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ــای  ــور ه ــم در کش ــی، ه ــی اجتماع ــاد کارآفرین ــی1 را در ایج ــان اجتماع ــش کارآفرین ــی، نق ــک جهان ــد بان ــازمان هایی مانن س
ــددی  ــمینارهای متع ــا و س ــاله کنفرانس  ه ــر س ــد. ه ــتر کرده  ان ــعه بیش ــال توس ــور های در ح ــم در کش ــه و ه ــعه یافت توس
ــده ای دســت  ــه طــور فزاین ــر انتفاعــی، ب ــه و ســازمان  های غیردولتــی و غی ــن موضــوع پرداخت ــه بررســی ای ــا ب در ســطح دنی
ــد  ــد. دانشــگاه های بزرگــی مانن ــان اجتماعــی می زنن ــاز کارآفرین ــرای بررســی نی ــم ب ــاب، دســتورالعمل و فیل ــه انتشــار کت ب
هــاروارد و اســتنفورد منابــع قابــل ملاحظــه ای را بــه ایــن امــر اختصــاص داده و تــلاش خــود را بــرای گســترش برنامه هــا، 
ــو اســت و  ــازه و ن ــان کارآفرینــی اجتماعــی ت ــد. هــر چنــد زب نشــریات و بورســیه تحصیلــی در ایــن زمینــه افزایــش داده ان
نســبت بــه گذشــته توجه هــای بیشــتری را بــه خــود جلــب کــرده اســت، بــا ایــن حــال موضــوع جدیــدی در کشــورهای توســعه 

یافتــه2 و در حــال توســعه3 نیســت.
کارآفرینــی اجتماعــی عملــی اســت کــه کارآفریــن اجتماعــی انجــام می دهــد. کارآفریــن اجتماعــی، فــرد یــا ســازمانی  اســت کــه 
یــک مشــکل اجتماعــی را تشــخیص داده و از مفاهیــم کارآفرینــی بــرای ســازماندهی، ایجــاد، و مدیریــت ســرمایه بــرای ایجــاد 
تغییــر4 )ارزش( اســتفاده میکنــد و ایــن رســالت کارآفرینــان اجتماعــی؛ بخشــی از اهــداف در مســئولیت اجتماعــی شــرکت ها 
)CSR(5 اســت. کارشناســان بــازار بــر ایــن باورنــد کــه شــرکت ها بــرای اینکــه در کســــب و کار خــود موفــق باشــند بایــد 
مســئولیت خــود را در قبــال جامعــه و تمــام کســانی کــه تحــت تأثیــر فعالیت هــای ســازمان قــرار می گیرنــد رعایــت کننــد. از 
مهم تریــن اهــداف مســئولیت اجتماعــی شــرکتی و کارآفرینــی اجتماعــی توجــه بــه یــک انگیــزه ی اجتماعــی )کمــک بــه برقــراری 
معیشــت پایــدار و ارتقــاء ســطح رفــاه و زندگــی افــراد و ذینفعــان(، بهبــود انســجام اجتماعــی )پاســخگوئی، شــفافیت و رفتــار 
ــی  ــاد ارزش های ــه ایج ــوف ب ــداف معط ــن اه ــت. ای ــدار اس ــاد پای ــوی اقتص ــه س ــی ب ــع محل ــازی جوام ــی( و توانمند س اخلاق
ــن مشــکل ها از  ــر ای ــولا اگ ــان اســت. معم ــا خواســتی از گروهــی از  ذینفع ــاز، مشــکل و ی ــه برطــرف کــردن نی ــه  ب اســت ک

موضوع هــای زیــر باشــد مســئولیت اجتماعــی شــرکتی و کارآفرینــان اجتماعــی را بــه هــم گــره می زنــد :
متعلق به گروه زیادی از مردم  باشد. )توسعه جوامع محلی( 

مربوط به مسائل محیط زیست باشد.
ــول در کشــور هــای در حــال توســعه  ــق پ ــا ایجــاد فرصــت هــای خل ــود زندگــی مــردم باشــد )کاهــش فقــر ی ــه بهب ــوط ب مرب

ــه(. ــای منصفان ــت ه وفعالی
هزینه های اجتماعی حیاتی و یا عمومی را کاهش دهد. 

نگاهی به کارآفرینی اجتماعی و مسئولیت اجتماعی شرکتی
نیما ربیعی سروندی * 
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2- Dynamics
3- System Thinking
4- Sustainable development

ــرای جوامــع بشــری متصــور میشــود کــه در آن شــرایط  1 .توســعه پایــدار فراینــدی اســت کــه آیندهــای مطلــوب را ب
زندگــی و اســتفاده از منابــع، بــدون آســیب رســاندن بــه یکپارچگــی، زیبایــی و ثبــات نظامهــای حیاتــی، نیازهــای انســان 

را برطــرف میســازد.

ــردد،  ــه گ ــازمان هزین ــعه س ــا توس ــداف و ی ــرای اه ــود و ب ــه ش ــالا هزین ــد ب ــواردی مانن ــرکتها در م ــل از ش ــود حاص ــر س اگ
کارآفرینــی اجتماعــی در مســئولیت اجتماعــی معنــا پیــدا میکنــد و ایــن امــر بــه پایــداری شــرکت هــا کمــک مــی کنــد یعنــی 
ــه ای هماهنــگ انجــام  ــه گون پذیــرش مســئولیت هــای اقتصــادی، محیــط زیســتی و اجتماعــی در اســتراتژی ســازمان هــا، ب
پذیرفتــه اســت تــا ســازمان هــا و شــرکت هــا را قــادر ســازد، ســود هــا و منافــع پایــداری را بــرای تمامــی ذینفعــان و نســل های 

حاضــرو آینــده فراهــم آورد. 
در حالیکــه کارآفرینــان تجــاری معمــولًا بــه بررســی بازدهــی و ســود بازگشــتی مــی پردازنــد، مســئولیت اجتماعــی شــرکتی و 
کارآفرینــان اجتماعــی معمــولًا گروههــا و ســازمانهای غیرانتفاعــی ایجــاد میکننــد. آنهــا بــه حــل مشــکلی مــی پــردازد کــه واقعــًا 
ــد  ــی( تولی ــی )خدمات ــرای حــل مشــکل، محصول ــی وجــود دارد. قــرار اســت ب ــرای حــل آن تقاضای مشــکل جامعــه اســت و ب
ــعه  ــه در توس ــد ک ــدی باش ــول تولی ــک محص ــا ی ــی ی ــات اجتماع ــورت خدم ــه ص ــد ب ــات میتوان ــا خدم ــول ی ــن محص ــود. ای ش
پایــدار محیــط نقــش داشــته دارد. محصــول هــر چیــزی هســت کــه  حداقــل بخشــی از جامعــه پیرامــون ســازمان هــا نیازمنــد 

بــه اســتفاده از آن باشــند.
قــرار نیســت کارآفریــن اجتماعــی علاقــه ای نشــان دهــد و محصولــی را حمایــت کنــد کــه واقعــًا مــورد نیــاز جامعــه نیســت. 
کارآفرینــان اجتماعــی عــلاوه بــر ایــن، اثرگــذاری مثبــت در جامعــه را نیــز مــد نظــر دارنــد. بــه نظــر مــی رســد کــه پیوســتاری 
ــن پیوســتار هــدف  ــک طــرف ای ــه در ی ــان اجتماعــی وجــود داشــته باشــد ک ــن اهــداف کارآفرین از اهــداف اجتماعــی در بی
کارآفرینــان، خلــق منافــع اجتماعــی و در ســوی دیگــر آن، دســتیابی بــه اهــداف اجتماعــی )مســئولیت هــای اجتماعــی( در بیــن 

دیگــر اهــداف قــرار دارد )توســعه پایــدار(.1

بایــد توجــه داشــت کــه موضــوع مســئولیت اجتماعــی و کارآفرینــی اجتماعــی، موضوعــی پویــا2 و تفکــری سیســتمی3 اســت 
و تکامــل تدریجــی نگرانــی هــای محیــط زیســتی، اجتماعــی و اقتصــادی رامنعکــس میکنــد، بنابــر ایــن موضــوع هــای تکمیلــی 
دیگــری ماننــد پویایــی سیســتم هــای اجتماعــی نیــز در آینــده ممکــن اســت مطــرح شــوندکه مــی بایســتی مــورد نظــر کارآفریــن 
اجتماعــی و مســئولیت اجتماعــی شــرکت هــا قــرار گیــرد چــرا کــه توســعه پایــدار4، نگاهــی اســت کل نگــر و سیســتماتیک بــه 
جامعــه در همــه ابعــاد اجتماعــی، اقتصــادی و محیــط زیســتی در خصــوص اســتفاده بهینــه از منابــع بــا نگاهــی بــه نســل هــای 

آینــده.
در پایــان بایــد توجــه داشــت کــه آنچــه در هــر دومقولــه کارآفرینــی اجتماعــی و مســئولیت اجتماعــی شــرکت هــا مــورد توجــه 
و اهمیــت اســت، نگاهــی دقیــق بــه موضــوع ذینفعــان و تشــخیص نیازهــای اساســی ذینفعــان واقعــی بــا دّقــت و توجــه در 

توســعه پایــدار و در محیــط اجتماعــی مــورد تقاضــا اســت. 
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