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  چکیده 

 وري آسیایی  هاي سازمان بهره از مجموعه کارگاه کارگاهی آموزشی) 2017ششم تا دهم فوریه برابر با ( 1395بهمن  22تا  18از تاریخ 
    هاي اجتماعی موفق مدیریت بنگاه کارگاه بهترین تجارب تحت عنوان

Workshop on the Development of Productive Rural Communities through Social Enterprises 

   در  شهر پنوم پن کشور کامبوج برگزار گردیداي  با همین عنوان   در چارچوب پروژه
هاي مشارکت کننده  ها و سازمان هایی از  تجارب جهانی و تجارب دولت مباحث فنی، بررسی نمونهشامل روز کاري  5کارگاه در مدت 

هاي کارگـاه و تجـارب    هاي محلی و فعالیت جمعی براي ارائه یک برنامه عمل بر اساس آموخته در کارگاه، بازدید میدانی از یکی از نمونه

چهار تن از . وري آسیایی بود کتر شیخ تنویر حسین از بخش کشاورزي سازمان بهرهمدیریت دوره با آقاي د. اي شرکت کنندگان بود حرفه

در  روز کاري به ارائه مبـاحثی  3هاي اجتماعی در سطح کشورهاي آسیایی و آفریقا در مقام مدرس و مطلع کلیدي در مدت  فعاالن  بنگاه
 ؛ها در توسـعه روسـتایی   تجارب این بنگاه ؛هاي اجتماعی در کشورهاي آسیایی هاي بنگاه ها و چالش فرصت :زیر مبادرت کردند هاي زمینه

هـا در توسـعه اجتماعـات محلـی روسـتایی و       نقش ایـن بنگـاه   ؛هاي اجتماعی  اندازي مدیریت و ارتقاي بنگاه توسعه روستایی از طریق راه
؛ اجزاي هاي اجتماعی در آسیا و خارج از آن  الگوهاي موفق بنگاه ؛هاي اجتماعی دیریت بنگاهگذاري اولیه و م سرمایه ؛توانمندسازي اقتصادي

  .هاي اجتماعی  کلیدي یک پروژه بنگاه اجتماعی و چرخه مدیریت پروژه؛ پایداري و ارتقاي بنگاه اجتماعی و سرانجام مفاهیم و اصول بنگاه
اي از یک بنگاه اجتماعی محلی در  ی از روستاهاي مناطق جنوبی کشور با نمونهکنندگان در یک بازدید میدانی یک روزه در یک شرکت

هـاي کشـوري    زمان دوره به استماع گـزارش مابقی . آشنا شدند هاي اجرایی این قبیل موسسات ها و مسائل و روش و چالش کشور میزبان
                                        . ی مصروف گردیدهاي اجتماع توسعه بنگاهدر زمینه کنندگان و مباحث گروهی و کارگاهی   شرکت

  

  مقدمه  

از مجموعه   هاي اجتماعی موفق بهترین تجارب مدیریت بنگاهاي از کارگاه آموزشی تحت عنوان  بندي شده مطلب حاضر گزارش جمع

پن پایتخت  در شهر پنوم)  2017برابر با ششم تا دهم فوریه ( 1395بهمن  22تا  18وري آسیایی است که از تاریخ   هاي سازمان بهره کارگاه
  . کشور کامبوج برگزار گردید

تاسیس آن  از هدف اصلیبنگاه اجتماعی کسب و کاري است که . کی از اقسام کارآفرینی اجتماعی محسوب می شودیاجتماعی بنگاه 
بخش اصلی سود حاصل از فعالیت هاي  .شود یک بنگاه اجتماعی با هدف اصلی برطرف کردن مشکالت اجتماعی ایجاد می .اجتماعی است

  . گرددگذاري می  ها براي گسترش فعالیت هاي اجتماعی در همان بنگاه یا بنگاه هاي اجتماعی موجود سرمایه آن



هاي مشارکت کننده  ها و سازمان هایی از  تجارب جهانی و تجارب دولت اري شامل مباحث فنی، بررسی نمونهروز ک 5کارگاه در مدت 
هاي کارگـاه و تجـارب    هاي محلی و فعالیت جمعی براي ارائه یک برنامه عمل بر اساس آموخته در کارگاه، بازدید میدانی از یکی از نمونه

  .اي شرکت کنندگان بود حرفه

  ،سـریالنکا  هندوسـتان، مغولسـتان،   الئوس، بنگالدش، تایوان،ویتنام، اندونزي، شرکت کنندگانی از کشورهاي کامبوج، در طول دوره
در فراینـدهاي یـادگیري،   ها  هاي شفاهی و سخنرانی هاي کارگاهی، ارائه فیلیپین، تایلند و جمهوري اسالمی ایران ضمن حضور در نشست

 توسط سخنرانان کلیدي استماع چندي هاي و ارائه هایی کلیدي در این مدت سخنرانی .رکت نمودندتبادل تجارب و بحث و تبادل نظر مشا
ري کـامبوج  و مرکـز بهـره  . دوره بـود مدیریت دار  وري آسیایی عهده آقاي دکتر شیخ تنویر حسین از دپارتمان کشاورزي سازمان بهره .شد

در مجاورت محل اسـکان شـرکت      1جلسات در هتل الوارن. اجراي دوره بودمسئول ) وابسته به وزارت صنایع و صنایع دستی آن کشور(
هاي اجتماعی محلی در  کنندگان ضمن بازدیدي میدانی از یک نمونه بنگاه عالوه بر آن در روز  سوم کارگاه شرکت.کنندگان برگزار گردید

هاي زیر  گزارش حاضر شامل بخش. در کشور میزبان آشنا شدندهایی  هایی از فعالیت چنین بنگاه استان کامپول واقع در جنوب کشور با جنبه

  : است

  . اي از مباحث سخنرانان کلیدي خالصه -1

 .هاي کشوري شرکت کنندگان ها و گزارش ترین سخنرانی برخی از مهم   خالصه -2

 .گزارش بازدید میدانی -3

 . خالصه مباحث گروهی -4

 .گیري نتیجه -5

 .پیوست گزارش -6

  
  
  

  

  
  

  
  
  
  

                                                        
1 LA VARRNE  



  

  مباحث سخنرانان خالصه 

  سخنرانی افتتاحیه  آقاي دکتر  چان پارازید ، وزیر صنعت و صنایع دستی از کشور میزبان 

بر . هاي غیر دولتی ااست بنگاه اجتماعی نوع ترکیبی یا شکلی از بخش چهارم در کنار بخش عمومی، بخش خصوصی و سازمان •
درآمدزا هستند ؛  یهای هاي اجتماعی حرفه بنگاه ،، جوانان و ورزش کشور سنگاپوراساس نظر دکتر ویویان باالکریشنام وزیر توسعه اجتماعی

 . ها خیریه نیستند و نباید به عطایاي خیریه وابسته باشند آن

بنابراین اشتیاق براي  هدفی اجتماعی . ها در بازار رقابت کنند هاي اجتماعی به شکلی منصفانه با سایر حرفه رود بنگاه انتظار می  •

 در با ایـن وجـود  . اند هاي خوب حیاتی انضباط مالی و خالقیت تجاري اجزاي اصلی یک کسب و کارند و براي تاسیس بنگاه. ی نیستکاف
که صرفاً بازدهی براي ذینفعان مطـرح گـردد، تحقـق هـدف      هاي عادي در نهایت به جاي آن هاي اجتماعی موفق بر خالف تجارت بنگاه

 .شود ي میاجتماعی از ایجاد بنگاه پیگیر

هـایی را بـراي    براي مثال در کامبوج پنج هزار خانواده کشاورز  فنآوري. یک بنگاه اجتماعی سهم قابل توجهی در اجتماع دارد  •

 .   یابند ها به کسب درآمد باالتر توفیق می در نتیجه آن. ها و اتصال به بازارهاي فروش آموختند پیشبرد تولید برنج ، ایجاد تعاونی

هایی چون صنایع دستی،  ها شامل زمینه این فعالیت. هایی تجاري در کامبوج وجود دارد سازمان غیر دولتی با فعالیت 300بیش از  •

ریزي خانواده، توسـعه روسـتایی، کشـاورزي و انـرژي خورشـیدي       پذیري، فنآوري اطالعات، آب ، آب آشامیدنی، بهداشت و برنامه مهمان

  . گردد می

 

هاي اجتمـاعی در آسـیا،    هاي بنگاه ها و چالش پیدایش فرصت "ي از کشور میزبان تحت عنوانکلید یسخنران

  :  تاثیر بر جوامع روستایی محلی

در یـک  . توان در نظر گرفت  هاي اجتماعی را می هاي مادي به سمت ارزش ارزش ها از  جنبش طیفی از در کشورهاي آسیایی  •

خیریه متکی به هدایا و عطایاي خیرین  هاي صندوق در قالب غیر انتفاعی کامالً هاي اجتماعی بنگاهسوي این طیف در شکل سنتی خیریه 

یک جریان درآمدزایی اضـافی   دیگري همچون هاي این طیف با گذر از وضعیت. وجود دارند  هاي اولیه با ارزش اجتماعی مبتنی بر محرك
، ، ماموریت محوري براي سودآوري بنگاهيکلیه منافع  تجار مجدد گذاري مایه، سر% 75 بازار محور، خود پایداري بالقوه با سهم درآمدي زیر

گیري کامال انتفاعی  توان  سرانجام به جهت موسسه درآمدزاي  با مسئولیت اجتماعی و یا موسسه خیرخواهانه متکی به دارایی ثروتمندان می
 .رسید

-ها، جوامع تولید کننده هاي فعال در سطح روستایی، تعاونی ودیاري، کمیتههاي خ هاي اجتماعی شامل گروه انواع گوناگون بنگاه •
هاي خصوصـی را   پشتیبانی، و بنگاه-هاي تولیدي کشاورزي، انواعی ترکیبی نظیر تجربه هندوستان موسوم به شخم ، شرکتمصرف کننده

  . توان نام برد می



یا تمرکز بر کوتاه مدت در برابر روندهاي بلند مدت، روبرو شدن  احساس انتقاد شدید، بینشهاي اجتماعی شامل  مخاطرات بنگاه •
هاي واقعی فنآوري و بخش انتهایی  با مردم بسیار مشتاق، دستیابی و کاربرد فنآوري مناسب ، تقویت در توزیع و کاربرد انباشته منابع، هزینه

 . ها چرخه حیات آن و باالخره تاثیر حسابداري هزینه بر فعالیت

و ) اکولوژیک و اقتصادي(مشارکت در پایداري هاي اجتماعی در آسیا نیز شامل  هاي بنگاه هاي موجود براي رشد فعالیت فرصت •
هاي تجاري جدید  هاي معیشتی خوب؛ گشودن عرصه هایی فراتر از سهامداران؛ فرصت رفاه اجتماعی؛ تولید سود مثبت و کاربرد آن در جهت

 .است) هاي بلند پرواز و نه مسائل بخش(قایی ؛ ایجاد بازارهاي تخصصی و سرانجام حل کسائل واقعی جهان هایا تاثیر ارت دیگر بنگاه

  

توسعه روستایی از    "تحت عنوان از آکادمی نوآوري اجتماعی اوگاندا سخنرانی آقاي اتیین داستین سالبورن 

  "هاي اجتماعی مدیریت و ارتقاي بنگاه ،اندازي طریق راه

سـوي  هـاي خیریـه غیـر انتفـاعی بـه       کارآفرینی اجتماعی پیوندي موفق از سازمان حاکی از آن است که  کشور اوگانداتجربه  •
یک  ،اوگاندا در مورد جوانان  در (SINA) الگوي آکادمی نوآوري اجتماعی. هاي سودآور  به منظور دستیابی به اثرات اجتماعی است   تجارت

این الگو اثبات کرد که به شرط وجود صداقت و مجاز شمردن حضور افراد ، در بعضی از اوقات  شروع کار علیرغم . جامعه مولد را شکل داد
هاي پالستیکی بازیافتی و مواد دور ریختنی براي کارهاي ساختمانی و چسب  آکادمی با استفاده از  بطري. فقدان پول نیز امکان پذیر است

. تن دانـش آمـوز داده اسـت    50آکادمی یک بنگاه خود سازمان یافته است که مالکیت خود را به . هادکفپوش  بنگاهی اجتماعی را بنیان ن
در عین حال امکان و اجازه  .دهند کارها را انجام میآنان خود   سازد و اي توانمند می فردي و حرفه در مراحل مختلفآموزان را  آکادمی دانش

 . و مهارت و بینش الزم براي یک تجربه دست اول موفق وجود دارد آموزان پس از کسب دانش ترك شغل براي دانش

که از آکادمی نوآوري اجتماعی منشعب شده بود خود فردي  ٢بنگاه اجتماعی درخواست بدون شرم بنیانگذاردر یک نمونه دیگر    •
از طریق برنامه سرویس آموزش  و .گیري کرد از وضعیت ناخوشایندش به نفع خویش بهره او. وي بود.آي.یتیم و به جا مانده از بیماري اچ

توانـد اغلـب پایـدارتر از تمرکـز بـر       آغاز کاري کوچـک ، امـا بـا رشـدي وسـیع مـی      . بر جاي نهاد اي گسترده اجتماعی جنسی موبایل اثر
ها براي موفقیـت عـواملی حیـاتی بـه شـمار       شبکه و دسترسی بهمهارت  ،در این مورد خاص .شروع کار باشد درهاي وسیع  گذاري سرمایه
 گذاري اولیه در شروع یک بنگاه اجتمـاعی اعتبـار   توانند براي سرمایه اعتباري عمومی می منابعخانواده ، اعتبارات خرد و  دوستان،. روند می

گذاري براي حصول به تاثیر اجتماعی  که سرمایه هاي مالی مختلف شود گزینه وقتی که یک فعالیت اجتماعی داراي کشش می. نمایند کسب
   .گردد پدیدار خواهد شد در کنار بازگشت مالی نیز شامل میرا تر  بیش

توانـد   شود و مـی  ایجاد شعبات کاري از کنترل خارج می. توسعه بنگاه اجتماعی نوعی تعادل بخشی میان سرعت و نظارت است •

هاي جدید  راهبا این حال . هاي کلی باشد هاي سربار در سازمان و باال رفتن هزینه رشد اثرات نیز شاید به معنی رشد هزینه. روندي کند باشد
 . گردد در حال ظهور فراهم میهاي جدید  امکان کنترل بر ایدهیابند و در عین حال  وسعت بخشیدن به اثرات گسترش می

                                                        
2 Ask Without Shame  



هاي مرکزي فعالیت خود باشند و دیگـران را در اقتبـاس و تکثیـر     بخشدر صورتی که کارآفرینان اجتماعی قادر به آزاد کردن  •
در آن صـورت  . سریع تحقـق خواهـد یافـت    یهاي اجتماعی حتی بدون سازماندهی به صورت وسعت یابی بنگاه ،هایشان حمایت کنند ایده

کارآفرینان اجتماعی قدرت متحول ساختن جوامـع  . ها را اقتباس، تغییر و تکثیر نمایند توانند ایده ها برداشته خواهند شد و دیگران می کنترل
در سـاختارهاي    حقوقی براي یافتن سرمایه و مشوقکنند و و  محلی را به جوامعی مولد دارند، اما آنان معموال بر خالف جریان آب شنا می

 اپورتیـونجی "نمونـه موسـوم بـه    . انـد   هـایی وجـود دارنـد، امـا غالبـاً کمیـاب       و مکـان  تجمع جوانان مراکـز براي . شوند ل میدچار مشک
OPPORTUNGEE" مواد تولیدي و با مسئولیت آزاد و فضایی براي توسعه  یافتهدهد که یک کارآفرینی اجتماعی خود سامان  نشان می
یافته و در مالکیت و اداره کامل جوامـع محلـی    توان توصیه کرد که فضاهاي خود سامان می. گذاري هنگفت ندارد خانگی نیازي به سرمایه

  . روستایی براي توسعه موثرتر جوامع مولد مورد نیاز است

 

مفاهیم و اصول  "تحت عنوان هاي پاکستان مدیر تسهیالت توسعه بنگاه الدین آقاي سید ثاقب محیسخنرانی 

   :"هاي اجتماعی بنگاه

 . فعالیت ایجاد سرمایه جدید تجاري براي نیل به تغییر اجتماعی است کارآفرینی اجتماعی •

منابع و ترتیبات ها،  ها، ظرفیت هاي نوآورانه فوري را براي مسائل اجتماعی، و به حرکت درآوردن ایده حل کارآفرینی اجتماعی راه •
 . کند تحول اجتماعی پایدار  خلق میاجتماعی الزم براي 

ذینفعان شامل مشتریان که وجهی را براي دریافـت تولیـدات و خـدمات    . شود کارآفرینی اجتماعی مالکیت ذینفعان را سبب می •
 .شود گیرند می هاي اجتماعی را به کار می دات و خدمات بنگاهیکنند و مصرف کنندگان که تول پرداخت می

به واسطه ) هاي انسانی ارزش(ها بر ارتقاي سرمایه اجتماعی  تمرکز آن. هاي خیریه و رفاهی نیستند هاي اجتماعی سازمان بنگاه •
 . عی در درون اجتماع محلی استاکارگیري یک رهیافت از پایین به باال براي نیل به تحول اجتم تشویق مشارکت اجتماعی، دربرگیري و به

در . گـذاري آن نیسـت   اما این تحوالت هدف اولیه از سـرمایه ؛رآفرین تجاري ممکن است تحوالتی در جامعه پدید آورد یک کا •
در مورد کارآفرین تجاري ثروت . گذاري نیست اما تولید سود دلیل اولیه براي شروع سرمایه ؛تواند تولید سود کند میحالی که یک کارآفرین 

  .ترآفرین اجتماعی ثروت نیز  شامل خلق سرمایه اجتماعی و محیطی اسد ر مورد کا.همچون منفعت است

پگونـه  ( بینش، ماموریت و اصول راهنمـا؛ راهبـرد   ؛مسئله هایی از قبیل  شامل جنبه (Business Plan)عناصر برنامه تجاري  •
سایر . بودجه و پایداري هاي درونی؛ مالیه ، انالگوي نظارت و ارزشیابی؛ پیشر(؛ راه حل مسئله؛ تاثیر اجتماعی و اقتصادي) تحول ایجاد شود

 . هاي مردمی؛ راهبرد اجرایی و نظارت و ارزشیابی است بازار هدف؛ راهبرد بازاریابی؛ شراکت با سازمانعناصر شامل 

هاي موضوعی  ها؛ مهارت گري؛ نقش تیمی، آزادي تفکر از چارچوب کارآفرینان اجتماعی شامل اشتیاق؛ خود اصالح شش ویژگی •

   .باشد هاي اخالقی قوي می انگیزهمتقاطع و 

  



نقش کارآفرینان  "ت عنوان حاز موسسه راه ارگانیک زندگی، دهلی، هندوستان تسخنرانی آقاي آشیش گوپتا 

    "لی و توانمندي اقتصادياجتماعی در توسعه مح

گـذاري شـامل    در مواردي همچون پایان دادن به گرسنگی و نیل به امنیت غذایی، افـزایش سـرمایه  اهداف عمده توسعه پایدار  •
هاي اشتغال، گسترش مدیریت سالم پسماندها،گسترش منابع طبیعـی پایـدار ، حمایـت از     المللی، افزایش فرصت هاي بین ارتقاي همکاري

 . باشد اشاعه تجارب موفق در این زمینه می و دگیوچک مقیاس خانواکتوسعه جامعیت بازار در تولیدات کشاورزان 

سایر اهداف شامل مهیا ساختن آموزش کارآفرینی اعتبارات و سایر ملزومات، اقداماتی براي گسترش دسترسی زنان به امکانات   •

 . تولید نظیر زمین، سرمایه و کارآفرینی

نواحی غیر  با تاکید برپذیر  هاي آسیب ي بومی و سایر گروهها جمعیتویژه زنان،جوانان، به هاي روستایی جمعیت افزایش دسترسی •
هاي پایدار افزودن  اي و مالی ارزان قیمت، گسترش عملی مدیریت پایدار جنگل، توسعه روش به بازارها و همچنین خدمات مشاوره  برخوردار

  . روند ن اهداف به شمار میهاي مناسب کاربري اراضی از جمله سایر ای ارزش به تولیدات کشاورزي و ایجاد چارچوب

هاي نیرومند گسترده که شهرها و  هاي محلی و ایجاد ارتباط درون جوامع با کارآفرینی تمرکز بر سرمایهبه  مجمع جهانی اقتصاد •

 .معتقد است  انجامد هاي ارزش قوي می گردد و به ایجاد زنجیره هاي کشاورزي در ارتفاع را نیز شامل می روش

هاي  تمرکز بر سرمایه. باشند شکوفا شده اند، اما قادر به رشد در بازارهاي منفصل از یکدیگر نمیهاي محلی  کارآفرینی و نوآوري •

 .هاي کارآفرینی نیرومند را علیرغم کاربردهاي مجزاي از هم کسترش داد محلی محیط

و  هاي دولتی هاي بخش خصوصی و سیستم تی ، بنگاههاي غیر دول مجریان اهداف توسعه پایدار شامل موسسات اعم از سازمان •

  .گردد می افاد یعنی کشاورزان، تولید کنندگان صنایع دستی و فعاالن

اي  هاي مالی و شبکه و مدیریت، سرمایه فنیدانش هایی با این ویژگی به ملزوماتی نظیر نیروي انسانی،  براي ایجاد کارآفرینی •
 . مورد نیاز است

ملزومـات، تمرکـز بـر کشـاورزي و      نتـامی نقش کارآفرینان  در توسعه روستایی در اموري نظیر نـوآوري و تسـهیم تجـارب،      •
 هـاي خـارجی   هاي درآمد زا و غیر وابسته بـه سـرمایه   ایجاد سیستمو  هاي مرتبط، دربرگیري تمام عناصر معیشتی در قالب بنگاه تخصص

 . یابد مصداق می

 .هاي ارتقا و رشد تهیه کنید ها و نیروي انسانی توجه کنید و برنامه گسترش سرمایههاي موجود  به مدلدر خصوص ابعاد بنگاه  •

هاي آنان توجه ویـژه   حساس باشد و به تشویق توسعه بنگاه -زنان، جوانان و معلوالن –پذیر  نسبت به نیازهاي بخش آسیب  •
 . مبذول دارید

  
 



و ارتقاي پایدارسازي  "سخنرانی آقاي اتیین داستین سالبورن از آکادمی نوآوري اجتماعی اوگاندا تحت عنوان

  "هاي اجتماعی بنگاه

به طور مثال تبهکاران بر مبناي حاکمیت (قرمز شامل الگوهاي بر مبناي چهار الگوي رنگی ها الگوهاي اصلی پایدارسازي سازمان •
المللی با هرم  هاي بین به طور مثال همکاري( ، نارنجی)مثال کلیساها، هرم سلسله مراتب با فرماندهی و کنترل به طور(، کهربایی)ترین قوي

 . است) خود سازمان یافته، هدف محور و توانمندسازي اعضا(اي و فیروزه) .بینی و کنترل اهداف قابل دستیابی ،تشکیالت و پیش

ها توصـیف   گردند، به جاي وظایف نقش مدیران حذف می) درونی نوآوري از طریق پایدارسازي(اي  در الگوي فیروزه ها سازمان •

 . اند، بسیار توانمدگرا و نوآوري محورند شوند، فراتر از دستورات و فراتر از اجماع می

، توافق  توزیع اختیارات شامل اختیارات در ایفاي نقش. گردد در الگوي پایدارسازي از طریق نوآوري درونی اختیارات توزیع می   •
 . باشد ها می جمعی در امر پاسخگویی و تخصیص نقش

توانند سودآور باشند،  شوند در آینده می هایی خود پایدار از طریق درآمد محسوب می که ماهیتاً سازمان  3کسب و کار اجتماعی    •
هایشـان بـیش از    انـد و هزینـه   هاي غیر سـود ده تنهـا بـر عطایـا متکـی      در حالی که سازمان. شوند هایی را متحمل می اما در آغاز هزینه

 . باشد درآمدهایشان می

   

 

 

         

  
  

 

 

        

     
  

  

  سرعت     

  رشد سازمان از حالت کنترل کامل به وضعیت سرعت در عملیات :1نمودار شماره 
                                                        

3 Social Business   

 سازي شعبه

  ایجاد امتیاز 
 اجتماعی 

شراکت با 
  ها سایر بنگاه

شراکت با 
  ها سایر بنگاه

  منبع آزاد 

 نظارت



ها برداشته شود و امکان ربودن  ها به این معنا است که تمام اسرار موفقیت سازمان منتشر گردد ، گنترل منابع آزاد در این سازمان •
 .  همچنین باید عملیات سریع انجام شوند و توسعه در نواحی دیگر ممکن گردد. ها براي دیگران فراهم گردد ایده

 

  هاي کشوري  گزارش

با این حال بـر اسـاس نظـر    . کننده داشتند النکا دو یا چند تن شرکت برخی کشورها نظیر کشور میزبان، هندوستان ، مغولستان، سري

  .  گردد هاي کشوري ارائه شده نقل می هایی از گزارش در ادامه خالصه. برگزار کننده کارگاه از هر کشور تنها یک گزارش ارائه شد
  

  :گزارش کشوري بنگالدش 

هاي وسیع  تواند یک واحد اقتصادي فعال در تولید و توزیع کاالها و خدمات باشد، از خانوارهاي منفرد تا فعالیت یک بنگاه اجتماعی می
اي موانـع در   پـاره  ،هاي حمایتی و بازیگران متعـدد  علیرغم سیاست. زدایی و توسعه اقتصادي ایفا نماید را دربرگیرد و نقشی حیاتی در  فقر

هاي پایـه، دسترسـی بـه     هایی همچون دسترسی به اعتبارات، دسترسی به مهارت هاي اجتماعی در زمینه رینی اجتماعی توسط بنگاهکارآف
   .و دسترسی به دانش فنی وجود دارد هاي چند ملیتی اطالعات، دسترسی به شرکت

  

  )مقاله برتر(گزارش کشوري هندوستان

و   GDPهـاي تعـادل بـین رشـد      اي همچون هندوستان با فایق آمدن کشور بر چـالش  رود در کشور در حال توسعه انتظار می •
 . تضمین رشد جامع و کوشش براي مشخص ساختن مشکالت، کارآفرینی اجتماعی  پدیده بزرگی به شمار آید

توسعه و پایداري کارآفرینی روستایی در این روزها فرصتی اصلی براي مردمی است که قصد مهاجرت از روستاها را به منـاطق   •
امکانات اولیـه در  الذکر واقعیت آن است که اکثریت کارآفرینان به دلیل موجود نبودن  علیرغم موارد فوق. نیمه شهري دارند-نیمه روستایی

 . اند وزش، مشکالت مالی، توانایی فنی و محتواي ناکافی با مسائل بسیاري مواجهروستاها نظیر فقدان آم

هاي بازاریابی، امکانات  روي کارآفرینان را به ویژه در زمینه هاي همراه با کارآفرینی روستایی و مسائل پیش مقاله حاضر فرصت •

مثال مورد مطالعه از بنگاه اجتماعی موفق در کشور . کند صیف میها تو مالی، در دسترس بودن آب و برق و امانات حمل و نقل و سایر جنبه
 . در مقاله مزبور توصیف شده است

 هاي بینا فردي نظیر در زبان هندي در نمونه حاضر با اندیشه یک اجتماع با وابستگی "یک روستا"یا  "  Ek gaon"مفهوم  •

هاي عامل موبایل توزیـع خـدمات    پروژه بر اساس سیستم. گیرد ي به عاریت میاین مفهوم نام خود را از رویاهاي گاند. خانواده ارتباط دارد
 . نماید مالی در مناطق دور تحت پوشش را فراهم می



در مورد فضاي کسب و کار کشـاورزان و کارآفرینـان کوچـک نظیـر      را پروژه همچنین خدمات ارزش افزوده شخصی و محلی •
امکانات آبیاري و نهایتاً میسر نمودن شرایطی براي انتخاب آگاهانه در دیریت خاك و زراعت، مبینی آب و هوا ،  هاي جاري بازار، پیش قیمت

 . نماید میوري زراعی و تعیین زمان و مکان فروش محصوالت مهیا  کشاورزي براي ارتقاي بهره

شامل تهیه خدمات نرم افزاري براي کشاورزان، کسب و کارهاي روستایی، زنان تحت پوشش به اختصار    Ek gaon  رهیافت •
 . گردد برداران مشتاق می روستایی و جمعیت پرشماري از نیروي کاري مهاجر و بهره

اي سـالم، ارگانیـک و طبیعـی از مـزارع      از تولید مزرعهرا یک مسیر با کیفیت باال   ekgaon.comسیستم عامل متصل به بازار •
 . نماید کشاورزان کوچک به مشتریان شهرنشین فراهم می

سطح زندگی بیش از یک میلیون خانوار روستایی را ارتقا بخشیده و و به عنوان سیستم عاملی براي  Ek gaon خدمات پروژه  •
 . ت کرده استهزار خانوار کشاورز خدم 300. هزار زن و 900بیش از 

هاي تولید و تضمین محصول سالم و با کیفیت باال کمک کرده  وري کشاورزي، کاهش هزینه اي به افزایش بهره خدمات مشاوره •
 . است

کیفیـت و   تضـمین هاي  پروژه به ارتقاي پیوند کشاورزان کوجک مقیاس با بازار ، ایجاد زنجیره ارزش اضافی به واسطه سیستم •

 . ردیابی تولیدات یاري رسانده است

 .ه استمعیشت کشاورزان فقیر عمل نمودبه عنوان کاتالیزوري براي تامین مالی روستایی و در نتیجه بهبود  •

  

  گزارش کشوري اندونزي

تامین انرژي از منابع قابل احیا نظیر تهیه سوخت اتانول از روستاها در  با توجه به سابقهتجربه کشور اندونزي در مورد تامین انرژي برق 
صـندوق  نیاز تامین برق در نواحی مزبور بـر اسـاس الگـوي    . گردد پذیر می ذرت و روغن پالم به عنوان ماده اولیه سوخت بیولوژیک توجیه

ها در  هاي پروژه شامل توسعه زیرساخت فعالیت. شود دار کردن روستا پیگیري می هاي روستایی در اجراي پروژه برق ه روستایی و کاربرد بنگا
  . ها در نواحی غیر برخوردار، توسعه نواحی مرزي و توسعه جزایر کوچک و خارج از حریم است بهبود زیرساختنواحی روستایی، 

  

  گزارش کشوري مغولستان 

. کنند اند و امنیت ملی را تضمین می اجتماعیهاي اصلی براي تحقق توسعه اقتصادي و  هاي کشاورزي و غذا در مغولستان بخش بخش

هـاي کوچـک و    اي، توسعه بنگـاه  بر مبناي مواردي نظیر اجراي برنامه توسعه منطقه 2012-16هاي  برنامه عملیاتی دولت در فاصله سال
  2005کمپانی معدنی که در سال  (LLC) موسسه منبع انرژي .متوسط مقیاس، توسعه خدمات اجتماعی و اجراي نهضت سوم زراعی است

در نظر با هدف همکاري در توسعه اقتصادي اجتماعی از طریق عملیات یکپارچه استخراج ذغال سنگ تاسیس شد داراي رهیافتی بر مبناي 



هاي مسـئوالنه   تگیري از منابع و اعتقاد به منظور نمودن آثار اقتصادي و زیست محیطی در فعالی هاي آینده در بهره گرفتن انتظارات نسل
   . کسب و کار است

  

  النکا گزارش کشوري سري
هاي کوچک  هاي کشاورزان و بنگاه هاي کشاورزان، تعاونی النکا شامل سه بخش سازمان هاي اجتماعی در بخش کشاورزي سري بنگاه

هـاي   تعـاونی . باشـد  هاي خدمات داوطلبانه می هاي کشاورزان خود بر دو گونه جوامع تعاونی و سازمان سازمان. گردد و متوسط مقیاس می

هاي بخش  کسب و کارهاي انفرادي و همچنینی شرکت. هاي مردمی است هاي تضامنی محدود و تعاونی شرکت کشاورزان نیز دربرگیرنده
هاي اجتماعی در این کشور در خدمات کارآفرینی، دسترسی  بنگاه. روند هاي کوچک و متوسط مقیاس به شمار می خصوصی انواعی از بنگاه

هاي فراروي  ترین چالش با این حال عمده. باشد ار و تنظیم زنجیره ارزش داراي نقش می، دسترسی به بازبه اعتبارات ، دسترسی به فنآوري 
هاي مدیریتی، فقدان نیروي کاري ماهر و وجود  هایی نظیر دسترسی به اعتبارات ، محدودیت در کاربرد فنآوري، فقدان مهارت ها در زمینه آن

  . کند و امکانات زیرساختی خودنمایی می نیروي کار غیر ماهر و سرانجام مشکالت دسترسی به بازار
  

  گزارش کشوري تایوان  

براي  که با همکاري موسسه ملی تحقیق و توسعه تایوان"برنامه توانمدسازي صنایع دستی براي توسعه صنعت"در نمونه موسوم به 
ها شامل فازهایی نظیر فـاز آمـوزش    دورهاین . گردیدهاي تخصصی براي آموزش و توسعه صنایع دستی برگزار  دورهانجام شده  روستاییان

ها و اقدامات و سرانجام فاز انجام اقدامات  ها و جلب روسناییان به شرکت در دوره ها ، فاز برگزاري کارگاه ها و اقدامات ایجاد فعالیت تخصص
اي  روسـتا اتحادیـه   13شامل  )خش نانتوتعاونی تولید چاي قرمز در  شهرستان یوچی، ب(در مثال مورد بررسی  .باشد براي ورود به بازار می

تالش بسیاري را براي بـه روز نمـودن کیفیـت چـاي خـود ، تولیـد اسـتاندارد،         "روستا 13"مرکب از روستاهاي مزبور با عنوان تجاري 

    .کشت داشت هایی را در میزان درآمد و سطح زیر که افزایش کشاورزي ارگانیک و  یکدست کردن منابع خاص بازاریابی به عمل آوردند
  

  گزارش کشوري تایلند 

بنیاد . یک اقدام توسعه معیشت جایگزین و جامع و یکپارچه پایدار است) منطقه جنگلی و آبخیزي در تایلند( 4پروژه توسعه دوي تونگ
هدف پروژه فراهم .مذکور  اجرا نمود منطقهدر  نمونه خود رااولین پروژه  1988سال این بنیاد در  .تاسیس شد 1972در سال  5الونگ  فا  می

نیازهـاي اهـالی ،    فهـم  از این روي الگویی را براي توسعه معیشت پایدار جایگزین توسعه داد که بر که بـر . آوردن زمینه توسعه پایدار بود
نیاد در تایلند، افغانستان، میانمار هاي دیگر ب این الگو در پروژه.نماید اتصال و اشتغال تمام سطوح تاکید میاجتماعی و -هاي اقتصادي واقعیت

خودبسندگی جامعه هدف را با ایجاد درآمد و ایجاد مراکز اشتغال خودکفاي  1994-2002هاي  پروژه در فاصله سال. و اندونزي اشاعه یافت

                                                        
4Doi Tung Development Project  
5 The Mae Fah Luang Foundation (MFLF)  



بـر تقویـت    2003-2017تاکید پروژه در دوره فعالیـت  . کرد کشاوئرزي ، صنایع فرآوري کشاورزي ، صنایع دستی و گردشگري دنبال می
  . واحدهاي کسب و کار و اطمینان از تثبیت نهادهاي درآمدزا است

  

  گزارش کشوري جمهوري اسالمی ایران  

هاي اجتماعی در بخش کشاورزي جمهوري اسالمی ایران  وضعیت بنگاه"عنوان در این کارگاه با  گزارش کشوري جمهوري اسالمی 
هاي کارآفرینانه  ر جنبههاي اجتماعی در جمهوري اسالمی ایران ب د آگاهی از مزایاي گوناگون بنگاهدر گزارش آمده است با وجو. ارائه شد "

هاي اجتمـاعی روسـتایی در    بنگاه. ها براي مردم تاکید خاصی وجود دارد هاي کوچک و میان مقیاس و نقش حمایتی آن آن در قالب بنگاه
  . در جدول زیر نشان داده شده است هاي هدف گروهها بر اساس انواع و  آن بندي تقسیم .باشند کشور شامل انواع مختلفی می

  )1395(هاي هدف انواع و گروههاي اجتماعی روستایی فعال بر حسب  بنگاه: 1جدول شماره 

  گروه هدف   درصد  تعداد  نوع بنگاه اجتماعی 
 کشاورزان و خانوارهاي آنان 31 2525 هاي روستایی تعاونی
 کشاورزان  16.7 1359 روستاییهاي تولید  تعاونی
 کشاورزان 15.9 1294 هاي کشاورزي  تعاونی
 کشاورزان 0.4 30 هاي سهامی زراعی شرکت
 زنان روستایی  2.7 230 هاي زنان روستایی  تعاونی
 زنان روستایی 10.4 850 هاي اعتباري زنان روستایی صندوق
 کشاورزان 8.9 726 هاي کشاورزان انجمن
 روستانشینان 8.2 672 هاي اجتماع محور  سازمان
 هاي کشاورزان  سازمان 5.8 469 هاي بخش کشاورزي  اتحادیه

   100 8155 جمع
  

هاي  در سالدولت جمهوري اسالمی . شوند هاي اجتماعی روستایی معموال بر اساس کارکرد خود و تاثیر در کارآفرینی متمایز می بنگاه

از تجارب  هاي اطالع رسانی ه و پایگاهداهاي موفق اجتماعی الگوهاي کارآفرینی را در سطح ملی گسترش د بنگاه کوشد با شناخت میاخیر 
  . آمده است 2ها در جدول شماره  این چالش. ها وجود دارد هایی چند در راه موفقیت این بنگاه چالش . هایی فراهم آورد چنین بنگاه

  

  
  
  
  

  



  هاي اجتماعی روستایی هاي بنگاه عوامل محدود کننده و چالش : 2جدول شماره

  

  ها چالش  عوامل

  
  

  
  
  
 مالی -اقتصادي

  رکود اقتصادي  -
  قیمت فروش نازل محصوالت روستایی در بازارهاي مصرف -
  دسترسی ناکافی به سرمایه براي شروع کسب و کار -
بازاریـابی ملـی و   مسـائل  (دسترسی دشوار بـه مجـاري فـروش خـارجی و داخلـی      -

  )المللی بین
  فنآوري پایین و ضعف در دسترسی به تجهیزات و فنآوري -
  کاربرد نازل فنآوري اطالعات -
  هاي مالی و اعتباري  عدم کفایت و بی ثباتی در حمایت -
  هاي حمایتی  مسائل تجاري در تحقق سیاست -
  هاي تولیدي فعالیت هاي بانکی مورد نیاز دشواري در فراهم کردن ضامن براي وام -

 
  
  

 اجتماعی -فرهنگی 

  مقاومت اجتماعی محلی در برابر نوآوري  -
  اي هاي شبکه عملکرد پایین اجتماعات محلی در مشارکت عمومی و فعالیت -
هاي محدود  اي ، انتظارات و نقش هاي جنسیتی و برخی اعتقادات کلیشه ناهماهنگی -

  هاي زنان  کننده براي فعالیت
 

  
 فردي 

شناختی نظیر وابسته بودن، بدبینی، در مورد کار با دیگران  مسائل شخصیتی و روان -
 پذیري و انگیزه کم براي موفقیت  ، ضعف در پاسخگویی، ضعف در ریسک

  ها ضعف در دانش تخصصی و مهارت -
 

  

  گزارش کار گروهی 

و بازدیـد میـدانی کـه از یکـی از      کلیـدي، تجـارب کشـورها   بندي از مباحث سخنرانان  در آخرین روز کارگاه با هدف رسیدن به جمع
 آنگفتگو به عمل آمد که خالصه هاي اجتماعی در جنوب کشور کامبوج به عمل آمد مباحثاتی جمعی در قالب چهار گروه  هاي بنگاه نمونه

  . گردد در اینجا ارائه می

 : در بخش روستایی و کشاورزي شامل موارد زیر است ال فرضیثدر یک م براي ایجاد یک برنامه کارآفرینی هاي ضروري گام •

 . هاي غیر قابل تجزیه کاربرد بسته: مشکالتشناسایی  1

 .تقاضاي بازار بر اساسفیبر طبیعی : حل عملی مشکل مورد شناسایی راه 2

 .گران کشاورزان، واحدهاي فرآوري فروشندگان و تسهیل: شناسایی ذیربطان 3

 . ه کمک، سازمان غیر دولتی و دولتاعطا کنند: خدمات پشتیبانی مالی 4

 .هاي فرآوري و تسهیالت حمایتی ماشین: یک مرکز حمایتی براي تولید ارزش افزوده و خدمات حمایتی ایجاد 5



  .  در باب موفقیت و اثرگذاري: ها تعیین شاخص 6

 .گردد  هاي مختلف به صورت زیر عملی می در جنبه پایداري بنگاه •

 . شود از جنبه اجتماعی با ارتقاي مهارت زمینه تاثیرگذاري بر دولت محلی مهیا می 1

 . کند برداري می محیطی دوستدار  محیط بوده و از ضایعات بهره از جنبه زیست  2

     .ایجاد کننده ارزش افزوده بر تولید کشاورزان استزا و  از جنبه اقتصادي اشتغال 3

 . ل درآمد سرانه کشاورزان مشارکت کننده و میزان کاهش ضایعاتگیري شام هاي قابل اندازه شاخص 4

 . شود پایداري مالی از طرق زیر میسر میتضمین  •

 .بخشی توسط اعطا کنندگان کمک و بخشی توسط دولت :انداري بودجه راه 1

  .رود ها به کار می منافع فروش براي پوشش دادن هزینه :بندي جریان نقدي براي عملیات بودجه 2

 توسعه آینده و ارتقا  :صندوق در گردش ایجاد 3

   .اقدامات کاهش هزینه و مرکز نمایش فروش :زنجیره ارزش بازار 4

 . استراتژي مالی پایداري •

 . کند صندوق در گردش به توسعه و تثبیت کمک می 1

 و مشارکت ذینفعان شفافیت 2

 هاي دولتی   توزیع سود، افزایش حجم تولیدات، در نظر گرفتن دستورالعمل 3

  )6کامپوت استان( بنگاه مورد بازدید عناصر پایداري •

 . کاران دانش و فعالیت موروثی فلفل 1

 ).ها زمین و زیرساخت(هاي موروثی  دارایی 2

 . آموزش تضمین کیفیت و سایر امکانات تهیه شده توسط انجمن محلی تولیدي 3

 .کاران و بازار صادراتی پیوند متصل توسط انجمن محلی تولیدي بین فلفل 4

   .الزم به ذکر است که حجم تولید هنوز به اندازه تقاضاي بازار افزایش نیافته است 

 ).کامپوت استان( بنگاه مورد بازدید پایداري •

 . کاران ارتقاي اجتماعی فلفلپایداري اجتماعی با  1

 . محیطی از طریق عملیات کشاورزي ارگانیک و کاربرد ارقام بومی پایداري زیست 2

 . شود قیمت مناسب بازار  با کشاورزان در میان گذارده می  3

 ل ناحیه کامپوت فلف از تقاضا افزایش بازار؛ قیمت افزایش دلیل به درآمد افزایش مرتبط؛ هاي خانواده تعداد افزایش 4
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  گزارش بازدید  

کـاران کـامپوت در    هاي انجمن فلفـل  فعالیتاعضاي کارگاه در بازدیدي میدانی از ) 2017چهارشنبه هشتم فوریه (در روز سوم کارگاه 

و گفتگوي با رئیس انجمن  در روستاي محل فعالیت انجمن اعضاي کارگاه طی بازدید از مزارع فلفل.استان جنوبی کامپوت مشارکت نمودند
هاي  هایی از بنگاه عنوان نمونهتوانند به  هاي مذکور که می کاران کامپوت با نحوه کار در بنگاه و همچنین مدیر عامل شرکت بازرگانی فلفل

  : نکات کلیدي حاصل از بازدید میدانی در زیر آمده است. اجتماعی کشور میزبان شناخته شوند آشنا شدند

کشـاورز خـارج از انجمـن     39کـاران و   خانوار کشاورز عضو انجمن فلفـل  389هکتار اراضی و  200روستاي مورد بازدید داراي  •
 .متوسط اراضی کشاورزي نیم هکتار است .کشاورزي است

ارگانیـک بـودن   . آید هاي دائمی با ارتفاع نسبتاً زیاد به عمل می است که در بوته) اي خوشه(تولید اصلی روستا فلفل گرمسیري  •
 . ن استهاي کشت فلفل در میان کشاورزان عضو انجم از جمله ویژگی) اعم از سموم و کود(هاي شیمیایی  کشت عدم کاربرد نهاده

  

 
   هاي ریز در داخل خوشه  در شکل دانه محصول فلفل گرمسیري 

 

هاي  کشاورز صاحب زمین در عرصه هر یک از خانوارهاي. اند هاي کشت فلفل توسط الوارهاي بلند چوبی محصور گردیده عرصه  •
این موضوع به کاهش عملکرد . کشاورزان استترین چالش  هدر رفت آب هم اکنون عمده. نماید خانوادگی خود به کشت فلفل مبادرت می

فلفل پس از برداشت و در مرحله فرآوري توسط دستگاهی  محصول .متوسط هر بوته تا میزان یک و نیم کیلوگرم در سال منجر شده است



د از محصـول  در حدود چهـل درصـ  . گردد هاي ریزتري تقسیم می بر اساس مکانیسمی بسیار ساده پس از خشک شدن خرد شده و به دانه
    .گردد به برخی کشورهاي اتحادیه اروپا صادر می 7کمپوتمزبور تحت برند فلفل 

 کود انجمن بر بسیاري موارد نظیر کاشت،. نماید کاران عملیات فنی را براي به دست آوردن تولید مطلوب هدایت می انجمن فلفل  •

عالوه . من به نکات فنی توجه ننماید از انجمن اخراج خواهد شدجعضوي از اندر صورتی که . نماید دهی، آبیاري و کنترل سموم نظارت می
 .  شوند هاي دیگري نظیر سرمایه و خدمات ترویجی توسط انجمن پشتیبانی می نهادهکشاورزان از نقطه نظر بر آن 

هـاي فـروش    شرکت بر فعالیـت . دهد یک شرکت بازرگانی نیز عملیات تجاري همچون بازاریابی و خرید و  فروش را انجام می •
اي که  گردد؛ به گونه درآمد حاصل از فروش محصول بین کشاورزان، انجمن و شرکت بازرگانی تقسیم می. کند تولیدات خانوارها نظارت می

        .   به دست آوردهر خانوار کشاورز درآمدي کافی 

  

 

 هاي کشت فلفل گرمسیري نمایی از یکی از عرصه

                                                        
7 Kompot 



اي تـک   منطقـه  در وضعیت فعلـی  بنابراین. منطقه مورد بازدید از نقطه نظر معیشتی عمدتاً به تولید و فروش فلفل وابسته است •
هاي  منطقه از حیث برخی زیرساخت. وانی داردضرورت فرابخشی به معیشت کشاورزي منطقه  از این روي تنوع .رود به شمار میمحصولی 

             .ها  در توسعه معیشت پایدار موثر است تجهیز و بهبود این زیرساخت. ضروري نظیر جاده مناسب و برق دچار کمبودهایی است

      

  گیري  نتیجه – 7ج 

برابر بـا  ( 1395بهمن  22تا  18که از تاریخ  هاي اجتماعی موفق بهترین تجارب مدیریت بنگاهتحت عنوان آموزشی  در کارگاه •
گردید عنوان شد  پن پایتخت کشور کامبوج برگزار وري آسیایی در شهر پنوم هاي سازمان بهره از مجموعه کارگاه )2017ششم تا دهم فوریه 

اصـلی برطـرف کـردن     یک بنگاه اجتماعی با هـدف . تاسیس آن اجتماعی است از بنگاه اجتماعی کسب و کاري است که هدف اصلیکه 
هـاي   هاي اجتماعی شـامل گـروه   انواع گوناگون بنگاه. بنگاه اجتماعی سهم قابل توجهی در اجتماع دارد .شود مشکالت اجتماعی ایجاد می

 هاي تولیدي کشاورزي، انواعی ترکیبی مصرف کننده، شرکت-ها، جوامع تولید کننده هاي فعال در سطح روستایی، تعاونی خودیاري، کمیته
 . توان نام برد هاي خصوصی را می پشتیبانی، و بنگاه - نظیر تجربه هندوستان موسوم به شخم

هـا،   هاي سودآور،  به حرکـت درآوردن ایـده     هاي اجتماعی اغلب در مسیر کارآفرینی اجتماعی،  تجارت الکوهاي موفق از بنگاه  •
پایـدار ، پایـان دادن بـه گرسـنگی و نیـل بـه امنیـت غـذایی، افـزایش          ها، منابع و ترتیبات اجتماعی الزم براي تحول اجتمـاعی   ظرفیت
پذیر با تاکید بر نواحی  هاي آسیب هاي بومی و سایر گروه هاي روستایی به ویژه زنان،جوانان،جمعیت ، افزایش دسترسی جمعیتگذاري سرمایه

 . باشند میاردي در راستاي توانمندسازي اجتماعات محلی اي و مالی ارزان قیمت، و مو غیر برخوردار به بازارها و همچنین خدمات مشاوره

 ، هـا  نقـش تیمـی، آزادي تفکـر از چـارچوب    ، گـري  خـود اصـالح  ، هایی نظیر اشتیاق هاي کارآفرینان اجتماعی ویژگی بر فعالیت •
هـا   براي موفقیت آن  8با این حال مهیا بودن یک برنامه تجاري.  هاي اخالقی قوي حاکمیت دارند هاي موضوعی متقاطع و انگیزه مهارت

پگونه تحول ( راهبرد، بینش، ماموریت و اصول راهنما ، هایی از قبیل مسئله  عناصر برنامه تجاري شامل جنبه. داراي اهمیت بسیاري است

سـایر  . مالیه ، بودجه و پایـداري  ، هاي درونی پیشران ، الگوي نظارت و ارزشیابی(تاثیر اجتماعی و اقتصادي ، راه حل مسئله ،) ایجاد شود
 . است )هاي مردمی؛ راهبرد اجرایی و نظارت و ارزشیابی راهبرد بازاریابی؛ شراکت با سازمان ،شامل بازار هدف(عناصر 

بلند  هاي ریزي به جاي برنامه تمرکز بر کوتاه مدت  .وجود دارد هاي اجتماعی قیت بنگاهموف در مسیرچند  و مخاطراتی ها چالش •
زنان، جوانان و نظیر  پذیر هاي آسیب وجود  اقشار و  بخش و ؛هاي اجتماعی از حمله مخاطرات بنگاه کاربرد انباشته منابعمعضالت و  مدت

نظیـر  ( هـاي پایـه   مهـارت اطالعات و دانـش فنـی و    دسترسی به  معضل اعتبارات،دسترسی به  معضلها،  معلوالن با نیازهاي خاص آن
، محدودیت در کاربرد فنآوري، فقدان نیروي کاري ماهر و وجود نیروي کار غیر ماهر و سرانجام مشکالت دسترسی به )هاي مدیریتی مهارت

   . درون هاي این موسسات به شمار می از جمله چالش بازار و امکانات زیرساختی
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مبانی حقوقی و قانونی بسیاري در راستاي حمایت از  ایـن  . هاي اجتماعی متعددي در  بخش کشاورزي کشور وجود دارد بنگاه •
قیمـت    .ها وجـود دارد  هاي اقتصادي و مالی، اجتماعی و فرهنگی و فردي فراروي آن اي از چالش مجموعهبا این حال . ها وجود دارد بنگاه

فروش نازل محصوالت روستایی در بازارهاي مصرف، دسترسی ناکافی به سرمایه براي شروع کسب و کار و کاربرد نازل فنآوري اطالعات 

مقاومت اجتماعی محلی در برابر نوآوري و  عملکرد پـایین  . روند هاي مزبور در کشور به شمار می از جمله معضالت اقتصادي و مالی بنگاه
 .باشند هاي اجتماعی در کشور می هاي اجتماعی و فرهنگی بنگاه اي نیز جزء چالش هاي شبکه محلی در مشارکت عمومی و فعالیتاجتماعات 

تواننـد در مقـام    هـاي اجتمـاعی مـی    بدون تردید بنگـاه . عرضه شد در مبحث کارآفرینی در کارگاه حاضر تجارب جالب توجهی •
هـا   آنان از سرمایه اجتماعی و اعتماد محلی از سویی و مبانی قانونی و حقوقی در حمایت از آنبرخورداري . کارآفرینان محلی عمل نمایند

مندي از سرمایه اولیه براي شروع فعالیت در کنـار   با این حال بهره. هایشان قلمداد گردد تواند به عنوان نقطه اتکایی براي شروع فعالیت می
  .        رود ها به شمار می مله عوامل موفقیت آنتوانایی در تدوین یک برنامه کسب و کار از ج

چنین ساز و کارهاي . هاي اجتماعی تاکید دارد گرایانه در اداره بنگاه هاي توانمدساز و مشارکت هاي کارگاه بر کاربرد شیوه آموخته •
انگیزگـی اعضـا و    درازمـدت موجـب بـی   ایـن موضـوع در   .تر مورد عنایت قرار گرفته اسـت  ره موسسات مشابه در کشور کمامدیریتی در اد

هاي  هاي مبتنی بر تقویت مشارکت اعضا که جایگزین شیوه کارگیري رهیافت از این روي ترویج و به. برداران از خدمات آنان شده است بهره

  مدیریت از باال به پایین گردد ضرورت بسیار دارد

پایدارسازي بـر اسـاس تجـارب و    . هاي اجتماعی تاکید گردید بنگاههاي  در خالل کارگاه بر ساز و کارهاي پایدارسازي فعالیت  •

هاي مزبور منجر  رعایت این ساز و کارها به تضمین فعالیت بنگاه .تواند دربرگیرنده موارد متعددي باشد هاي ارائه شده در کارگاه می توصیه
هاي اجتماعی منجر  محیطی به تقویت جایگاه بنگاه اعی و زیستانواع مختلفی از این ساز و کارها در ابعاد مالی و اقتصادي، اجتم. شوند می
 . نمود يریز کار گیري ساز و کارهاي مزبور برنامه در هنگام تاسیس یک بنگاه اجتماعی باید در خصوص ایجاد و به. شوند می

. اند گذاتري شده برخوردار و فقیر پایههاي اجتماعی در اساس بر مبناي تقویت معیشت اقشار کم درآمد با تاکید بر جوامع غیر  بنگاه •

به این ترتیب باید به جحاي تکیه بر اهـداف   . هاي توسعه جوامع محلی در ارتباط تنگاتنگ است ها با برنامه از این روي ایجاد و توسعه آن
تجارب کشورهاي شرکت کننده در  . ها تکیه نمود درآمدزایی آن -زایی هاي اشتغال رفاهی و تبدیل این موسسات به موسسات خیریه بر جنبه

 . نماید کارگاه نیز غالباً بر همین جنبه تاکید می

پذیر  برخی اقشار کم درآمد و اغلب آسیب. یابد هاي اجتماعی با توسعه مهارتی و آموزش اعضا و جوامع هدف معنا می توسعه بنگاه •
هاي اقتصادي و معیشتی  ها و حرفه ترویج مهارتآموزي و  اي مهارته هاي  بسیار در شرکت در فعالیت همچون زنان و جوانان داراي انگیزه

 . هستند

هاي اجتماعی بایـد بـه موضـوع     هاي ضروري در حمایت از بنگاه گردد که  در کنار تمامی جنبه تجارب حاصله به ما یادآور می •
        .   ها در  تقویت زنجیره ارزش عنایت نمود مصرف و همچنین نقش آن يها به بازارها اتصال  الزم آن

  



اند، زیرا در جهت منافع اجتماعی  عیاداراي ماهیت و کارکردي اجتم کشور هاي بخش کشاورزي ها و بنگاه طیف وسیعی از تشکل •
 در کشـور  ها اي از آن پاره. کند جموعه مزبور تاکید میتجارب ارائه شده در کارگاه بر لزوم توجه به م. نمایند و صنفی جوامع هدف عمل می

ناشناخته بوده و فاقـد  هنوز ) هاي خودیاري نظیر گروه(برخی دیگر ). هاي تعاونی نظیر تشکل(باشند هاي قانونی و حقوقی می داراي جایگاه

ها در توسعه جوامع محلی  تن جایگاهی براي آنشناخت کارکرد و نقش آنان در جوامع روستایی و در نظر گرف. اند جایگاه قانونی و حقوقی 
 . تواند بسیار مهم و سازنده باشد می

حتی در صورت  تداوم . است درونی نوآوري بر مبناي هاي اجتماعی هاي نوین و به تبع آنان بنگاه الگوهاي پایدارسازي سازمان •
، ابتکار فردي به جاي توان بر محوریت نقش به جاي وظیفه محوري صرف  می در سطح یک بنگاه اجتماعی  و جایگاه آن مدیرنقش عنصر 
ها  و اختیارات  هایی توزیع و تقسیم نقش در چنین بنگاه. تاکید نمود توافق جمعی در امر پاسخگویی ها و همچنین دستورالعمل تکیه کامل به

  .   هاي اجتماعی مبادرت نماید هاي با ماهیت بنگاه مجموعه تشکلها در  تواند به ترویج و اشاعه این رهیافت می دولت. بسیار مهم است

  

  

      
 


