالعنیست. 

کارآفرینی اجتماعی از سایر انواع  ۀیزدهندتما تواند ینیز م یا توسعه یها محل انجام پروژه

است. این شرکت  ییمثال خوب و گویا 1الیت دیزاین. دی شرکت کوچک ،طور مثال  باشد. به

نشینان  شوند به روستاییان و زاغهخورشیدی تغذیه می یکه باانرژرا  یهای کند تا المپتالش می

عنوان   به -های زندگی ایشان، مصرف نفت سفیدجهان عرضه کند و عالوه بر کاهش هزینه

کارآفرینی اجتماعی  ۀهای برجست هش دهد. یکی دیگر از مثالرا کا -ای ناسالم و خطرناکماده

جامعه و آگاه به مسائل  ۀ، اولین شرکت بانکداری توسع2شوربانک ، شرکتمتحده یاالتدر ا

میلیارد دالری با اهداف  4/2 یشرکت شور بانک، محیطی واقع در جنوب شیکاگو است. زیست

 آنهااجتماعی است که کارش را با وام دادن به مردم ساکن قسمت جنوبی شیکاگو، آغاز کرد تا 

ای که ساکنانش در در محله این بانک را قادر سازد به بازسازی مساکن خود بپردازند. حال اگر

عنوان یک بانک خوب   به یتنها بود، امروزه در شده یس، تأسجای دارند متوسط اقتصادی ۀطبق

  ینه افقیرنشین افتتاح کردند تا ب ایرا در منطقه عامدانه آنران آن اگذ یاناما بن؛ شد یاز آن یاد م

فوق ارتباط  یها یژگیو هدف را گسترش دهند. ۀتجاری منطبق با نیازهای جامع یمدل وسیله

های  یتفعالآنچه مسلم است اغلب  .دهد یمحلی را نشان م ۀمیان کارآفرینی با توسع نزدیک

های کارآفرینی  یتمحدوداهداف و  کردنتعریف، مشخص  بیانمتمرکز بر  گذشته درمحققان 

که کارآفرینی اجتماعی در اجتماع  آثاریاجتماعی بوده است اما امروزه مطالعات بیشتر بر 

مالونگا و دارد )آورد، تمرکز  یمگذارد و تغییرات اجتماعی که پدید  یمی جا  بهمحلی 

که طی کارآفرینی اجتماعی به اقداماتی در اجتماع محلی اشاره دارد (. 18: 2014همکاران، 

و سائل اجتماعی به نهادهایی بهتر برای حل م ساخت و یا تبدیل نهادهای موجود فرایندی به

 (.368: 2014نگا و اشنایدر،  ؛1: 2010،بورنستین و دیویسشود )ایجاد زندگی بهتر منتهی می

ارتباط مستقیم با جامعه و مسائل اجتماعی  ،اصول کارآفرینی اجتماعی یکی اززمینه، در این 

خاص از مشکالت  یا شروع ضربات به نقطه ۀمثاب  است. کارآفرین اجتماعی و ابتکارات او، به

                                                           
1. D.light Design 

2. Shore Bank 
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آن آگاهی کارآفرین اجتماعی از مسائل و مشکالت فرهنگ محلی و  ۀجامعه است که الزم

اثرگذاری  یسممنظور تبیین مکان  به استاما الزم ؛ (10: 2014 نائم،است )منابع احتمالی 

 محلی، مفهوم اخیر نیز بسط داده شود. ۀکارآفرینی اجتماعی بر توسع

دانست.  ف اصطالح اجتماعمحلی را تعری ۀمفهوم توسع تعریفشاید بتوان اولین گام در 

گیرد. از منظر جغرافیایی، به ویژگی مکان و یم اجتماع معانی متفاوتی را دربر امروزه اصطالحِ

ازنظر اجتماعی به گروهی از مردم مرتبط است که در استفاده از  ؛یا مکان اجتماعات اشاره دارد

 نظر وارن صنفی اشتراک دارند. از های یهو یا اتحاد یا حرفه یها طور مثال اینترنت یا انجمن  به

که کارکردهای  شود یاجتماعی گفته م های یستم( اجتماع به ترکیبی از واحدها و س1963)

( نیز 2004) دهند. ماتسیچ اجتماعی را شکل می های یتو سازمانی از فعالی دارند اجتماعی مهم

و  کند ییک مکان زندگی مدر  نظر جغرافیایی که از داند یاجتماع را شامل گروهی از مردم م

؛ و اجتماعی دارند یشناخت عالیق و تمایالت روان، شان یمکان زندگنیز نسبت به یکدیگر و 

از  یا تنها ناظر بر مجموعه توان یاین رویکرد، اجتماع محلی را نم با توجه بهبنابراین 

ه و در ها دانست بلکه شامل مردمی است که با مشکالتی مواج ها و ساختمان سکونتگاه

ماتسیچ، برند )کار ه خود را برای اصالحات و پیشرفت، ب های یتو قابل ها یاند تا توانمند تالش

مردم و  ،اجتماع ۀدهند که اولین نکته در تعریف واژ این تعاریف نشان می (.56: 2004

 فلورا (.15: 2006ساتلر وبر، آنهاست )و دومین نکته مکان زندگی  آنها یقو عال ها یوابستگ

محلی نیز  ۀو توسع دارندکه هویت مشترکی  داند یم ی( نیز اجتماع را گروهی از مردم1963)

شناسان از آن با عنوان ست که بیشتر جامعهآنها ۀناظر بر تعامالت میان مردم و اقدامات پیوست

 ۀواژا ب یکانم به معنای 2لوکال که تفاوتی میان اصطالح نکته این .کنند ییاد م 1عاملیت جمعی

 وجود دارد. به معنای اجتماع،  3یونیتیکام 

 یها جنبه تواند یاصطالح محلی م کند ی( نیز اشاره م1986) 4طور که آپهوف  همان

 توان ییا گروه را در برگیرد. همچنین م یوستهپ  هم  از اجتماعات به یا مختلفی چون مجموعه

ها و اجتماعات نیز نشان داد.  اصطالح محلی را در اصطالحاتی چون افراد خانواده، گروه

 یشناخت جامعه ۀکه جنب شده است چرا  اصطالح اجتماع در این مقاله تحت عنوان محلی عنوان

                                                           
1. collective agency 

2. local 
3. community 

4. Uphoff 
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به دور است. توسعه نیز به معنای  لوکالاصطالح  مستتر درو از رویکرد جغرافیایی  دارد

دهد.  جدید و تازه را جای می های ینهتقا و افزایش انتخاب است که در خود گزفرایندی از ار

جهت  درمفاهیمی چون تغییر، اصالح و بهبود را در خود دارد و تالش مستقیمی را  ،توسعه

ها، کارکرد  ، نگرشیریپذ . همچنین با مفاهیمی چون مشارکت، انعطافطلبد یبهبود مشارکت م

توسعه با  کند ی( نیز بیان م1989) طور که شافر  مرتبط است. همان نهادها و کیفیت زندگی

 ۀتولید ارزش مترادف است. توسعه به شبکبا در معنای پول و دالر، بلکه  فقط  نه، تولید ثروت

که فقط به نفع یکی از بازیگران حاضر  1صفر مجموع و از افزاید یاجتماع محلی م های ییدارا

بازی مجموع  ،دیگر  یانب  به. (15: 2006ساتلر وبر، کند ) یری مجلوگیدر اجتماع محلی است، 

 .3شود یمدر نظر گرفته  صحنه دربازیگران  ۀآورد که در آن نفع هم یم به وجودرا  2غیر صفر

معانی متعدد و  4محلی ۀمحلی است. مفهوم توسع ۀترکیب دو اصطالح فوق موجد مفهوم توسع

. دشوار است کند یو از تاریخ طوالنی ممارست و تمرین جوامع حکایت م داردمتفاوتی 

را خارج از اصطالح  برخی جوامع مانند آمریکا در قرن هفدهم های یتغییرات و دگرگون

 یها در جنبش توان یرا ممحلی  ۀپای توسع (. رد1998)وایز،  محلی تصور کرد ۀتوسع

و یا اصالحات  1840 ۀده ت بهداشتیمانند جنبش اصالحاجمعی  یها و کنش اجتماعی

 فروش و یدخر های یتاز فرآیندها و فعالای و چندگانه  طیف گسترده که شاملدانست مسکن 

 (.15 :2009 فیلیپس و پیتمن:) است -، اجتماعی و اقتصادیمحیطی یستفیزیکی، زبعاد ا-

پس از جنگ جهانی  یها محلی را به تحوالت و تالش ۀمحققان خاستگاه مدرن توسع رخیب

و  1960 ۀکه جنگ بر سر فقر آمریکا در ده کنند یدیگر نیز نقل م رخی. بدانند یدوم مرتبط م

محلی در دوران  ۀتوجه توسع  تمرکز بر حل مشکل مسکن و سایر مشکالت اجتماعی، اثر قابل

 (.2002)گرین و هینز، کشد  یمعاصر را به تصویر م

 محلی ۀتماعی بر توسعاثرگذاری کارآفرینی اج یسممکان

 طور  مشاهده کرد که به توان یکارآفرینی اجتماعی، م زمینۀبا مروری بر تعاریف موجود در 

 از کارآفرینی اجتماعی به ،کلی سه رویکرد در تعریف کارآفرینی اجتماعی وجود دارد: گروهی

                                                           
1. Zero Sum 

2. Nonzero Sum 

یابد؛ زیرا که  ماند و کاهش یا افزایشی نمی ها بیانگر آن است که ارزش بازی در طی بازی ثابت می های مجموع صفر در تئوری بازی . بازی3

صفر دیده های مجموع غیر  منفعتی که در بازیها، سود و منفعت یکی از بازیکنان با زیان بازیکنان دیگر همراه است. تضاد  در این بازی

 پدیا(. دایرۀالمعارف ویکیبازیکنان سودمند شود )اقتباسی  شود تا بازی برای همۀصفر، راهبردهایی بیان میهای مجموع غیر  ر بازیشود. د نمی
4. community development 
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 یها جایگزین و یا طرح های یکه با کاربرد استراتژ کنند یانتفاعی یاد م عنوان ابتکارات غیر 

آستین، استیونسون و وی  ؛1998)بوچی،  مدیریتی جدید در جهت تولید ارزش اجتماعی

مسئولیت  ۀمثاب  . گروه دوم، کارآفرینی اجتماعی را بهکنند ی(، فعالیت م2003اسکیلرن، 

(. 2000ساگاوا و سگال،  ؛1998)وددوک،  کنند یتجاری معرفی م یوکارها اجتماعی کسب

و تسهیل  تسریع کاهش مشکالت اجتماعی و عنوان ابزار  ه سوم، کارآفرینی اجتماعی را بهگرو

 1آلوارد، براون و لتس .(121-138مایر و رابینسون، ) یرندگهای اجتماعی در نظر میدگرگونی

که نوع  کنند ی( با تأکید بر رویکرد سوم در تعریف کارآفرینی اجتماعی، تشریح م2009)

، از هم متفاوت گذارند یبر اجتماعات محلی اثر م آنهااقداماتی که کارآفرینان اجتماعی از طریق 

 یساز تیظرف ۀجدید و نوآوران یها راه توانند یکارآفرینان اجتماعی م ،است. در رویکرد اول

از  (.9: 2014نائم، شود )پیدا کنند تا از آن در جهت کاهش و حل مسائل استفاده را اجتماعی 

منظور   ها به کارآفرینی اجتماعی را ناظر بر فرایند مداومی از شناسایی فرصت توان یاین منظر م

دانست. مفهوم نوآوری اجتماعی یا به معرفی اهداف جدید  2اجتماعی های یحمایت از نوآور

در درون بازار اشاره دارد و یا موجب اصالح و بهبود در  رسانیاجتماعی، تولید و یا خدمات

منظور دستیابی به اهداف اجتماعی معطوف است و اغلب   و فرایندهای سازمانی به یده سازمان

در  (.17: 2006ساتلر وبر، اند ) پاسخ به نیازهایی است که توسط دولت برآورده نشدهبه منظور 

  به یآور )فن تکنولوژی خاص و ویژه یها سترش بستهرویکرد دوم کارآفرینان اجتماعی به گ

، انجامد یم 3صراحت به خیر عمومی  کشاورزی( که به یها یتکنولوژ ۀمثال در عرص  عنوان

محلی و  یها تا با ایجاد جنبش کنند یدر شکل سوم کارآفرینان اجتماعی تالش م. پردازند یم

انجام )مثالً با سایر بازیگران قدرتمند  طردشده را یها گروه ۀمقابل ۀاجتماعی، زمین یها سازمان

( پس از تأیید سه رویکرد 2009) 4فامینوتوانمندسازی اجتماعی زنان( فراهم آورند.  یها طرح

دهد کارآفرینی اجتماعی اغلب  نشان می المللی ینب توسعۀفرایند  ۀکه مطالع کند یفوق، اضافه م

 سازی یتظرف یسو  تکنولوژیکی ویژه تمرکز داشته، سپس به یها طور خاص بر یافتن بسته  به

 (.8-9: 2014نائم، است )شده  حرکت کرده و اخیراً بر مباحث توانمندسازی متمرکز

                                                           
1. Alvord, Brown and Letts 

2. social innovation 
3. common goods 

4. Merle D. Faminow 
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به دو شکل پیامدهای ملموس و ناملموس اقدامات کارآفرینان  توان یاز منظر پیامدی، م

دستاوردهای ناشی از  ینتر مهماجتماعی توجه داشت. نتایج و پیامدهای اجتماعی یکی از 

 ۀ(، ایجاد سرمای1998، 1فلسفه )جانسون نوعی یکارآفرینی است که موجب احیا ۀتوسع

، 3)دوماس شودها میمهارت ۀ(، ترویج توانمندسازی، استقالل و توسع2000، 2اجتماعی )دسی

 ینتر یکی از مهم. شاید بتوان سازد یاجتماعات محلی را ممکن م ۀتوسع دیگر  یانب  به (2001

( یا 1993، 4کارآفرینی را در ایجاد سطح مطلوبی از فعالیت )تاد و راماناتان ۀپیامدهای توسع

مناسبی برای کاهش فقر،  های ینه( که اغلب زم1997، 5عملکرد دانست )جنکینز و جانسون

خروجی  توان میان نتایج و، میرو  ینا . ازآورد یاجتماعی فراهم م ۀایجاد اشتغال و توسع

 است انجام شدهشده و یا خدمتی   طور مستقیم محصولی ساخته اینکه به -فعالیت کارآفرینانه

)پیامدهای  آن مانند ابقا و تداوم ارزش اجتماعی مستقیم یرو یا پیامدهای غ )پیامدهای ملموس(

تایج نگام ارزیابی عملکرد یک شرکت، تأکید بر نهطور مثال   تمایز قائل شد. به -ناملموس(

عنوان   ( به1993کوپر،  ؛1993چندلر و هنکس،  ؛1990مالی و اقتصادی )بیرلی و وستهد، 

بر نتایج  ها یاما الزم است در ارزیابی نتایج و خروج؛ پیامدی مستقیم و ملموس اهمیت دارد

نفس، استقالل و توانمندسازی و نتایج زیست  به افزایش اعتماد مانندمستقیم و ناملموس  غیر

 یوکارها که در اکثر کسب یراز؛ داشت تأکید نیز های فیزیکیمحیطی همچون بهبود زیرساخت

مانند آموزش ه یغیرمستقیمو  اقتصادی مستقیم آثار ،درآمد و تولید ثروت ۀواسط  جدید، به

 ها در موردآنچه مسلم است در اغلب بررسی؛ شود یها برای بهبود استخدام، مشاهده ممهارت

تغییر شکل جامعه را در  اقتصادی که پتانسیل کارآفرینی، از توجه به نتایج غیر ۀوسعپیامدهای ت

گرایی نوعی تقلیل ،( به معنای دیگر2003، 6)لیندگرن و پاکندورف است خود دارد، غفلت شده

و  آثار همچنین ؛تأسیس وجود داردتازه یوکارها در ارزیابی پیامدهای کارآفرینی و کسب

پیامدهای اقدامات کارآفرینانه را فقط محدود به یک گروه هدف )در سطح فردی، اقتصاد 

 یوکارها کسب ۀکه توسع آن  حال .داند یممعطوف ای یا اقتصاد کالن(، محلی، سطح منطقه

نمایش افراد کارآفرین، به  و (2003)او ای سی دی،  جدید با برخورداری از نقشی انگیزشی

                                                           
1. Johnson 
2. Dhesi 

3. Dumas 

4. Todd and Ramanathan 
5. Jenkins and Johnson 

6. Lindgren and Packendorff 



 1394 تابستان و بهار ،1 شمارۀ هفتم، دورۀ ،(شهری-روستایی) محلی توسعۀ  50 

 

( و 1998اد، گسترش همکاری، افزایش میزان تعامالت در یک جامعه )فلورا، اعتم یساز شبکه

 ۀطور مثال مطالع  . مطالعات متعدد نیز مؤید این بحث است. بهانجامد یتوانمندسازی جامعه م

دهد  خرد در آفریقای جنوبی، نشان می یوکارها کسبدر زمینۀ  (2000) گیب و ادهیکاری

به تقویت  ؛افزاید ینوعی عمل جمعی است که ارزشی را به جامعه م ۀمثاب  به وکار کسبایجاد 

بورنستین دارد )و برای اعضای خود نیز مزایایی را به همراه  شود یاجتماعی منتهی م یها شبکه

توان به اقدامات محمد دیگر از کارآفرینی اجتماعی می ۀدر نمون (.30-31: 2010و دیویس، 

دهد نتایج اقدامات یونس  یمالدش، اشاره کرد که نشان یونس در اجتماعات روستایی بنگ

بازسازی  باوی توانست  که یرازی خرد و اعتبارات اندک بوده است ها وامفراتر از اعطای 

؛ بخشی از فرایند توانمندسازی، عمل کند عنوان  بهدهی به ایشان، شخصیت و هویتی زنان فقیر

جمله ابزار  اعتماد از یساز جتماعی و شبکها ۀ، استفاده از سرمایسازی یتبنابراین ظرف

کاهش  به منظورکارآفرینان اجتماعی در تحقق اقداماتشان است که به ساماندهی مجدد منابع 

امروزه، کارآفرینی اجتماعی در برخی از تا آنجا که  انجامد یمشکالت اجتماعی جوامع م

عنوان یک استراتژی مشخص   به ،)جامائیکا( دریای کارائیب ۀطور مثال در حوز  به ،کشورها

کارآفرینی  ۀتوسع به منظور ییها و دانشگاه هاهمؤسس 2011و از سال است  شده  یرفتهپذ

( نیز عنوان کرده، 2011) طور که مورگان  همان رسد یاند. به نظر م اجتماعی شروع به کارکرده

و استفاده از  عیدر قالب کارآفرینی اجتما ای یریهزمان گسترش اعمال بشردوستانه و خ

 ۀاست. امروزه در کشورهای حوز یدهرویکردی نوآورانه در حل مسائل پیچیده اجتماعی فرارس

آمدن بر مسائل اجتماعی و کاربرد محلی برای فائق های یلتحقق پتانسبه دریای کارائیب 

ز نی 2 طور که در نمودار  . همانشود یمنابع انسانی ملی توجه م ۀکارآفرینی اجتماعی در توسع

پریتو و کرد )منابع ملی را مشاهده  ۀمثبت کارآفرینی اجتماعی در توسع یرتأث توان یآمده، م

 (.108-109: 2015همکاران، 
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 (2015)پریتو،  منابع انسانی ۀاثر کارآفرینی اجتماعی بر توسع .2نمودار 

 

 یها کارآفرینی اجتماعی از طریق آموزش، طور که در شکل فوق نیز آمده است  همان

 ۀوکار و توانمندسازی جوانان به توسع سالمت، امنیت، کسب یها کارآفرینانه، تقویت شاخص

افزایش امنیت ، کاهش جرم و ییزا گسترش سوادآموزی، اشتغال ۀو زمین پردازد یمنابع انسانی م

 شوند یاجتماعی کارآفرینی اجتماعی شناخته م آثارعنوان   . پیامدهایی که هم بهکند یفراهم مرا 

روری بر ادبیات مرتبط محلی اجتماعات است. م ۀگامی در جهت توسع آنهاو هم دستیابی به 

ظرفیت و  اجتماعی سرمایۀدهد که این مفهوم با مفاهیمی چون  محلی نشان می ۀبا توسع

مردم و ایجاد تحرک  های یتقابل یده سازمان ۀکنند یفمرتبط است. مفاهیمی که توص اجتماعی

(. منابع از طریق 1989 )کریستنسون و رابینسون، شودنظر حاصل  در منابع است تا هدف مورد

که به تسهیل مشارکت و همکاری در  ییها روابط اجتماعی میان افراد و سازمان ۀشبک

اجتماعی  سرمایۀظرفیت و  توان یم یراحت  بنابراین به؛ شونداستفاده می، پردازند یاجتماعات م

توسعه و پایداری  به منظور آنهاو از  داد عنوان اعضای یک اجتماع در کنار هم قرار  افراد را به

 ییها برنامهدر  توان یمرا  شده تیهدا یساز تیظرف(. 15: 2006ساتلر وبر، کرد )روابط استفاده 

 ۀکه دامن مشاهده کرد، کندتوجه میکوچک  یها ها و گروه افراد، خانواده به که ممکن است

 تواند یم یرسم ریدیدگاه غگیرند. یم دربررا تا رسمی  یرسم ریاز رویکردهای غی ا گسترده

چون تأسیس  ییها در نمونه توان یتوانمندسازی زنان در بنگالدش باشد و مثال رسمی آن را م

کرد  مشاهدهبهداشت و سالمت و یا مراکز آموزشی بزرگساالن  یها کینیمدارس ابتدایی یا کل

 (.69: 2010اوسئی، )
طور مثال   . بهشوند یموجود در اجتماعات محلی به انواع متفاوتی تقسیم م های یهسرما

اما ؛ اشاره دارند محیطی یستو ز انسانی، فیزیکی، مالی های یه( به سرما2002) 1ینزگرین و ه

است که سازی  یتاجتماعی و ظرف سرمایۀتوجه به دو فرایند شناخت  ،آنچه حائز اهمیت است

و حل  ها یتها در اجتماع محلی موجب تقویت هنجارها، حما چطور تالش کند یمشخص م

ان اشخاص محلی ناظر بر ایجاد ارتباط می توسعۀ ،. در این فرایندشودیمسائل اجتماع محلی م

خواهند شد. همچنین موجب را به دنبال مثبتی  آثارمحلی  در اجتماعهایی است که  و سازمان

 یساز رهبری و شبکه توسعۀاجتماعی از طریق  های یتتقویت ظرف تقویت اقتصاد محلی و

                                                           
1. Green and Haines 
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اجتماعی و استفاده  سرمایۀتحقیقات متعددی نیز مؤید کاربرد  (.15: 2006ساتلر وبر، ) شودمی

 1ها اثر النگ محلی است. یکی از این پژوهش توسعۀمردمی در  های ییظرفیت و توانا از

در قالب مشارکت  -محلی توسعۀدهد چگونه و در طی کدام فرایند،  ( است که نشان می1975)

حاصل  ،شان یو مواجهه با مشکل آموزشی در اجتماع محل گیری یممردم اجتماع در تصم

محلی از طریق دخالت و مشارکت مردم  توسعۀدهد که  ( نیز نشان می1976) 2. پلوچشود یم

رفاهی و تقویت روابط اصالحات و تصمیم سازی به بهبود شرایط و  گیری یماجتماع در تصم

محلی بیانگر  توسعۀنهادی و انسانی در الگوی اجتماع محلی منجر شده است. تمامی تعاریف 

و کار  بینندمی  د چگونه مردم طی این فرایند، آموزشنده بودن آن است و نشان میفرایندی

محلی با اصطالحاتی چون اقدام،  توسعۀتا مشکل مشترک خود را حل کنند. همچنین  کنند یم

ها، اقدامات و تصمیمات محلی، عنصر مکان  برنامه ۀیجدرنت یراز سوست نتیجه و پیامد نیز هم

 (. همان1976 ،3هوئیشد )ه تبدیل خواهد زندگی به محل بهتری برای کار و زندگی روزمر

( بیان کردند اقدامات و ابتکارات اجتماعی گروهی از 1989) 4طور که کریستنسون و رابینسون 

خواهد انجامید. این  محیطی یستمردم به تغییر شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ز

نتیجه یا پیامد در  خروجی/ با دو مفهوم فرایند ود محلی بای توسعۀدهد که  تعاریف نشان می

 تالقی باشد. فرایند به توسعه و ارتقای توانایی عمل جمعی اشاره دارد. پیامد و خروجی اقدام

 «منظور اصالح و بهبود شرایط اجتماع محلی  اقدام به» و دوم،« انجام عمل جمعی» اول، ناظر بر

نگی، اجتماعی، سیاسی، ، فرهمحیطی یست، زیشناخت فیزیکی، روان یها در هر یک از حوزه

  (.3-18 :2009 فیلیپس و پیتمن،است )اقتصادی و ... 

 محلی الزم است تا از نیروهای اجتماعی حمایت شود و با به توسعۀبرای دستیابی به 

 کسب قدرت و کنترل بر سرنوشتشان، فراهم آید. ۀایشان، زمین های یدهها و ا مهارت یریکارگ 

 یها یکه اغلب در قالب تعاون -اجتماعی یها کارآفرینی اجتماعی و بنگاه توسعۀآنکه با   حال

داد. در  نشانمالی نوآورانه و مؤثرتری را  یها مدل توان یم ،رندیگ یروستایی و محلی شکل م

اجتماعات محلی شناسایی شوند. این توسعۀ ها نیاز است تا عناصر کلیدی در  ترسیم این مدل

اجتماعی مؤثر بر اشتغال و  یها اجتماعات محلی شامل بنگاه وسعۀتعناصر و ارکان مهم در 

                                                           
1. Long 

2. Ploch 
3. Huie, J. 

4. Christenson, J.A. and Robinson  
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حاکمیت با مشارکت  یها سمیمکان قهرمانان محلی، رهبران و کارآفرینان اجتماعی، درآمدزایی،

 یها ، مهارتآنطبیعی و احترام به  ستیز  طیمحلی، مح یها فرهنگ فعال بازیگران جامعه،

روابط و مشارکت با حامیان خارجی،  ۀشبک محلی، یها ییدارامنابع و  و دانش، ها دهیمحلی، ا

. برخی از این عناصر مانند توانایی مردم برای داشتن زندگی اندو مشاوران گذاران هیسرما

دسترسی به منابع استاندارد  و و مهارت طوالنی، سالم و خالقانه که موجب دستیابی به دانش

اثرگذاری  سمیمکان 3در نمودار «. اندانسانی توسعۀ»جمله عناصر اصلی  ، ازشوندمی زندگی

 (.11-12: 2015ینگ زهو، است ) شده  میکارآفرینی اجتماعی بر تقویت اجتماعات محلی ترس

 
 (2015، ینگ زهو) اثر کارآفرینی اجتماعی بر تقویت اجتماعات محلی .3نمودار 

 

هایی  ییتولید دارا برای شده یزیر محلی را تالشی برنامه توسعۀ توان یماز منظری دیگر 

منظور افزایش و   ( بهمحیطی یستفیزیکی، انسانی، اجتماعی، مالی و ز های یه)چون سرما

 توسعۀشورای  اقتصادیِ توسعۀ در تعریف نکته این کهدانست.  آن ارتقای ظرفیت ساکنان

(، این مفهوم ناظر بر فرایند تولید ثروت از طریق تحرک منابع 1984) 1المللی ینباقتصادی 

 ،از کاالها و خدمات است. از این منظر یتوجه  طبیعی، مالی، انسانی، فیزیکی و گسترش قابل

فرایند سود و منفعت اجتماع است که از طریق گران اقتصادی، اثرگذاری بر نقش توسعه

که این دو  رسد یبنابراین به نظر م؛ شود یشغلی و مالیات حاصل م یها گسترش فرصت

 توسعۀمحلی با یکدیگر موازی باشند. هدف از  توسعۀاقتصادی و  توسعۀیعنی تعریف  ،تعریف

و هدف تولید  رود یکار م هاست که برای بهبود و اصالح اجتماع ب هایی ییمحلی، تولید دارا

 منفعت و سود اجتماع است. برایموجود  های یهو سرما ها ییدرآوردن داراتحرکاقتصادی به

                                                           
1. IEDC (2006) Organizing and Managing Economic Development, Washington, DC: International 

Economic Development Council. 
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فیزیکی، انسانی،  های یهموجود در اجتماعات مانند سرما های ییاین تعاریف به دارا یهر دو

 بیاناقتصادی  توسعۀ. حتی در تعریف مدرنی که از گردند یبازم اجتماعی و طبیعی و ...

و تولید ثروت مدنظر نیست بلکه کیفیت زندگی و  ییزا ، دیگر فقط توجه به اشتغالشود یم

گران اقتصادی طور که توسعه  همان .یابد یارتقای استانداردهای زندگی شهروندان نیز اهمیت م

د، موجو یوکارها حفظ و گسترش کسبوکار و تجارت جدید،  ، هر نوع کسبکنند ینیز بیان م

"توسعه ۀآماد"اجتماع را در وضعیت 
 ۀو زمین (15 :2009 فیلیپس و پیتمن،دهد ) قرار می 1

اثرگذاری  یسممکان توان ی. بنا بر تحلیل نظری فوق مآورد یاجتماع محلی فراهم م توسعۀ

 :کرد( ترسیم 4نمودار ) محلی را به شکل زیر توسعۀکارآفرینی اجتماعی بر 

 
 نظری( یها افتهی)منبع:  محلی توسعۀفرایند اثرگذاری کارآفرینی اجتماعی در  .4نمودار 

 

 گیری یجهنت

آن،  ۀواسط  که به شود یکارآفرینی شناخته م گرایشی درعنوان  کارآفرینی اجتماعی به

هایی برای مسائل اجتماعی همچون  حل راه بیانایجاد و یا تغییر محیط در قالب  کارآفرینان با

و ارتقای کیفیت و  محیطی، نقض حقوق بشر و فساد سوادی، تخریب زیست فقر، بیماری، بی

 ۀاندیش های کارآفرینانه به فعالیت یریگ شکل ۀتاریخچ کنند. یمعمل سطح زندگی بشر، 

مبتنی بر  های یشهردپای انداما ؛ گردد بازمی 18در قرن  2اقتصاددان فرانسوی، ریچارد کانتیلون

افزایش تجارت مدرن،  که با نسبت داد 1900های  به سال توان یکارآفرینی اجتماعی را م

الگوهایی نوینی در  ،طبقات جدید، گسترش امکانات رفاهی یریگ افزایش ثروت و شکل

موجد مشکالت اجتماعی جدید و فراوانی چون مهاجرت،  و خود شدزندگی فراهم 

                                                           
1. development-ready 

2. Richard Cantillon 
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تمرکز رویکرد کارآفرینی اجتماعی بر کاهش بنابراین ؛ شد غیره محیطی و های زیست بحران

فراهم کرد که اگرچه از  کارآفرینان اجتماعیرا برای  ایمشکالت اجتماعی، طیف گسترده

 اجتماعاما پیامدهای متفاوتی را در  دارد دیگراشتراکاتی با انواع  ،کارآفرینان های یژگیحیث و

سرشار از  ند کهفرد منحصربههای  یژگیوکارآفرینان اجتماعی افرادی با  زند. یرقم م ،محلی

های عمومی  یژگیودر  اگرچه آنها اند.هایی نو برای غلبه بر مشکالت اجتماعی یدهاو  ها حل راه

پذیری  یتمسئولاما  اند مشترکپذیری، شجاعت و غیره با سایر کارآفرینان  یسکرچون 

 آنهااجتماع محلی معطوف باشد. به کاهش مشکالت اقداماتشان  شودیمموجب  آنهااجتماعی 

های پیامدرسانند که  یماقداماتی را به انجام ها و منفعت جمعی،  توجه به ارزش عالوه بر

سازد. انگیزه و نیروی  یمو همین ارزیابی نتایج آن را دشوار  داردملموس  ملموس و غیر

تا  شودیماست که موجب پاسخگویی به یک نیاز اجتماعی کارآفرینان اجتماعی، همانا  ۀمحرک

همچنین سطح اثرگذاری اقدامات ایشان  حرکت کنند. هدف، ۀجامع یها ارزش مسیرایشان، در 

تجارت و  ۀاست که کارآفرینان سنتی اغلب در عرصتر از اقداماتی  یعوس در اجتماع محلی

از انواع  تر گستردههدف کارآفرینان اجتماعی،  ۀجامعدیگر؛   یانب  بهآورند.  یماقتصاد پدید 

هدف نیز معطوف به مسائل اجتماعی  ۀمتداول کارآفرینی است. از سوی دیگر انتخاب جامع

 موجود در آن است.

ی به ا گونه  بهکارآفرینان اجتماعی با توجه به منفعت و ارزش جمعی سعی دارند تا 

به نفع یک گروه  اقداماتشان، فقطۀ های اجتماع محلی بپردازند تا نتیج یهسرماساماندهی مجدد 

سنتی، تولید  ۀخروجی نهایی اقدامات کارآفریناناز بازیگران حاضر در اجتماع محلی نباشد. 

است اما کارآفرینی اجتماعی  در یک عرصه داران یهسرماسود برای بازیگران مانند مالکان و 

 ۀی پیامدهای منفی ناشی از توسعسو  بههای اقتصادی را  یتفعالسعی دارد تا سود حاصل از 

 ننشای اقتصادی را ها شرکتو  ها سازمانپذیری  یتمسئولسریع سوق دهند و نمایشی از حس 

 به منظوراجتماعی دوباره  ۀحتی سود حاصل از اقدامات کارآفرینان ،دهند. به معنای دیگر

بنابراین در کارآفرینی اجتماعی، تضاد ؛ شود یمگذاری  یهسرماکاهش مشکالت اجتماع محلی، 

کارآفرینان شود. از سوی دیگر؛  یممنافع میان بازیگران به نفع منفعت و ارزش جمعی کمرنگ 

تغییر کیفیت اجتماع محلی را فراهم  ۀبا پاسخگویی به نیازهای اجتماعی، زمیناجتماعی 

شود  یمموجب  ،ی مختلف اقتصادی، اجتماعی و غیرهها حوزهآورند. این تغییر اجتماعی در  یم

های اقدامات کارآفرینانه، از انواع سنتی آن متفاوت  یخروجکیفیت و کمیت محصوالت و 
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یری و ارزیابی پیامدهای اقدامات گ اندازهترکیب با دشواری باشد. وجوه تمایز فوق در 

 تر اقتصادی( ملموس-تجاری) یسنتشود تا اقدامات کارآفرینان  یمکارآفرینانه اجتماعی موجب 

ی، توانمندسازی و ساز فرهنگ ۀتغییرات در اجتماع محلی اغلب در حوز که یراز؛ باشند

تری نسبت به  یطوالنزمانی  ۀپیامدهای آن در بازرسد و  یمسازی گروه هدف به انجام  یتظرف

کارآفرینان  در پذیرش نقش ، ینا وجود با است. مشاهده  قابلاقتصادی،  ۀاقدامات حوز

اجتماعات محلی، تردیدی وجود ندارد. آنان با ایجاد  توسعۀاجتماعی و اثرگذاری آنان بر 

متمرکز بر مسائل  ۀای نوآورانه یدها اجرایتحرک و تغییر اجتماعی در اجتماعات محلی و 

کارآفرینان اجتماعی قادرند  یراز؛ آورند یمپدید  و منابع ها فرصتاجتماعی، توازنی جدید در 

و مأموریت  اهدافی نوینی را برای دستیابی به ها روشی جدید را شناسایی کنند و ها فرصت

ین پیامدها تر مهمیکی از  عنوان  بهمحلی  توسعۀتوان از  یمبنابراین ؛ کار برنده خود، ب نظر مورد

کشورهایی چون  اربهای اقدامات کارآفرینان اجتماعی نام برد و آن را در تج یخروجو 

کارآفرینی اجتماعی با آفریقای جنوبی، هند، مصر و بنگالدش نیز دنبال کرد. در این کشورها، 

تعامالت و  ها و افزایش سطح یهسرمای مجدد منابع، ده سازمانمعرفی اهداف جدید، 

سازی و گسترش توانایی اقدام  یتظرفی اعتماد، موجبات تقویت اجتماعات محلی و ساز شبکه

 است.  را پدید آورده در افراد محلی

 جامعه دادنقراراقتصادی و  توسعۀ منظور  بههای اجتماعی الزم را  یهسرماپیامدهایی که 

کاهش  به منظورکارآفرینی اجتماعی آورند. همچنین  یمتوسعه، پدید  ۀدر وضعیت آماد

 در بازار کار یجدید های یاستراهکارها و س بیان و درآمدزایی، بهاشتغال  ۀمشکالت حوز

 یها آوردن گروهمیداناجتماعی و به توسعۀکاهش فقر،  برای ی رامناسب ۀزمین پرداخته و توانسته

منابع و خدمات میان  یعتوزکارآفرینی اجتماعی با ایجاد نوعی باز .آوردفراهم  طردشده

و ...، توزیع درآمدها،  ان، سالمندان، مهاجرنزنان، معلوال مانندو طردشده  ای یهحاش یها گروه

و توازن را به بستر کرده را متعادل  دسترسی به خدمات و کاالها و مشارکت در بازار کار

رینی اجتماعی بر اجتماع اما در ترسیم مکانیسم اثرگذاری کارآف؛ داده استاجتماع محلی هدیه 

های محلی  یهسرماها و  یتظرفمحلی توجه به چند نکته حائز اهمیت است: اول، شناسایی 

باشند و از رویکردی  که کارآفرینان اجتماعی از مسائل اجتماع محلی آگاه آن استنیازمند 

در ترسیم توجه به بافت محلی و بومی نوآورانه در حل مشکالت موجود، استفاده کنند. دوم، 

 ۀبافت و زمین یراحائز اهمیت است ز محلی ۀمکانیسم اثرگذاری کارآفرینی اجتماعی بر توسع
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کارآفرینی اجتماعی  ۀو اقدامات حوز ها دهی به پروژهرا برای شکل ییها فرصتاجتماع محلی، 

. سوم، کارآفرینی اجتماعی عالوه بر پیامدهای آوردفراهم می ها یکو تاکت ها یو تعیین استراتژ

  به اعتمادچون افزایش  یمستقیم یرغپیامدهای  افزایش درآمد، به و ییزا اشتغالملموسی چون 

 توسعۀبر  که همانجامد  یمتعامالتی  ۀیری شبککارگ  بهی اعتماد و ساز شبکهافراد محلی،  نفس

تا آنجا که  دهدتحت تأثیر قرار میرا  تر کالن توسعه در سطوح ملی و و همگذارد  یممحلی اثر 

 کرد. استراتژی، ابزار و فرصتی جایگزین برای توسعه یاد عنوان  بهتوان از آن  یم
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