
کارآفرینی اجتماعی؛  استارتآپ 
از محمد یونس تا رابرت ردفورد 

اول: محمد یونس
کار داوطلبانــه و عاشــقانه، بــه خوبــی نشــان داده  کــه بــا  کارآفرین هایــی اســت  محمــد یونــس از جملــه 

کارآفرینــی اجتماعــی چیســت.
یونــس؛ بنیانگــذار گرامیــن بانــک )Grameen bank( اســت. جمعیت فقیر بنــگالدش با این بانک خیلی 
کــه تــا قبــل از یونــس در سیســتم اقتصــادی بنــگالدش وجــود  آســان تر وام می گیرنــد. موازنــه  نابرابــری 
داشــته و البتــه هنــوز اقتصــاد ایــن کشــور را ضعیــف نگــه مــی دارد، عــدم توانایــی بــرای ســپرده گذاری و 

دریافــت اعتبــار مالــی اســت.
کــه  کننــدگان ایــن وام هــای کوچــک  گرامیــن بــه هــر فــرد ۲۷ دالر وام داده می شــود. دریافــت  در بانــک 

کرده انــد. بیشــتر زنــان بوده انــد، در موعــد مقــرر اقســاط خــود را تســویه 
آنهــا بــا اســتفاده از همیــن مبالــغ کوچــک کارهــای بزرگــی انجــام داده اند. مثــال چرخ خیاطــی خریده اند، 
کرده انــد و توانســته اند از فقــر نجــات  کرده انــد، غــذای خودشــان و خانــواده را تأمیــن  کســب درآمــد 

کننــد. پیــدا 
گرامیــن در حــال حاضــر بیشــتر از هــزاران شــعبه در بنــگالدش دارد. ایــن بانــک توانســته نقــش  بانــک 

کنــد. مهمــی در اقتصــاد ایــن کشــور بــازی 

دوم: رابرت ردفورت
رابــرت ردفــورد یکــی دیگــر از کارآفریــن هــای اجتماعــی و البتــه بازیگــران ســینما اســت، ایــده ردفــورد چــه 

بــوده اســت؟   ایــن بازیگــر قدیمــی هالیــوود خیلــی زود متوجــه موازنــه ناعادالنــه هالیــوود شــد.
گیشــه ســاخته می شــد و بــا اســتودیوهای متمرکــز  کــه صرفــا بــرای  در ایــن شــرایط، او بــا فیلم هایــی 
کارآفرینــی  فیلم ســازی بــه مخالــف برخاســت. ردفــورد در ســال های بعــدی بــا تمرکــز بیشــتر بــر روی 
تالش هــای  از  ســازمان  ایــن  در  کــرد.او  تأســیس  را  ســاندنس  نهــاد  مــردم  ســازمان   ، اجتماعــی 
گران جــوان و مســتقل حمایــت می کــرد، در ادامــه هــم جشــنواره ســاندنس را بــرای نمایــش  ســینما

کــرد. پایه گــذاری  فیلم هــا 
ــه تولیــد  کارآفرینــی اجتماعــی توانســته از یــک ایــده اولیــه ب کــه  در هــر دو نمونــه شــاهد ایــن هســتیم 
کارآفریــن اجتماعــی،  تــالش می کنــد تــا موازنــه ناعادالنــه ای  محصــول منجــر شــود. خالصــه اینکــه یــک 

را تغییــر دهــد.
، افــرادی همچــون محمــد یونــس، رابــرت ردفــورد و بســیاری دیگــر از کارآفرینان وارد  در چنــد دهــه اخیــر

ایــن عرصــه شــده اند و پاســخ های مختلفــی بــه پرســش کارآفرینــی اجتماعــی چیســت داده انــد.
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