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  1چکیده

 نیازمند ها آن حل رو این از و هستند اجتماعی ماهیت داراي روستایی جامعه مسایل از بسیاري  

 به حل مسایل جامعه تواند  از این منظر، کارآفرینی اجتماعی می.است نوآورانه اجتماعی راهکارهاي

کارآفرینی اجتماعی در مناطق روستایی مبین پیگیري . ویژه فقر و نابرابري کمک نماید هروستایی، ب

ها، منابع و نهادهاي  ها، ظرفیت مسایل اجتماعی از طریق طرح راهکارهاي نوآورانه براي بسیج ایده

توانند به توسعه یک   می اجتماعیکارآفرینان . اجتماعی موردنیاز براي گذر اجتماعی متوازن است

برداري از  بر بهره کار پایدار در مناطق روستایی مبتنی و  بوم کارآفرینانه و الگوي توسعه کسب زیست

 جهان تاکنون .هاي خاص این مناطق در راستاي نیازهاي واقعی جوامع روستایی یاري رسانند فرصت

 و  بسیاري از این کسب. رآفرینی اجتماعی بوده استآمیز متعددي در زمینه کا هاي موفقیت شاهد تجربه

آگاهی . اند اي را براي توانمندسازي جوامع فقیر محلی داشته هاي قابل توجه کارهاي اجتماعی، موفقیت

تواند الهام بخش سیاستگذاران در سیاستگذاري توانمندساز متناسب فقرا و نیز  ها می از این تجربه

در این مقاله . کارهاي اجتماعی در مناطق محروم باشد و   در توسعه کسبگذاران کارآفرینان و سرمایه

که حاصل یک مطالعه مروري است، مفهوم و مناسبت کارآفرینی اجتماعی براي پیشبرد توسعه جوامع 

هاي موفق  عنوان یکی از نمونه طور مختصر تجربه بانک گرامین به روستایی معرفی شده است و به

  .در دنیا شرح داده شده استکارآفرینی اجتماعی 

  

  کارآفرینی اجتماعی، بانک گرامین کارآفرینی متناسب فقرا،  توسعه روستایی، :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه 

 شامل ،ها، اعمال و اقدامات کارگزاران متعدد اي از فعالیت ست از مجموعه ا روستایی عبارتۀتوسع  

ها با هم به بهبود و پیشرفت وضعیت مناطق   همگی آنها که حاصل آن و نتیجه ها و گروه افراد، سازمان

ها و رویکردهاي مختلفی براي پیشبرد  تاکنون سیاست). Shepherd, 1998(شود  روستایی منجر می

 مباحث نظري و شواهد تجربی نشان ااخیر. رشد و پیشرفت مناطق روستایی صورت گرفته است

. اي براي پیشبرد توسعۀ پایدار روستایی برخوردار است اند که کارآفرینی از پتانسیل قابل مالحظه داده

اي کارآفرینی سبب شده است که کارگزاران توسعه در  هاي توسعه آشکار شدن قابلیت و ظرفیت

هاي خویش را بر تسهیل  گري هاي گوناگون، از جمله در حوزه توسعۀ پایدار روستایی مداخله بخش

. توسعۀ کارآفرینی استوار سازند

لحاظ زمینه، کارکرد، درجه خودگردانی و  پذیر و به رینی در نوع خود مفهومی تفسیر و تأویلکارآف  

از . استقالل و یکپارچگی، خصایص و ملزومات و سایر عناصر مرتبط با یک پدیده، قابل تبیین است

هاي متعددي از کارآفرینی، شامل کارآفرینی فردي،  زمان طرح و توسعه کارآفرینی تاکنون شکل

ارآفرینی شرکتی، کارآفرینی سازمانی، کارآفرینی گروهی، کارآفرینی جمعی، کارآفرینی تیمی، ک

کارآفرینی اجتماعی و غیره مطرح شده است که هرکدام از خصایص، ملزومات و دستاوردهاي خاص 

  واژه .در این بین، کارآفرینی اجتماعی یک رویکرد اجتماعی به کارآفرینی است. خویش برخوردارند

پدیدار  1970  و1960ۀ  اجتماعی در دهات مربوط به تغییرمباحثکارآفرینی اجتماعی اولین بار در 

صورت   توسط بیل درایتون و دیگرانی مانند چارلز لیدبیتر به1990  و1980 هاياین مفهوم در دهه. شد

 اجتماعی مروري بر ادبیات موضوع کارآفرینی). Martin and Osberg, 2007 (اي مطرح شدگسترده

هاي اجتماعی گلچین کرده تا هاي متعددي مانند تجارت، خیریه و جنبشهاي خود را از بخشویژگی

در . هاي بدیعی براي مشکالت اجتماعی یافتـه و ارزش اجتماعی پایدار و جدیدي ارایه دهدحلراه

لورانس نایتینگل، مانند ف(آوري از عامالن تغییرهاي اجتماعی هاي شگفتشک نمونهریخ، بیاطول ت

هاي جدید اما آنچه امروزه تفاوت دارد، مقیاس و دستآورد اثرگذاري. اندبوده...) سوزان آنتونی،

 ).Bornstein, 2004 (ها است کار رفته در آن آور رویکردهاي بهاجتماعی خلق شده و نیز تنوع حیرت

تواند در که می  ارزش اجتماعی استةدکننکارآفرینی اجتماعی به معناي انجام فعالیتی نوآورانه و خلق

عنوان  کارآفرینی اجتماعی به که امروزه با توجه به این. هاي غیرانتفاعی و تجاري انجام شودبخش

شود و هر روزه توجه کشورها شناخته می  اقتصادي و اجتماعیۀکاري اثرگذار و پایدار در راه توسع راه
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این مفهوم در فضاي کشور ایران نیز  کند، توجه بهمی جلبتري از جامعه را به خود هاي گستردهبخش

 توسعه روستایی نیز بخشی از این فضاي توسعه ملی است .)1389عمرانی و همکاران،  (ضرورت دارد

   .توان به طرح کارآفرینی اجتماعی در آن پرداخت و می

رت گرفته در زمینه هاي مختلفی در ارتباط با اقدامات صو توان شاهد موفقیت در حال حاضر می  

بانک . گیري و تکامل بانک گرامین در بنگالدش است ها، شکل یکی از این تجربه. توسعه روستایی بود

هاي  درآمد و گروه  ویژه براي افراد کم همین و مدیریت گردش اعتبارات بأگرامین که تالشش را با ت

. رود شمار می ی در سطح جهان بهمحروم آغاز نموده است، اکنون یکی از الگوهاي موفق توسعه محل

گیري از اعتبارات در خدمت توانمندسازي فقرا و پیشبرد  تجربه بانک گرامین بواقع مصداق بهره

 مقاله تالش در این). 1998؛ آپهوف و همکاران، 1997کریشنا و همکاران، (است کارآفرینی اجتماعی 

ان راهبردي براي توسعه روستایی معرفی شود؛ عنو شده است تا در ابتدا مفهوم کارآفرینی اجتماعی به

ها، تجربه بانک گرامین تشریح  بر این رویکرد مطرح و در بین آن سپس برخی ابتکارات تجربی مبتنی

ها، راهکارهایی براي سیاستگذاري و پیشبرد توسعه  در پایان تالش شده است با مرور این تجربه. شود

واقع هدف اصلی این مقاله شرح مفهوم  هب. ماعی ارایه شودروستایی با رویکرد کارآفرینانه و اجت

  . بر بازاندیشی مفاهیم و شواهد تجربی است کارآفرینی اجتماعی در زمینه توسعه روستایی مبتنی

  

  کارآفرینی اجتماعی بسان راهبرد توسعه

رواج پیدا اي هاي در حال توسعهعبارت کارآفرینی اجتماعی در سازمان: مفهوم کارآفرینی اجتماعی

مین این نیازها از طریق أطوري که ت  به.ها استمین نیازهاي اساسی انسانأشان تکند که هدفمی

رو هر تعریفی  از این). Seelos et al., 2006(پذیر نیست هاي تجاري و بخش خصوصی امکانسازمان

ارآفرینان تجاري رف باشد که کصاز کارآفرینی اجتماعی باید جایگزین رویکرد اقتصادي و تجاري 

   .)1389صالحی صدقیانی،  (کننددنبال می

هاي کارآفرینانه را  هر چند که مفهوم کارآفرینی اجتماعی نسبتاً جدید است، اما ابتکاراتی که قابلیت          

هایی را     ابتکار )2001 (آلود و همکاران  . گیرند، سابقه طوالنی دارند     کار می  هبراي حل مسائل اجتماعی ب    

انـد کـه،      مورد مسائل مرتبط با فقر و توانمندسـازي جمعیـت حاشـیه نـشین، تبیـین نمـوده                 ویژه در    هب

اند و رشـد اقتـصادي متناسـب بـا            همرفته بهبود زندگی هزاران نفر در سراسر دنیا را موجب شده            روي
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شرایط فقرا 
1

هـاي   هاي کنش اجتماعی، فعالیت باید یادآوري نمود که در بیشتر زمینه. اند   را به پیش برده    

. باشـد   هاي مرتبط با کارآفرینی اجتمـاعی مـی         پردازي  تر از تئوري    رو  کاربردي کارآفرینی اجتماعی، پیش   

وکارهـا   انـدازي، توسـعه و مـدیریت کـسب     مفهوم کارآفرینی داراي یک سابقه طوالنی در ارتباط با راه    

. ارآفرینی همـساز اسـت    هاي ک   کارآفرینی اجتماعی به لحاظ فرآیندي تا حدودي با سایر گونه         . باشد  می

کـردن یـک طـرح        ها و آماده    توسعه یک ایده جدید یا گسترش یک ایده قدیمی، مطالعه و بررسی ایده            

کار، طرح بازاریابی و بررسی امکانات از مرآحل فرآیند کارآفرینی اجتماعی با رویکرد توسعه               و   کسب

ها،  ینش در موردنیازها و فرصتهمچنین، رسیدن به یک برداشت و ب    . کار برشمرده شده است    و   کسب

  اجـراي هدفمنـد،   ها، کسب توانایی و منابع موردنیاز و نهایتاً   ها با فرصت    ها و ایده    همسازسازي اندیشه 

  . هاي اصلی کارآفرینی اجتماعی معرفی شده است گامه

 که براي پیشبرد اهداف خود، هاي غیرانتفاعیبرخی کارآفرینی اجتمـاعی را منحصربه سازمان  

که نسبت  بعضی این مفهوم را براي تمام کسانی. دانندی مدهند،هاي سودآور و درآمدزا انجام میفعالیت

 یهایگروهی آن را تنها مختص دست. برندکار می کنند بههاي غیرانتفاعی اقدام میاندازي سازمانبه راه

خود با ۀ جرج دیز در مقال. دارندالمنفعه دانند که اهداف عام هاي انتفاعی میهاي سازماناز فعالیت

 از کارآفرینان با اهداف اي هکارآفرینان اجتماعی گون«: گویدمی» معناي کارآفرینی اجتماعی«عنوان 

 هبه ایجاد توسع افرادي کـه در کارشان نوآوري بیشتري داشته و منجرنظر او،  به. اجتماعی هستند

دنبال تواند شامل بدین ترتیب کارآفرینی اجتماعی می» .تر هستندطبع کارآفرین شوند، بهاجتماعی می

هاي اعتبارهاي خرد، و یا سیس صندوقأهاي تجاري مانند تفعالیتدر جریان اهداف اجتماعی کردن 

  ). Dees, 1998 (هاي اجتماعی باشدگویی به معضلهایی نو براي پاسخحلیافتن راه

کند ها تلقی میاي متنوع از موضوعتماعی را مجموعه کارآفرینی اج،مرکز کارآفرینی اجتماعی کانادا  

هایی را شامل  کارآفرینی اجتماعی فعالیتی،گیرند؛ نخست در بخـش انتفـاع قرار می بخشکه در دو 

کند و به دنبال کید میأشود که بر اهمیت بخش خصوصی در جامعه و نقش اجتماعی این بخش تمی

هایی اشاره ، دوم به فعالیت»را به روش درست انجام دهندکارهاي خوب «کسب مزایایی هستند که 

منظور افزایش اثربخشی سازمانی و پایداري  دارد که رویکردهاي کارآفرینی را در بخش غیرانتفاعی به

 اجتماعی، کارآفرینیتوان گفت   بنابراین می).Cooper et al.,1994(کند مدت تشویق می طوالنی

 هافرصت از برداريبهره با اجتماعی ارزش ایجاد هدف با و غیرانتفاعی ايهدرسازمان رفتاري ايپدیده

  ).Weerawardena and Mort,2006 (تسا

                                                            
1- Pro-poor growth
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. )1389عمرانی و همکاران،  (ی تمایز قایل هستندمحققان میان سه شکل مختلف کارآفرینی اجتماع

هاي غیرانتاعی، براي کسب درآمدهاي اضافی، یک گروه، کارآفرینی اجتماعی را ابتکار عمل سازمان

فردي و شرکتی، افزایش رقابت، ، هاي نقديهاي دولتی، کمکرو شدن با قطع بودجهپس از روبه

گروه دوم، . دانندلی براي کوچک شدن و ادغام، میافزایش نیازهاي اجتماعی و فشار حامیان ما

رفع یک مشکل اجتماعی مشخص تعریف اي کارآفرینی اجتماعی را ابتکار عمل کارآفرینان مستقل بر

هاي تجاري فعال در بخش ولیت اجتماعی شرکتئگروه سوم کارآفرینی اجتماعی را مس. کنندمی

  ). Mair and Noboa, 2003 (دانند می)بین دولت و بخش خصوصی(حدواسط 

سازي معتقدند که کارآفرینی اجتماعی با سه روش مرتبط به هم مفهوم) 2004 (همکارانبراون و 

هاي تجاري و سسهؤ م،هاي اجتماعیشوند؛ نخست کارآفرینی اجتماعی ترکیبی از اثرگذاريمی

هاي اجتماعی  اثرگذاريشود؛ دوم، توجه به ویژگی نوآوري کارآفرینان اجتماعی واقتصادي تلقی می

هاي کارآفرینان ها و تواناییهاي اقتصادي؛ سوم، توجه به قابلیتها و اقدامتوجهی به فعالیت آن و بی

حل به  جوي راه و جاي توجه صرف به جست تغییرهاي اجتماعی به اجتماعی در سرعت بخشیدن به

  ). Lafuente, 2005(شد مسایل اجتماعی که در رویکردهاي قبلی دنبال می

انداز راهبردي، پویا کارهاي متداول، داراي چشم و  کارآفرینان اجتماعی اغلب چون به جاي کسب  

خواهند ماموریت اجتماعی خود را از بین ببرند در هر کجا که و متنوع هستند و از آنجایی که نمی

ا همزمان با دولت، نهادهاي ه رو بسیاري از آناز این. گردندممکن باشد به دنبال متحدان و منابع می

  ). Nicholls, 2006 (کنندها و نیز بازار تجاري همکاري میبشردوستانه، بخش داوطلبانه، بانک

. کند رود، معانی گوناگونی پیدا می کار می که مفهوم کارآفرینی در مباحث اجتماعی به هنگامی  

کارهاي تجاري با اثرات  و  ترکیبی از کسب"عنوان  عنوان مثال برخی بر مفهوم کارآفرینی اجتماعی به هب

کار و دانش استفاده  و  هاي کسب در این دیدگاه کارآفرینان از مهارت. اند  تمرکز کرده"اجتماعی

که از نظر تجاري با دوام هستند، در تحقق  بر این کارهایی را ایجاد کننند که عالوه و  اند تا کسب کرده

انتفاعی، ممکن است، براي رسیدن  هاي غیر  سازمان.سهیم هستنداهداف اجتماعی و توسعه محلی نیز 

هاي تجاري و استفاده از آن براي ایجاد اشتغال  به اهداف اجتماعی خود، نسبت به فراهم نمودن یارانه

هاي انتفاعی، ممکن است بخشی از سود خود را واگذار کنند، یا  سازمان .یا درآمد، اقدام نمایند

ها براي  در این ابتکارات، سازمان. براي رسیدن به اهداف اجتماعی سازمان دهندهاي خود را  فعالیت

هاي اقتصادي موفق استفاده  دست آمده از فعالیت ههاي اجتماعی خود، از منابع ب پیشبرد و حفظ فعالیت
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نوآوري براي پیامدهاي اجتماعی" عنوان برخی دیگر بر کارآفرینی اجتماعی به. نمایند می
 تمرکز "1

ساز  شود که، سبب ها و مناسبات اجتماعی توجه می در این دیدگاه، به آن دسته از نوآوري. اند ردهک

 کمی به معیار دوام اقتصادي در حوزه هایی براي حل مسائل اجتماعی هستند و اغلب توجه نسبتاً پیامد

  ). Dees, 1998(شود  کار مبذول می و  کسب

ها را ترکیب کرده و یک  تعریف کارآفرینی اجتماعی آن 20با بررسی ) 2008 (همکارانزهرا و   

یندهایی که آها و فرفعالیت: ها کارآفرینی اجتماعی عبارت است از به باور آن. تعریف جامع ارایه دادند

هاي هاي اجتماعی و با اقداممنظور ارتقاي ارزش ها بهبرداري از فرصتمتعهد به کشف، تعریف و بهره

 ۀهاي اجتماعی شامل هم ارزش.شود نوآورانه انجام میةهاي موجود به شیوانجدید و مدیریت سازم

که برخی در نتیجه برخالف . شودهاي اقتصادي، اجتماعی، بهداشتی و محیطی رفاه انسانی میجنبه

کردند، در تعاریف جدید کارآفرینی کارآفرینی اجتماعی را با رویکرد حل مسایل اجتماعی تعریف می

مین نیازهاي عمومی، ایجاد أحل براي مسایل اجتماعی و ت جـوي راه و اتر از جستاجتماعی فر

از سوي دیگر براساس . دست آمده از این تغییرها است به هاي جدیدجوي فرصت و تغییرها و جست

جوي  و ها از حالت انفعالی خارج شده و به جستهاي اجتماعی و خیریهسسهؤاین تعریف جدید، م

 تحقق این هدف اتخاذ ۀکنند، الزمگذاري و کسب درآمد اقدام میدید براي سرمایههاي جفرصت

  ).1389صالحی صدقیانی،  (راهبرد فعاالنه در این زمینه است

هاي فردي، داراي  بر ویژگی آمده است رفتار کارآفرینان اجتماعی عالوه) 1(چنانچه در شکل   

 ة به شش ویژگی عمداي مرجع دیز در مقالهجرج . هاي اجتماعی است گیري اي از جهت مجموعه

براي خلق و نگهداري ) 2(ند؛  اجتماعی هستقلمروعامل تغییر در ) 1: (کندکارآفرینان اجتماعی اشاره می

هاي جدید براي مجدانه درپی کشف و پیگیري فرصت) 3(کنند؛ ماموریت اجتماعی ارزش تعریف می

) 5(کنند؛ یند نوآوري، یادگیري و انطباق میآود را درگیر فرطور مداوم خ به) 4(رسیدن به هدف هستند؛ 

 مخاطبان خود در برابر )6 (کنند؛باکانه و بدون محدود شدن توسط منابع در دسترس، فعالیت میبی

کارآفرینان اجتماعی افرادي عادي هستند کـه کارهایی غیرعادي انجام ). Dees, 1998( گو هستندپاسخ

هاي فردي خصاصی است  این کار مستلزم برخورداري از ویژگی). Mair and Noboa, 2003 (دهندمی

خود، ة اندازي از آیند ها چشم آن: رویاپردازي)1): (1389عمرانی و همکاران،  (دیز برشمرده استکه 

ها زمان را  آن:قاطعیت) 2(د؛ توانند رویاهایشان را به واقعیت درآورنشـان داشـته و میسازمان و جامعه

: گرایی عمل) 3(؛ شان است گیرند و چابکی از عوامل کلیدي موفقیتسرعت تصمیم می دهند، بههدر نمی

                                                            
1- Innovating for social impact
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سرعت اجرا کرده و تغییرهاي الزم را  گیرند، آن را بهها تصمیم میاي از فعالیتوقتی نسبت به مجموعه

دهند و حتی در مواجه جام میکار خود را با تعهد کامل ان:ارادهعزم و ) 4(؛ کننددر حین اجرا اعمال می

 ساعات :ناپذیر خستگیپشتکار ) 5(؛ شوندندرت تسلیم می نظر غیرقابل نفوذ هستند به با موانعی که به

 جدیدي را دارد چندان ةعملی کردن ایدد، ، وقتی کارآفرین اجتماعی قصروزي کار زیاد و گاه شبانه

ها را  این عشق آن. ورزنـدکنند عشق میکاري که میها به  آن:ختی شورمندانهسجان) 6(؛ غیرعادي نیست

اشراف ) 7(؛ شودشان میبخش براي رسیدن به اهداف ها مصمم نگه داشته و عاملی نیرودر برابر سختی

) 8(؛ کار باید بر تمام جزییات مسلط باشند و  کسبۀویژه در مراحل آغاز و توسع ها به آن:ریزبینیو

که بر دیگري تکیه  ول سرنوشت خویشتن باشند نه اینئها تمایل دارند که مس آن: پذیري خوداتکا مسئولیت

ثروتمند شدن، اولین هدف کارآفرینان اجتماعی نیست، اما پول براي زنده نگه : جوییصرفه) 9(؛ کنند

فهمند و براي پایدار بودن آن کار را می و ها اقتصاد کسب آن. ها واجب است کار آن و داشتن کسب

کنند، با ها را میان ذینفعان تفویض میولیتئها مس آن :تفویض اختیار)10(؛ کنندوقفه کوشش می بی

  . دهندها را میکار به دیگران احساس مالکیت در فعالیت این

  

  

  .)1389صالحی صدقیانی، ( اجتماعی کارآفرینی رفتاري الگوي -1شکل 
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سازي  کارآفرینی اجتماعی، بر مفهومۀال توسع در حهر چند برخی براین باورند که پردازش مفهوم  

پیشینی در مورد کارآفرینی استوار بوده و تمامی عوامل مرتبط با کارآفرینی، با کارآفرینی اجتماعی نیز 

، اما نیاز است وجه تمایز کارآفرینی اجتماعی از کارآفرینی متعارف در شکل فردي و مرتبط است

کار با رویکرد انتفاعی، ابداع و  و  اندازي کسب وري، راه ادي، بهرهتجاري آن که بیشتر بر فعالیت اقتص

ر کارآفرینان اجتماعی چه در آغاز راه که ب. نوآوري در مسیر توسعه اقتصادي است، برجسته شود

هاي اقتصادي استوار است، و چه به لحاظ انگیزه و   فرصتکاوش مسایل اجتماعی و نه لزوماً

 متوجه حل مسایل اجتماعی و بهبود شرایط زیست جمعی است، متمایز گیري که غیرانتفاعی و هدف

خاطر ماهیت عمل کارآفرینانه به نوآوري و شکوفاسازي این نوآوري و  ها به هر چند آن. کنند عمل می

رزند، اما این سود و درآمد هدف نیست، بلکه ابزاري  در نتیجه رسیدن به سود و درآمد مبادرت می

هاي چون  بایست از نظر شاخصه ها را می بنابراین پیامد رفتار آن.  اجتماعی استگذاري براي سرمایه

ها و شرایط زیست انسانی و کیفیت زندگی مردم  هاي هدف، توسعه زیرساخت توانمندسازي گروه

 املعبازارگرا، سوداندیش، نوآور، «طور متعارف  که کارافرینان را به در حالی. مورد ارزیابی قرار داد

نوآور، «توان  اند؛ کارآفرینان اجتماعی را می معرفی نموده»  اقتصاديۀ توسعۀ و موتور محرکتغییر

  . در نظر گرفت»مند، عامل تغییر اجتماعی و موتور محرك توسعه اجتماعی گرا، مسئله جامعه

در : گیري اجتماعی تغییر نوآورانه سازنده با هدف: دستاوردها و پیامدهاي کارآفرینی اجتماعی

اقتصادي، فرهنگی و زیست  عنوان منبع مهمی از ثروت اجتماعی، عی بهارآفرینی اجتماک ر،یهاي اخسال

این  ها با توجه بهگذاريها و سیاستپژوهش و) Urbano et al., 2010 (محیطی شناسایی شده است

. شونداقتصادي و اجتماعی مهم هستند، انجام شده و میۀ که کارآفرینان اجتماعی براي توسع ایده

اجتماعی موجود در چارچوب نهادي و بسیاري از   اجتماعی در حل مشکالتیکارآفرینواقع  هب

اند یاري دهنده سنتی و سازوکارهاي اجتماعی هنوز رفع نشده هايکه با وجود تالش مشکالت مردم

 ،اقتصاد  اجتماعی بر رشد جوامع وۀهاي کارآفرینانفعالیت. )Yunus and Weber, 2007 (است

 ۀجنب). Zahra  et al., 2009(د گذارثیر میأ اقتصادي در مقیاس بزرگ تۀکاهش فقر و بهبود توسع

کید بر برآوردن نیازهاي أشـود، تاي میآن توجه ویژه هاي اجتماعی که امروزه بهسسهؤمشترك م

جب آن مو که به تبع است هاي اجتماعیهاي اجتماعی از طریق نـوآورياجتماعی و ظهور ارزش

  ).1391آراستی و همکاران،  (شوندتغییرات اجتماعی می
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کارآفرینان اجتماعی کسانی هستند که مسایل اجتماعی را شناسایی و از اصول کارآفرینی براي   

در حالی . کنندشوند، استفاده میهایی که موجـب تغییرهاي اجتماعی میسازماندهی و مدیریت فعالیت

کنند، هاي سود و بازگشت سرمایه ارزیابی مید خود را با شاخصکه کارآفرینان اقتصادي عملکر

 سنجندهاي اثرگذاري و میزان آن در جامعه میرا با شاخص کارآفرینان اجتماعی موفقیت خود

)Truran, 2007(در نتیجه با استفاده از اصول کارآفرینی مسایل اجتماعی تبیین .، استفاده شده هستند 

صالحی (شود اور تروران موفقیت کارآفرینی اجتماعی با فرمول زیر سنجیده میبنابراین بـه ب. شودمی

  ):1389صدقیانی، 

کارآفرینی اجتماعی موفقیت  =اثرگذاري اجتماعی + عامل تغییر + پیشگامی+ نوآوري+ منافع انسانی

    

ناشی از را عی تفاوت میان کارآفرینی اقتصادي و کارآفرینی اجتماتوان  از بعد عملکرد و اثرات می  

  ):1389عمرانی و همکاران، (دانست چهار متغیر اصلی زیر 

 بازارنقصان - 1
1
 متفاوتی براي کارآفرین اجتماعی و کارآفرین ۀهاي کارآفرینان بازار فرصتنقصان ،

 خرابی، یک مشکل براي کارآفرین اقتصادي امکان دارد فرصتی براي در شرایط. آورداقتصادي پدید می

  .اجتماعی باشدکارآفرین 

، هدف اصلی کارآفرین اجتماعی خلق ارزش اجتماعی بوده و حال آنکه هدف کارآفرین ماموریت - 2

ماموریت، تمایزهاي بنیادینی میان کارآفرینی تجاري و کارآفرینی . تجاري تولید سود اقتصادي است

  .قابل مشاهده استهاي مختلف مدیریتی و خاصه انگیزش فردي کند که در حوزهاجتماعی ایجاد می

کار اجتماعی  و ناپذیر بودن مازاد تولید شده توسط کسب توزیعة کنند ماهیت محدودبسیج منابع،  - 3

کار، کارآفرین اجتماعی را نسبت به استفاده از بازار  و و هدف اجتماعی تنیده در ماموریت آن کسب

یکسان به کارمندان در مقایسه با کار اجتماعی، پرداخت پاداش  و در کسب. کندسرمایه محدود می

طور عام ارزش ذ اجتماعی بهۀهاي کارآفرینانکارمندان سازمان. است وکارهاي اقتصادي دشوارکسب

رو در کارآفرینی اقتصادي و کارآفرینی اجتماعی از این. هاي غیرنقدي قایل هستندبسیاري براي پاداش

  .مالی و منابع انسانی وجود داردرویکردهاي مدیریتی متفاوتی نسبت به بسیج منابع 

در کارآفرینی اجتماعی افزون بر سود اقتصادي، ارزش اجتماعی نیز باید وري، سنجش بهره - 4

هاي مالی، سهم بازار و رضایت مشتري، معیارهاي قابل سنجش مانند شاخص. گیري شود اندازه

                                                            
1- Market failure 
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اجتماعی کارآفرین اجتماعی هدف .کنند کار اقتصادي را آسان می و وري کسبسنجش میزان بهره

بر این ذینفعان مالی و  افزون. وري با مشکل مواجه شودشود که وي در سنجش میزان بهرهسبب می

 ها متکی است تعداد و تنوع بیشتري دارند که  اجتماعی بر آنۀغیرمالی متعددي که سازمان کارآفرینان

نیز چالش » تغییرهاي اجتماعی«گیري ندازها. نهایت منجربه پیچیدگی مدیریت این روابط خواهد شد در

  اساسی استةهاي اجتماعی یک متمایزکنندرو سنجش کارایی اثرگذاريبرانگیز بوده و از این

)Austin et al., 2006.(  

  

)1391آراستی و همکاران،  (اجتماعیی کارآفرین هايفعالیت پیدایش بر ثیرگذارأت نهادي عوامل -2شکل 

  

کنند، این نقش از طریق ماموریت جتماعی نقش عامل تغییر را در بخش اجتماعی بازي میکارآفرینان ا  

وجوي مستمر ، شناسایی و جست) ارزش اقتصادينه صرفاً(هاي اجتماعی براي ایجاد و حفظ ارزش

پذیري و  یندهاي مستمر نوآوري، انعطافآهاي جدید براي حفظ این ماموریت، درگیر شدن با فرفرصت

هاي اقدام ربگویی در برا کار بدون محدود شدن به منابعی که در دسترس قرار دارد و پاسخ ي، اقدام بهیادگیر

  ).Dees et al.,2001, 2002; Davis, 2002(د شو محقق میةدست آمد انجام شده و نتایج به
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آفرینی اجتماعی از کارنی  کارآفریة، عامل اصلی متمایزکنند»ماموریت«توان گفت طور کلی می به  

هاي ایدئولوژیکی براي صاحبان و مدیران کار اجتماعی، محدودیت و اقتصادي بوده و ماموریت کسب

هاي متفاوت درآمدزایی، بسیج ها را ناچار به انتخاب روش آورد و آنکارها فراهم می و این کسب

کار  و سبکار اجتماعی نسبت به ک و همچنین سنجش کارایی کسب. کندمنابع و تقسیم سود می

هاي اقتصادي،  حل کارآفرینان اجتماعی با راه). 1389عمرانی و همکاران،  (اقتصادي متفاوت است

  . پردازند صرفه به حل مشکالت اجتماعی می به  درآمدزا و مقرون

هرچند عبـارت   : هایی از کارآفرینی اجتماعی در حوزه توسعه روستایی و فقرزدایی           شواهد و آموزه  

ازاي عملـی ایـن مفهـوم از دیربـاز وجـود داشـته،               ندارد، اما ما به    عمر چندانی » ماعیکارآفرینی اجت «

ایجاد تحـول در     اي براي بشردوستانه هايهاي مختلف فعالیت  کارآفرینان اجتماعی زیادي در طول قرن     

ایـن    جدید بـه   ةتخصیص واژ . سیس شده است  أها ت  هاي بسیاري توسط آن   سسهؤجوامع انجام داده و م    

 عملی، هویت علمی پیدا کرده و مرزهایی هرچند         ةاین دلیل اهمیت دارد که این حوز        قدیمی، به  مفهوم

، پیر )موسس بانک گرامین(در حال حاضر از افرادي مانند محمد یونس  .شودمبهم براي آن تعریف می

یمـاران در   نظام مراقبت و پرسـتاري از ب ةکنندابداع( خوزه ورونیکا   ،)سس فروشگاه مجازي  ؤم(امیدیار  

عنوان کارآفرینان اجتماعی موفق دنیا نام    به... و  ) سازان مستقل موسس بنیاد فیلم  (، رابرت ردفورد    )خانه

 وطور که کارآفرینان تغییرهایی در وضعیت کسب همان ).Martin and Osberg, 2007 (شودمیبرده 

ها  کنند، آن ن تغییرهاي اجتماعی عمل می    آورند، کارآفرینان اجتماعی نیز به مثابه عامال      وجود می  کـار به 

شـود، نـسبت بـه رشـد جامعـه بـا            هایی که توسط دیگران نادیده گرفتـه مـی        برداري از فرصت  با بهره 

گـذار  بیـل درایتـون، بنیـان     . کننـد هایی براي بهبود وضع آن اقدام می      حلرویکردهاي جدید و خلق راه    

شـوند،  ی نه تنها با دادن ماهی به فرد گرسنه راضی نمـی     کارآفرینان اجتماع «:  آشوکا اعتقاد دارد   ۀموسس

دنبال ایجاد تحـول در صـنعت      ها به  کند، بلکه آن  شان نمی بلکه حتی آموزش ماهیگیري به فرد نیز قانع       

  ).1389عمرانی و همکاران،  (ماهیگیري هستند

ـ    در نقاط مختلفی از دنیا، مواردي از کارآفرینی اجتماعی کـه در آن            هـاي   ا ایفـاي نقـش  هـا مـردم ب

در . اند، تجربه شده اسـت  کارآفرینانه، نسبت به ایجاد تغییراتی در راستاي منافع جوامع خود اقدام کرده     

طور مختصر معرفـی شـده       اي از کارآفرینی اجتماعی فقرزدا به       عنوان نمونه  ادامه، تجربه گرامین بانک به    

  . است
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که دکتر  گردد، زمانی ها پیش بر می امین به سالخاستگاه بانک گر: زمینه رشد و نمو بانک گرامین

اي را با   برنامه تحقیق عملی"چیتاگنگ"محمد یونس، استاد و رئیس برنامه اقتصاد روستایی در دانشگاه 

سازي یک چهارچوب بانکداري مفهومی جهت ارایه خدمات  سنجی طراحی و پیاده هدف امکان

 نامید، اهداف "پروژه بانک گرامین" تحقیق عملی که ويپروژه . بانکداري به روستاییان رهبري نمود

  ):1386زاده و شریفی،  شریف(نمود  زیر را دنبال می

ارایه تسهیالت بانکی به زنان و مردان فقیر؛  

کیرندگان فقیر؛ دهندگان و وام حذف رابطه استثماري بین وام

 کارآفرینی؛ایجاد فرصت خود اشتغالی براي توسعه منابع انسانی، درآمدزایی و

دهـد    ها اجازه مـی    بخشی به مردم نابرخوردار و تهیدست در قالب یک ساختاري که به آن              اولویت

شرایط خویش را درك کنند، تعهدات خویش را بشناسند و در پی عمل برآیند؛ و

                    وارونه کردن چرخه مزمن درآمد کم، سرمایه کم و اعتبار کم جهت دستیابی بـه درآمـد، اعتبـار و

.هاي محروم روستایی در قالب گروهسرمایه 

هـا    گیرد، آن محمدیونس، مؤسس بانک گرامین معتقد بوده است اگر منابع مالی در اختیار فقرا قرار         

ار، ذاین بـاور بنیانگـ    . ها حرفه کوچک خود بزرگترین شگفتی توسعه را سبب شوند           توانند با میلیون    می

مؤسـس بانـک گـرامین، اعتبـار را         . شش نیازمندان دارد  ریشه در ناکامی ساختار بانکداري سنتی در پو       

. داند نیاز را یک اصل از حقوق بشر می اسلحه قدرتمندي دانسته و دسترسی آحاد بشر به اعتبارات مورد

تواند در سرنوشت فردي، خانوادگی       آورد قدرتمند شده و می      دست می  هبا اعتبار و منابعی که شخص ب      

کند و اساسـی را بـراي      اعتبار فرصت دسترسی به منابع را ایجاد می       . دثیرگزار شو أو اجتماعی خویش ت   

  .سازد خصوص زنان فراهم می هآزادي اقتصادي و توانمندي اجتماعی فقرا ب

سو و  که عمق فقر روستایی در کشور فقیر بنگالدش را از یکعنوان بنیانگذار بانک گرامین  یونس به  

در ابتدا تالش نمود تا طرح خود سو به خوبی درك نموده بود، نقش اعتبارات در کاهش فقر را از دیگر 

توانند  ها می هاي فعال وسعت بخشد و به مسئوالن امر نشان داد که آن را در قالب ساختار سنتی بانک

گیرندگان  ها ادعا کردند که وام در پاسخ، مسئوالن بانک. هاي بدون وثیقه به فقراي جامعه بدهند وام

هاي خرد تنها براي پوشاندن  ها داشته باشند؛ این وام اندهی مناسبی براي بازپرداخت وامتوانند سازم نمی

آید و اینکه زنان وام  گذاري مولد با بازده قابل قبول می هاي جاري است و کمتر به کار سرمایه هزینه

ر کل، منتقدان بر د. کنند گیرنده اعتبارات دریافتی و سرمایه و بازده حاصله را به همسران خود منتقل می
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بایست بار  این باور بودند که حتی اگر وام دهندگان این موانع را نیز در نظر داشته باشند، فقرا می

این امر با توجه به . ها را برعهده گیرند دهی متعهدانه و منظم وام عبارتی پس گیري و به مسئولیت قرض

رسید و عقالنیت اقتصادي حاکم بر  نظر می هاي موردنظر، غیر عملی به پشتوانگی گروه تهیدستی و بی

  ). Yunus and Jolis, 1998(نمود  ها آن را توجیه نمی گیري مسئوالن بانک نگرش و تصمیم

هاي  دهی به گروه هاي سنتی از طرح وام رغبتی و سرباززدن بانک در پاسخ به چالش مربوط به بی  

داستان بانک گرامین .  گرامین روي آوردمحروم، یونس به ایجاد مؤسسه اعتباري خویش یعنی بانک

این . شود هاي سامان یافته در زمینه اقتصاد خرد محسوب می اي از فعالیت بنگالدش در واقع نمونه

عنوان بانکی که پس از دولت، قانون به آن اجازه پرداخت و در مقابل، قبول   به1976بانک در سال 

 که در زبان بنگالی به معنی روستا "gram" امین از واژهبانک گر. داد، ایجاد شد ها را می بازپرداخت

 بانک گرامین سهامی در 1997هاي به عمل آمده تا قبل از سال  طبق ارزیابی. است، مشتق شده است

 درصد 90بوده و بسیاري از اعضا بسیار فقیر.  میلیون نفر عضو داشت3/2 میلیون دالر و 260حدود 

ها وصول شد و متوسط پرداخت در سال   باز پرداخت درصد98یش از ب. دادند آن را زنان تشکیل می

   ).Schreiner, 2003(بود  دالر 170، 1997

بانک گرامین روند بانکداري سنتی را با حذف لزوم ارایه وثیقه تغییر داده است و سیستمی بر پایـه             

شرط ارایه وثیقه به    . اعتماد دو طرفه، نظارت شدید، پاسخگویی، مشارکت و خالقیت ایجاد کرده است           

هـا   سازد و آن    شکل سنتی هرگونه حق دسترسی برابر به اعتبار از سوي فقرا را با محدودیت مواجه می               

عنوان یک  در بانک گرامین، اعتبار به. نماید گذاري و مزایاي آن محروم می     را از چرخه اقتصاد و سرمایه     

ن عامل توانمندسازي و عنصر تواناسازي در توسعه     عنوا اعتبار به . رود  شمار می  هموارگر مسیر توسعه به   

برنـد،     اجتماعی فقرا که در خارج از قلمـرو خـدمات بانکـداري متعـارف بـسر مـی                  -شرایط اقتصادي 

یـن  ا هتواند راه مشخصی براي زندگی خود انتخاب کند و ب بر این اساس هر کس می     .شود  محسوب می 

بانـک  . شـود   واقع فرصت آزادي انتخاب است، محقق می       هب) 1999(سان، توسعه که به باور آمارتیاسن       

دانـد زیـرا بـا اسـتفاده از آن فقـرا              اي بـراي سودرسـانی اجتمـاعی مـی          هاي خود را وسیله     گرامین وام 

در کنـار  . بخـشند  هاي بالقوه خود در امر تولید، کـسب درآمـد و خـود اشـتغالی را تحقـق مـی        مهارت

پذیري گروهی، اشتراك، مالکیت و خودیاري مهیـا          ، مسئولیت هاي اقتصادي، زمینه براي انتخاب      فعالیت

پـذیر و نیـز حـل         دهی زندگی محرومان و افراد آسیب       سازي شرایط مناسب براي سامان     فراهم. شود  می

ــر از راه  ــدزایی بهت ــق اشــتغال و درآم ــه بیکــاري و   حــل معــضل بیکــاري از طری هــایی همچــون بیم
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کـه یـک درمانـده منفعـل و نیازمنـد         این طریق فرد بـیش از آن      زیرا از   . داند  هاي رفاهی می    هزینه  کمک

رود که توان ساماندهی  شمار می اي باشد، یک نیروي فعال به هاي خیریه   پوشش حمایتی بر مبناي کمک    

توانـد در     باشـد و مـی      هاي تـسهیلگرانه دارا مـی       امور اجتماعی و اقتصادي خویش را با کسب حمایت        

بر این با مـشارکت فقـرا در امـور اقتـصادي و              عالوه. اش سهیم شود    سرنوشت خود، خانواده و جامعه    

شـوند و بـا کـسب تـوان کنتـرل       خورنـد و اجتمـاعی مـی    ها به نوعی به جامعه پیوند مـی  اجتماعی آن 

هاي حمـایتی     برخالف روند معمول کمک   . شوند  تر، قدرتمند می    سرنوشت و دستیابی به شرایط انسانی     

ها به چرخه پیچیده فقر که تصویرگر یـک مـنجالب و مـرداب     بازگشت آناي احتمال     مصرفی و یارانه  

زندگی غیرانسانی است، به شدت کاهش یافته و در بسیاري از موارد این احتمـال خـصوصاً در پرتـو                    

ها از حاشیه زندگی اجتماعی به       رود و آن    هاي هدفمند و تسهیلگري نهادهاي توسعه از بین می          حمایت

بانـک گـرامین از اعتبـارت     .ماننـد  این طریق از خطر فراموش شدن برکنار مـی        به آیند و   متن جامعه می  

کارهاي خرد بهره گرفتـه و همـواره    و  عنوان عامل تحریک رشد اقتصادي و مشارکت فقرا در کسب          به

  ):1386زاده و شریفی،  شریف(را مبناي کار خود قرار دهد   زیر اصلتالش نموده است شش

؛زمین وام خواهد داد ترین افراد روستایی بیبانک تنها به فقیر -

ـ  درصد از مـشتریان    94 که  است، چنان  متمرکزارایه خدمات به زنان     بانک بیشتر بر روي      - واقـع   ه یـا ب

دهند؛ تشکیل میزنان اعضاي بانک را 

ندارد؛ وثیقه هبنیازي ها  این وام پرداخت -

؛وام به فعالیت تجاري بپردازندگیرندگان تصمیم خواهند گرفت تا براي پرداخت  وام -

؛ وگیرندگان را در کسب موفقیت حمایت و کمک خواهند کرد بانک وام -

  . بانک پرداخت خواهند کرداستفاده از تسهیالت اعتباري گیرندگان کمترین بهره الزم را براي  وام -

اي فقراي روستایی    بر مدار   اعتباري گروه  در روند ساماندهی خدمات   نوآوري  خاطر   هبانک گرامین ب    

اي براي افراد  هاي سازمان یافته این بانک اعتبارات و نهاده. توجهات جهانی را به خود جلب کرده است

بانـک  . دهـد  ارایـه مـی  ، انـد  محروم ماندهعلت عدم داشتن وثیقه از سیستم اعتباري رسمی      فقیري که به  

و زان دسترسی فرد به وام      ی م این اساس بر   .هاي گروهی را جایگزین وثیقه کرده است        گرامین مسئولیت 

وسـیله   بانـک گـرامین بـه   . شود بازپرداخت گروهی تعیین میمتعهدانه و توسط رفتار  تسهیالت مربوطه   

آورد تـا قـادر    فراهم میها  الزم را براي آن فقرا، شرایط اجتماعی و مالی     یسازماندهی و آموزش گروه   

ـ          در جهت اشتغال، کس    تسهیالت دریافتی را  د  شون . گیرنـد  کـار  هب درآمد و بهبـود معیـشت خـویش ب
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یت  مـسئول  تواننـد   مـی فقرا  آورد که در پرتو آن        فراهم می  توسعه اجتماعی    بانک شرایطی را براي   همچنین  

در همین راستا بانک گرامین تالش نموده است   . بهبود معیشت خویش را برعهده گیرند     فردي و اجتماعی    

 هـا  وامانداز و سرمایه و بازپرداخت منظم  زایی، تشکیل پس، درآمد يدتولیامور   اجتماعی،   - ط مالی یشراتا  

   . در رشد و ترقی بانک گرامین مشارکت داشته باشندها بتوانند و آن گردد هموارنیز از سوي اعضا 

ابتکار بانک گرامین موجب تغییر فضاي فرهنگی جوامع محلی فقـرزده           : تنوع کارکردي بانگ گرامین   

دگان برمبناي فرهنگ ترویج شده از سوي بانک گرامین در برابر فرهنـگ و رسـوم                گیرن  وام. شده است 

بر این بانک گرامین با رویکردي جامع، تالش      عالوه. کنند  گذشته مانند قوانین پدرساالري ایستادگی می     

هایی  عنوان مثال آموزش به. نموده است تا فراتر از اعتبارات، به سایر جوانب نظام معیشتی اعضا بپردازد

ها مانند مدیریت خانه، پرورش سبزي، کاشـت بـذر گیاهـان،              در زمینه تغییر بهبود شیوه برخی فعالیت      

ها،  این خط مشی. شود معرفی مراکز خدماتی و آموزشی و غیره از طریق بانک گرامین به اعضا داده می             

 فشرده مـدنظر بانـک    قوانین و ضوابط بعضاً. بر خوداتکایی و مسئولیت فردي و گروهی نیز تأکید دارد     

پیشرفته کارایی نداشته باشد اما در جـوامعی کـه نـرخ      ممکن است در جوامع   ) شانرده تصمیم (گرامین  

   ).Schreiner, 2003( مرگ میر و بیماري باال و سطح بهداشت و آموزش پایین است کاربرد دارد

 بهبود  برايهاي هدفمند     تی فعال ،مدار انداز و اعتبار گروه     فرآیند موازي پس   پیگیري   بانک گرامین با    

 زنـان در    بـراي  آموزشی   هاي  همچنین برنامه . عمل کرده است  شرایط مالی و اجتماعی فقراي روستایی       

 از خدمات اساسی دولت ها  نتیجه این برنامه. شده استارایهیاري  ، تغذیه و کودكانسالمت مادرزمینه 

بانک گرامین توانسته است . اند منجر شدهکودکان  زنان و وضعیت به بهبوداست و گزارش شده مؤثرتر 

 بـا نـرخ بهـره پـایین         يها  ، وام مسکنهاي طوالنی مدت      ساله خوداشتغالی، وام   هاي یک   با پرداخت وام  

هاي نیازمنـدي    و وام  گذاري  هاي سرمایه   هاي ذخیره غذا، وام     ن وام ی و همچن   جهت بهبود شرایط زندگی   

تأثیر بالیاي طبیعی قرار گرفته است، به نیازهاي فقـرا     ام افراد تحت  در برخی از مناطق که بازپرداخت و      

هـاي فـصلی    نه پرداخـت اعتبـارات ماننـد وام       یدي در زم  یهاي جد  ، روش 1992از سال   . پاسخ دهد 
1

 و 

 بـه اجـرا درآمـده    است  و معیشت خانوارهاگذاري خانوادگی که کمکی به درآمد اعضا هاي سرمایه   وام

بواقع بانک گرامین کوشیده است تا از طریق تنوع بخشی بـه کارکردهـا و خـدمات در راسـتاي            . است

  .تسهیل توسعه محلی حرکت نماید

                                                            
1- Season loans
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گیري برخی  سازي رویکرد تنوع بخشی کارکردي به حمایت از شکل بانک گرامین در راستاي عملی  

ک گرامین بیش از حد متمرکز و این امر سبب شده است که تشکیالت بان. تشکیالت مرتبط روي آورده است

زیرا یک چنین وضعیتی یک آفت ساختاري و مدیریتی براي بانک گرامین محسوب . عریض و طویل نشود

این تشکیالت به لحاظ ضوابط قانونی جدا از تشکیالت اصلی بانک گرامین هستند و در قالب . شود می

گیري و تاسیس بنیادهاي  ی براي شکلهای بانک گرامین کمک. اند هایی جداگانه شکل گرفته پروژه

یکی از موسساتی که در این راستا توسعه یافته و موجبات فعالیت بانک . گذاري مشترك نموده است سرمایه

هاي جدید و در نتیجه تنوع بخشی به کارکردها و موضوعات مورد نظر بانک گرامین و  گرامین در عرصه

فعالیت این بنیاد . است1 شده است، بنیاد گرامین کریشیهاي هدف را سبب پوشش شمار بیشتري از گروه

یکی از صور حمایت این بانک از . پا معطوف است عمدتاً به امور کشاورزي و حمایت از کشاورزان خرده

طور  از زمانی که بانک گرامین خود به.  ایکر زمین است3 تا 5/0پا ارایه وام به کشاورزان داراي  کشاورزان خرده

  .دار شده است دهد، این بنیاد این کارکرد را عهده کشاورزان وام نمیمستقیم به 

دهنده خدمات اساسی  شرکت ارائه 17بانک گرامین همچنین به   
2

نیاز بسیاري از وام   که مورد

روند و هیچ وامی  شمار می هاي مستقلی به ها در عمل شرکت این شرکت. کند کمک میگیرندگان است،

براي اطمینان از . پردازند کنند و در عوض هم چیزي به بانک گرامین نمی از گرامین دریافت نمی

دسترسی به خدمات در سطح روستاها و در نتیجه تسهیل توسعه محلی و نیز همسو با راهبرد ترویج و 

توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی، بانک گرامین همواره آماده حمایت از افراد عالقمند براي 

). Patel, 1997(ه است کارآفرینی  بود

لیزینگ  
3
هاي جدید همواره  گذاري پیش از سرمایه. یکی از رویکردهاي مدنظر بانک گرامین بوده است 

این امر نیازمند . پذیري صورت پذیرد هاي الزم در زمینه سودآوري و امکان الزم است که تجزیه و تحلیل

 درصد از 25مثال از آنجا که تنها حدود طور  هب. کسب اطالعات الزم و برآوردهاي معقوالنه است

تواند در این زمینه  روستاهاي بنگالدش از نیروي برق برخوردار هستند بنابراین بانک گرامین می

 گذاري در زمینه ارتباطات طور که پیشتر اشاره شد، اخیراً بانک گرامین، به سرمایه همان. گذاري کند سرمایه

  ). Dowla, 1998(دهد  ی که خواستار خرید تلفن هستند، وام میدور روي آورده است و به زنان راه

                                                            
1- Grameen Krishi Foundation
2- Basic services
3- Leasing



  بین احمدرضا پیش و مهنوش شریفی

93

. گذاري در سطح ملی نیز غافل نمانده است بانک گرامین از بازار سرمایه ملی و سرمایه  

گذاري محلی و ملی ممکن است بازده بیشتري در پی داشته  المللی در مقابل سرمایه گذاري بین سرمایه

هاي بانک گرامین براي  گیري این واقعیت، در تصمیم. ري همراه استباشد، اما قطعاً با ریسک بیشت

المللی در نظر گرفته شده است   و حضور در بازارهاي سرمایه ملی و بین گذاري گسترش سطح سرمایه

  ).1جدول (

  

  ) Mainsah et al., 2004(هاي نظام حکمرانی در بانک گرامین   مشخصه-1جدول 

  مصادیق  لفهؤم

  ب گروه هدف با اولویت بخشی به زنان روستاییانتخا

پیگیري توامان اهداف مالی و اجتماعی و ایجاد مشارکت بین نهادهاي اقتصاد خرد براي رشد پایه جهانی 

  اقتصاد خرد

  راهبرد

  هاي دولتی جهت روي آوردن به ابتکارات اقتصاد خرد ترغیب سازمان

  سازي  به بعد و روي آوردن به خوداتکایی و ظرفیت1995هاي اعطایی از سال  عدم استفاده از کمک

  ها ها و بهره ها از محل باز پرداخت  درصد وام90پرداخت 

  رشد

عنوان  ها به ها و سازمان پذیري آن از طریق همکاري کمیته هاي گرامین همراه با کاهش خطر آغاز فعالیت

  ماهیتی مستقل

  یري زنان از روستاهاي مشابهگ  اولین خط مدیریت ریسک گروه وام

  سازي براي اعمال فشار اعضاي گروه بر یکدیگر در باز پرداخت وام زمینه

  سازي براي کاهش دیرکرد باز پرداخت وام زمینه

  هاي داخلی بخشی به بازرسی انسجام

   هر سه ماه یکبار-مدیریت منسجم و انجام ارزشیابی منظم

مدیریت 

  ریسک

  ها با مرکز بازدید و تعامل مدیران شاخه

  مشارکت پس اندازکنندگان و وام گیرندگان در مدیریت امور

هاي  فعالیت

  تکمیلی

ها جهت پاسخگویی و رقابت با یکدیگر، ترغیب  اي براي ترغیب شاخه  ستاره5بندي  اجراي سیستم رتبه

اي ریشه گیرندگان از خدمات آموزشی، حرکت در راست مندي وام انداز از سوي اعضا، تسهیل بهره پس

  کنی فقر از جوامع محلی تحت پوشش

  

هاي فزاینده و طی یک فرآیند تکاملی به الگویی جهـانی و              دستاورد بانک گرامین در پرتو موفقیت       

نقطه ثقل شبکه جهانی مؤسسات و افرادي بدل شده اسـت کـه اقتـصاد خـرد و گـردش اعتبـارات را                       



1394 پاییز) 3(، شماره )2(کشاورزي کارآفرینی در  نشریه

94

تشریک مساعی بانک . اند کار گرفته هو در عمل آن را بپندارند  ثر براي فقرزدایی و توسعه میؤرهیافتی م

بـر اعتبـارات    تـوان نـوعی جنـبش توانمندسـازي مبتنـی           گرامین در عرصه توسعه و فقرزدایی را مـی        
1

 ،

گذاري براي فقرا    بانکداري و سرمایه  
2

بانک گرامین در طی فعالیت خویش در بـنگالدش،   .  معرفی نمود  

هاي نسبی فقرا در زمینه مهارت، ظرفیت تولید و کارآفرینی بـه     مزیتاي بزرگی برپایه      ابتکارات سرمایه 

محور و  گذاري اجتماعی توسعه اولویت بخشی به فقرا، بهبود جایگاه زنان و سرمایه. انجام رسانده است

هایی مانند کشاورزي، ماهیگیري و صنایع روستایی از مشخـصه    تسهیل رشد و تنوع اقتصادي در حوزه      

دهـد کـه    ارزیابی دستاوردها و روش کار بانک گرامین نشان مـی  . آید  ین به حساب می   دیگر بانک گرام  

هاي جدید براي افزاش درآمد، بهبود وضـعیت مـسکن، تغذیـه و     سازي فرصت توان با فراهم  فقر را می  

ها کاهش داد  بهداشت، تحصیل کودکان و در کل باال بردن کیفیت زندگی فقرا با محورت و عاملیت آن    

نگر و جـامع        جانبه  تجربه بانک گرامین از ضرورت اتخاذ یک رهیافت یکپارچه، همه         .  کن نمود  و ریشه 

هـاي مختلـف و عـدول از     کنی فقـر و توانمندسـازي محرومـان جامعـه در ابعـاد و حـوزه                 براي ریشه 

عنـوان بنیانگـذار و      در این بین، نقش محمد یونس بـه       . نماید  نگر حکایت می    هاي خطی و جزیی     پروژه

، طی کردن دوره بلوغ نهادي، تسهیل دسترسی بـه خـدمات در      مدیریت غیرمتمرکز بر بانک گرامین،    ره

اندازها و غیـره از جملـه عوامـل     سطح مناطق روستایی، اهمیت بخشی به تشکیل سرمایه از طریق پس         

  .رود شمار می دیگر موفقیت بانک گرامین به

کارآفرینان اجتماعی در : سازي و سازگاري فرصتی براي تکامل، ظرفیت: ها رویارویی با بحران

رقابت روزافزون رقبا، (هایی نظیر خطر دیده شدن  کار خود با چالش و  جریان رشد و گسترش کسب

مرتبط (کار و بازار  و  بوم کسب ، فشار زیست...)یافته مخاطبان و افزایش مداخالت دولت، فشار سازمان

، فشار داخلی ناشی از منابع، )ضاي بیشتر و جدیدترمین، جلب همکاري شرکاء، تقاأبا زنجیره ت

  ). 2013، میالن و تامسون مک(هاي بزرگ روبرو هستند  بینی هاي مدیریتی و پیش چالش

عبارتی  مند و بغرنج و به برانگیز، مسئله گیري و پیدایش بانک گرامین بسیار چالش بستر شکل  

بلکه بانک . ع پیدایش بانک گرامین محدود نشده استاما این ناهمواري تنها به مقط. ناهموار بوده است

برانگیز  رغم چالش هاي مختلفی را از سرگذرانده است که علی گرامین در طول حیات خویش بحران

بودن و تهدید حیات بانک گرامین، با تدابیر اتخاذ شده پایداري و تکامل نهادي این نهاد را سبب شده 

                                                            
1- Credit based- empowerment movement
2- Investing and banking for poor
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جنبش تحریمها  یکی از این چالش). 1386زاده و شریفی،  شریف(است 
1

بوده است که بازتاب  

 بانک گرامین اولین بحران بزرگ 1995در سال  .هاي بانک گرامین در توانمندسازي زنان است چالش

مردان در سطح جوامع محلی اشتراکی. عملی خود را تجربه کرد
2

 رویه بانک گرامین جهت اعطاي 

 اقتصادي در سطح -  مالکیت و در کل مشارکت اجتماعیفرصت به زنان جهت کار، تولید، اشتغال،

این امر . ساز انزواي زنان بود، در تضاد دانستند جامعه محلی را با فرهنگ مردساالرانه حاکم که زمینه

ساز بروز نوعی تعارض جنسیتی، فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی بین نظام ارزشی و هنجارهاي  زمینه

بر  سو و رویکرد آزدیبخش، فقرزدایانه و مشارکت خواهانه و مبتنی کسنتی حاکم در جوامع محلی از ی

بخشی  گیري و اولویت طور مشخص جهت هها ب آن. عدالت جنسیتی و اجتماعی بانک گرامین گردید

بانک گرامین نسبت به زنان را قبول نداشتند و برآن شدند تا با اعمال فشار موجب عدم بازپرداخت 

، بانک گرامین را با چالش حذف برخی از وام گیرندگان که خواستار ترك این تحریم. ها شوند وام

حال در زمان بروز این جنبش، بانک گرامین یک مؤسسه قدرتمند مالی  با این. گروه بودند، روبرو کرد

. با قدرت و توان رایزنی سیاسی قابل مالحظه بود و به میزانی از بلوغ و پایداري نهادي رسیده بود

ها و  هاي سیاسی و رویارویی با بانک ین همواره کوشیده است تا درافتادن در ورطه بازيبانک گرام

زنی و  برانگیز رویکرد همکاري، چانه جاي رویکرد تعارض  به  هاي حاکم پرهیز نماید و سیستم

اي ها از اعض این موقعیت به بانک گرامین اجازه داد تا با پاالیش شاخه. گرایی را دنبال نماید مصلحت

. هاي منسجم و پویا گردش اعتبارات و سرمایه را سروسامان دهد گیري و تمرکز بر شاخه خواهان کناره

توان به نوعی تعارض  حالی بود که مؤفقیت بانک گرامین در عبور از بحرانی که آن را می این در

جنسیتی
3

ن دردست گرفتن بانک گرامین و نظام ارزشی مردساالرانه محلی دانست، براي مردان که نگرا 

ها   اي برخی از زنان از گروه به هرحال هر چند در برهه. قدرت توسط زنان بودند، ناخوشایند بود

عنوان یک  حال این امر سبب نگردید که بانک گرامین در ارایه تسهیالت به زنان به حذف شدند، با این

هاي امر تالش شد تا با در  سیتبلکه با در نظر گرفتن حسا. نظر نماید دار تجدید گروه هدف اولویت

تر و با توجیه و رغبت الزم جذب  نظر گرفتن هنجارهاي محلی زنان نیازمند و متقاضی به نحو مطلوب

واقع جزو عناصر و اصول تبیین شده رسالت بانک  هاین امر ب. هاي هدف بانک گرامین شوند گروه

                                                            
1- 1995 Boycott Movement
2- Joined local
3- Gender conflict
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همسو با این روند، برخی از . بودهاي محروم و فقیرترین فقرا  گرامین در توانمندسازي گروه

هاي غیر دولتی با توجه به اصول و تعهدات مطرح شده به ارایه خدمات آموزشی و بهداشتی  سازمان

  ). Lucas and Kapoor, 1996(تداوم بخشیدند 

.  دیگر چالشی بود که بانک گرامین در دوره حیات خویش از سر گذراند1998وقوع سیل در سال   

هاي ضعیف توسعه کشور بنگالدش، رشد  انک گرامین به دالیلی چند نظیر زیرساختبستر فعالیت ب

ضعیف اقتصادي، مسایل اجتماعی و فرهنگی و ناکارآمدي ساختار سیاسی حاکم و مسایلی از این 

هاي طبیعی نیز به این کالف سردرگم  که حوادث و بحران دست پیچیده و ناهموار بوده است، خاص آن

این امر در مورد بانک گرامین با وقوع . تر ساخته است افزوده شده و حلقه فقر را پویندهتوسعه نیافتگی 

نیاز براي گذر  بانک گرامین هنوز سرگرم عملی نمودن تدابیر اصالحی مورد. سیل صورت پذیرفت

 این کشور فقیر دچار سیل 1998هاي برخاسته از جنبش تحریم بود که در سال  آمیز از چالش موفقیت

بانک گرامین . به بی خانمانی و از دست دادن مشاغل بسیاري از افراد گردید این سیل منجر. شد

هاي تجاري براي جبران   میلیون تاکا از بانک2 میلیون تاکا وام از بانک مرکزي بنگالدش و 1توانست 

. یافت کندها و نیز پرداخت تسهیالت بانکی به متقاضیان جدید در کسري ناشی از عدم بازپرداخت وام

البته در مقایسه با بحران تحریم، بار مسئولیت فزاینده قرض براي وام گیرندگان بیشتر و نرخ باز 

   .پرداخت کم شد

هاي  هایی باعث شد که مسئوالن امر به برخی مسایل و ضعف در کل رویارویی با چنین بحران  

 ساختار مدیریتی بانک گرامین، به مدیریتی و نهادي مجموعه پی ببرند و با ارزیابی زمینه فعالیت و

شناخت مهمی درباره ابعاد و جوانب بهسازي فرآیند ارایه تسهیالت بانکی و نظام گردش اعتبارات 

ها در جریان اتخاذ راهبردهاي مدیریتی  واقع بر کارگزاران بانک گرامین آشکار شد که آن هب. دست یابند

هادي بانک گرامین و هم زمینه فعالیت، شرایط هاي ن بایسته است هم ساختار مدیریتی و ظرفیت

از دیگر سو . هاي محتمل را همانند دو روي یک سکه در نظر گیرند مخاطبان و جامعه محلی و چالش

ها باعث نوعی تجدیدنظر و نوآوري نهادي این بحران
1

 در ساختار و کارکرد بانک گرامین شد و به 

نوعی موجبات تکامل و بلوغ نهادي
2

براي نمونه در الگوي قدیمی بانک گرامین وام . جب شدآن را مو 

ها به زمان باز پرداخت کامل  کردند، ارایه تسهیالت بانکی به آن گیرندگان که در بازپرداخت کوتاهی می

                                                            
1- Institutional innovation
2- Institutional evolution and maturation
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این رهیافت افراد را با چالش بازپرداخت وام در زمان اندك کم، هنگامی . شد وام موکول و مشروط می

اما بر مبناي رویکرد جدید تالش شده است تا . داد انداز دارند، قرار می ار پسکه دسترسی کمی به اعتب

اندازهاي مکفی از سوي متقاضیان زمینه براي بازپرداخت به موقع فراهم شود، بدون  با تشویق پس

هاي مالی این  ها به تنگنا دچار شوند و موقعیت بانک گرامین نیز کمتر تحت تأثیر نابسامانی که آن آن

  .ها قرار گیرد رانبح

سسه مالی صـرف    ؤکه یک م   گرامین بانک بیش از آن    : معیارهاي سنجش منافع اجتماعی بانک گرامین     

بانک گرامین فراتر از راهبردهاي مالی و اعتباري کـه دنبـال   . گذاري اجتماعی است باشد، نوعی سرمایه 

منـافع  . همـراه داشـته اسـت      ا به اي نیز ر    نماید در حوزه توسعه اجتماعی دستاوردهاي قابل مالحظه         می

. توان از دیدگاه اقتصاد خرد و با توجه به معیارهایی مورد ارزیابی قرار داد اجتماعی بانک گرامین را می 

ارزش براي کاربران  
1

، هزینه براي کاربران
2

هـاي مـستقیم و    هـاي قیمـت یـا پرداخـت     هزینـه شامل ( 

هاي معامله   هزینه
3

رفته غیـر پـولی ماننـد     هاي از دست هاي فرصت هزینههاي غیر قیمتی شامل   یا هزینه  

هاي پولی غیر مستقیم براي حمل و نقل و ارتباطـات، هزینـه عرضـه                زمان مالقات هفتگی و هزینه    
4

 و  

هزینه براي جامعه  
5

، و سود خالص براي کاربران     )
6

توان بـه   بر این می عالوه.  از جمله این معیارها است     

ازا و گستره  ی نظیر ژرفا، پهنا، در    های  سنجه
7

دهنده کـم و کیـف خـدمات ارایـه             نیز نظر داشت که نشان     

   : )Schreiner, 2003( اند شده

این سنجه مبین ارزش اجتمـاعی سـودهاي خـالص تعریـف شـده و در نظریـه رفـاه، بـراي                       : ژرفا -

توانـد ژرفـاي یـک     کنـی آن مـی   فقر و ریشه. نظر است گذاري عملکرد رفاه اجتماعی کاربران مد     ارزش

در اصل، تنها خانوارهایی که کمتر از نیم ایکر زمین و یا دارایی کمتـر از                . پروژه توسعه اجتماعی باشد   

. در عمل، برخی از اعضا بیش از این دارایـی دارنـد           . توانند در گرامین عضو شوند      این ارزش دارند می   

  .باشند ده و تقریباً همه زن میها بسیار فقیر بو اگر چه بیشتر اعضا فقیرترین افراد نیستند، ولی بیشتر آن

                                                            
1- Worth to users
2- Cost to users 
3- Sum of price costs and transaction costs
4- Cost of supply
5- Cost to society
6- Net gain to users
7- Depth, Breadth, Length, Scope
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این سـنجه مهـم اسـت زیـرا تعـداد فقـرا زیـاد ولـی                 . عرض مبین تعداد کاربران است     پهنا یا  : پهنا -

گیرنده فقیـر، عـرض زیـادي         ها عضو و وام     بانک گرامین با داشتن میلیون    . هاي توسعه کم است     بودجه

  .دارد

طول مـورد انتظـار داراي اهمیـت اسـت زیـرا       . عنوان چارچوب زمانی حمایت است     طول به  : درازا -

یـک نـشانه عمـومی بـراي طـول،      . جامعه به دنبال رفاه و خوشبختی فقرا در زمان حال و آینده اسـت    

 گـرامین  1997در سـال  . سـسات خیریـه اسـت   ؤهـا از دولـت و م     توانایی جذب کمک هزینه و یا وام      

هاي مالی    بدون کمک . الیات ارائه کرد   هزار دالر از محل م     300گزارشی درباره کسب سودي به ارزش       

امـا  .  میلیون دالر شـد 193 در حدود 1983 میلیون دالر رسید و در کل از سال 23این سود به کمتر از  

  .کند هاي مالی نیز دریافت کرده و در حال حاضر نیز استفاده می گرامین کمک

طور مثال یک سازمان اقتصاد      هب. شود  عنوان تعداد انواع خدمات حمایتی تعریف می       حوزه به  : گستره -

دهـد حـوزه      اي که تنهـا وام مـی        سسهؤکند، نسبت به م     انداز را عرضه می     ها و خدمات پس     خرد که وام  

پذیري در انـواع قراردادهـاي مـالی نیـز           عالوه، حوزه با افزایش گوناگونی و انعطاف       به. تري دارد   وسیع

ها حوزه بزرگی داشته ولی در برخی دیگر ضعیف بوده  بانک گرامین در بعضی از زمینه. یابد افزایش می

  . است

هاي بانک گرامین در بنگالدش،  اکنون پس از موفقیت: تعمیم الگوي بانک گرامینمالحظاتی در 

د رو شمار می اي در سطح اقتصاد خرد به اي از الگوي موفق توسعه عنوان نمونه الگوي مربوطه به

)Morduch, 1999; Rogaly, 1996; Buckley, 1997 (هایی براي تعمیم و کاربست آن در  و تالش

در ایاالت متحده، مدل . هاي آسیا و آمریکاي التین در جریان است سایر نقاط جهان در آفریقا، دیگر قسمت

که بانک گرامین   هنگامی.)Soloman, 1992; Balkin, 1993( پیشنهاد شد "گتو"خانمانان  گرامین براي بی

هاي حاصله آوازه جهانی یافت، چنان که دیگران  هاي مربوطه نهادینه گردید و موفقیت تالشوجود آمد و  هب

گشت  این موضوع برمی گیري از الگوي مربوطه برآمدند، تردیدهایی مطرح شد؛ این تردیدها به در پی بهره

ر خواهد بود و که آیا الگوي مربوطه که به اقتصاد خرد تعلق داشت، از اثربخشی و کارایی الزم برخوردا

براي کمک به ) عنوان یک انگاره اقتصادي به(گیري اقتصادي قابل قبول از منابع کمیاب  زمینه را براي بهره

  .)Rogaly, 1996; Buckley, 1997(فراهم خواهد آورد ) عنوان یک هدف اجتماعی به(فقرا 
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 عنوان یک کسب امین بهگیري براي الگوبرداري از تجربه بانک گر آموزي و تصمیم در جریان درس  

  ):1386زاده و شریفی؛  شریف(تواند راهگشا باشد  ها زیر می پرسش کار اجتماعی موفق طرح و 

عاملی نرخ باالي چه هاي موفقیت بانک گرامین همواره این پرسش مطرح است که   در بررسی ریشه- 

درحالی است که بسیاري از شود، این  و گردش سرمایه را در بانک گرامین سبب میها  وامبازپرداخت 

المللی برخوردارند، از دستیابی به چنین  اي و بین سسات مالی که از حمایت مراکز سرمایه و اعتبار منطقهؤم

  ؟ مانند اي ناکام می نرخ بازده

   فقرا پایدار است؟رسانی به در خدماتگرامین بانک آیا موفقیت  - 

  ست؟تعمیم ا بانک گرامین قابل الگويآیا  - 

  عمیم الگوي مزبور نیازمند مالحظه چه عواملی است؟ ت- 

، آیا اندازهاي اعضا اي حاصل از نرخ، بازپرداخت و پس  با توجه به اتکاي بانک گرامین بر منابع سرمایه- 

  اي امیدوار بود؟  هاي مالی و سرمایه هاي بانک گرامین براي مواجه با بحران توان به ظرفیت می

اي  منابع سرمایهکه   بانک براي عدم وابستگی به منابع خارجی، در صورتی با توجه به رویکرد غالب- 

ادامه کار آیا بانک گرامین از ظرفیت بازتشکیل سرمایه و ، داخلی و درحال گردش دچار تهدید شود

   است؟برخوردار

   وابسته است؟ محمدیونسگذار و مدیر خویش یعنی  بنیانهاي  بانک گرامین چه میزان به راهنمایی - 

  نماید؟ اي را دنبال می هاي تعریف شده ها و رسالت انداز، ماموریت  آیا بانک گرامین چشم- 

   تا چه حد ساختار نهادي و تشکیالت مدیریتی موجود اثربخش و کارآمد است؟- 

پذیر است و آیا براي این منظور  هایی امکان بخشی به خدمات حمایتی بانک گرامین در چه زمینه  تنوع- 

  دستور کار بانک قرار گرفته است؟طرحی در 

 آیا مدیریت مشارکتی و اموري نظیر پایش، ارزشیابی، پیامدسنجی جهت تضمین پاسخگویی، پایداري، - 

  اند؟ اثربخشی، کارایی، مناسبت، سودآوري، پاسخگویی و نوآوري در بانک گرامین نهادینه شده

المللی چگونه  هاي بین جهان در پرتو حمایتانداز کنونی از تعمیم الگوي بانک گرامین در سطح   چشم- 

  است؟
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  گیري و پیشنهادها نتیجه

محور  هاي گروه   هاي موفق در زمینه توسعه روستایی، در پرتو رهیافت          بیشتر برنامه   
1

، بر سـاماندهی،  

ایـن  . باشـند   هـاي مخاطـب اسـتوار مـی         پوشش خدماتی و حمایتی هدفمند اجتماعات محلی و گـروه         

ها در  پیگیري این رهیافت. کند  بانک گرامین و سایر ابتکارات مورد بررسی صدق می      خصیصه در مورد  

این رهیافـت   . شود  گیري رهیافت کارآفرینی گروهی منجر می       راستاي تحقق کارکرد کارآفرینی به شکل     

 هماننـد کـارآفرینی اجتمـاعی کـه مـدنظر بانـک              تواند در راستاي تحقق سایر کارکردها،       یا کارکرد می  

از منظر . آید کار ها به مین و دیگر ابتکارات توسعه روستایی بوده است و نیز سایر کارکردها و هدف    گرا

تـوان در دو      اي، مناسبت کارآفرینی اجتماعی براي پیشبرد توسعه پایدار روسـتایی را مـی              توسعه منطقه 

جتماعی براي پیشبرد سازي یک راهبرد کارآفرینی ا    ریزي و پیاده    طرح) الف: (سطح مورد توجه قرار داد    

سـازي    ریزي و پیـاده     طرح) ب(،  )کارآفرینی اجتماعی بسان راهبرد توسعه روستایی     (توسعه یک منطقه    

کـارآفرینی اجتمـاعی بـسان یـک        (اي در برگیرنده کارآفرینی اجتماعی        یک راهبرد توسعه پایدار منطقه    

  ). رهیافت یا بخشی از راهبرد توسعه پایدار روستایی

سس بانک گرامین که به پاس آن جایزه صلح ؤعنوان یک کارآفرین اجتماعی و م بهمحمد یونس   

 از آن خود کرد، در پیگري ایده خود بر این باور بود که سرمایه دوست فقرا 2006نوبل را در سال 

ها از چرخه فقر و  گیري از سرمایه توسط فقرا بهترین وسیله براي فرار آن است و انباشت و بهره

گیري از اعتبارات  ها براي بهره هاي فقیر و کمک به آن پرداخت اعتبارات به گروه.  رفاه استرسیدن به

دیدگاه یونس بر مبناي نوعی . رود شمار می گذاري مولد، اساس طرح یونس به در روند سرمایه

عمده از این طریق یکی از موانع . داري و پرداخت اعتبارات متکی بود که نیازي به وثیقه نداشت بانک

در طرح . گذاري متناسب با شرایط خویش برطرف شد دسترسی فقرا به اعتبارات و در نتیجه سرمایه

هاي زندگی روستایی به نوعی در نظر گرفته شد تا امکان   مزبور براي پرداخت اعتبارات همه جنبه

ر از تحمیل این ام. دهند، فراهم گردد هایی که تشخیص می هاي فقیر در زمینه گذاري گروه سرمایه

هاي مربوطه  گذاري گذاري بر مبناي الگوهاي استاندارد و در نتیجه احتمال شکست سرمایه سرمایه

سازي و  هاي مولد محلی و ظرفیت گیري از ظرفیت جلوگیري نمود و در عین حال امکان بهره

  .توانمندسازي محلی را فراهم ساخت

                                                            
1- Group-based approach
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آمدزایی، برخی به فرصت دسترسی به منابع  ي درها در مواجه با چنین تردیدهایی برخی به پتانسیل  

هاي مالی  ها، برخی به امکان فروش محصوالت در بازار و برخی دیگر به کارایی جریان مین نهادهأو ت

عمل آمده از  هاي به نظر از میزان تایید یا تردید نهفته در ارزیابی در هر صورت، صرف. اند اشاره نموده

توان با جدیت و قطعیت بیان داشت که با توجه به بستر نامساعد  ا میبانک گرامین، این واقعیت ر

ها و  دستی اقتصادي، بانک گرامین در طی این مدت ترقی و رونقی داشته است و برخی از تهی

هایی ناشی از سیل و طوفان، فساد مالی دولتی، هنجارهاي نامساعد براي فعالیت اجتماعی و  محرومیت

جا که به مقوله توسعه  آن. هاي اقتصادي و ارزشی را کاهش داده است رياقتصادي زنان و نابراب

اي شایسته از تجارب توسعه روستایی در  بانک گرامین نمونه رسد نظر می گردد، در کل به روستایی برمی

در کتاب ارزشمندشان تحت عنوان ) 1997(این امر از سوي کریشنا و همکاران . سطح دنیا باشد

با توجه به . کید قرار گرفته استأ مورد ت"دالیلی براي امیدواري: در توسعه روستاییتجارب آموزنده "

رود و  شمار می اي در خور توجه در زمینه توسعه روستایی به این دالیل و شواهد، بانک گرامین نمونه

ر و نیز دیگ) 1998(هاي مربوطه از سوي کریشنا و آپهوف و همکاران  بررسی ابعاد ساختاري و رویه

  . سودمند ارزیابی شده است) Macfarlane, 2002(نظران عالقمند  صاحب

تواند در شرایط  مدار اعتبارات می تجربه بانک گرامین در زمینه ساماندهی کارآفرینانه و جامعه  

آنچه که در حال حاضر کامالً مشهود است رویکرد پرداخت . کشور ما سازنده و آموزنده باشد

ستایی و محروم تفاوت چندانی با مناطق شهري و برخوردار نداشته و تناسب اعتبارات در مناطق رو

این رویه سبب کوتاه شدن دست مردم فقیر از اعتبارات . هاي محروم ندارد چندانی هم با شرایط گروه

اند، در  ها موفق به دریافت خدمات اعتباري و وام بانکی شده شده است و در مواردي نیز که آن

هاي اجتماعی نظیر در گرو  هاي خویش و تنبه مشکل مواجه شده و گاهاً با فروش داراییبازپرداخت با 

گذاشته، محرومیت از دریافت اعتبارات و یا در مواردي افتادن به زندان   هاي به وثیقه ماندن دارایی

  . ها دوچندان شده است محرومیت و فقر آن

هاي ذیربط نظیر کمیته امداد امام خمینی  انبا توجه مباحث صورت گرفته، حمایت ویژه دولت، ارگ  

کننده اعتبارات و سایر کارگزاران  مینأالحسنه ت هاي قرض ها و صندوق ، سازمان بهزیستی، بانک)ره(

بایست با شناسایی و حمایت از کارآفرینان اجتماعی در مناطق روستایی، محروم و  توسعه روستایی می

بر این، شناسایی و معرفی  عالوه. زي مردم محلی فراهم نمایندغیر برخوردار فضا را براي توانمندسا

هاي نهادي نظیر تدوین  هاي محلی در مناطق محروم؛ حمایت بر ظرفیت هاي کارآفرینی مبتنی فرصت
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ویژه به  ههاي مالیاتی و تسهیل امور اداري و پرداخت تسهیالت ب هاي حمایتی، معافیت سیاست

پذیر، آموزش نیروي انسانی و خدمات ترویجی با  بازپرداخت انعطافهاي کارآفرینانه با شرایط  طرح

بر  زایی مولد و کارآفرینی؛ حمایت از ابتکارات گروهی و کارآفرینی جمعی مبتنی رویکرد اشتغال

تواند  ها و نظایر آن می ها، تعاونی هاي جمعی نظیر صندوق همیاري در مناطق محروم در قالب تشکل

  . نظیر قرار گیرد مد
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Abstract 1

Many issues of rural communities have social nature and therefore their solution 
requires innovative social solutions. From this perspective, social entrepreneurship 
can help to solve problems in rural communities, especially help to reduce poverty 
and inequality in these communities. Social entrepreneurship in rural areas is a 
means to alleviate social problems by creating innovative solutions and mobilizing 
the ideas, capacities, resources, and social institutions required for balance social 
transformation of rural communities. Social entrepreneurs can aid in developing an 
entrepreneurship ecosystem and sustainable business development model in rural 
areas while finding the right opportunities unique to the real needs of rural 
communities. The world has witnessed many successful experiences in the field of 
social entrepreneurship. Many of these social businesses have a significant 
contribution too empowerment of poor in local communities. Awareness of these 
experiences can inspire policy makers to formulate pro-poor enabling policies as 
well as entrepreneurs and investors to set up social enterprises in deprived areas. In 
this article as result of a case study review, concept of social entrepreneurship and 
its appropriateness for fostering development of rural communities has been 
introduced and a brief experience of Grameen Bank as one of the success stories of 
social entrepreneurship in the world is illustrated.

Keywords: Rural development, Pro-poor entrepreneurship, Social entrepreneurship, 
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