
کارآفرین اجتماعی تاریخچه 
کات زیــادی بــا هــم  کارآفرینــی متمایــز اســت، ولــی بــا ایــن وجــود اشــترا کارآفرینــی اجتماعــی بــا واژه  مفهــوم 
کارآفرینــان  دارنــد. تفــاوت میــان »کارآفرینــی« و »کارآفرینــی اجتماعــی« از هــدف آن هــا نشــات می گیــرد. هــدف 
کــه کارآفرینــان بــه منظــور  اجتماعــی ایــن اســت کــه جامعــه را در ابعــاد و مقیاســی بــزرگ  تغییــر دهنــد، در حالــی 

افزایــش حاشــیه ســود خــود فعالیــت می کننــد.

کادمیک   در میان جامعه و تحقیقــات آ
ً
مفهــوم »کارآفرینــی اجتماعــی« ایــده ی نــاب و بدیعــی نیســت، اما اخیــرا

ــز  کارآفرینــی اجتماعــی« توســط چارل کتــاب »ظهــور  محبوبیــت بیشــتری یافتــه اســت، بــه ویــژه بعــد از انتشــار 
ــه را در  ــعه ی جامع ــا توس ــط ب ــای مرتب ــیاری از فعالیت ه ــی بس ــی اجتماع کارآفرین ــروزی  ــف ام . در تعری ــر لیدبیت
ــد  ــر می رس ــه نظ ــخت ب ــی س ــی اجتماع کارآفرین ــف  ــم تعری ــوز ه ــده هن ــت ش ــف تثبی ــود تعاری ــا وج ــرد. ب برمی گی
چــون می توانــد حالــت  و فرم هــای متعــددی بــه خــود بگیــرد. یــک تعریــف وســیع و گســترده ای از مفهــوم انجــام 
ــر از موضــوع داشــته باشــیم و  کــه باعــث می شــود درکــی جامع ت پژوهش هایــی بیــن رشــته ای منجــر می شــود 
کارآفرینــی اجتماعــی را بــه چالــش بکشــیم. صــرف نظــر از اینکــه یــک ســازمان  بــه طــور پیوســته اعتقــاد ورای 
کارآفرینــی اجتماعــی  در چــه بخشــی از جامعــه قــرار دارد )بــرای مثــال، شــرکت ها، یــا انجمن هــا یــا جوامــع(، 
کارآفرینــی اجتماعــی  کــه یــک فعالیــت دارد متمرکــز اســت. اینکــه   )Social Impact(روی تاثیــری اجتماعــی

بشردوســتانه هســت یــا خیــر اهمیــت کمتــری دارد نســبت بــه اینکــه چــه تاثیــری روی جامعــه می گــذارد.

ــا  ــار طــی دهه هــای 1960 و 1970 میــادی و در ژورنال هــای ب ــرای نخســتین ب کارآفرینــی اجتماعــی ب اصطــاح 
موضوعیــت تغییــرات اجتماعــی مشــاهده شــد. طــی دهه هــای 1980 و 1990 میــادی ایــن اصطــاح بیشــتر 
گرفــت و دلیــل ترویــج آن، بیــل درایتــون موســس آشــوکا: نــوآوران بــرای عمــوم، و دیگــران  مــورد اســتفاده قــرار 
از جملــه چارلــز لیدبیتــر بودنــد. از دهــه ی 1950 میــادی تــا دهــه ی 1990، مایــکل یانــگ یــک مــروج پیشــگام 
کارآفرینــی اجتماعــی بــود و در دهــه ی 1980 توســط پروفســور دنیــل بــل در هــاروارد بــه عنــوان موفق تریــن 
ــصت  ــش از ش ــاد بی ــود در ایج ــش خ ــدار نق ــب را وام ــن لق ــت. وی ای گرف ــب  ــی لق ــای اجتماع ــن بنگاه ه کارآفری
ســازمان جدیــد در سرتاســر جهــان اســت. از میــان ایــن ســازمان ها می تــوان بــه مدرســه ی کارآفرینــی اجتماعــی 
کانــادا فعالیــت می کنــد و از افــراد حمایــت می کنــد تــا ظرفیت هــای  کــه در بریتانیــا، اســترالیا و  کــرد  )SSE( اشــاره 
خــود را بالفعــل ســازند و بنگاه هــای اجتماعــی و کســب وکارهای اجتماعــی را تاســیس، توســعه و پایــدار ســازند.
کارآفریــن اجتماعــی و  تاریــخ می تــوان  ولــی در طــول  بــه ظاهــر جدیــد می باشــند،  ایــن عبارت هــا  گرچــه  ا
کــه فعالیت هایشــان تجلــی  گــر بخواهیــم فهرســتی از افــراد برجســته  کــرد. ا کارآفرینــی اجتماعــی را مشــاهده 
افــرادی چــون فلورنــس  نــام  آن  کنیــم، در میــان  را تهیــه  امــروزی »کارآفرینــی اجتماعــی« هســتند  تعریــف 
نایتینگیــل، موســس مدرســه ی پرســتاری و توســعه دهنده ی پرســتاری مــدرن؛ رابــرت اوون، موســس جنبــش 
تعاونــی؛ و وینوبــا بهــاوه، موســس جنبــش هدیــه ی زمیــن در هنــد، همایــون صنعتــی زاده موســس گاب زهــرا 
کارآفرینی هــای اجتماعــی بــه  بــه چشــم خواهــد خــورد. طــی قــرن نوزدهــم و بیســتم، برخــی از موفق تریــن 
ــر میــان حوزه هــای مدنــی، حکومتــی و کســب وکاری انجــام شــده اند. ایــن پیشــگامان ایده هایــی  نحــوی موث
گرفــت و  کــه توســط عمــوم مــردم در زمینه هــای رفاهــی، آموزشــی و ســامت مــورد پذیــرش قــرار  را ترویــج دادنــد 
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