
کارآفرینان اجتماعی جهان برترین 
کارآفرینی اجتماعی بیل درایتون؛خالق مفهوم 

 US News & World کــه توســط کارآفریــن اجتماعــی آمریکایــی اســت  بیــل درایتــون )زاده ۱۹۴۳( یــک 
Report بــه عنــوان یکــی از 25 رهبــر برتــر آمریــکا در ســال 2005 معرفــی شــده اســت. او عبــارت و مفهــوم 
»کارآفریــن اجتماعــی«را بــرای اولیــن بــار در ســال 1972 خلــق نمــود.  درایتــون Ashoka را در ســال 1981 
کارآفرینــان اجتماعــی در ســطح  کــه رویکــردی چنــد جانبــه بــرای یافتــن و حمایــت از  کــرد،  تأســیس 
کــه راه حل هــای  کارآفرینــان اجتماعــی افــرادی هســتند  جهانــی دارد بــر اســاس فلســفه درایتــون، 
نوآورانــه ای بــرای مهم تریــن مشــکالت اجتماعــی جامعــه دارنــد. بــه نقــل از درایتــون، »کارآفرینــان 

گیــری را آمــوزش می دهنــد«. اجتماعــی ماهــی 
او در سال 2019 به عنوان عضویت انجمن فلسفی آمریکا انتخاب شد.

محمد یونس؛ بنیانگذار بانک فقرا

کارآفریــن اجتماعــی، اقتصــاددان، بانکــدار و رهبــر جامعــه مدنــی بنگالدشــی اســت  محمــد یونــس یــک 
گرامیــن بانــک و پیشگام ســازی مفاهیــم اعتباردهــی خــرد و ســرمایه گذاری خــرد،  کــه بــه دلیــل تأســیس 
کارآفرینــان بیــش از حــد ضعیــف بــرای واجــد شــرایط  کــرد.  ایــن وام هــا بــه  جایــزه صلــح نوبــل را دریافــت 
گرامیــن بانــک »به خاطــر تالشهای شــان از  بــودن وام هــای بانکــی ســنتی داده می شــود. یونــس و 
ــزه ی  ــترک جای ــور مش ــن« به ط ــی از پایی ــادی و اجتماع ــعه اقتص ــاد توس ــرای ایج ــرد ب ــار خ ــق اعتب طری
صلــح نوبــل را دریافــت کردنــد. کمیتــه ی نوبــل نــروژ گفــت کــه »صلــِح پایدار حاصل نمی شــود مگــر اینکه 
کننــد« و در سراســر فرهنگ هــا و تمدن هــا،  گروه هــای بــزرگ جمعیــت راهــی بــرای خــروج از فقــر پیــدا 
یونــس و گرامیــن بانــک نشــان داده انــد کــه حتــی فقیرتریــن فقــرا نیــز می تواننــد بــرای توســعه خودشــان 
کرده اســت. او نشــان  را بــه وجــود آورنــد یونــس چندیــن افتخــار ملــی و بین المللــی دیگــر نیــز دریافــت 

کــرد.  کنگــره را در ســال ۲۰۱۰ دریافــت  افتخــار آزادی رئیس جمهــوری را در ســال ۲۰۰۹ و مــدال طــالی 
در ســال ۲۰۰۸، وی در فهرســت ۱۰۰ اندیشــمند جهــان درمجلهــی  فــارن پالیســی رتبــه ی ۲ را بــه دســت 

آورد.
در ســال ۲۰۱۱، بــه همــراه ساســکیا بریســتن، ســوفی آیزنمــن و هانــس ریتــز بــا همــکاری مشــترک تجــارت 
اجتماعــی - ابتــکارات جهانــی )YSB( را تأســیس کــرد کــه خدمــات آن ایجــاد و توانمنــد ســازی مشــاغل 

اجتماعــی بــرای رســیدگی و حــل مشــکالت اجتماعــی در سراســر جهــان اســت.
بــه عنــوان بــازوی بین المللــی اجــرای چشــم انداز یونــس بــرای یــک ســرمایه داری جدیــد و انســانی، 



کشــورهای در حــال توســعه مدیریــت می کنــد و خدمــات  بــرای مشــاغل اجتماعــی در  را  صندوق هــای مالــی 
مشــاوره ای را بــه شــرکت ها، دولت هــا، بنیادهــا و NGOهــا ارائــه می دهــد.

در ســال ۲۰۱۲، وی بعنــوان رئیــس دانشــگاه گالســکو کالدونیــان در اســکاتلند منصــوب شــد، ایــن ســمت را تــا ســال 
۲۰۱۸ حفــظ کــرد.

کارهــای  کتــاب مرتبــط بــا  گونــگ در بنــگالدش بــوداو چندیــن  پیــش از ایــن، وی اســتاد اقتصــاد در دانشــگاه چیتا
ــرد  ــار خ ــه از اعتب ک ــت  ــن اس گرامی ــاد  ــکا و بنی ــن آمری گرامی ــس  ــت مؤس ــو هیئ ــس عض ــرد. یون ک ــر  ــود منتش ــی خ مال

پشــتیبانی می کننــد.
ــوکار  ــط نیک ــال ۱۹۹۸ توس ــه در س ک ــی  ــه عموم ــک خیری ــد، ی ــل متح ــاد مل ــره بنی ــت مدی ــن در هیئ ــس همچنی یون
آمریکایــی تــد ترنــر یــک میلیــارد دالر هدیــه بــرای حمایــت از اهــداف ســازمان ملــل ایجــاد شــد، فعالیــت می کنــد.

سکینه یعقوبی؛  پزشک ناجی زنان افغانستان

ســکینه یعقوبــی بنیانگــذار و مدیــر عامــل »مؤسســه آموزشــی افغــان«، متولــد هــرات اســت. در ســال ۱۹۹۵ میــالدی 
کــودکان  کــرد. او بــه خاطــر فعالیت هایــش در زمینــه حقــوق  ۱۳۷۶ شمســی مؤسســه آموزشــی افغــان را پایه گــذاری 
کــرده.  و زنــان شــهرت دارد و در طــی ایــن ســالها چنــد جایــزه بــه خاطــر فعالیت هایــش در ایــن زمینه هــا دریافــت 
ــن  ــال ۲۰۱۵ ای ــته س ــد زن برجس ــی از ص ــم یک ــی ه ــی فارس ــد زن بی بی س ــای ص ــژه برنامه ه ــی در وی ــکینه یعقوب س

برنامه هــا بــود و بــه عنــوان ســردبیر مهمــان یکــی از شــصت دقیقه هــای ویــژه صــد زن بــود.
مؤسســه خانــم یعقوبــی بــه منظــور آمــوزش معلمــان و مربیــان زن و همین طــور بهبــود و گســترش آمــوزش و پــرورش 

در افغانســتان تأســیس شده اســت.

کــرد.  کــودکان را از آن خــود  در ســال ۲۰۱۲ ســکینه یعقوبــی و مؤسســه آموزشــی افغــان جایــزه افتخــاری جهانــی 
کــرد. در همیــن ســال  دانشــگاه پرینســتون آمریــکا هــم در ســال ۲۰۱۳ میــالدی بــه یعقوبــی دکتــرای افتخــاری اعطــا 
کردنــد. در ســال ۲۰۱۵ جایــزه وایــز بــرای  یعقوبــی و مؤسســه او یــک جایــزه یــک میلیــون دالری را نیــز دریافــت 

تحصیــالت نیــز بــه او اعطــا شــد.
کــه مســتقل باشــد؛  خانــم یعقوبــی می گویــد: هــر زنــی بایــد روی پاهــای خــودش بایســتد و تــوان آن را داشــته باشــد 
کــز هــم بایــد خودکفــا و مســتقل باشــند و وقتــی بــه ایــن مرحلــه رســیدند، دیــن خودشــان را بــه  بنابرایــن ایــن مرا
گرفــت و بــه  کــه بــاز می شــود بــر عهــده خواهنــد  کــز جدیــدی را  کــرد و آمــوزش مرا ســازمان خودشــان ادا خواهنــد 

کــرد.. کــه خودکفــا و مســتقل باشــند و ایــن فراینــد ادامــه پیــدا خواهــد  کــرد  آنهــا کمــک خواهنــد 



بلیک مایکوسکی؛ تجارت در مسیر خیریه

پــس از ســفر بــه آرژانتیــن در ســال 2006 ، مایکوســکی بــه عنــوان اصلــی تریــن اهــدا کننــده کفــش و بنیانگــذار کفــش 
کــه  کــرد.  TOMS متعهــد شــد  گــذاری  TOMS شــناخته شــد و 300 هــزار دالر از پــول خــود را در ایــن شــرکت ســرمایه 
کنــون کمپیــن ”یــک بــه یــک“را بــرای حمایــت از  کنــد و ا کفــش اهــدا  کفــش یــک جفــت  بــه ازای فــروش هــر جفــت 

طرح هــای آب، بینایــی، تولــد و مبــارزه بــا قــدرت گســترش می دهــد. 
گاهــی خــود را در مــورد مســائلی ماننــد فقــر و ســالمت جهانــی افزایــش  مایکوســکی از طریــق نــام تجــاری TOMS آ
کفــش و بــرای بیــش از 722000 هفتــه، آب ســالم بــه  داده اســت. از ســال 2019 ، ایــن ســازمان 95 میلیــون جفــت 
ــا  ــا تجویــز عینــک ی ــر ایــن، برنامــه TOMS Eyewear ب کــرده بــود. عــالوه ب مــردم کشــورهای در حــال توســعه ارائــه 

کــرده اســت. جراحــی بــه بینایــی بیــش از 780 هــزار نفــر کمــک 

کارآفرین آب سالم اسکات هریسون؛ 

ــی  ــورک راه ــهر نیوی ــود در ش ــس خ ــی لوک ــرک زندگ ــس از ت ــه پ ک ــت  ــی اس ــن اجتماع کارآفری ــک  ــون ی ــکات هریس اس
ســواحل غــرب آفریقــا شــد تــا در کشــتی بیمارســتانی بــه نــام Mercy Ships داوطلــب شــود. ایــن ســفر یــک اتفــاق 

مهــم بــرای او بــود. 
 Charity: کــه در نهایــت در تولــد ســی و یــک ســالگی خــود، اســتارتاپ خــود را بــا نــام تحــول اســکات بــه نحــوی بــود 
کــرد. دو روز بعــد، اســکات یــک مهمانــی در  کی در منهتــن نیویــورک راه انــدازی  کار اشــترا Water  در یــک فضــای 
کلــوپ شــبانه ترتیــب داد و از همــه خواســت بــرای اینــکار 20 دالر پــول بدهنــد! وی مبلــغ 15 هــزار دالر جمــع  یــک 
کــه هزینــه تعمیــر ســه حلقــه چــاه  کــرد  کــرد و صــد درصــد پــول را بــه یــک کمــپ پناهجویــان در شــمال اوگانــدا اهــدا 

شکســته و ســاخت ســه حلقــه چــاه جدیــد شــد.
اســکات در ســال 2006 موسســه خیریــه ای بــه نــان “آب” را تأســیس کــرد. آب ، یــک ســازمان غیرانتفاعــی کــه در 28 
کشــور جهــان آب آشــامیدنی ســالم و آشــامیدنی را تأمیــن می کنــد . تــا ســال 2020 ، ایــن ســازمان 51،438 پــروژه را در 

کشــورهای در حــال توســعه انجــام داده بــود. تنهــا در ســال 2018 ، بنیــاد آب 69.3 میلیــون دالر جمــع آوری کــرد.



؛ دوست محیط زیست جفری هولندر

 Seventh کاغــذی  تولیــد محصــوالت شــوینده، بهداشــتی و دســتمال  جفــری هولنــدر در ســال 1988 شــرکت 
کمتــری  کــه تأثیــر زیســت محیطی  کــرد. ایــن شــرکت بــر تولیــد محصوالتــی متمرکــز شــد  Generation را تأســیس 
کار می رونــد،  کــه امــروزه در بســیاری از محصــوالت بهداشــتی و شــوینده بــه  دارنــد و از مــواد شــیمیایی مضــری 

نمی کنــد. اســتفاده 
عــالوه بــر ایــن، شــرکت 10% از ســود قبــل از مالیــات خــود را بــه تأمیــن بودجــه کارهــای غیرانتفاعی و کســب و کارهای 
متمرکــز بــر جامعــه، محیــط زیســت، و اقدامــات مســئوالنه اختصــاص می دهــد. هولنــدر و همکارانــش به رغــم تعهــد 
کارهــا ســود را پاییــن می آورنــد،  Seventh Generation  را بــه  کــه بــه ادعــای بســیاری از کســب و  نســبت بــه کارهایــی 

شــرکت قدرتمنــدی تبدیــل کرده انــد کــه ســال 2010، 150 میلیــون درآمــد داشــته اســت.
کارآفرینــی  کــه ترمــز او در  هولنــدر ســال 2010 از ســمت خــود در شــرکت برکنــار شــد، امــا معنایــش ایــن نیســت 
کتاب هایــی در زمینــه  کمــک می کنــد،  کار پایــدار آمریــکا   اجتماعــی کشــیده شــده باشــد. او بــه شــورای کســب و 
 Community اقدامــات تجــاری مســئوالنه می نویســد و عضــو شــبکه ســرمایه گذاران اجتماعــی و مؤســس بانــک

Capital  اســت.
، ســخنران و فعــال در زمینــه مســئولیت اجتماعــی شــرکتها اســت. او هفــت کتــاب از جمله “چگونه  کنــون مشــاور او ا

جهــان را بــه مــکان بهتــری تبدیــل کنیم” نوشــته اســت. 

بانکر روی؛ انرژی خورشیدی

فعــال و کارآفریــن اجتماعــی هنــدی، ســانجیت بانکــر روی  بــه هــزاران نفــر در آســیا و آفریقا کمک کرد تــا مهارت های 
کالــج Barefoot را  گاهــًا دورافتــاده آنهــا آورد. روی،  فنــی مهــم را بیاموزنــد و انــرژی خورشــیدی را بــه روســتاهای 
ــر آمــوزش می دهــد چطــور پزشــک، مهنــدس، و  ــان بی ســواد روســتاهای فقی ــه زن ــه ب ک تأســیس نمــود، ســازمانی 

معمــار شــوند.
کالــج از انــرژی خورشــیدی اســتفاده نمــوده و اغلــب  کــه هــر یــک از کمپ هــای ایــن  ، ایــن اســت  نکتــه تأثیرگذارتــر
توســط دانشــجویان ســابق طراحــی و ســاخته شــده اند. هــدف روی از تأســیس ایــن کالــج ســودآوری بــرای خــودش 
کیفیــت زندگــی زنــان در کشــور زادگاهــش هنــد بــود. الزم بــه ذکــر  نبــود، بلکــه کمــک بــه بهبــود تولیــد اقتصــادی و 

کــرد. اســت در ادامــه برخــی از ابعــاد ایــن پــروژه بــه آفریقــا نیــز تســری پیــدا 



؛ خانه با و برای نیازمندان گیلمور بریت 

کارآفریــن اجتماعــی آمریکایــی اســت  و معتقــد اســت اشــتغال زایــی مــی توانــد چرخــه هــای فقــر  گیلمــور  بریــت 
را بشــکند. لــذا او ســازمان The Giving Keys  را تاســیس نمــود و بــرای افــراد نیازمنــد و بــی خانمــان در آمریــکا  
اشــتغال ایجــاد کــرده و بــرای آنهــا خانــه و ســقفی فراهــم کــرده اســت . فعالیــت اصلــی ایــن ســازمان ســاخت گردنبنــد 
کلیــد فروختــه اســت و بــه افــراد نیازمنــد کمــک  کــی شــده اســت. ایــن ســازمان بیــش از 500 هــزار  کلیــد هــای حکا از 

کــرده و زندگــی آنهــا را بهبــود بخشــیده اســت. گیلمــور بــرای چندیــن نفــر شــغل ایجــاد  کــرده اســت. خانــم بریــت 

شیزا شهیدا ؛ تالش برای تحصیل دختران

کــه در حــوزه آمــوزش  خانــم شــیزا شــهیدا یکــی از بنیانگــذاران صنــدوق ماللــه )MALALA( اســت، ســازمانی 
دختــران در سراســر جهــان فعالیــت می کنــد. 

کســتان بــه دنیــا آمــده اســت و در ســال 2009 کمپینــی راه انــدازی نمــود تــا  از ماللــه یوســف زایــی دختــری  شــیزا در پا
کســتانی  گرفــت و ســایر دختــران پا ــه قــرار  گلول کــه بــه دلیــل حمایــت از تحصیــل دختــران توســط طالبــان هــدف 

کنــد. حمایــت 
صنــدوق ماللــه توســط دانشــگاه اســتنفورد راه انــدازی و جهانــی شــد. شــیزا پیــش از ایــن اتفــاق اردوگاه هــای 
کــرد، امــا صنــدوق ماللــه بزرگتریــن فعالیــت  کــرده بــود و برنامــه هایــی بــرای زندانیــان ایجــاد  تابســتانی راه انــدازی 

ــت. اوس
گفتــه شــیزا، ایــن  کــه هدفــش آمــوزش دختــران در سراســر جهــان بــود. بــه  ایــن صنــدوق یــک جنبــش جهانــی بــود 

یــک چالــش بــزرگ و همچنیــن یــک فرصــت عالــی بــود.
صنــدوق ماللــه بــا حمایــت از حقــوق دختــران، ســرمایه گذاری در فعالیت هــا و گروه هــای آموزشــی محلــی، و معرفــی 
داســتان های موفقیــت دختــران فعالیــت می کنــد. هــدف ایــن صنــدوق ارائــه حداقــل 12 ســال آمــوزش امــن بــرای 

کســتان، افغانســتان، نیجریــه، اردن و لبنــان اســت. دختــران هنــد، پا


