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چكیده
امروزه عدالت اجتماعى یکى از مهمترین چالشها و دغدغههاى فکرى اندیشمندان علوم انسانی
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میباشد .الزمه دستیابی به عدالت اجتماعی رفع نابرابریها ،تبعیضها و قانونگریزیهایی از طریق توسعه
کارآفرینی اجتماعی است .کارآفرینان اجتماعی با استفاده از طرحهای نوآورانه ،بسیج منابع و بهرهگیری از
ارتباطات مؤثر سعی دارند تا بستر مناسبی را برای مشارکت آحاد جامعه بهمنظور رفع مشکالت اجتماعی
ایجاد نمایند .تالش آنان معیارهای تجاری حاکم بر فضای کسب و کار را برهم زده و موانع موجود در
راه دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی را مرتفع میسازد .کارآفرینان اجتماعی با شناسایی
فرصتهای اجتماعی و اقتصادی به ایجاد و تقویت نهادهای اجتماعی پرداخته و از این طریق سعی
میکنند تا با توانمندسازی اقشار آسیبپذیر ،اختالف طبقاتی موجود در جامعه را به حداقل برسانند .نتایج
حاصل از این پژوهش نشان میدهد که انجام فعالیتهای کارآفرینانه در حوزه اجتماعی باعث شکلگیری
و تقویت نهادهای اجتماعی شده است .اینگونه نهادها بهواسطه ماهیت مردمیشان از سرمایه اجتماعی
باالیی برخوردارند .سرمایه اجتماعی بهوجود آمده در این نهادها عملکرد آنان را در حل مشکالت
اجتماعی ارتقاء داده و نقش آنان را در تحقق عدالت اجتماعی پررنگ تر نموده است از اینرو میتوان
گفت کارآفرینان اجتماعی بهعنوان موتور محرکه توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی جامعه بشری ،نقش
بسزایی در حل مشکالت اجتماعی و برقراری عدالت اجتماعی دارند.
واژههايکلیدي :نهادهای اجتماعی ،سرمایه اجتماعی ،تشخیص فرصتهای کارآفرینی
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مقدمه
مفهوم کارآفرینی اجتماعی و تمایز آن از کارآفرینی فردی همواره مورد توجه محققین علوم
انسانی بوده است .کارآفرینی اجتماعی شامل فعالیتها و فرآیندهای الزم برای کشف ،خلق و
بهرهبرداری از فرصتها بهمنظور باال بردن ثروت اجتماعی میباشد .در این تعریف ثروت اجتماعی
مفهومی است که همه جنبههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،اخالقی ،بهداشتی و روانی بشر را در بر
میگیرد و برای رفاه و تعالی بشر حیاتی است ( .)Pacione, 2003عالوهبر این کارآفرینی اجتماعی
بهعنوان محور توسعه ،عاملی برای حل مشکالت اجتماعی و چالشهای پیش رو جامعه نیز قلمداد
میگردد ( .)Thake and Zadek, 1997از نظر شهید صدر ( )1331مقصود از مشکالت اجتماعی
همان تضادی است که بین مصالح عمومی مردم و انگیزه ذاتی افراد وجود دارد .بهنظر وی نقش دین
بهعنوان راه حلی برای رفع معضالت اجتماعی بسیار پررنگ است زیرا دین تنها چهارچوبی است که
در کادر آن ممکن است معضالت اجتماعی حل صحیح خود را بیابد .باید گفت مواردی نظیر تالش
برای کاهش فقر و بیسوادی ،ارتقاء سطح سالمت و بهداشت عمومی ،افزایش سطح مهارت ،باال بردن
سطح فرهنگ عمومی ،گسترش رفاه عمومی ،توجه به محیطزیست و غیره از جمله مواردی هستند که
به کارآفرینان و نهادهای اجتماعی هویت میدهند ( .)Burt, 1997کارآفرینان اجتماعی با بهرهگیری از
ایدههای نو باعث تغییر در شکل ارائه خدمات و پویایی در فعالیتهای اجتماعی میشوند و مشکالت
جامعه را با شیوههای خالقانه حل نموده باعث کاهش آسیبهای اجتماعی میگردند .ابتکارات بهکار
گرفته شده توسط کارآفرینان اجتماعی بستر مناسبی را برای ایجاد و توسعه عدالت اجتماعی فراهم
میسازد .از اینرو میتوان گفت که این کارآفرینان اجتماعی هستند که تحوالت اجتماعی را رقم
میزنند ( .)Dyer and Singh, 1998در این مقاله به بررسی تأثیر کارآفرینی اجتماعی در برقراری
عدالت اجتماعی با توجه به نقش میانجیگری نهادهای اجتماعی پرداخته شده و تأثیر سرمایه اجتماعی
بهوجود آمده در این نهادها را مورد بررسی قرار گرفته است.
مباني نظری پژوهش
کارآفرینی  اجتماعی :مفهوم کارآفرینی در بخش کسب و کار دارای سابقهای طوالنی است.
موضوع مهمی که در این حوزه بدان پرداخته میشود ایجاد ارزش از طریق نوآوری است
( . )Schumpeter, 1951; Drucker, 1985این مفهوم در کارآفرینی اجتماعی بهعنوان روشی جهت
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رفع نگرانیهای اجتماعی قلمداد میگردد .برخی از اندیشمندان بر روی مفهوم کارآفرینی اجتماعی
بهعنوان ترکیب شرکتهای تجاری با اثرات اجتماعی تمرکز نمودهاند .در این دیدگاه کارآفرینان با
استفاده از مهارتهای کسب و کار برای ایجاد شرکتهایی که هدف نهائی آنها انتفاع جامعه است
تمرکز میکنند .نهادهای اجتماعی ممکن است شرکتهای تجاری تابعه را ایجاد کنند و از آنها برای
تولید ،اشتغال و یا کسب درآمد استفاده نمایند .اینگونه سازمانها سود حاصل از فعالیتهای خود را
صرف انجام فعالیتهای بشر دوستانه بهمنظور تحقق اهداف اجتماعی میکنند .این ابتکار عمل به
معنای بهرهگیری از منابع بهدست آمده حاصل از فعالیتهای تجاری موفق ،برای پیشبرد و حفظ
فعالیتهای اجتماعی در جامعه است ( .)Thompson and Doherty, 2006برخی دیگر از
اندیشمندان بر نقش کارآفرینی اجتماعی بهعنوان شیوهای نوآورانه که تأثیرات شگرفی بر تحوالت
اجتماعی دارد تأکید دارند .در این نگرش ،توجه بر نوآوری در بهرهگیری از فرصتهای اجتماعی که
اغلب توجه نسبتاً کمی بدانها شده است بسیار پررنگ بوده و بر پایداری اقتصادی منطبق بر معیارهای
کسب و کار متمرکز شدهاند (.)Dees, 1998
باید اذعان نمود که اکثر فعالیتهای کارآفرینان اجتماعی بر روی حل مسائل اجتماعی متمرکز شده
است .طرحهای نوآورانه برای ایجاد ترتیبات جدید اجتماعی ،بسیج منابع موجود و بهرهگیری از
ارتباطات مؤثر در نهادهای اجتماعی روندی است که میتواند معیارهای تجاری حاکم بر فضای
کارآفرینی را متحول سازد .برطبق این نظریه ،تغییراتی که توسط کارآفرینان اجتماعی در کوتاهمدت
ایجاد میگردد میتواند بهکمک سیستمهای موجود ،شتاب فزایندهای گرفته و منشع ایجاد تغییرات
بزرگی در دراز مدت باشند ( .)Ashoka, 2013در این نظریه کارآفرینان اجتماعی نه تنها نیاز به درک
مشکالت فوری جامعه دارند بلکه به نهادهای اجتماعی بهعنوان سیستمهای اجتماعی بزرگتر،
وابستگیهای متقابلی دارند بهطوری که میتوانند باعث ایجاد یک پارادایم جدید در حل بحرانهای
اجتماعی منطقهای شوند ( .)Coviello, 2006تحوالت اجتماعی پایدار ،شامل نوآوری برای تحقق
تأثیرات اجتماعی و خالقیت برای ایجاد جریان مداومی از منابع است .هر دوی این دیدگاهها تعریف
دیگری از کارآفرینی اجتماعی را بیان میکنند که خود منجر به شکل گیری تغییرات عمدهای در
زمینههای مختلف اجتماعی از جمله عدالت اجتماعی میگردند ( .)Baker et al., 2005گرچه میتوان
کارآفرینی اجتماعی را از دو دیدگاه فوق مورد بررسی قرار داد ولی تأکید این مقاله بر روی نوعی از
کارآفرینی اجتماعی است که راهحلهای نوآورانهای را برای حل مسائل و مشکالت اجتماعی خلق
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میکند و همچنین ایدهها ،ظرفیتها ،منابع و ترتیبات اجتماعی موردنیاز را برای ایجاد تحوالت دراز
مدت و پایدار بسیج میکند تا جامعه بتواند به عدالت اجتماعی دست یابد.
نهادهاي اجتماعی :نهادهای اجتماعی متشکل از گروههای در برگیرنده افراد و سازمانهایی میباشند
که مبتنی بر روابط خاص و برای تحقق اهداف مشترک فعالیت میکنند ( ;Dayer and Singh, 1998

; .)Ozgen and Baron, 2007نهادهای اجتماعی ماحصل روابط اجتماعی هستند که از آن جمله
میتوان به دوستیها ،عضویت در انجمنها ،باشگاهها ،نهادهای مردمی ،نهادهای مذهبی ،تبادالت مالی،
سنخیت در کسب و کار و مواردی از این قبیل اشاره نمود .عضویت در این مجامع خود عاملی برای
همگرائی افراد بهمنظور ایجاد تشکلهای اجتماعی است ( .)Greve, 1995محتوای روابط اجتماعی نیز
به مجموعه از داراییهای اجتماعی نهفته در نهادهای اجتماعی اطالق میگردد که ناشی از معانی نظیر
اعتماد ،همدلی و مشارکت جویی بوده که با گذشت زمان ،افراد در تعامل با یکدیگر آنرا ایجاد
میکنند .شبکههای اجتماعی ،منابع ارزشمندی شامل منابع مالی ،فیزیکی ،نیروی کار ،اطالعات ،و ...
را به ارمغان میآورند و سرمایههای اجتماعی الزم را برای اعضا ایجاد میکنند و به آنها اعتبار
میبخشند (.)Nahapiet and Goshal, 1998
از نظر شهید بهشتی (“ )1312مالکیت رابطهای است اجتماعی ،اعتباری و قراردادی میان یک
شخص یا گروه با یک شیء که بیانگر مشروعیت تصرفات مالک در ملک خویش و جلوگیری او از
تصرفات دیگران در آن است” .وی انواع مالکیت را به دو گونه فردی و جمعی طبقهبندی مینماید که
مالکیت جمعی به نوبه خود به دو نوع عمومی و گروهی تقسیم میشود .مالکیتهای عمومی را
میتوان در قالب نهادهای اجتماعی متصور شد .نهادهای که منافع آنها برای عموم جامعه خواهد بود
و هر یک از اقشار جامعه میتوانند در آن عضو شوند .ماحصل شکلگیری تشکلهای اجتماعی ایجاد
وفاق و همدلی در بین اعضا و ایجاد اعتماد بین آنها است .این امر باعث مشارکت بیشتر آنان برای
نیل به اهداف تشکل خواهد شد .شکلگیری اینگونه رفتارها نقش شبکههای اجتماعی را در تشخیص
فرصتهای کارآفرینی پررنگتر میسازد ( .)Nahapiet and Goshal, 1998نرمها و انتظارات نهفته
در روابط بین افراد باعث میگردد تا تشخیص فرصتهای کارآفرینانه سهلتر شوند .برای نمونه
دیویدسون و هونیگ ( )2223رابطه بین سرمایه اجتماعی با اولین مراحل فرآیند کارآفرینی یا همان کشف
و بهرهبرداری از فرصتها را مثبت و مهم ارزیابی کردهاند .هویت بخشی و شناسایی یک گروه موجب
آسان شدن فرآیندهای جمعی و بهویژه افزایش فرصتهای تبادل اطالعات میگردد .همدلی در نهادهای
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اجتماعی به معنای درک و فهم احساسات دیگران بهطور همزمان است که این موضوع میتواند انتقال
اطالعات را از طریق شبکههای اجتماعی کارآفرینان آسانتر سازد (.)Nahapiet and Ghoshal,1998
شیوههاي تشخیص فرصت در نهادهاي اجتماعی :تعامالت اجتماعی ،گرایش و تمایل به
اشتراکگذاری داوطلبانه دانش را تشویق میکند .اشتراکگذاری دانش در نهادهای اجتماعی میتواند
بهطور مستقیم موجب تشخیص فرصتها توسط فرد کارآفرین شود .با توجه به پژوهشهای انجام
شده میتوان گفت روابط اجتماعی کارآفرینان برتشخیص فرصتهای کارآفرینانه توسط آنان اثر مثبت
دارد ( .)Elkington and Hartigan, 2008فرصتهای اجتماعی اغلب در فقر شدید و در حالیکه
بهنظر میرسد راه حلی برای رفع مشکالت وجود ندارد ایجاد میشوند .بهطور معمول ،کارآفرینان با
استقرار در نزدیکی مشتریان ،مراکز دانش و تأمینکنندگان ،فرصتهای موجود را درک مینمایند و از
طریق کسب اطالعات موردنیاز راهحلهای بدیعی را برای رفع مشکالت اجتماعی پیشنهاد میکنند
( .)Zahra et al., 2005شبکههای غیررسمی اجتماعی نیز میتوانند با بهرهگیری از منابع اجتماعی و
اطالعات مرتبط با آن نقش مهمی در تشخیص فرصتهای کارآفرینانه داشته باشند ( Ozgen and

 .)Baron, 2007بهعنوان مثال شبکههای اجتماعی غیررسمی موجود در صنایع امکان برقراری
نشستهای تخصصی را برای بهدست آوردن منابع اجتماعی الزم فراهم نموده و موجب تشخیص
فرصتهای کارآفرینانه میگردند ( .)Dayer and Singh, 1998تشخیص فرصت عنصری محوری در
فرآیند کارآفرینی بوده و بخش عمدهای از پژوهشهای مرتبط با کارآفرینی را بخود اختصاص داده
است .بررسی ساختار نهادهای اجتماعی و روابط آنها نقش مهمی در تشخیص فرصتهای کارآفرینی
دارد .توجه به نقش هم افزائی شبکههای اجتماعی در تشخیص فرصتهای کارآفرینی نیز از جمله
مواردی است که میبایست مورد توجه قرار گیرد ( .)Nahapiet and Goshal, 1998پژوهشهای
پیشین دغدغه تشخیص فرصت را از جنبههای مختلفی از قبیل :نقش ویژگیها ( ،)Shane, 2000عدم
تقارن اطالعات ،تفاوت در دانش و تجربههای پیشین ( )Dayer and Singh, 1998و شبکههای
اجتماعی ( )Ardichvili et al., 2003مورد بررسی قرار دادهاند .پژوهشگران حوزه کارآفرینی اهمیت
و نقش نهادهای اجتماعی را در ایجاد کنشهای کارآفرینانه و تشخیص فرصت در این حوزه بسیار
مهم دانستهاند ( .)Hoang and Antoncic, 2003; Greve and Salaff, 2001بهعنوان نمونه
پژوهشگران نقش روابط اجتماعی و حتی روابط ضعیف را در دستیابی به اطالعات و تشخیص
فرصت بسیار مهم میدانند (.)Burt, 1997
09

نشريه كارآفريني در كشاورزی ( ،)9شماره ( )2تابستان 5959

نتایج پژوهشهای قبلی نشان میدهد که منشا بسیاری از ایدهها ،روابط اجتماعی همکاران در
فضای کسب و کار ،دوستان و اعضای خانواده ،گروههای اجتماعی و تشکلهای مدنی است
( .)Borgatti and Cross, 2003تمرکز بر روی نیازهای ضروری و بهکارگیری ظرفیتهای محلی از
طریق یک رویکرد سیستماتیک به کاهش فقر منجر گردیده و تأکید بر یادگیری در کلیه سطوح امکان
ارتقاء سریع تشکلها را ممکن نموده است .همچنین توجه به نقش زنان و گروههای تحت ستم ،باعث
تغییر نگرش جوامع محلی و فرهنگ آنان گردیده است (.)Zahra et al., 2005; Ozgen, 2003
سرمایهگذاریهای اجتماعی موجب شناسایی فرصتهای فراگیر میشوند .هنگامی که فرصتها
فراگیر میشوند ،کارآفرینان اجتماعی برای یافتن راه حل مشکالت شایع و کاهش درد و رنج طبقه
محروم جامعه برانگیخته میشوند .تئوری رژیم میگوید که فراگیر بودن فرصت ،آگاهی جهانی درباره
اثرات مشکالت اجتماعی و راهحلهای موردنیاز برای کاهش عواقب آن را ترویج میکند .تئوری
اجتماعی میگوید که افراد هنگامی که باور دارند بیعدالتی و درد و رنج زیادی در جامعه وجود دارد،
سریعتر وارد عمل میشوند ( .)Sarah et al., 2002از اینرو میتوان گفت کارآفرینان اجتماعی با
تشخیص فرصتهای موجود و اجرای اقدامات نوآورانه برای رفع مشکالت اجتماعی نقش بسزایی در
رفع نابرابریها و شکافهای طبقاتی موجود در جامعه دارند.
عدالتاجتماعی:عدالت اجتماعی بهعنوان یک گرایش باطنی و امری فطری در نهان و نهاد انسان ،از
مسائلی است که همواره توجه اندیشمندان را به خود جلب کرده است و سابقهای به قدمت عمر بشر
دارد ،بهگونهای که همه مسلمانان و انسانهای آزاده تاریخ ،از آغاز تاکنون ،اندیشه برقراری عدالت
اجتماعی و مبارزه با ستم را در سر میپرورانند .توسعة نگرش اجتماعی و سیاسی بشر و افزایش
حضورش در عرصه و میدان سیاست و جامعه ،باعث گردیده تا عدالت اجتماعی از جایگاه مهمی
برخوردار گردد ،بهگونهای که طرح مسأله عدالت بدون توجه به آثار اجتماعی آن بی معنا خواهد بود.
عدالت در لغت به معنی دادگری است .برای این مفهوم تعاریف متعددی ارائه شده که به اختصار
بدان اشاره مینماییم .امام خمینی (ره) ،مفهوم عدالت را چنین تعریف نمودهاند" :عدالت عبارت است
از :حدّ وسط بین افراط و تفریط و آن از امّهات فضایل اخالقیّه است ،بلکه عدالت مطلقه ،تمام فضایل
باطنیّه و ظاهریّه و روحیّه و قلبیّه و نفسیّه و جسمیّه است ،زیرا که عدل مطلق مستقیم به همه معنی
است" (مرکز مدارک فرهنگی انقالب اسالمی .)1314 ،راغب اصفهانی ( 122ه.ق) در کتاب مفردات
مینویسد" :عدل ،عدالت و معادله الفاظی هستند که مفهوم مساوات را اقتضا دارند .این کلمات به
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اعتبار برابری دو چیز به کاربرده میشود" .مرحوم عالمه طباطبایی (1413ه.ق) نیز عدالت را چنین
تعریف کرده است" :حقیقت عدل برپا داشتن مساوات است و برقراری موازنه بین امور ،بهطوری که
هر چیزی سهم مورد استحقاق خویش را داشته باشد .پس عدل در اعتقاد آن است که به حق ایمان
آورد و عدل در افعال فردی آن است که به آنچه سعادت او را تأمین میکند عمل کند و از آنچه
موجب تیره روزی اوست اجتناب نماید .عدل در میان مردم آن است که هر شخصی را در جایگاه
مورد استحقاق عقلی و شرعی و عرفی آن قرار دهد".

ابعادعدالتاجتماعی
برابري و مساوات:برابری از مهمترین بعد و بلکه اصلیترین معنای عدالت است .معنای برابری این
است که همه افراد صرفنظر از ملیت ،جنس ،نژاد و مذهب ،در ازای کار انجام شده از حق برابر
بهمنظور استفاده از نعمتهای مادی و معنوی موجود در جامعه برخوردار باشند .مبنای برابری این
است که" :انسانها به حسب گوهر و ذات برابرند ...و از این نظر ،دو گونه یا چند گونه آفریده
نشدهاند" .یا به فرمایش رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله" :الناس کأسنان المشط؛ مردم مثل دانههای
شانه هستند" .اما آیا برابری ذاتی انسانها سبب برابری آنها در همه زمینهها میباشد؟ و آیا تفاوت
استعدادها و شایستگیهای افراد باعث نابرابری آنها با سایرین نمیشود؟
انونمندي :قانون مجموعه مقرراتی است که برای استقرار نظم در جامعه وضع میگردد .پیامد اصلی
ق 
قانون ،تعیین شیوههای صحیح رفتار اجتماعی است .طبق اصول جامعهشناختی ،فردی بهنجار تلقی
میشود که طبق قوانین جامعه رفتار نماید .قانون در صورتی تعادل بخش است که خود عادالنه باشد و
عادالنه بودن قانون منوط بهاین است که منبع قانون ،قانونگذاران و مجریان آن عادل باشند (مرکز
مدارک فرهنگی انقالب اسالمی.)1314 ،
اعطاي حقوق:منظور از حق ،امتیاز و نصیب بالقوهای است که برای شخص در نظر گرفته شده و بر
اساس آن ،او اجازه و اختیار ایجاد چیزی را دارد یا آثاری از عمل او رفع شده و یا اولویتی برای او در
قبال دیگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار این حق برای او ،دیگران موظفاند این شئون
را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذیرند .طبق تعریف مذکور ،عدالت زمانی تحقق مییابد که به
حقوق دیگران احترام گذاشته شود و اجازه و اختیار و یا تصرفی که حق فرد است ،به او داده شود و
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از تجاوز به حقوق فرد پرهیز گردد .حق در مفهوم ذکر شده به معنای آن چیزی است که باید باشد چه
تاکنون رعایت شده باشد و چه نشده باشد .هر چیزی در جامعه دارای حق است و تعادل اجتماع
هنگامی میسر میگردد که این حقوق مراعات شود (مرتضی مطهری.)1332 ،
توازن:توازن با توزیع عادالنه ارتباط بسیاری دارد .البته نه تنها به این معنا که امکانات بهطور شایسته و
صحیح به افراد مستحق برسد ،بلکه عالوهبر آن ،امکانات به حد الزم و موردنیاز وجود داشته باشد .هر
چیزی که اجتماع الزم دارد ،باید به اندازه کافی موجود باشد .نکته دیگر در بحث توازن ،این است که
امکانات به نحو صحیح در جامعه تقسیم گردد برای مثال ،در جامعه کارهای فراوانی در بخشهای
اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،قضایی و  ...وجود دارد .اوالً این کارها باید میان افراد تقسیم شود و ثانیاً
تقسیم کار باید به اندازه کافی و ضروری باشد و طبق نیازهای هر بخش ،بودجه و نیرو مصرف گردد.
عدل به این معنا ،سبب دوام و بقا و تأمین عدالت در کل مجموعه میشود ،همچنین از پیدایش شکاف
طبقاتی و ایجاد طبقه مرفه و ثروتمند در سویی و طبقات فقیر و نیازمند در سوی دیگر جلوگیری
میکند .توازن ،مصلحت کل جامعه را تأمین میکند و بهاین مسئله توجه دارد که توزیع نقشها و
امکانات بخشی ،مقطعی و محدود نباشد بلکه همه جانبه بوده و کلیه بخشها و افراد را در برگیرد.
ابعاد مذکور تصویر روشنتری از عدالت را به ذهن متبادر میسازد و در تعیین ساز وکارهای تحقق آن
یاری میرساند .در نتیجه میتوان برقراری مساوات ،توازن و روحیه اطاعت از قانون در اجتماع،
بهنحوی که با مراعات حقوق تمامی شهروندان همراه باشد ،را بهعنوان تعریفی از عدالت اجتماعی بیان
نمود .اهمیت و جایگاه عدالت اجتماعى در مکتب توحید تا جایى است که خداوند آن را یکى از
اهداف بلند بعثت انبیاى خود قرار داده است .اساساً انبیاى الهی براى اقامه عدل (عدل فردى و
اجتماعى) مبعوث شدند و البته این حقیقتى است که در آیاتى از قرآن نیز منعکس است آنجا که
مىفرماید" :لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط" .ما رسوالن
خود را با دالیل روشن فرستادیم ،و با آنها کتاب و میزان نازل کردیم ،تا مردم قیام به عدالت کنند
(مرتضی مطهری .)1332 ،در پرتو حاکمیت عدالت در جامعه ،افراد به یکدیگر احساس اعتماد نموده و
امنیت درونی خاصی خواهند داشت .مقام معظم رهبرى ،حضرت آیةاللّه خامنهاى فرموده اند" :عدالت
اجتماعى باید در قوانین ،اقدامات اجرایى و همه برنامههاى حکومتى اصل قرار گیرد و پر کردن شکاف
طبقاتى بهعنوان مهمترین و دشوارترین وظیفه مسئوالن ،در حرکت همه دستگاهها باید پیگیرى شود"
(مرکز مدارک فرهنگی انقالب اسالمی.)1314 ،
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سرمایهاجتماعىونقشآندرتوسعهعدالتاجتماعی:سرمایه اجتماعى اصطالحى است که گاه در
معناى وسیع بهکار مىرود و مفهوم ثروت اجتماعى و یا حتى درآمد اجتماعى از آن برمىآید و گاه در
فضاى محدود ،منابع و تجهیزات غیرفردى و غیرخصوصى را شامل مىشود (مطهری .)1334 ،راشل
( )1331معتقد است سرمایه اجتماعى آن چیزى است که با سرمایه جامعه پدید آمده و مورد استفاده
همگان قرار میگیرد .بوزان ( )2223سرمایه اجتماعى را پدیدهاى مىداند که حاصل تأثیر نهادهاى
اجتماعى ،روابط انسانى و هنجارها بر روى کمیت و کیفیت تعامالت اجتماعى است و تجارب این
سازمان نشان داده است که این پدیده تأثیر قابل توجهى بر اقتصاد و توسعه کشورهاى مختلف دارد.
فوکویاما ( )2222سرمایه اجتماعى را مجموعه هنجارهاى موجود در سیستمهاى اجتماعی میداند که
موجب ارتقاى سطح همکارى اعضاى جامعه و پایین آمدن سطح هزینههاى تبادالت و ارتباطات
خواهد شد .پاتنام ( )2222محور اصلى در بحث سرمایه اجتماعى را ارزشهاى حاصله از شبکههاى
اجتماعى مىداند .این ارزشها در روابط اجتماعى جامعه به ظهور میرسند و در تعامالت اجتماعی
مردم نقش بسزایی دارند .سرمایه اجتماعى فقط شامل احساسات گرم و عاطفى نیست بلکه گستره
وسیعى از اختیارات خاص کیفى را شامل مىشود که اعتماد ،کنش متقابل ،اطالعیابى و تعاون را شامل
میگردد (جعفری.)1333 ،
کانالهای که سرمایه اجتماعی از طریق آنها عمل مینماید عبارتند از:
الف) جریانهاى اطالعرسانى همچون ،مشاغل ،تبادالت فکرى و مجادالت و غیره.
ب) هنجارهاى حاصل از کنش متقابل در شبکههاى ارتباطى درون گروهى و برون گروهى.
ج) اعمال جمعى که هم مروج سرمایه اجتماعى است و سرمایه اجتماعی را از طریق وحدت و
مشارکتهاى تقویت میکند.
میزان مشارکت در نهادهای اجتماعی بیانگر سرمایه اجتماعی موجود در آنها میباشد .هر چقدر
میزان مشارکت در شبکههای اجتماعی در یک جامعهای گستردهتر باشد سرمایه اجتماعی غنیتر است.
از اینرو سرمایه اجتماعى بهعنوان مفهومى جدید در کنار دیگر انواع بسیار داراى اهمیت است و با
مؤلفههایى همچون اعتماد ،صداقت ،مشارکت ،قانونمدارى ،همکارى و مساعدت با دیگران ،تعاون،
ایثار و همدلى قابل شناسایى است ( .)Chow and Chan, 2008روحیه تبادل اطالعات به تمایل
افراد به تسهیم و به اشتراک گذاری اطالعات با سایر افراد گفته میشد .محققان عقیده دارند سرمایه
اجتماعی بر روحیه تبادل اطالعات نیز اثرگذار است ( .)Inkpen and Tsang, 2005در این میان
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افزایش سرمایه اجتماعی باعث افزایش مشارکت عموم مردم در نهادهای اجتماعی میشود و حضور
آنان در این نهادها امکان جذب منابع بیشتری را برای رسیدگی به مشکالت اجتماعی فراهم میسازد
( ،)Dean and McMullen, 2002این امر توان نهادهای اجتماعی را برای مبارزه وسیعتر با
معضالتی همچون فقر ،نابرابری ،قانونگریزی و ...فراهم میسازد .از اینرو ارتقاء سرمایه اجتماعی
تأثیر مثبتی بر عملکرد نهادهای اجتماعی برای تحقق عدالت اجتماعی دارد (.)Chiu et al., 2006
نقش کارآفرینان اجتماعی در توسعه عدالت اجتماعی :کارآفرین اجتماعی بهدنبال منفعت مالی برای
خود و سرمایهگذاران نیست بلکه سعی میکند تا این منافع را بهدست بخشهای محروم جامعه
برساند .بازاری که کارآفرینان اجتماعی در آن به نوآوری میپردازند ،متن جامعه است .ارزشهای که
کارآفرینان اجتماعی ایجاد میکنند باعث کاهش فاصله طبقاتی در جامعه میگردد چرا که هدف آنان
کمک به بخش غیر مولد و فراموش شدهای از جامعه است تا بتوان با توانمند سازی آنان آثار فقر را در
جامعه کاهش داد ( .)Chell, 2007کسب و کارهای ایجاد شده توسط کارآفرینان اجتماعی میتوانند
درآمدزا باشند .این کسب و کارها بهعنوان نهادهای غیر انتفاعی ،سود حاصل از فعالیتهای خود را
صرف انجام کارهای عامالمنفعه نموده و به حل مشکالت طبقه محروم جامعه اختصاص میدهند.
میتوان گفت کارآفرینان اجتماعی سعی میکنند تا عدالت اجتماعی را در فرآیند زیر توسعه دهند:
()Austin et al., 2006
 .1شناسایی وضعیتی که منجر به ایجاد محرومیت ،حاشیه نشینی و یا رنج و عذاب بخشی از جامعه
شده است.
 .2شناسایی فرصتها در شرایط نابرابر ،توسعه ارزشهای اجتماعی مورد انتظار ،تحمل ابهام ،خالقیت،
عملگرایی ،تشویق دیگران برای مشارکت در امور عامالمنفعه و داشتن شهامت برای مواجهه و استیال
بر نابرابری موجود.
 .3ایجاد وضعیت متعادل جدید که بتواند محرومیت گروههای هدف را مرتفع نموده ،موانع موجود را
برطرف ساخته یا کم کند و از طریق ایجاد یک اکوسیستم یکپارچه ،موجب تداوم وضعیت جدید شده،
آینده بهتری را برای گروههای هدف و حتی برای تمام جامعه تضمین نماید و عدالت اجتماعی را رقم
بزند.
کارآفرینان اجتماعی این واقعیت را درک کردهاند که که منابع و مهارتهای ضروری برای حل این
مشکالت بهطور یکنواخت در سراسر جهان توزیع نشده است و الزم است تا با ایجاد نهادهای
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اجتماعی و انجام فعالیتهای سودآور محلی ،برای جبران نارساییهای ناشی از مشکالت اجتماعی
تالش کنند (.)Barendsen and Gardner, 2004
ذیال نمونههایی از تشکیل نهادهای اجتماعی که ماحصل تالش کارآفرینان اجتماعی بوده است را
مورد بررسی قرار میدهیم.
 کمیته پیشرفت روستای 1در سال  1332توسط فاضل عابد ،پس از جنگ استقالل بنگالدش تاسیس
شده است .در طول  11سال گذشته ،تالشهای  BRACبر روی شکستن چرخه فقر در بنگالدش
متمرکز شده است .این سازمان در ابتدا بهعنوان سازمان امداد و اسکان مجدد که یک تشکل مردم نهاد
تلقیمیشد ولی امروزه  BRACپیشگام در برنامهریزی جامع ،سازماندهی و استفاده از روشهای
محلی بهمنظور توسعه روستایی و کاهش فقر است .امروزه این تالشها امکان اعطای اعتبارات خرد به
 4/3میلیون نفر را در روستاها فراهم کرده است و این یک موفقیت فوقالعاده برای برقرای عدالت
اجتماعی تلقی میگردد که منجر ارتقاء سطح زندگی روستاییان شده است .تمرکز بر روی نیازهای
ضروری و بهکارگیری ظرفیتهای محلی از طریق یک رویکرد سیستماتیک به کاهش فقر منجر
گردیده و تأکید بر یادگیری در کلیه سطوح امکان ارتقاء سریع این تشکل را ممکن نموده است
(.)Ardichvili et al., 2003
 بانک گرامین 2در سال  1331توسط محمد یونس و همکارانش با اعتقاد به اینکه وام گیرندگان
فقیر ممکن است ریسکهای اعتباری خوبی را انجام دهند تأسیس شد .وام گیرندگان قابل اطمینان و
کارآفرینان نازکبین ،با افزایش سطح درآمد خود باعث کاهش وابستگی شده و اوضاع معیشت خانواده
را ارتقاء دادهاند .این امر همچنین باعث بهتر شدن تغذیه کودکان شده است .مسئولین بانک ،راهبرد
توسعه اجتماعی را با تکیه بر مسئولیت اجتماعی در تصمیمگیریهای خود لحاظ نمودهاند از اینرو
قشر ضعیف جامعه روستایی ستون فقرات بانک گرامین را تشکیل دادهاند .امروزه ،بیش از  12درصد
از میلیونها وام گیرندگان کوچک را زنان تشکیل میدهند (.)Seelosa and Mair, 2005


جنبش کمربند سبز 3در سال  1333بهعنوان یک نهاد مردمی بهمنظور تشویق به کاشت درخت در
4

نایروبی توسط وانگاری تأسیس شده است .این جنبش با سازماندهی گروههای کوچک از اعضای
1- BRAC
2- GB
3- GBM
4- Wangari
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جامعه فقیر ساکن در مناطق روستایی و شهری به کاشت و داشت درختان در راستای توسعه کمربند
سبز 1در زمینهای دولتی و خصوصی اقدام میکند و تاکنون بیش از  22میلیون نهال درخت را کاشته
و از آن حفاظت نموده است .جنبش کمربند سبز با توجه به رویکرد افزایش آگاهی جامعه برای تعیین
سرنوشت ،عدالت ،بهبود معیشت و حفاظت از محیطزیست توانسته است گامهای بلندی را در توسعه
عدالت اجتماعی بردارد (.)Alvarez and Berny, 2007
مثالهائی از این دست بیشمارند و در سراسر جهان تشکلهای وجود دارند که توسط کارآفرینان
اجتماعی بهوجود آمدهاند و ماحصل فعالیت آنان رفع مشکالت اجتماعی و دستیابی به عدالت
اجتماعی بوده است.
با توجه به پیشینه موضوعی ذکر شده و بر پایه مطالعات انجام شده ،نتایج پژوهش جمعبندی و در
شکل  1ارائه گردیده است .شکل مذکور نشاندهنده مدل مفهومی تحقیق است که روابط بین متغیرهای
پژوهش و شاخصهای هر یک از این متغیرها را نشان میدهد .در این مدل ،کارآفرینی اجتماعی
بهعنوان متغیر مستقل ،نهادهای اجتماعی بهعنوان متغیر میانجی و عدالت اجتماعی بهعنوان متغیر وابسته
در نظر گرفته شدهاند .سرمایه اجتماعی نیز بهعنوان متغیر تعدیلگر در رابطه میان متغیرهای نهادهای
اجتماعی و عدالت اجتماعی نقش مهمی را ایفا میکند .بر اساس این مدل کارآفرینی اجتماعی باعث
شکلگیری و توسعه نهادهای اجتماعی میگردد .همچنین عملکرد نهادهای اجتماعی باعث توسعه
عدالت اجتماعی در جامعه میشود .سرمایه اجتماعی بهوجود آمده در این نهادها بهعنوان یک موتور
پیشران باعث افزایش تأثیر آنها در توسعه عدالت اجتماعی میگردد از اینرو توجه به سرمایه
اجتماعی در نهادهای مردم نهاد باعث ارتقاء عملکرد آنها در راستای برقراری عدالت اجتماعی خواهد
شد.

1- Greenbelts

66

مجید وقار موسوی و همكاران

سرمايه اجتماعي







عدالت اجتماعي





مساوات و برابری
قانونمندی
توازن
برخورداری از حقوق یکسان

مشارکت اجتماعی
تعهد اجتماعی
تعامالت اجتماعی
مسئولیتپذیری
اعتمادسازی

نهادهای اجتماعي







جمعآوری منابع
مدیریت منابع
برنامهریزی
سرمایهگذاری اجتماعی
آموزش و فرهنگسازی
توانمندسازی اقشار آسیب
پذیر

كارآفريني اجتماعي






شناسایی مشکالت اجتماعی
تشخیص فرصت کارآفرینی
خالقیت و نوآوری در رفع
مشکالت اجتماعی
تحمل ابهام
ریسکپذیری

شکل-1مدلمفهومیپژوهش.

بحث و نتیجهگیری
امروزه توسعه کارآفرینی در حوزه اجتماعی باعث گردیده تا توجه بیشتری به مشکالت مشترک
جوامع بشری معطوف گردد .این امر به شکلگیری و توسعه نهادهای اجتماعی حتی در حوزه
بینالمللی کمک نموده و باعث شده است تا سرمایهگذاری بیشتری برای رفع مشکالت اجتماعی
صورت پذیرد .کارآفرینان اجتماعی با تشخیص فرصتهای موجود ،از طریق ایجاد و توسعه نهادهای
اجتماعی توانستهاند در رفع فقر ،تبعیض ،نابرابری و قانونگریزی گامهای مؤثری بردارند بهنحوی که
نتایج حاصل از این فعالیتها منجر به توسعه عدالت اجتماعی در جامعه بشری گردیده است .نتایج
حاصل از این پژوهش نشان میدهد که ارتباطات موجود در نهادهای اجتماعی عاملی اصلی در خلق و
تشخیص فرصتهای کارآفرینانه است .روحیه تبادل اطالعات در نهادهای اجتماعی باعث گردیده تا
احتمال تشخیص فرصتهای کار آفرینانه افزایش یابد .سرمایه اجتماعی موجود در این نهادها عاملی
شتاب دهنده برای ایجاد روحیه مشارکت و جذب منابع تلقی میگردد .بهعبارت دیگر سرمایه اجتماعی
در نهادهای مردمی باعث افزایش کارایی آنها شده و به روند دسترسی به عدالت اجتماعی سرعت
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بخشیده است .از اینرو توجه به ارتقاء سطح سرمایه اجتماعی در سازمانهای مردم نهاد از اهمیت
فراوانی برخوردار است .همچنین نتایج این پژوهش نشاندهنده نقش حیاتی و در حال رشد کارآفرینی
اجتماعی در جوامع بشری بوده و تأثیر متقابل نهادهای اجتماعی و کارآفرینان اجتماعی را برای
برقراری عدالت اجتماعی پررنگتر میسازد .لذا پیشنهاد میشود متولیان حمایت از سازمانهای مردم
نهاد به ایجاد و تقویت اینگونه تشکلها توجه بیشتری نمایند تا از این طریق جامعه بتواند به توازن و
عدالت دست یابد .همچنین توجه به فعالیتهای کارآفرینانه اجتماعی در مناطق روستایی میتواند به
برقراری عدالت اجتماعی کمک نموده و از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری کند .از اینرو
پیشنهاد میگردد در پژوهشهای آتی به بررسی نقش فعالیتهای کارآفرینانه اجتماعی در توانمندسازی
روستائیان پرداخته شود .عالوهبر این پیشنهاد میشود تا دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بهعنوان دانشگاه مادر تخصصی در حوزه کشاورزی اقدام به ایجاد اکوسیستم کارآفرینی در حوزه
روستایی نموده ،نسبت به تدوین سند راهبردی کارآفرینی اجتماعی در حوزه روستایی مبادرت ورزد.
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Abstract
Today, social justice is one of the most important challenges for scholars in
field of humanities. Necessary component for achieving social justice through
development of social entrepreneurship are elimination of inequalities,
discrimination and illegality. Social entrepreneurs try to use innovative strategies,
mobilize resources and have effective communication for creating a suitable
platform in order to resolve the social problems. They tried to change normal rules
in business environment and achieve sustainable economics development through
resolving the social problems. Social entrepreneurs identify social and economic
opportunities for creating and strengthen social institutions and try to
empowerment of the vulnerable people and minimize the differences welfare levels
in society. The results of this study show social entrepreneurial activity have been
formed and strengthen the social institutions. Due to the society nature of these
institutions, they have high level of social capital. Social capital of these
institutions improves their performance in solving the social problems and
highlights their role in achieving social justice. Hence we can say that social
entrepreneurs are the engine of social and economic sustainable development and
have an important role in solving social problems and achieving social justice.
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