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 �وت � جا��ه قع� �م

  ر��ه ��ی ف�� از ���ق کارآ��ی�ی و �ودآوری 
 

 : رقیه محتشمی، نویسنده خانوادگی نام و نام: مجید فراهانی ، اول نویسنده خانوادگی نام و نام

 : محمود خدامرادي، نویسنده خانوادگی نام و نام: پري خسروان ، نویسنده خانوادگی نام و نام

 : فاطمه عبدالرضایینویسنده خانوادگی نام و نام : فرشید عهدي، نویسنده دگیخانوا نام و نام 

 : بهاره نادرينویسنده خانوادگی نام و نام 
 FARAHANIMAJID20@gmail.com، شرکت بهره برداري نیروگاه طرشتمدیرعامل 

 R.Mohtashami58@gmail.com،شرکت بهره برداري نیروگاه طرشترئیس دفتر مدیرعامل 

 P_KHosravan59@yahoo.com شرکت بهره برداري نیروگاه طرشت ،تعالی  مدیر

 462320M@gmail.com،شرکت بهره برداري نیروگاه طرشتکارشناس آموزش 

 Farshid.ahdi@gmail.com،شرکت بهره برداري نیروگاه طرشتکارشناس فنی 

 Abdolrezaeee64@gmail.com،رکت بهره برداري نیروگاه طرشتشکارشناس محیط زیست 

 B.Naderi@yahoo.com،شرکت بهره برداري نیروگاه طرشترئیس اداره حسابداري عمومی 

 چکیده:

 4اکنـون بـیش از    باشد . هم هاي بنیادین و رایج جوامع بشري می ها عجین بوده و یکی از دغدغه فقر در همه اعصار با انسان
فقیران به دلیـل    دالر در قعر هرم توزیع ثروت، زندگی می کنند. در دیدگاه عمومی،2انسان با درآمد روزانه کمتر از میلیارد 

مردمانی عقب افتاده و قابل ترحم به شمار آمده و مسیر کلیشه اي پرداخت یارانه دولتی یـا صـدقه فـردي     عدم تمکن مالی، 
براي فقرزدایی ورفع نیاز این اقشار همواره در نظر گرفتـه شـده اسـت. بـا     ضمن تحریک عواطف و احساسات انسان دوستانه 

هاي موجود در این جوامع می توان بـا   درك اهمیت سرمایه اجتماعی و با تغییر ذهنیت حاکم نسبت به فقر و درك پتانسیل
وآورانه فراهم آورد. روشهایی شناخت ماهیت بازار قعر هرم، محصوالت و خدمات متناسب با این بازار را برمبناي روش هاي ن

جامع و کامل که دامنه وسیعی از ذینفعان جامعه قعر هرم با فرهنگ، زبان و سطح سواد گوناگون را شـامل شـود. از سـویی    
همکاري فیمابین فقرا، سازمانهاي غیردولتی، دولتها و شرکتهاي بزرگ و چندملیتی می تواند بزرگتـرین بـازار بـا بیشـترین     

ان به وجود بیاورد که در آن عالوه بر کسب سود یا اهداف انسان دوستانه نیز مرتفـع گردیـد. در نهایـت مـی     رشد را در جه
توان امیدوار بود که با مشارکت فعال فقرا و رهبري جسورانه و مسوول بخش خصوصی ضـمن کـارآفرینی نوآورانـه و تولیـد     

 یشه کنی فقر را فراهم آورد.برد طرفین، زمینه ر-ثروت، ضمن دستیابی به اهدف پایدار برد
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 حل فراگیر جامعه قعر هرم، سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، هنجارهاي اجتماعی، راهکلمات کلیدي: 
 

 مقدمه:

 کار، این ":  پرسند می همیشه ناموفق افراد.هستند دیگران به کمک براي هایی فرصت دنبال به همیشه موفق، هاي آدم
 تریسی برایان                                                                                   " دارد؟ من براي سودي چه

از نقطه نظر اقتصادي، توجه به معیشت مردم وهمچنین تمرکز بر میزان فقر و رونـد رو بـه رشـد فقـرا در سـطح       
یت فقرا تنها در کشورهاي جهان سـوم و عقـب مانـده یافـت     البته باید دقت داشت که جمع .جهان بسیار حائز اهمیت است

نمی شوند تا جایی که حتی در ایاالت متحده بیش از چهل میلیون فقیر وجود دارد. اما در برخـی کشـورها فقـر بـه شـدت      
ین یک تا کنند. یعنی هشت میلیون از ساکنان هائیتی ب می زندگی فقر در ساکنان از درصد 77 هائیتی در نمایان است. مثالً

 دو دالر در روز درآمد دارند.
 همـراه  جنگ و خشکسالی بیماري، منابع، محدودیت قبیل از بزرگی و توجه قابل موانع با معموال مفرط فقر وجود 

 تحصـیالت  و سـالمت  اقتصـادي،  پایـداري  تـا  صـلح  میزان قبیل از معیارهایی اساس بر را جهان کشورهاي است. فقیرترین
 .برخوردارند باالیی محدودیت و ضعف از ها زمینه این تمامی در معموال کشورها، این گونه. می کنند بندي رتبه

 فقیـر  کشور 10 در مثال براي است، بحرانی کشورها این در اغلب نیز آن با مرتبط هاي سیاست و سالمت وضعیت 
ایـن کشـورها و جلـوگیري از گسـترش      پس الزم است براي کنترل بیمـاري در  است. باال شدت به ایدز به ابتال میزان جهان

 بیشتر آن در سراسر دنیا چاره اي اندیشید.
 گسـترش  با و درآمد عمل مرحله به اقتصادي امور در دولت دخالت مفهوم به لیبرالیسم ، اول جهانی جنگ از بعد  

 موفقیـت  اقتصـادي  وهبـالق  هـاي  زمینـه  در تحـرك  ایجـاد  و بیکـاري  رفـتن  بین از و رفاهی و عمومی خدمات بهبود تقاضا،
 در اقتصـادي  هـاي  فعالیـت  و صـنایع  از بسیاري و یافت گسترش دولت مالکیت حوزه ترتیب این به. شد حاصل چشمگیري

 هـا،  بانـک  انگلسـتان  در وابسته، صنایع و گذاري سرمایه هاي بانک از بسیاري ایتالیا در که طوري به. گردید اعالم ملی اروپا
 غیـره  و هواپیماسازي و سازي اسلحه بانک، بیمه، هاي مؤسسه فرانسه در و گاز و هواپیمایی ، نآه راه ، سنگی ذغال صنایع

 .شدند اعالم ملی
 مناسـب  کارایی از نیز دولتی هاي بنگاه که موضوع این قبول و جهان سطح در آزادسازي هاي سیاست به توجه با 

 امـور  از برخـی  انتقال و بنگاه مدیریت ساختار اصالح براي عملی راه یک عنوان به سازي خصوصی پدیده نیستند، برخوردار
 .گردید مطرح خصوصی بخش به دولتی

 تزریق بخش این به زیادي اعتماد و ساخت فراهم را اقتصادي رشد روند کم کم خصوصی بخش با دولتها همکاري 
 و بـیم  نهـاد،  ازدیاد به رو سرعت به الملل بین عرصه در ملّیتی چند هاي شرکت قالب در خصوصی بخش که هنگامی اما شد

 بـه  و شـده  مسـتقر  یافتنـد   مـی  مسـاعد  را شـرایط  که جا هر ملّیتی چند هاي شرکت چراکه فراگرفت؛ را اقتصاددانان نگرانی
 نگـرش  نحـوه  موجـود،  شـواهد  حکم به و عمل در اما .نمود  می اضطراب دچار را زمامداران مساله این و پرداختند  می فعالیت
 بـه  آنچنان نظران صاحب موارد، برخی در حتی. کرد پیدا تغییر نیز آنها تاثیرات و اقدامات و چندملّیتی هاي شرکت به نسبت
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 نتیجـه  در. پندارنـد   مـی  بهـروزي  و رفـاه  نوگرایی، تبلور را چندملیتی هاي شرکت »ورنون« نظر خالف بر که گرویدند افراط
 .اند برآمده ها شرکت این همکاري جلب درصدد و پذیرفته تاثیر نظري چرخش این از نیز ها دولت از برخی

 کنتـرل  و مالکیـت  انتقـال  دولـت،  بخش فعالیت حوزه کاهش ازجمله توان می را سازي خصوصی اهداف از برخی 
 یارانـه  تعدیل ملی، هاي بدهی و بودجه کسري کاهش درآمدها، مناسب توزیع اقتصادي، واحدهاي کارایی افزایش اقتصادي،

 و تکنولـوژي  سـرمایه  بـه  دسـتیابی  همچنین و  کنندگان مصرف منابع تأمین سرمایه، بازار گسترش ها، قیمت ختالفا و ها
 بیشـماري  چالشهاي با را شرکتها این فقیر کشورهاي در خصوصی بزرگ شرکتهاي حضور ادامه البته.برشمرد خارجی منابع

 :کرد اشاره زیر موارد به میتوان جمله از که است، روبروساخته
 .شود نمی خدمات ارائه کیفیت کاهش موجب شرکت فعالیتهاي ظرفیت افزایش اینکه از اطمینان حصول•
 )درست بندي اولویت. (کلیدي فرصتهاي روي تمرکز•
 .دولت به خدمات فروش طوالنی هاي وچرخه ها چالش به رسیدگی•
 .درآمدزا تجاري الگوهاي توسعه•
 نـرم  متخصصـان  پزشـکان، :  جمله از مختلف تخصصی هاي زمینه با افرادي وجود. ورينوآ وادامه متنوع گروه یک مدیریت•

 .مالی خبرگان و مدیریت مشاوران ارتباطات، متخصصان توسعه، متخصصان جامعه شناسان، افزار،
آنچه که می تواند در ریشه کن نمودن فقر به صورت اصولی و اساسی مثمر ثمر باشـد توسـعه سـرمایه اجتمـاعی      

 متقابـل  اعتمـاد  پیوندها، همکـاري،  گوناگون وجوه. است  اجتماعی و  فرهنگی  عوامل بر  مبتنی  عمدتاً  اجتماعی  سرمایه است.
 هـاي  برنامـه  بـراي  اجتمـاعی  سـرمایه   این بر عالوه .شود می اعضا اهداف تحقق موجب شبکه یک اعضاي میان وارتباطات

 فیزیکـی  و اقتصـادي  و انسـانی  سرمایه وري بهره براي مناسبی بستر اعی،اجتم ســرمایه وجود .است موفقیت آمیز  توسعه
  سـرمایه  بدون و کند می منتفی توسعه به دستیابی در را ها  سرمایه سایر اثربخشی ، اجتماعی  سرمایه   نبود برعکس و است

 سـرمایه  منـابع  مجمـوع  در. شـود   مـی  مشـکل  و ناهموار اقتصادي، و  فرهنگی  تکامل و  توسعه  راههاي  کردن طی اجتماعی،
 خـود  درونـی،  ارتباطـات  داراي کـه  دهد می تشکیل تعامل افقی هاي شبکه و متقابل معامله هنجارهاي اعتماد، را اجتماعی

 .باشند می افزاینده خود و کننده تقویت

. باشـد  مـدنی  کتمشار هاي  شبکه و  متقابل معامله هنجارهاي یعنی منبع دو از ناشی می تواند اجتماعی اعتماد 
. بود خواهد بیشتر هم همکاري احتمال باشد، باالتر جامعه یک در اعتماد سطح هرچه و کند می تسهیل را همکاري اعتماد،

 استهالك بجاي شود استفاده بیشتر اجتماعی سرمایه هرچه ترتیب این به. کند می ایجاد را اعتماد خود نوبه به نیز همکاري
 بـه  یکدیگر درباره بیشتري اطالعات آنها باشد، بیشتر افراد میان تعامل هرچه بنابراین. یافت اهدخو افزایش بیشتر کاهش، و

 تعامـل  بـه  منجـر  اجتمـاعی  سـرمایه  بازتولیـدي  لذا ویژگـی . کنند می پیدا اعتماد براي بیشتري هاي انگیزه و آورده دست
 نبـود  همچنین. گردد می اجتماعی رفاه و مدنی مشارکت متقابل، معامله اعتماد، همکاري، از باالیی سطح با همراه اجتماعی

 دنبـال  بـه  را رکـود  و نظمی بی انزوا، کشی، بهره و فریب، حیله ، اعتمادي بی عهدشکنی، جوامع از برخی در ها ویژگی این
 داشت. خواهد

 : از بارتندع شود انجام اجتماعی سرمایه تقویت براي تواند می دولتهـــا توسط که نیز اقداماتی مهمترین 
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 حضـور  درجهـت  شـهروندان  امنیـت  عمومی؛ تامین آموزشهاي سازي وغنی مدنی؛ تقویت نهادهاي تشکیل تقویت و تشویق
 فعالیتهاي واگذاري و اجتماعی و فرهنگی اقتصادي، مختلف بخشهاي گري تصدي از اجتماعی؛ پرهیز نهادهاي در داوطلبانه

 و اجتمـاعی  نهادهـاي  تقویـت  و ایجـاد  سازي براي زمینه و فعالیتها در آنها مشارکت جلب براي مردمی نهادهاي به مربوطه
 مردم. مختلف آحاد اعتمادبین هاي شبکه

در این مقاله سعی شده است با توجه بـه پتانسـیل بـازار در جامعـه قعـر هـرم و بـا اسـتفاده از ظرفیـت سـرمایه            
 جامعه کاست و کارآفرینی را ارتقاء داد، بیان نمود.اجتماعی، اقداماتی را که می توان با انجام آنها ازفقر در 

هاي موجود در این  در ادامه ویژگیهاي بازار در جامعه قعرهرم، محصوالت و خدمات براي جامعه قعر هرم و فرصت 
 بازار تشریح می گردد.

 بازار در قعر هرم
ل یک هرم نشان داد. در رأس هرم، شک توان به  را می آمد در جهان به طور کلی توزیع ثروت و ظرفیت تولید در

میلیارد انسان با درآمد  4کسب درآمدي در سطح باال قراردارند، در حالیکه بیش از  شمار براي هاي بی ثروتمندان با فرصت
اند. هدف این مقاله تغییر تصور و ذهنیت حاکم به فقر و درك پتانسیل  دالر در قعر این هرم قرار گرفته 2روزانه کمتر از 

کنندگانی هوشمند و  ي موجود در این جوامع است. در واقع هدف بیان این واقعیت است که بسیاري از فقرا مصرفها
کارآفرینان قابلی هستند. می باید رویکرد هاو شیوه هاي شایسته براي توجه به فقرا    مطالعه شود. روشی که در آن، جهت 

ها، محصوالت و خدمات خود را  مشارکت داشته و در عین حال، شرکت برد، فقرا فعاالنه –دستیابی به اهداف پایدار برد
 آورند. طور سودآوري براي آنها فراهم  به

ها و  هاي غیردولتی، دولت همکاري فیمابین فقرا، سازمانهاي منحصر به فردي دارد.  بازار در قعر هرم ویژگی
در مصادیقی که در این مقاله مطرح  جهان به وجود بیاورد. بازار با بیشترین رشد را در تواند بزرگترین هاي بزرگ می شرکت

ي برخی خدمات آموزشی و تولید محصوالت جدید، در صدد مبارزه با  وسیله یابید که به هایی را می خواهد شد، شرکت
یمت کاالها در هایی که با تمرکز بر ق کنند؛ یا سازمان هایی وجود دارند که به معلوالن کمک می ها هستند. سازمان  بیماري

هاي برقی  کنند؛ یا شرکت ها که نیازهاي مالی فقرا را تأمین می کنند؛ گروهی از بانک جهت بهبود معاش کشاورزان تالش می
سازند و به آنها  هاي ارزان قیمت براي فقرا می هاي ساختمانی که خانه نمایند؛ شرکت که انرژي مورد نیاز آنها را تأمین می

ها که فعالیت خود را با نیازهاي فقرا  اي از فروشگاه ند که با سرفرازي زندگی کنند؛ و باالخره زنجیرهده این فرصت را می
 دهند. همسو نموده و محصوالت مورد نیاز را در اختیار آنان قرار می

ریه، هاي خی اند، مانند بانک جهانی، کشورهاي ثروتمند، سازمان هایی که برکاهش فقر متمرکز شده هر یک از گروه
هاي چند  کنند. بخش خصوصی، به ویژه شرکت هاي ملی و بخش خصوصی، با توجه به منطق حاکم خود عمل می دولت

سازد متضرر شده اند ؛  اینکه فقرا  هاي بازار قعر هرم محدود  ملیتی، از تفکري که توانایی آنها را در استفاده از  فرصت
از محصوالتشان (محصوالت جوامع توسعه یافته) عادت ندارند و اینکه فقط  کنندگان نهائی آنها نبوده و به استفاده مصرف

 پردازند و ذهنیاتی از این قبیل.  هاي فنی استقبال کرده و بهاي آن را می جوامع توسعه یافته از نوآوري
ي جامعه کنی فقر، باید باورهاي گذشته را شکست و بخش خصوصی را به طور همه جانبه درتأمین نیازها براي ریشه

فقرا قدرت خرید ندارند و به همین علت  در بازار قعر هرم این است کهحاکم  اتفرضیقعر هرم درگیر ساخت. یکی از 
براي رد این موضوع کشورهاي در حال توسعه اي مانند چین، هند، مکزیک،  توانند بازاري ارزشمند محسوب شوند. نمی

عنوان نماینده کشورهاي آمریکاي جنوبی را در نظر بگیرید. طبق پیش بینی روسیه ، اندونزي، ترکیه، تایلند و برزیل به 
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در ایاالت متحده آمریکا برابر با  *"دیقدرت خرماخذ به  یناخالص مل دیتول" 2016صندوق بین الملی پول در سال 
ه این مقدار به دالر میباشد، در حالی ک 19،973،035،000،000دالر و مجموع اتحادیه اروپا  18،561،934،000،000

دالر در صدر کلیه کشورهاي جهان قرار گرفته و مجموع کشورهاي در  21،269،017،000،000تنهایی در کشور چین با 
دالر می رسد. با توجه به جمعیت  45،026،316،000،000حال توسعه برابر جدول ذیل، به رقمی در حدود 

درصد جمعیت  70هاي مذکور زندگی می کنند، که خود شامل نفري جهان تقریبا نیمی از آن در کشور 7،432،663،275
تریلیون دالري بازاري نیست که بتوان  45کشورهاي در حال توسعه می باشند. بر این اساس مالحظه می شود که این بازار 

 از آن صرف نظر کرد.
ه همین سبب چالشی فرضیه حاکم دیگر این است که دسترسی به بازار توزیع در قعر هرم بسیار مشکل است و ب

بیش از  2015آورد. در حالیکه در سال  هاي بزرگ و چند ملیتی در این بازار به وجود می اساسی را براي مشارکت شرکت
نفر در  15000شهر در کشورهاي در حال توسعه، جمعیتی بیش از یک میلیون نفر داشته و با تمرکز جمعیتی حدود  368

کند. البته بحث توزیع در روستاها داراي مشکالتی است که قابل رفع خواهد  ایجاد می هر هکتار، فرصت توزیع مناسبی را
 بود. 

 �(دالر)  دیقدرت خر به ماخذ یناخالص مل دیتول �جمعیت کشور

 21،269،017،000،000 1،379،660،000 چین
 8،720،514،000،000 1،330،780،000 هندوستان
 2،306،668،000،000 128،632،000 مکزیک
 3،745،084،000،000 146،691،020 روسیه
 3،027،827،000،000  260،581،000 اندونزي
 1،669،893،000،000 78،741،053 ترکیه
 1،152،421،000،000 68،145،000 تایلند
 3،134،892،000،000 206،894،000 برزیل

 45،026،316،000،000 3،600،124،073 مجموع
 

در  .کنند، هوشمند نیستند مرغوبیت کاالئی که استفاده می خصوصفقرا در  ، این است کهباطل دیگر تصور
کنندگان  توجه به کیفیت براي مصرفهوشیارند.  به نوبه خود در این زمینهفقرا  حالیکه عکس این موضوع صادق بوده و

هائی  کیفیت مطلوب را با قیمت جامعه قعر هرم بسیار مهم است و آنها خریداران با ارزشی هستند که انتظاردارند کاالهاي با
 که براي آنها مناسب است، خریداري کنند.

اي بهم پیوسته قرار دارند. آنها در جستجوي  مصرف کنندگان جامعه قعر هرم در شبکهعلیرغم فرضیه حاکم دیگر 
زار در قعر هرم را سیم در میان فقرا، وجود با گسترش تجهیزات بی.دنباش اطالع رسانی میهاي شبکه طریق از خود  منافع

 2016تا آوریل تلفن همراه نصب کرده و  1،276،660،000، چین 2014سال  اکتبررساند. براي مثال تا  به اثبات می
، مصرف کنندگان جامعه مذکوربر خالف باور   .اندازي کرده است از این نوع تلفن را راه 1،034،253،328هندوستان حدود 

تبلتها هاي عمومی کامپیوترهاي شخصی و  سیم، ایستگاه پذیرند. گسترش تجهیزات بی ا میهاي پیشرفته ر قعر هرم فناوري
بازار در جامعه این واقعیتها و مواردي از این دست،  در جامعه قعر هرم بسیاري از مدیران و محققین را متعجب کرده است.

* Gross Domestic Product (GDP) Purchasing Power Parity (PPP) 
† Estimates for 2016 
‡ List of countries GDP (PPP) by the International Monetary Fund (Estimates for 2016) 
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پر منفعت، آشنایی با پتانسیل هاي موجود و تحلیل را تحت تاثیر خود قرار داده است، لذا جهت ورود به این بازار  قعر هرم
 صحیح جنبه هاي مختلف با کنار گذاشتن دیدگاه هاي سنتی و ارائه روش هاي نوآورانه ضروري به نظر می رسد.

 
 هرم قعر جامعه براي خدمات و محصوالت

 هاي شرکت از د. بسیاريباش ارزشمند و سریع رشد با بازاري تواند می هرم قعر جامعه اشاره شد، که طور همان
کشورهاي   بازار جهت عرضه در آنها محصوالت که آنجا از ولیکن دارند؛ را بازار این به ورود جهت زیادي تمایل ملّیتی چند

 کنندگان مصرف دسترس از خارج اغلب با آن بازارها بوده و متناسب شان نیز  قیمت توسعه یافته تولید شده اند، لذا
 متناسب با جامعه قعر هرم نبوده و از کاالها این هاي ویژگی مهمتر، آن دارند. از قرار هرم قعر بازارهاي در موجود ي بالقوه
 چند هاي شرکت ندارد. اما وجود محصوالت توسعه امکان جوامع، این در ساخت مناسب زیر وجود عدم دلیل به طرفی
 و کرده ترکیب برزیل یا هند چین، نظیر کشورهایی اقتصاد با را هرم رأس به متمایل اقتصاد که قادرند سادگی به ملّیتی

 که جمعیتی دهد، پوشش را بیشتري جمعیت که بازاري ایجاد از است آن عبارت نمایند که هدف ایجاد جانشین بازار یک
 .است هرم قعر جامعه همان واقع در

 زیاد برگشت و زیاد حجم کم، سود ي حاشیه کوچک، هاي بسته مبناي بر هرم قعر جامعه بازار اقتصاد مبانی
 و زیاد حجم زیاد، سود حاشیه بزرگ، هاي بسته بر مبتنی که بازاري با آشکارا که است، استوار شده گرفته بکار ي سرمایه
 دارد. تفاوت است، شده گرفته کار به ي سرمایه منطقی برگشت

 حداقل و اعتبارات نقلیه، وسایل تلفن، یخچال، به دسترسی یافته، توسعه کشورهاي بازار در ساخت زیر زمینه در
 محدود ها زیرساخت سبب به ها فناوري انتخاب بازار، این در را می توان به طور پیش فرض در نظر گرفت، سواد سطح
 کشورهاي براي ویژه به باشد متفاوت تواند می ها ساخت زیر کیفیت هرم، قعر جامعه بازارهاي در که درحالی شود؛ نمی

 این در برق کیلومتر مربع را در اختیار دارند. تأمین 21,255,000هندوستان که با هم بیش از  و برزیل چین، یرنظ پهناوري
ملت نیز معروف  72 هندوستان که به کشور کشور .است معمول بسیار شبکه در کلی خاموشی و بوده نامنظم بسیار ها مکان

هستند در بازار قعر هرم با  سواد بی کشور این جمعیت کل درصد 30 می باشد و لهجه 500 و رسمی زبان 15 است، داراي
 و کنند درك توانند می سواد بی و فقیر مردم که تولیداتی براي مشترکی در نظر گرفتن چنین شرایطی می باید فصول

اره خواهد شد، که اش هرم قعر جامعه در نوآوري با ارتباط اساسی در اصل دوازده در ادامه به ایجاد نمود. نمایند، استفاده
 راهگشاي ارائه خدمات و محصوالت در چنین بازاري خواهد بود:

بازار می  این در. نیست کم هاي قیمت مستلزم فقط هرم قعر بازار در خدمات : ارائه"قیمت -عملکرد اصل" -1
کرد. این رابطه متفاوت از بایست شناخت دقیقی از نقش و عملکرد کاال و محصوالت  ارائه شده در ارتباط با قیمت آن پیدا 

آن چیزي است که شرکت ها در بازار کشورهاي توسعه یافته تجربه کرده اند. بر این اساس شیوه هاي سنتی رایج در 
درصدي قیمت ها پاسخگوي بازار جوامع قعر هرم نبوده و می  20الی  10بازارهاي کشورهاي توسعه یافته مبنی بر کاهش 

برابر بازارهاي کشورهاي پیشرفته باشد. نکته مهم این است که در سایه چنین  100الی  10بایست کاهش قیمت در حدود 
نوآوري هایی در عین حفظ کیفیت مناسب خدمات و محصوالت، قیمت کاهش می یابد. در کشور هند عمل آب مروارید 

نیز سودآور است، در حالیکه  *دالر هزینه در بر داشته و براي مرکز درمانی 50چشم با کیفیت بسیار مناسب در حدود 
 دالر می باشد. 2500-3000هزینه این عمل در آمریکا  بالغ بر 

هاي  توان با استفاده از  فناوري هاي موجود در بازارهاي قعر هرم را نمی فرصت "دوگانه کاربرد-اصل نوآوري "-2
هاي پیشرفته که خالقانه با  ند با باالترین فناوريتوا سنتی منسوخ در بازارهاي توسعه یافته به دست آورد. بازار قعر هرم می

* Aravind Eye Hospitals 
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با توجه به آداب و شرایط  *در کشور هند یک شرکتترکیب شده است توسعه یابد. و رو به رشد هاي موجود  زیرساخت
، اقدام به تولید نمک ید دار جهت مقابله با بیماري نارسایی کپسول گذاري ملکولیزندگی مردم و به کمک روش پیشرفته 

میلیون نفر درگیر آن هستند، کرده است و در عین حال زمینه راهیابی به بازار کشورهایی  200ید که جمعیتی بالغ بر 
 کنیا در این زمینه فراهم شده است. و ایوري سواحل نظیر غنا،

قعر هرم جامعه  بازار اما است؛ ساده و بازارهاي محدود، تجربیات در : موفقیت"اصل دامنه و مقیاس عملیات" -3
 از .لحاظ تجاري قابل اجرا و ارائه باشند از که نفر نیازمند تجربیات و نوآوري هایی است میلیارد 5 تا 4با جمعیتی در حدود 

 هاي زبان و ها فرهنگ کشورها، بین قابلیت بسط در بزرگ  مقیاس باید در ها حل راه بزرگند، بسیار هرم قعر بازارهاي که آنجا
محلی در این زمینه  هاي انجمن و دولتی غیر هاي ملیتی با سازمان چند هاي تعامل بین شرکت. را داشته باشد متفاوت

 سودمند خواهد بود.

ها باید بر  تمام نوآوري .اند کرده عادت منابع اتالف به یافته، توسعه کشورهاي : بازارهاي"پایدار توسعه اصل" -4
 هرم قعر جامعه کنندگان مصرف اگر .متمرکز شودف، کاهش مصرف و یا بازیافت) (حذف یا قطع مصرصرفه جوئی در منابع 

بود، لذا کاستن از  نخواهد نیاز مورد منابع تأمین به قادر جهان کنند، مصرف ژاپن و امریکا مانند کشورهائی روش همان با
 585، در هند 415، در چین 1600در ایاالت متحده آمریکا  �شدت مصرف منبع اصلی حیاتی خواهد بود. سرانه مصرف آب

در اغلب نقاط جهان آب کافی براي تأمین نیازها موجود نیست. حتی اگر آب نیز قابل دسترس متر مکعب در سال میباشد. 
لذا توجه به حفظ و صرفه جویی در منابع یکی از ارکان نوآوري در  باشد کیفیت آب قابل استفاده براي فقرا، نامطلوب است.

 هاي قعر هرم میباشد.بازار کشور

عمیقی از نیازها و  شناخت شایسته است و محصوالت در توسعه تولیدات: "صل تعیین و تشخیص ویژگی ها" -5
مصرف کنندگان  يکاالها با اصالح و بهبود محدود و مختصر در صورت پذیرد. شانشکلآنها، به دور از توجه به   ماهیت

خلق محصوالتی مفید براي افراد جامعه قعر هرم امیدوار بود. در کشور هند بالغ بر نمی توان به  یو ژاپن ییثروتمند امریکا
عالوه بر تامین  �"جیپور "میلیون نفر دچار معلولیت هستند. در این کشور با طراحی ابتکاري پروتز پاي مصنوعی با نام 70

طراحی محصول با قیمت مناسب مد نظر قرار  نیازهاي فنی و معمول معلولین ، برخی ویژگیهاي خاص مورد نیاز آنها نیز در
 گرفته شده است.

: در بازارهاي قعر هرم به همان میزان که نوآوري در خدمات و محصوالت حائز اهمیت "خالقانه هاي روش" -6
است، نوآوري در فرآیند و ایجاد روشهاي خالقانه نیز مهم می باشد. نوآوري نباید محدود به شکل و ظاهر محصول بوده 

مناسب بنا شود. در حال حاضر بزرگترین  ایجاد یک زیرساخت تدارکاتیبلکه در اساس و روش نیز می بایست بر مبناي 
دامدار تا انتقال و عمل آوري آن،  500,000با ایجاد یک سیستم بهم پیوسته جمع آوري شیر خام از �شرکت لبنیاتی هند

* HLL Unilever 
† The World Factbook, accessed in June 2008 
‡ Jaipur 
§ Amul Dairy 

                                                 



 

 
 

www.ACONF.ir         ٨ 

میلیون تن شیر خام را فراوري  6,5بازارهاي جهانی متصل نموده و ساالنه  عمال دامدارانی را که تنها دو بوفالو دارند را به
 *می نماید.

مهارت و تخصص نیز در فقر به  نظر از هرم قعر کنندگان مصرف بازارهاي : اغلب"اصل مهارت زدایی از کار" -7
 به دسترسی مشکالت و فقرا هاي زیرساخت مهارت، سطح باید و خدمات محصوالت از این رو در طراحی. سر می برند

در نقاط دور افتاده در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه تعداد افراد ماهر و متخصص در این جوامع کم است لذا می  خدمات
بایست با تمهیداتی نسبت به ایجاد یک زنجیره مدیریت و انتقال تجربیات و دانش به سطوح مختلف و مهارت زدایی از کار 

متشکل از خطوط ارتباط بی سیم یا زمینی و تدوین نوعی کارت  �ر مثال در کشور پرو با ایجاد سازوکارياقدام کرد. به طو
 راه دور مهارت زدایی شده است.  از بازرسی مسائل و بیماري تشخیص تشخیصی از مراحل مختلف بیماري، نحوه

 تعلیمهاي کالن در  گذاري یهسرما نیازمندنوآوري در بازارهاي جامعه قعر هرم : "اصل آموزش مشتري" -8
در چنین جوامعی به دلیل ضعف در . می باشدمندي از مزایاي محصوالت و خدمات  استفاده مناسب و بهره جهتمشتریان 

ایجاد نوآوري در فرایندهاي آموزشی از نکات حائز اهمیت به شمار می   زیرساخت ها و عدم دسترسی آسان به مشتریان،
میلیون کودك در اثر شیوع بیماري دل درد و اسهال جان خود را از دست می دهند، که با  2نه آید. در کشور هند ساال

 �شست و شوي دست ها با صابون قبل از خوردن غذا این آمار به طرز چشمگیري کاهش می یابد. در این کشور یک شرکت
میان کودکان، اقدام به آموزش جهت ترویج استفاده از صابون با ایجاد شبکه گسترده اي از مردم به خصوص در  �شرکت

آنها از طرق مختلف نمود. بدین ترتیب با رواج استفاده از صابون هم میزان مرگ و میر ناشی از آلودگی کاهش یافته و هم 
 شرکت به سود قابل توجهی ناشی از فروش محصول نائل آمد.

افته، در کشورهاي قعر هرم : بر خالف کشورهاي توسعه ی"اصل طراحی متناسب بازیرساخت هاي موجود "-9
زیرساخت هاي مناسبی جهت استفاده مطلوب از محصوالت و خدمات موجود نمی باشد. در واقع در چنین جوامعی همواره 

 آلودگی و عدم وجود آب و) متعدد هاي خاموشی و ولتاژ نوسانات ( برق قبیل از نیاز مورد هاي ساخت زیر پائین کیفیت
 صحیح، استفاده  عدم و بهداشتی غیر شرایط غبار، و گرد صدا، به بوده لذا محصوالت باید نسبتبهداشتی از موارد معمول 

 .باشند دوام با و مقاوم

 مصرف گوناگونی. است مهم بسیار کنندگان مصرف ماهیت و مشترك فصول مورد در : تحقیق"اصل ارتباط "-10
می  اساسی چالش نوآور، هاي گروه براي ها دستگاه عملکرد اب قبلی  آشنائی و مهارت سطح فرهنگ، زبان، نظر از کنندگان

 آنها یادگیري مسیر و کنند می استفاده خدماتی یا محصول از بار اولین براي هرم قعر جامعه کنندگان مصرف باشد. اغلب
 .باشد دشوار یا طوالنی نباید

* Dairy Reporter report in 2016 
† VOXIVA 
‡ HLL Unilever 
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 پراکنده بسیار بازار یعنی بازار، دو ره. شود منتقل کنندگان مصرف به باید ها : نوآوري"اصل توزیع (پخش)" -11
 طراحی. هستند کاال توزیع هاي روش در نوآوري  فرصت معرف هرم، قعر جامعه در شهري متراکم بسیار بازار و روستائی

 قعر جامعه مشتریان خدمت در که توزیعی هاي سیستم .است مهم بسیار کم هزینه با کاالها به فقرا یابی دست هاي روش
 و روش در در واقع به همان میزان که نوآوري .داراي اهمیت زیادي می باشند بازار این توسعه براي گیرند می قرار هرم

کوچک به  *نیز مهم و حیاتی می باشد. به طور مثال در کشور هند یک بانک توزیع در نوآوري تولید داراي اهمیت است،
ایی امکان دسترسی مشتریان را از چندین کانال مختلف جاي گسترش شعب براي دسترسی به مشتري با ایجاد نوآوري ه

مانند استفاده از کامپیوترهاي شخصی و عابر بانک ها فراهم نمود. بر اساس همین نوآوري این بانک در حال حاضر دومین 
 میلیارد دالر را از آن خود کرده است. 10,3درآمدي بالغ بر  2016بانک بزرگ کشور هند بوده و در سال 

: در اغلب اصول مربوط به نوآوري در بازارهاي جامعه قعر هرم که در بندهاي "اصل چالش با بینش سنتی" -12
 را عمل و تفکر سنتی هاي راه هرم، قعر جامعه فوق به آن اشاره شد، تفکر و بینش سنتی به چالش کشیده است. بازارهاي

 تغییر را خود پیشین ذهنیات ما، که زمانی تا. اند آورده جودو به آنها که است ارزشی بزرگترین و باالترین این. اند شکسته
 .ماند خواهند باقی جذاب غیر و مشاهده قابل غیر بازار این در موجود هاي فرصت ایم، نداده

قیمت منصفانه و قابل  فناوري مورد نیاز، مقیاس و گستره بازار، از صحیحی ترکیب آوردن دست به براي مدیران
اصول بیان شده حداقل هایی  .کنند شروع صفر از را هرم قعر بازار هاي نوآوري می باید استفاده، قابلیت و پایداري قبول،
 درك باید آنها کارگیري به لزوم و بوده مهم بسیار مجموعه این کنند می در بازار قعر هرم بیان را نوآوري فلسفه که است
 .شود

 قعر هرم، فرصتی جهانی

شین بدان اشاره شد، مشارکت و تعامل بخش خصوصی در توسعه و شکوفایی هم همان طور که در مطالب پی 
براي ذینفعان جامعه قعر هرم و هم براي این شرکت ها می تواند پر سود و منفعت باشد. از این رو می توان چهار منبع 

 ریف نمود:مختلف از فرصتهاي سرمایه گذاري شرکت هاي بزرگ در بازار جوامع قعر هرم را به شکل زیر تع

 می باشند. جذاب و جامع، بزرگ کافی اندازه به تنهایی خود به هرم قعر بازارهاي برخی از -1 

وجود دارد، از این  هرم قعر جامعه بازارهاي دیگر در محلی هاي نوآوري امکان تعمیم و بومی سازي بسیاري از -2 
 تصور می باشد.قابل  محلی هاي نوآوري براي جهانی هاي فرصت ایجاد و رو نفوذ

برخی از نوآوري ارائه شده در بازارهاي قعر هرم پتانسیل گسترش در بازارهاي متفاوت دیگري مانند بازار  -3 
 کشورهاي توسعه یافته را نیز دارند.

* ICICI Bank 
                                                 



 

بسیاري از بازخوردهاي به دست آمده از بازارهاي قعر هرم قابلیت اثرگذاري در روش هاي مدیریتی شرکت  -4 
 دارد. هاي بزرگ را

جهت ورود شرکت هاي خصوصی به بازار جوامع قعر هرم دو روش را می توان در نظر گرفت، روش نخست بر  
یافته ایجاد شده است. در این حالت شرکتها با اندك تغییري  توسعه کشورهاي بازار ستدي و داد الگوهاي از مبناي استفاده

ا همانطور که پیشتر بدان اشاره شد، در استفاده از این روش هاي سنتی سعی در نفوذ به بازار جوامع قعر هرم را دارند. ام
 از عمیقی امکان موفقیت اندك میباشد. در واقع شرکت هاي بزرگ و چند ملیتی جهت نفوذ به بازارهاي قعر هرم باید درك

ات و محصوالت خود را این جوامع داشته و با ایجاد نوآوري سعی در بسترسازي جهت ارائه خدم هاي نیازمندي و ماهیت
داشته باشند. در بسیاري از موارد توسعه بازار جوامع قعر هرم می تواند در نهایت براي بازارهاي کشورهاي توسعه یافته نیز 

متناسب  ظرفیت کارآیی باال، مطلوب، سودمند باشد، زیرا در ارائه محصوالت در جوامع قعر هرم فاکتورهایی از قبیل کیفیت
پیشرفته می  کشورهاي در مشابه محصوالت از این فاکتورها باالتر فاده، شایسته توجهند که بعضاً استاندارداست قابلیت و

 باشند.

یکی از فرصت هایی که در بازار قعر هرم در اختیار شرکت هاي بزرگ قرار می گیرد، استفاده از مزیت جمعیت  
میلیارد نفر مصرف کننده را در نظر بگیرید. شرکت ها  4ا بیش از باال می باشد. فارغ از درآمد سرانه، پتانسیل یک جامعه ب

قادر خواهند بود تا با شناسایی زمینه هاي رشد در جوامع مختلف، بازار بزرگ و رو به رشدي را جهت ارائه محصوالت و 
 خدمات خود ایجاد کنند.

 که رهاي سنتی می باشند. تغییراتیبازارهاي قعر هرم قادر به در هم شکستن چارچوب هاي زمانی حاکم بر بازا 
. افتد می اتفاق سال 4 تا 3 طی هرم قعر جامعه بازارهاي در افتاده، اتفاق یافته توسعه بازارهاي در سال 15 از متجاوز ظرف

این خود فرصتی را براي شرکت ها فراهم می سازد تا با هماهنگ شدن با آهنگ تغییرات سریع در بازار قعر هرم، توان 
را در بازارهاي گوناگون حفظ و تقویت کنند. یکی دیگر از فرصت هاي بازارهاي قعر هرم  خود خدمات و تولیدات رقابت

استفاده از ماهیت نوآوریهاي محلی و بسط و توسعه آن در سایر بازارهاي قعر هرم و یا بعضا در بازارهاي کشورهاي توسعه 
 یافته می باشد.

زرگ چند ملیتی از حضور خود در بازارهاي قعر هرم کسب می کنند در مهمترین تجربه اي که شرکت هاي ب 
قیمت -زمینه مدیریت هزینه ها می باشد. از آنجا که یکی فلسفه هاي اصلی نوآوري در بازارهاي قعر هرم، بحث عملکرد

تمرکز کرده و در قیمت  عناصر و است، لذا این موضوع فرصت مناسبی را براي شرکت ها فراهم می سازد تا بر روي اجزاء
 جهت افزایش کارایی سرمایه خود اقدامات الزم را انجام دهند.

در ادامه مصادیق کارآفرینی در جهت ریشه کنی فقر در کسب و کارهاي مختلف که در جهان انجام گردیده اسـت و زمینـه   
 هاي فعالیت هریک ارائه می گردند:
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 شرکت کاساس باهیا .1

 

 

 

 

 

 

 

 اه جامعه قعرهرم گردیده است:اقدامات مهمی که این شرکت انجام داده که باعث کاهش فقر و افزایش رف   

 دادن اعتبار مالی به مصرف کنندگان جامعه قعرهرم که اکثر آنها حتی شغل ثابت نیز نداشته اند 

    ابداع مبنایی براي تجزیه و تحلیل اعتبار و مدیریت ریسک تا بتواند از اندك درآمد مصرف کنندگان جهـت ارتقـاء
 زندگیشان و سودآوري شرکت استفاده نماید.

 رمایه گذاري در شرکتهاي تولیدکننده مشهور جهت تهیه بهترین و با کیفیت ترین تجهیزاتس 

  درصد خرید قبلی و نرخ پایین بهره50اعتباردهی مجدد به مشتریان پس از بازپرداخت 

 

 شرکت سمکس .2

 
 کشور محل استقرار شرکت  مکزیک 

 کسب و کار شرکت  تولید سیمان 

 درآمد سالیانه شرکت  6,5الرمیلیارد د 

 تعداد کارخانه ها  235،واحـد در   85واحددر ایاالت متحـده،   600واحد تولید سیمان در مکزیک

 واحد در مصر 4واحد در اندونزي و  4واحد در ونزوئال، 45اسپانیا، 

 حاشیه سود  44,1 درصد 

 

 کشور محل استقرار شرکت 
    

 یلبرز 

 کسب و کار شرکت  خرده فروشی 

 درآمد سالیانه شرکت 
  

 2,4میلیارد ري آس  

 تعداد فروشگاهها 
  

 30 

 تعداد مشتري  
  

 10میلیون  

 تعداد کارمند    20000نفر 

 سهم بازار این شرکت در برزیل
    

 20درصد 
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 یده است:اقدامات مهمی که این شرکت انجام داده که باعث کاهش فقر و افزایش رفاه جامعه قعر هرم گرد

 هاي فراگیر تغییر سیاست فروش محصوالت به فروش راه حل 

 سرمایه گذاري در فناوري اطالعات به منظور افزایش قابلیت تولید 

 خانه سازي به مقیاس زیاد براي جامعه قعر هرم مکزیک 

 تأثیر اقتصادي, فرهنگی و اجتماعی در زندگی افراد فقیر با نوآوري و جلب رضایت مشتریان 

  نمودن پس اندازهاي اندك جامعه قعر هرم و استفاده از آنها جهت پرداخت هاي قطعـی بـه منظـور تـأمین     منظم
 مصالح ساختمانی در راستاي خانه سازي و بهبود وضعیت خانه هاي موجود

 هاي کارگران انتقال پول کارگران مکزیکی که درآمریکا کار می کنند جهت خانه سازي براي خانواده 

 

 لشرکت اچ.ال.ا .3
 کشور محل استقرار شرکت  هندوستان 

 کسب و کار شرکت  تولید محصوالت خوراکی و بهداشتی 

 درآمد سالیانه شرکت  100میلیارد دالر 

 حاشیه سود  18 درصد 

 تعداد کارمند 

 سهم بازار این شرکت 

 40,000نفر 

 14درصد 

 

 معه قعر هرم گردیده است:اقدامات مهمی که این شرکت انجام داده که باعث کاهش فقر و افزایش رفاه جا

  میلیون انسان در هندوستان که به بیماري گواتر(نارسایی ید) مـی باشـند، ایـن شـرکت بـا تولیـد        70با توجه به وجود
که با یک روش ابداعی تولید گردید و این نمک ید خود را فقط زمانی آزاد مـی نمایـد کـه در سیسـتم     "آنوپورنا  "نمک

 ست این بیماري را کنترل نماید.هضم انسان قرار بگیرد، توان

   نوآوري در حمل و نقل با استفاده از خط راه آهن و همچنین احداث تصفیه خانه هاي نمک در نزدیکی مزارع که باعـث
 کاهش هزینه ها گردید.

  درصد مردم به رسانه ها دسترسی ندارند، این شرکت بـا تعریـف پـروژه شـاکتی و بـا     50با توجه به اینکه در هندوستان 
استفاده از نیروي کار زنان روستایی ارتباط مستقیم با مشتریان ایجاد نمود و از این طریـق ضـمن ایجـاد کـارآفرینی در     

 بین زنان روستایی، فروش خود را افزایش داد.
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  درصد مردم روزانه از صابون استفاده می کنند و لذا بیماریهاي گونـاگون  30با توجه به اینکه در کشور هندوستان فقط 
و تلفات جانی بسیار زیادي از این بابت در بین مردم هندوستان شـایع اسـت ایـن شـرکت برنامـه جـامعی را در جهـت        

 افزایش سالمت مردم و تبلیغ استفاده از صابون طراحی نمود که رووس آن بشرح زیر است:

 اقدامات تبلیغاتی از طریق رسانه ها 

 بهداشتی و موسسات اجتماعی هاي مستقیم هنگام مراجعه افراد به مراکز تماس 

 ارائه مطالب در مدارس و دهکده ها 

 هاي گوناگون هاي آموزشی مدیریت بیماري تشکیل کارگاه 

 ایجاد باشگاه سالمتی 

 تولید صابون با کیفیت بسیار باال و قیمت کم که مردم قادر به استفاده از آن باشند 
 

 بیمارستان چشم پزشکی آراویند .4

 کشور محل استقرار شرکت  هندوستان 

 کسب و کار شرکت 

 سال تأسیس شرکت 

 تعداد عمل جراح چشم سالیانه 

 چشم پزشکی 

 1976 

 200,000 

 درآمد سالیانه شرکت  400میلیون روپیه 

 تعداد بیمارستانها  5 بیمارستان چشم پزشکی 

 

 ه است:اقدامات مهمی که این شرکت انجام داده که باعث کاهش فقر و افزایش رفاه جامعه قعر هرم گردید

  میلیون نابینا در هندوستان که اغلب آنها از بیماري آب مروارید نابینـا شـده انـد، بـا تأسـیس ایـن        12با توجه به وجود
 شرکت و ارائه خدمات با کیفیت و ارزان به این بیماران توانسته است این مشکل اجتماعی را در هندوستان مرتفع سازد

 نفر4000آفرینی و ایجاد اشتغال براي بیش از استفاده از سرمایه هاي اجتماعی و کار 

 ایجاد واحد آموزش، تحقیق و توسعه در راستاي توسعه سازمانی 

 احترام به انسانها و کرامت انسانی 

 هاي دوردست تا بیماران روستایی بتوانند به راحتی به آنها دسترسـی   هاي چشم پزشکی در دهکده ایجاد چادرها و کمپ
 داشته باشند
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 اي جیپورشرکت پ .5

 کشور محل استقرار شرکت  هندوستان 

 کسب و کار شرکت 

 

 سال تأسیس شرکت 

 تعداد شعب در هندوستان 

 تولیدتجهیزات 

 مصنوعیپاي  –توان بخشی  

 1968 

 23 شعبه 

 هاي مصنوعی که سالیانه تولید و براي معلوالن نصب می شود تعداد اندام  16000عدد 

 درآمد سالیانه شرکت 

 ه هرسال توسط این شرکت خدمات رسانی می شوندتعداد معلوالنی ک 

 3,5 میلیون دالر 

 65000نفر 

 

 اقدامات مهمی که این شرکت انجام داده که باعث کاهش فقر و افزایش رفاه جامعه قعر هرم گردیده است:

  دلیـل   نفر که سالیانه مردم هندوستان به 25000میلیون معلول در کشور هندوستان و تعداد 5,5با توجه به وجود
هاي خود را ازدست می دهند و اغلب آنها نیز زیر خط فقر زندگی  تصادفات، بیماریها و دیگر اتفاقات خطرناك اندام

 می کنند، این شرکت هدف خود را برگرداندن این انسانها به زندگی و ادامه رویاهاي خود قرار داده است.

  هزینه دارد. شـرکت پـاي جیپـور توانسـته اسـت بـا       دالر  8000یک پاي مصنوعی در ایاالت متحده بطور متوسط
دالر مـی   30نوآوري و استفاده از مقیاس تولید پاي مصنوعی با کیفیت را به معلوالن ارائه نماید و هزینه آن فقـط  

 باشد.

 
 ICICIبانک  .6

  کشور محل استقرار  هندوستان 

 کسب و کار 

  سال تأسیس 

 تعداد شعب در هندوستان 

 بانکداري 

 1994 

 4450 بهشع 

 سرمایه بانک  109 میلیاد دالر 

  سود سالیانه  1,5 میلیارد دالر 
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 اقدامات مهمی که این شرکت انجام داده که باعث کاهش فقر و افزایش رفاه جامعه قعر هرم گردیده است:

     این بانک بطور عمیقی در فعالیت هاي اجتماعی و توسعه اقتصادي هندوستان درگیر می باشـد و بـا دادن وامهـاي
کوچک به کشاورزان هندوستان، آنها را صاحب زمین کـرده و در تهیـه بـذر، کودشـیمیایی و دیگـر نیازمنـدیهاي       

 کشاورزان، آنها را یاري می دهد.  

 .آموزش عملیات بانکی به کارکنان و همچنین مشتریان که باعث افزایش کارآیی بانک گردیده است 

 وجه به آمـوزش، سـالمت، توسـعه پایـدار، توسـعه مهارتهـا و       در سیاست هاي مسئولیت هاي اجتماعی این بانک ت
 توسعه اقتصادي نهادینه شده است.

 جمع بندي و نتیجه گیري

این مقاله بیشتر با هدف چگونگی ادغام اهداف اصلی شرکتها که تمرکز بر سودآوري می باشد ، با رویکردهاي اجتماعی از 
راه حلهاي فراگیر جهت نهادینه کردن این نوع نگرش و فعالیتها در بطن  جمله ارائه خدمات به اقشار ضعیف جامعه و ارائه

 شر کتها صورت پذیرفته است که نشانگر ایجاد تحوالت عظیم ناشی از اعمال این دیدگاه در جوامع  می باشد.

به محصول فعالیت فکري کار گروه تشکیل یافته دراین زمینه طی تحقیق و مطالعه کتابها و منابع مختلف و  
اشتراك گذاشتن مطالعات و نظرات موارد بررسی شده کسب نتایج بارز مبنی بر قابلیت برخی شرکتها در خلق راه کارهاي 
جدید جهت عرضه نوع خاصی از خدمات است که عالوه بر سودآوري، اهداف تعالی اجتماعی و حتی حل برخی معضالت و 

فراد جامعه را نیز در بر داشته باشد. باال بردن سطح کیفیت زندگی افراد آسیبهاي اجتماعی و باال رفتن اثر بخشی و کارایی ا
جامعه وآموزش هاي حرفه اي و ارائه کاالها و خدمات با کیفیت بسیار باال می تواند تحول عظیمی در فرهنگ اقتصادي یک 

لعاده اي در این زمینه تاثیر جامعه  بوجود آورد که شرکتهاي مورد بررسی از جمله شرکت سمکس و آراویند به طرز فوق ا
گذار بوده اند و با بررسی نمونه هاي برخی شرکتهاو مقایسه سالهاي تداوم این شرکتها این نتیجه عاید شده است که 

 هدفهاي متعالی و بلند مدت در تداوم و افزایش مدت فعالیت شرکتها بسیار اثر گذار می باشد. 

فعالیتها در برخی شرکتها مثل شرکت فیروز وجود دارد که مدیران آن با در ایران نیز نمونه هایی از این قبیل  
 استخدام کارمندان معلول در ایجاد انگیزه مفید ،  کارا و اثر بخش بودن براي خود وجامعه شان گامهاي مثبتی بر 

 داشته اند.

رکت به ویژه پیش شرکت بهره برداري نیروگاه طرشت به منظور کمک به بهبود سطح معیشت کارکنان این ش 
بینی دوران بازنشستگی ضمن تقویت روحیه همکاري گروهی و مسوولیت پذیري در راستاي حصول  به هدف مشترك 

 ارتقاء سطح زندگی ، اقدام به ترغیب و تشکل کارکنان به فعالیت در زمینه تولید پراکنده در قالب تعاونی نموده است.

الگوي تجربی فعالیت جمعی در زمینه احداث مولد پایه گاز سوز مقیاس امید است ازطریق  ارائه و انتشار این  
کوچک برق  و عرضه خدمات مرتبط با نهایت بهره گیري از تواناییها ، تخصصها و مشارکت همکاران این شرکت بتوان 

 سهمی هرچند کوچک درروند تحول اجتماعی و اقتصادي کشور ایفا نمود.
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