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 چکیده  

های سازمان  از مجموعه کارگاه  ( کارگاهی آموزشی2017ششم تا دهم فوریه  )برابر با    1395بهمن    22تا    18از تاریخ  
   های اجتماعی موفقکارگاه بهترین تجارب مدیریت بنگاه تحت عنوان وری آسیایی بهره

Workshop on the Development of Productive Rural Communities through Social Enterprises 
  در  شهر پنوم پن کشور کامبوج برگزار گردیدای  با همین عنوان  در چارچوب پروژه

هاا و هاایی از  تجاارب جهاا ی و تجاارب دو اتمبااثاف فنیب بررسااای  مو اهشااااما   روز کااری    5کاارگااه در ماد   
برای ارائه یک بر امه   های محلی و فعا یت جمعیهای مشاارکت کننده در کارگاهب بازدید میدا ی از ییی از  مو هساازمان

مدیریت دوره با آقای دکتر شایخ تنویر ثیاین  ای شارکت کنندگان بود   های کارگاه و تجارب ثرفهعم  بر اساا  آموتته
های اجتماعی در ساح  کشاورهای آسایایی و وری آسایایی بود  چهار تن از فعانن  بنگاهاز بخش کشااورزی ساازمان بهره

ها و فرصات  زیر مبادر  کرد د:  هایدر زمینه  روز کاری به ارائه مباثثی  3آفریقا در مقام مدر  و محلع کلیدی در مد   
توساعه روساتایی از یریق    ؛ها در توساعه روساتاییتجارب این بنگاه  ؛های اجتماعی در کشاورهای آسایاییهای بنگاهچا ش
ها در توساعه اجتماعا  محلی روساتایی و توا مندساازی   قش این بنگاه ؛های اجتماعی  ا دازی مدیریت و ارتقای بنگاهراه

؛ های اجتماعی در آسایا و تارج از آن  ا گوهای موفق بنگاه  ؛اجتماعی  هایگذاری او یه و مدیریت بنگاهسارمایه  ؛اقتصاادی
اجزای کلیدی یک پروژه بنگاه اجتماعی و چرته مدیریت پروژه؛ پایداری و ارتقای بنگاه اجتماعی و ساارا جام مهاهیم و 

 های اجتماعی  اصول بنگاه
ای از یک بنگاه نایق جنوبی کشاور با  مو هکنندگان در یک بازدید میدا ی یک روزه در ییی از روساتاهای مشارکت

زمان  آشانا شاد د  مابقی    های اجرایی این قبی  موسایاا ها و میاائ  و رو و چا ش  اجتماعی محلی در کشاور میزبان
های اجتماعی  توساعه بنگاهدر زمینه  کنندگان و مباثف گروهی و کارگاهی  های کشاوری شارکتدوره به اساتما  گزار 

  مصروف گردید

  

 

 مقدمه 

از مجموعه    های اجتماعی موفقبهترین تجارب مدیریت بنگاهای از کارگاه آموزشای تحت عنوان  بندی شادهمحلب ثاضار گزار  جمع

پن پایتخت (  در شاهر پنوم2017)برابر با شاشام تا دهم فوریه  1395بهمن  22تا   18وری آسایایی اسات که از تاریخ  های ساازمان بهرهکارگاه

 کشور کامبوج برگزار گردید  

تاسای  آن  از که هدف اصالییی از اقیاام کارآفرینی اجتماعی محیاوب می شاود  بنگاه اجتماعی کیاب و کاری اسات  یاجتماعی بنگاه  

بخش اصالی ساود ثاصا  از فعا یت های    شاودیک بنگاه اجتماعی با هدف اصالی بریرف کردن مشای   اجتماعی ایجاد می   اجتماعی اسات

 گردد  گذاری می ها برای گیتر  فعا یت های اجتماعی در همان بنگاه یا بنگاه های اجتماعی موجود سرمایهآن



های مشاارکت کننده ها و ساازمانهایی از  تجارب جها ی و تجارب دو تز کاری شاام  مباثف فنیب بررسای  مو هرو  5کارگاه در مد  

هاای کاارگااه و تجاارب هاای محلی و فعاا یات جمعی برای ارائاه یاک بر ااماه عما  بر اساااا  آموتتاهدر کاارگااهب باازدیاد میادا ی از ییی از  مو اه

  ای شرکت کنندگان بودثرفه

  بسااری  یا  هندوسااتانب ملو یااتانب  نئو ب بنگ د ب تایوانبویتنامب  ا دو زیب  شاارکت کنندگا ی از کشااورهای کامبوجب رهدر یول دو

در فرایندهای یادگیریب ها های شاهاهی و ساخنرا یهای کارگاهیب ارائهفیلیپینب تایلند و جمهوری اسا می ایران ضامن ثراور در  شایات

 توسا  ساخنرا ان کلیدی اساتما  چندی هایو ارائه  هایی کلیدیدر این مد  ساخنرا ی  مشاارکت  مود د تبادل تجارب و بحف و تبادل  ظر  

ری کامبوج )وابیته ودوره بود  مرکز بهرهمدیریت دار وری آسیایی عهدهآقای دکتر شیخ تنویر ثیین از دپارتمان کشاورزی سازمان بهره  شد 

در مجاور  مح  اسایان شارکت کنندگان     1میاوول اجرای دوره بود  جلیاا  در هت  نوارنبه وزار  صانایع و صانایع دساتی آن کشاور(  

های اجتماعی محلی در اسااتان  کنندگان ضاامن بازدیدی میدا ی از یک  مو ه بنگاهع وه بر آن در روز  سااوم کارگاه شاارکتبرگزار گردید 

 های زیر است: هایی در کشور میزبان آشنا شد د  گزار  ثاضر شام  بخشهایی از فعا یت چنین بنگاهمپول واقع در جنوب کشور با جنبهکا

 ای از مباثف سخنرا ان کلیدی  ت صه -1

 های کشوری شرکت کنندگان ها و گزار ترین سخنرا یبرتی از مهم  ت صه -2

 گزار  بازدید میدا ی  -3

 ف گروهی  ت صه مباث -4

 گیری  تیجه -5

 پیوست گزار   -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 LA VARRNE   



 

 مباحث سخنرانان خالصه 

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

ااسات  بر های غیر دو تی بنگاه اجتماعی  و  ترکیبی یا شایلی از بخش چهارم در کنار بخش عمومیب بخش تصاوصای و ساازمان •

درآمدزا هیاتند ؛  یهایهای اجتماعی ثرفهبنگاه باساا   ظر دکتر ویویان بانکریشانام وزیر توساعه اجتماعیب جوا ان و ورز  کشاور سانگاپور

 ها تیریه  ییتند و  باید به عحایای تیریه وابیته باشند  آن

در بازار رقابت کنند  بنابراین اشاتیا  برای  هدفی اجتماعی  هاهای اجتماعی به شایلی منصاها ه با ساایر ثرفهرود بنگاها تظار می  •

 در ا د  با این وجودهای توب ثیاتیکافی  ییات  ا رابام ما ی و ت قیت تجاری اجزای اصالی یک کیاب و کار د و برای تاسای  بنگاه

رای ذینهعاان محر  گرددب تحقق هادف کاه صااارفااد باازدهی بهاای عاادی در  هاایات باه جاای آنهاای اجتمااعی موفق بر ت ف تجاار بنگااه

 شود اجتماعی از ایجاد بنگاه پیگیری می

هایی را برای یک بنگاه اجتماعی ساااهم قاب  توجهی در اجتما  دارد  برای مثال در کامبوج پنز هزار تا واده کشااااورز  فن وری  •

 یابند    ها به کیب درآمد بانتر توفیق میها و اتصال به بازارهای فرو  آموتتند  در  تیجه آنپیشبرد تو ید بر ز ب ایجاد تعاو ی

هایی چون صانایع دساتیب ها شاام  زمینههایی تجاری در کامبوج وجود دارد  این فعا یتساازمان غیر دو تی با فعا یت 300بیش از  •

ریزی تا وادهب توسااعه روسااتاییب کشاااورزی و ا رژی تورشاایدی پذیریب فن وری ای عا ب آب ب آب آشااامید یب بهداشاات و بر امهانمهم

  گردد  می

 

های اجتماعی در آسخیا،  های بنگاهها و چالشپیدایش فرصخت  "کلیدی از کشخور میزبان تتت عنوان  یسخخنران

 تاثیر بر جوامع روستایی متلی:  

توان در  ظر گرفت   در یک های اجتماعی را میهای مادی به ساامت ارز ارز   ها از جنبش ییهی از  در کشااورهای آساایایی  •

تیریه متیی به هدایا و عحایای تیرین  هایصاندو   در قا ب  غیر ا تهاعی کام د های اجتماعیبنگاهساوی این یی  در شای  سانتی تیریه 

یک جریان درآمدزایی اضااافی  دیگری همچون هایوجود دار د  این یی  با گذر از وضااعیت های او یه با ارز  اجتماعیمبتنی بر محرک

ب  وری برای ساودآوری بنگاه ب ماموریت محیکلیه منافع  تجار مجدد  گذاریمایهب سار  %75بازار محورب تود پایداری با قوه با ساهم درآمدی زیر 

گیری کام  ا تهاعی توان  سرا جام به جهتموسایاه درآمدزای  با میاوو یت اجتماعی و یا موسایاه تیرتواها ه متیی به دارایی نروتمندان می

 رسید 

-ع تو ید کنندههاب جوامهای فعال در ساح  روساتاییب تعاو یهای تودیاریب کمیتههای اجتماعی شاام  گروها وا  گو اگون بنگاه •

های تصاوصای را پشاتیبا یب و بنگاه-های تو یدی کشااورزیب ا واعی ترکیبی  ظیر تجربه هندوساتان موساوم به شاخمب شارکتصارف کنندهم

  توان  ام برد  می



و شادن اثیاا  ا تقاد شادیدب بینش یا تمرکز بر کوتاه مد  در برابر رو دهای بلند مد ب روبرهای اجتماعی شاام   مخایرا  بنگاه •

های واقعی فن وری و بخش ا تهایی با مردم بیایار مشاتا ب دساتیابی و کاربرد فن وری مناساب ب تقویت در توزیع و کاربرد ا باشاته منابعب هزینه

 ها  چرته ثیا  آن و بانتره تانیر ثیابداری هزینه بر فعا یت

مشاارکت در پایداری )اکو وژیک و اقتصاادی( و یز شاام   های اجتماعی در آسایا  های بنگاههای موجود برای رشاد فعا یتفرصات •

های تجاری جدید های معیشاتی توب؛ گشاودن عرصاههایی فراتر از ساهامداران؛ فرصاترفاه اجتماعی؛ تو ید ساود مثبت و کاربرد آن در جهت

 های بلند پرواز( است ه میائ  بخشهایا تانیر ارتقایی ؛ ایجاد بازارهای تخصصی و سرا جام ث  کیائ  واقعی جهان )و  دیگر بنگاه

  

توسخعه روسختایی از     "تتت عنوان از آکادمی نوآوری اجتماعی اوگاندا  سخخنرانی آقای اتیین داسختین سخالبورن 

 "های اجتماعیمدیریت و ارتقای بنگاه ،اندازیطریق راه

ساااوی های تیریه غیر ا تهاعی به  کارآفرینی اجتماعی پیو دی موفق از ساااازمان ثاکی از آن اسااات که   تجربه کشاااور اوگا دا •

یک  باوگا دا در مورد جوا ان   در (SINA) ا گوی آکادمی  وآوری اجتماعیهای ساودآور  به منظور دساتیابی به انرا  اجتماعی اسات   تجار 

این ا گو انبا  کرد که به شارم وجود صاداقت و مجاز شامردن ثراور افراد ب در بعرای از اوقا   شارو  کار علیرغم جامعه مو د را شای  داد  

های پ ساتییی بازیافتی و مواد دور ریختنی برای کارهای سااتتما ی و چیاب آکادمی با اساتهاده از  بحریفقدان پول  یز امیان پذیر اسات   

تن دا ش آموز داده اساات     50هاد  آکادمی یک بنگاه تود سااازمان یافته اساات که ما ییت تود را به  کهپو   بنگاهی اجتماعی را بنیان  

در عین ثال امیان و اجازه  دهند کارها را ا جام میآ ان تود    ساازد وای توا مند میفردی و ثرفه در مراث  مختل آموزان را  آکادمی دا ش

 و مهار  و بینش نزم برای یک تجربه دست اول موفق وجود دارد   آموزان پ  از کیب دا شترک شل  برای دا ش

که از آکادمی  وآوری اجتماعی منشاعب شاده بود تود فردی  2بنگاه اجتماعی درتواسات بدون شارم  بنیا گذاردر یک  مو ه دیگر     •

از یریق بر امه ساروی  آموز   و گیری کرد از وضاعیت  اتوشاایند  به  هع تویش بهره   اویتیم و به جا ما ده از بیماری اچ آی وی بود

توا اد اغلاب پاایادارتر از تمرکز بر بر جاای  هااد  آغااز کااری کوچاک ب اماا باا رشااادی وسااایع می  ایگیاااترده  اجتمااعی  جنیااای موباایا  انر

ها برای موفقیت عواملی ثیاتی به شامار شابیه  و دساترسای بهمهار     بدر این مورد تاص  شارو  کار باشاد  درهای وسایع گذاریسارمایه

 گذاری او یه در شاارو  یک بنگاه اجتماعی اعتبارتوا ند برای ساارمایهاعتباری عمومی می  منابعتا واده ب اعتبارا  ترد و   دوسااتانبرو د   می

گذاری برای ثصاول به تانیر اجتماعی که سارمایه  های ما ی مختل شاود گزینهوقتی که یک فعا یت اجتماعی دارای کشاش می مایند    کیاب

    گردد پدیدار تواهد شددر کنار بازگشت ما ی  یز شام  میرا تر بیش

توا د  شاود و میایجاد شاعبا  کاری از کنترل تارج میتوساعه بنگاه اجتماعی  وعی تعادل بخشای میان سارعت و  ظار  اسات    •

های جدید راهبا این ثال های کلی باشاد  های ساربار در ساازمان و بان رفتن هزینهرو دی کند باشاد  رشاد انرا   یز شااید به معنی رشاد هزینه

 گردد  در ثال ظهور فراهم میهای جدید امیان کنترل بر ایدهیابند و در عین ثال وسعت بخشیدن به انرا  گیتر  می

 
2 Ask Without Shame  



هاای مرکزی فعاا یات تود بااشاااناد و دیگران را در اقتباا  و تیثیر بخشدر صاااورتی کاه کاارآفریناان اجتمااعی قاادر باه آزاد کردن   •

در آن صااور  سااریع تحقق تواهد یافت    یهای اجتماعی ثتی بدون سااازما دهی به صااورتوسااعت یابی بنگاه  بهایشااان ثمایت کنندایده

ها را اقتبا ب تلییر و تیثیر  مایند  کارآفرینان اجتماعی قدر  متحول سااتتن جوامع توا ند ایدهها برداشاته تواهند شاد و دیگران میکنترل

در سااتتارهای  ثقوقی برای یافتن سارمایه و مشاو کنند و و محلی را به جوامعی مو د دار دب اما آ ان معمون بر ت ف جریان آب شانا می

  اپورتیو جی"ا اد   مو اه موساااوم باه  هاایی وجود دار ادب اماا غاا بااد کمیاابو میاان  تجمع جوا اان مراکزبرای  شاااو اد     میدچاار مشااایا

OPPORTUNGEE"  مواد تو یدی  و با میاوو یت آزاد و فراایی برای توساعه   یافتهدهد که یک کارآفرینی اجتماعی تود ساامان  شاان می

یافته و در ما ییت و اداره کام  جوامع محلی توان توصاایه کرد که فراااهای تود سااامانگذاری هنگهت  دارد  میتا گی  یازی به ساارمایه

  روستایی برای توسعه مونرتر جوامع مو د مورد  یاز است  

 

مفاهیم و اصخو   "تتت عنوان  های پاکسختانمدیر تسخهیت  توسخعه بنگاه  الدینآقای سخید ثاق  متیسخخنرانی  

  :"های اجتماعیبنگاه

 فعا یت ایجاد سرمایه جدید تجاری برای  ی  به تلییر اجتماعی است   کارآفرینی اجتماعی •

منابع و ترتیبا  هاب هاب ظرفیتهای  وآورا ه فوری را برای میااائ  اجتماعیب و به ثرکت درآوردن ایدهث کارآفرینی اجتماعی راه •

 کند  تحول اجتماعی پایدار  تلق میاجتماعی نزم برای 

دریافت تو یدا  و تدما  شااود  ذینهعان شااام  مشااتریان که وجهی را برای کارآفرینی اجتماعی ما ییت ذینهعان را ساابب می •

 شود گیر د میهای اجتماعی را به کار میدا  و تدما  بنگاهیکنند و مصرف کنندگان که تو پرداتت می

به واساحه  های ا یاا ی( ها بر ارتقای سارمایه اجتماعی )ارز های تیریه و رفاهی  ییاتند  تمرکز آنهای اجتماعی ساازمانبنگاه •

 عی در درون اجتما  محلی است  اکارگیری یک رهیافت از پایین به بان برای  ی  به تحول اجتمبرگیری و بهتشویق مشارکت اجتماعیب در

گذاری آن  ییت  در ثا ی اما این تحون  هدف او یه از سرمایه؛یک کارآفرین تجاری ممین است تحونتی در جامعه پدید آورد  •

گذاری  ییاات  در مورد کارآفرین تجاری نرو   ید سااود د ی  او یه برای شاارو  ساارمایهاما تو ؛توا د تو ید سااود کندمیکه یک کارآفرین  

   تهمچون منهعت است د ر مورد کارآفرین اجتماعی نرو   یز  شام  تلق سرمایه اجتماعی و محیحی اس

نما؛ راهبرد) پگو ه تحول بینشب ماموریت و اصاول راه ؛میاوله هایی از قبی   شاام  جنبه (Business Plan)عناصار بر امه تجاری  •

ساایر عناصار  بودجه و پایداری    های درو ی؛ ما یه بایجاد شاود( ؛ راه ث  میاوله؛ تانیر اجتماعی و اقتصاادی)ا گوی  ظار  و ارزشایابی؛ پیشاران

 های مردمی؛ راهبرد اجرایی و  ظار  و ارزشیابی است  بازار هدف؛ راهبرد بازاریابی؛ شراکت با سازمانشام  

های موضاوعی ها؛ مهار گری؛  قش تیمیب آزادی تهیر از چارچوبکارآفرینان اجتماعی شاام  اشاتیا ؛ تود اصا   شاش ویگگی •

   باشد های ات قی قوی میا گیزهمتقایع و 

 



نقش کارآفرینان    "ت عنوان تاز موسخسخه راه ارگانیز زندگی، دهلی، هندوسختان تای آشخیش گوپتا  سخخنرانی آق

   "اجتماعی در توسعه متلی و توانمندی اقتصادی

گذاری شااام  در مواردی همچون پایان دادن به گرساانگی و  ی  به امنیت غذاییب افزایش ساارمایهاهداف عمده توسااعه پایدار   •

های اشاتلالب گیاتر  مدیریت ساا م پیاما دهابگیاتر  منابع یبیعی پایدار ب ثمایت از ا مللیب افزایش فرصاتهای بینارتقای همیاری

 باشد  اشاعه تجارب موفق در این زمینه می و دگیوچک مقیا  تا واکتوسعه جامعیت بازار در تو یدا  کشاورزان 

ساایر اهداف شاام  مهیا سااتتن آموز  کارآفرینی اعتبارا  و ساایر ملزوما ب اقداماتی برای گیاتر  دساترسای ز ان به امیا ا    •

 تو ید  ظیر زمینب سرمایه و کارآفرینی  

 واثی غیر   با تاکید برپذیر های آسایبی بومی و ساایر گروههاجمعیتویگه ز انبجوا انب  به های روساتاییجمعیت افزایش دساترسای •

های پایدار افزودن ای و ما ی ارزان قیمتب گیتر  عملی مدیریت پایدار جنگ ب توسعه رو به بازارها و همچنین تدما  مشااوره   برتوردار

  رو د  ن اهداف به شمار میهای مناسب کاربری اراضی از جمله سایر ایارز  به تو یدا  کشاورزی و ایجاد چارچوب

های  یرومند گیاترده که شاهرها و های محلی و ایجاد ارتبام درون جوامع با کارآفرینیتمرکز بر سارمایهبه   مجمع جها ی اقتصااد •

 معتقد است   ا جامدهای ارز  قوی میگردد و به ایجاد ز جیرههای کشاورزی در ارتها  را  یز شام  میرو 

های باشاند  تمرکز بر سارمایهشایوفا شاده ا دب اما قادر به رشاد در بازارهای منهصا  از ییدیگر  میهای محلی کارآفرینی و  وآوری •

 های کارآفرینی  یرومند را علیرغم کاربردهای مجزای از هم کیتر  داد محلی محی 

و  های دو تیهای بخش تصاوصای و ساییاتمتی ب بنگاههای غیر دو مجریان اهداف توساعه پایدار شاام  موسایاا  اعم از ساازمان •

  گردد می افاد یعنی کشاورزانب تو ید کنندگان صنایع دستی و فعانن

ای  های ما ی و شاابیهو مدیریتب ساارمایه  فنیدا ش  هایی با این ویگگی به ملزوماتی  ظیر  یروی ا یااا یب  برای ایجاد کارآفرینی •

 مورد  یاز است  

ملزوماا ب تمرکز بر کشااااورزی و  نتاامی قش کاارآفریناان  در توساااعاه روساااتاایی در اموری  ظیر  وآوری و تیاااهیم تجااربب   •

 های تارجیسارمایه  های درآمد زا و غیر وابیاته بهایجاد ساییاتمو   های مرتب ب دربرگیری تمام عناصار معیشاتی در قا ب بنگاهتخصا 

 یابد  مصدا  می

 های ارتقا و رشد تهیه کنید ها و  یروی ا یا ی توجه کنید و بر امهگیتر  سرمایههای موجود در تصوص ابعاد بنگاه به مدل •

 های آ ان توجه ویگهثیاا  باشاد و به تشاویق توساعه بنگاه  -ز انب جوا ان و معلونن –پذیر  یابت به  یازهای بخش آسایب  •

 مبذول دارید  

 

 



و ارتقای پایدارسخازی   "سخخنرانی آقای اتیین داسختین سخالبورن از آکادمی نوآوری اجتماعی اوگاندا تتت عنوان

 "های اجتماعیبنگاه

قرمز)به یور مثال تبهیاران بر مبنای ثاکمیت   شاام  ا گوهای  بر مبنای چهار ا گوی ر گی  هاا گوهای اصالی پایدارساازی ساازمان •

ا مللی با هرم های بینترین(ب کهربایی)به یور مثال کلییااهاب هرم سالیاله مراتب با فرما دهی و کنترل(ب  ار جی) به یور مثال همیاریقوی

 ر و توا مندسازی اعرا( است  ای)تود سازمان یافتهب هدف محو( و فیروزهبینی و کنترل اهداف قاب  دستیابی بتشیی   و پیش

ها توصاای  گرد دب به جای وظای   قش( مدیران ثذف میدرو ی  وآوری  از یریق  پایدارسااازیای )در ا گوی فیروزه هاسااازمان •

 ا دب بییار توا مدگرا و  وآوری محور د  شو دب فراتر از دستورا  و فراتر از اجما می

ب توافق  گردد  توزیع اتتیارا  شاام  اتتیارا  در ایهای  قشدر ا گوی پایدارساازی از یریق  وآوری درو ی اتتیارا  توزیع می    •

 باشد  ها میامر پاسخگویی و تخصی   قشجمعی در 

توا ند ساودآور باشاندب  شاو د در آینده میهایی تود پایدار از یریق درآمد محیاوب میکه ماهیتاد ساازمان  3کیاب و کار اجتماعی     •

هایشان بیش از درآمدهایشان ا د و هزینههای غیر سود ده تنها بر عحایا متییشو د  در ثا ی که سازمانهایی را متحم  میاما در آغاز هزینه

 باشد  می

   

 

 

         
 

  

 

 

       

    

 

 

 سرعت     

 :رشد سازمان از حالت کنتر  کامل به وضعیت سرعت در عملیا   1نمودار شماره 

 
3 Social Business    

 سازیشعبه 

 ایجاد امتیاز 

 اجتماعی 

شراکت با  

  هاسایر بنگاه

شراکت با  

  هاسایر بنگاه

  منبع آزاد 

 نظار  



ها برداشاته شاود و امیان ربودن  ها به این معنا اسات که تمام اسارار موفقیت ساازمان منتشار گردد ب گنترلمنابع آزاد در این ساازمان •

 ها برای دیگران فراهم گردد  همچنین باید عملیا  سریع ا جام شو د و توسعه در  واثی دیگر ممین گردد   ایده

 

 های کشوری گزارش

کننده داشاتند  با این ثال بر اساا   ظر ن یا دو یا چند تن شارکتبرتی کشاورها  ظیر کشاور میزبانب هندوساتان ب ملو یاتانب ساری

 گردد   های کشوری ارائه شده  ق  میهایی از گزار برگزار کننده کارگاه از هر کشور تنها یک گزار  ارائه شد  در ادامه ت صه

 

 :گزارش کشوری بنگتدش 

های وسایع توا د یک واثد اقتصاادی فعال در تو ید و توزیع کانها و تدما  باشادب از تا وارهای منهرد تا فعا یتیک بنگاه اجتماعی می

ای موا ع در پاره بهای ثمایتی و بازیگران متعددزدایی و توسااعه اقتصااادی ایها  ماید  علیرغم ساایاسااترا دربرگیرد و  قشاای ثیاتی در  فقر

های پایهب دساترسای به  هایی همچون دساترسای به اعتبارا ب دساترسای به مهار های اجتماعی در زمینهرینی اجتماعی توسا  بنگاهکارآف

  و دسترسی به دا ش فنی وجود دارد  های چند ملیتیای عا ب دسترسی به شرکت

 

 )مقاله برتر(گزارش کشوری هندوستان

و ترمین   GDPهای تعادل بین رشد ای همچون هندوستان با فایق آمدن کشور بر چا شرود در کشاور در ثال توساعها تظار می •

   رشد جامع و کوشش برای مشخ  ساتتن مشی  ب کارآفرینی اجتماعی  پدیده بزرگی به شمار آید

توساعه و پایداری کارآفرینی روساتایی در این روزها فرصاتی اصالی برای مردمی اسات که قصاد مهاجر  از روساتاها را به منایق  •

امیا ا  او یه در ا ذکر واقعیت آن اساات که اکثریت کارآفرینان به د ی  موجود  بودن  علیرغم موارد فو  یمه شااهری دار د   - یمه روسااتایی

 ا د  وز ب مشی   ما یب توا ایی فنی و محتوای  اکافی با میائ  بییاری مواجهروستاها  ظیر فقدان آم

های بازاریابیب امیا ا  روی کارآفرینان را به ویگه در زمینههای همراه با کارآفرینی روساتایی و میاائ  پیشمقا ه ثاضار فرصات •

کند  مثال مورد محا عه از بنگاه اجتماعی موفق در کشاور صای  میها توما یب در دساتر  بودن آب و بر  و اما ا  ثم  و  ق  و ساایر جنبه

 در مقا ه مزبور توصی  شده است  

 های بینا فردی  ظیردر زبان هندی در  مو ه ثاضاار با ا دیشااه یک اجتما  با وابیااتگی  "یک روسااتا"یا   "  Ek gaon"مههوم  •

های عام  موبای  توزیع تدما  پروژه بر اسااا  سااییااتمگیرد  ی به عاریت میاین مههوم  ام تود را از رویاهای گا دتا واده ارتبام دارد   

  ماید  ما ی در منایق دور تحت پوشش را فراهم می



در مورد فرااای کیااب و کار کشاااورزان و کارآفرینان کوچک  ظیر  را پروژه همچنین تدما  ارز  افزوده شااخصاای و محلی •

امیا ا  آبیاری و  هایتاد مییار  مودن شارایحی برای ا تخاب آگاها ه در دیریت تاک و زراعتب  مبینی آب و هوا ب  های جاری بازارب پیشقیمت

  ماید  میوری زراعی و تعیین زمان و میان فرو  محصون  مهیا کشاورزی برای ارتقای بهره

شاام  تهیه تدما   رم افزاری برای کشااورزانب کیاب و کارهای روساتاییب ز ان تحت پوشاش به اتتصاار     Ek gaon رهیافت •

 گردد  برداران مشتا  میروستایی و جمعیت پرشماری از  یروی کاری مهاجر و بهره

ای سااا مب ارگا یک و یبیعی از مزار  از تو ید مزرعهرا  یک میاایر با کیهیت بان   ekgaon.comسااییااتم عام  متصاا  به بازار •

  ماید  کشاورزان کوچک به مشتریان شهر شین فراهم می

ساح  ز دگی بیش از یک میلیون تا وار روساتایی را ارتقا بخشایده و و به عنوان ساییاتم عاملی برای   Ek gaon  تدما  پروژه   •

 ت کرده است  هزار تا وار کشاورز تدم 300هزار زن و   900بیش از 

های تو ید و ترامین محصاول ساا م و با کیهیت بان کمک کرده  وری کشااورزیب کاهش هزینهای به افزایش بهرهتدما  مشااوره •

 است  

کیهیت و  ترامینهای  پروژه به ارتقای پیو د کشااورزان کوجک مقیا  با بازار ب ایجاد ز جیره ارز  اضاافی به واساحه ساییاتم •

 ردیابی تو یدا  یاری رسا ده است  

 ه است معیشت کشاورزان فقیر عم   مودبه عنوان کاتا یزوری برای تامین ما ی روستایی و در  تیجه بهبود  •

  

 کشوری اندونزیگزارش  

تامین ا رژی از منابع قاب  اثیا  ظیر تهیه ساوتت اتا ول از روساتاها در    با توجه به ساابقهتجربه کشاور ا دو زی در مورد تامین ا رژی بر   

ندو  صاااگردد   یاز تامین بر  در  واثی مزبور بر اساااا  ا گوی پذیر میذر  و روغن پا م به عنوان ماده او یه ساااوتت بیو وژیک توجیه

ها در های پروژه شاام  توساعه زیرسااتتشاود  فعا یتدار کردن روساتا پیگیری میهای روساتایی در اجرای پروژه بر هروساتایی و کاربرد بنگا

 ها در  واثی غیر برتوردارب توسعه  واثی مرزی و توسعه جزایر کوچک و تارج از ثریم است  بهبود زیرساتت واثی روستاییب 

 

 گزارش کشوری مغولستان 

کنند  ا د و امنیت ملی را ترامین میهای اصالی برای تحقق توساعه اقتصاادی و اجتماعیهای کشااورزی و غذا در ملو یاتان بخشبخش

های کوچک و ایب توسااعه بنگاهبر مبنای مواردی  ظیر اجرای بر امه توسااعه منحقه 2012-16های  بر امه عملیاتی دو ت در فاصااله سااال

  2005کمپا ی معد ی که در ساال   (LLC) موسایاه منبع ا رژی  توسا  مقیا ب توساعه تدما  اجتماعی و اجرای  هرات ساوم زراعی اسات م

در  ظر با هدف همیاری در توساعه اقتصاادی اجتماعی از یریق عملیا  ییپارچه اساتخراج ذغال سانس تاسای  شاد دارای رهیافتی بر مبنای 



های میاوون ه گیری از منابع و اعتقاد به منظور  مودن آنار اقتصاادی و زییات محیحی در فعا یتهای آینده در بهرهگرفتن ا تظارا   یا 

  کیب و کار است  

 

 النکاگزارش کشوری سری
های کوچک های کشااورزان و بنگاههای کشااورزانب تعاو ین یا شاام  ساه بخش ساازمانهای اجتماعی در بخش کشااورزی ساریبنگاه

های باشااد  تعاو یهای تدما  داویلبا ه میهای کشاااورزان تود بر دو گو ه جوامع تعاو ی و سااازمانگردد  سااازمانو متوساا  مقیا  می

های بخش  کیاب و کارهای ا هرادی و همچنینی شارکتهای مردمی اسات   های تراامنی محدود و تعاو یشارکت  کشااورزان  یز دربرگیر ده

های اجتماعی در این کشاور در تدما  کارآفرینیب دساترسای رو د  بنگاههای کوچک و متوسا  مقیا  به شامار میتصاوصای ا واعی از بنگاه

های فراروی ترین چا شبا این ثال عمدهباشاد  ار و تنظیم ز جیره ارز  دارای  قش میب دساترسای به بازبه اعتبارا  ب دساترسای به فن وری 

های مدیریتیب فقدان  یروی کاری ماهر و وجود هایی  ظیر دساترسای به اعتبارا  ب محدودیت در کاربرد فن وریب فقدان مهار ها در زمینهآن

 کند  و امیا ا  زیرساتتی تود مایی می  یروی کار غیر ماهر و سرا جام مشی   دسترسی به بازار

 

 گزارش کشوری تایوان  

برای   که با همیاری موسایاه ملی تحقیق و توساعه تایوان"بر امه توا مدساازی صانایع دساتی برای توساعه صانعت"در  مو ه موساوم به  

ها شاام  فازهایی  ظیر فاز آموز  این دوره  گردیدهای تخصاصای برای آموز  و توساعه صانایع دساتی برگزار  دورها جام شاده  روساتاییان

ها و اقداما  و سارا جام فاز ا جام اقداما  ها و جلب روساناییان به شارکت در دورهها ب فاز برگزاری کارگاهها و اقداما  ایجاد فعا یتتخصا 

ای روساتا اتحادیه 13شاام    در مثال مورد بررسای )تعاو ی تو ید چای قرمز در  شاهرساتان یوچیب بخش  ا تو(   باشادبرای ورود به بازار می

ت   بیایاری را برای به روز  مودن کیهیت چای تود ب تو ید اساتا داردب کشااورزی  "روساتا 13"مرکب از روساتاهای مزبور با عنوان تجاری 

   هایی را در میزان درآمد و سح  زیر کشت داشت که افزایش اریابی به عم  آورد دارگا یک و  ییدست کردن منابع تاص باز

 

 گزارش کشوری تایلند 

بنیاد )منحقه جنگلی و آبخیزی در تایلند( یک اقدام توساعه معیشات جایگزین و جامع و ییپارچه پایدار اسات     4پروژه توساعه دوی تو س

هدف پروژه فراهم مذکور  اجرا  مود  منحقهدر    مو ه تود رااو ین پروژه  1988ساال این بنیاد در   تاسای  شاد  1972در ساال  5نو س  فا می

 یازهای اها ی ب  فهم بود  از این روی ا گویی را برای توسااعه معیشاات پایدار جایگزین توسااعه داد که بر که برآوردن زمینه توسااعه پایدار  

های دیگر بنیاد در تایلندب افلا یاتانب میا مار   ماید این ا گو در پروژهاتصاال و اشاتلال تمام ساحو  تاکید میاجتماعی و  -های اقتصاادیواقعیت

تودبیاندگی جامعه هدف را با ایجاد درآمد و ایجاد مراکز اشاتلال تودکهای   1994-2002های  وژه در فاصاله ساالو ا دو زی اشااعه یافت  پر

 
4  Doi Tung Development Project  

5 The Mae Fah Luang Foundation (MFLF)  



بر تقویت   2003-2017کرد  تاکید پروژه در دوره فعا یت کشاااوئرزی ب صاانایع فرآوری کشاااورزی ب صاانایع دسااتی و گردشااگری د بال می

 ی درآمدزا است  واثدهای کیب و کار و ایمینان از تثبیت  هادها

 

 گزارش کشوری جمهوری استمی ایران  

 "های اجتماعی در بخش کشااورزی جمهوری اسا می ایران  وضاعیت بنگاه"عنوان  در این کارگاه با   گزار  کشاوری جمهوری اسا می  

های کارآفرینا ه آن ر جنبهی ایران بهای اجتماعی در جمهوری اسا مارائه شاد  در گزار  آمده اسات با وجود آگاهی از مزایای گو اگون بنگاه

های اجتماعی روساتایی در کشاور بنگاهها برای مردم تاکید تاصای وجود دارد  های کوچک و میان مقیا  و  قش ثمایتی آندر قا ب بنگاه

 در جدول زیر  شان داده شده است   های هدفگروهها بر اسا  ا وا  و آن بندیتقییم باشند شام  ا وا  مختلهی می

 ( 1395های هدف) انواع و گروههای اجتماعی روستایی فعا  بر حس  : بنگاه1جدو  شماره 

 گروه هدف   درصد  تعداد  نوع بنگاه اجتماعی  

 کشاورزان و تا وارهای آ ان 31 2525 های روستاییتعاو ی

 کشاورزان  7/16 1359 های تو ید روستاییتعاو ی

 کشاورزان 9/15 1294 های کشاورزی  تعاو ی

 کشاورزان 4/0 30 های سهامی زراعیشرکت

 ز ان روستایی  7/2 230 های ز ان روستایی تعاو ی

 ز ان روستایی 4/10 850 های اعتباری ز ان روستاییصندو 

 کشاورزان 9/8 726 های کشاورزانا جمن

 روستا شینان 2/8 672 های اجتما  محور سازمان

 های کشاورزان  سازمان 8/5 469 های بخش کشاورزی اتحادیه

  100 8155 جمع 

 

های در ساالشاو د  دو ت جمهوری اسا می  های اجتماعی روساتایی معمون بر اساا  کارکرد تود و تانیر در کارآفرینی متمایز میبنگاه

از تجارب   های ای   رساا یه و پایگاهداهای موفق اجتماعی ا گوهای کارآفرینی را در ساح  ملی گیاتر  دکوشاد با شاناتت بنگاهمیاتیر 

 آمده است   2ها در جدول شماره   این چا شها وجود داردهایی چند در راه موفقیت این بنگاهچا ش هایی فراهم آورد  چنین بنگاه

 

 

 

 

 

 



 های اجتماعی روستاییهای بنگاهعوامل متدود کننده و چالش :   2جدو  شماره

 

 ها چالش عوامل

 

 

 
 
 
 ما ی  -اقتصادی 

 رکود اقتصادی   -
 قیمت فرو   ازل محصون  روستایی در بازارهای مصرف -
 دسترسی  اکافی به سرمایه برای شرو  کیب و کار -
دسااترساای دشااوار به مجاری فرو  تارجی و داتلی)میااائ  بازاریابی ملی و  -
 ا مللی(بین
 فن وری پایین و ضع  در دسترسی به تجهیزا  و فن وری -
  وری ای عا کاربرد  ازل فن -
 های ما ی و اعتباری عدم کهایت و بی نباتی در ثمایت -
 های ثمایتی میائ  تجاری در تحقق سیاست -
 های تو یدیهای با یی مورد  یاز فعا یتدشواری در فراهم کردن ضامن برای وام -

 

 
 
 اجتماعی -فرهنگی 

 مقاومت اجتماعی محلی در برابر  وآوری  -
 ایهای شبیهعملیرد پایین اجتماعا  محلی در مشارکت عمومی و فعا یت -
هاای ای ب ا تظاارا  و  قشهاای جنیااایتی و برتی اعتقاادا  کلیشاااه ااهمااهنگی  -

 های ز ان محدود کننده برای فعا یت
 

 
 فردی 

شااناتتی  ظیر وابیااته بودنب بدبینیب در مورد کار با میااائ  شااخصاایتی و روان -
 پذیری و ا گیزه کم برای موفقیت دیگران ب ضع  در پاسخگوییب ضع  در رییک

 هاضع  در دا ش تخصصی و مهار  -
 

 

 گزارش کار گروهی  

های و بازدید میدا ی که از ییی از  مو ه  سخنرا ان کلیدیب تجارب کشورهابندی از مباثف در آترین روز کارگاه با هدف رسیدن به جمع

در اینجا  آنگهتگو به عم  آمد که ت صااه های اجتماعی در جنوب کشااور کامبوج به عم  آمد مباثثاتی جمعی در قا ب چهار گروه بنگاه

 گردد  ارائه می

 در بخش روستایی و کشاورزی شام  موارد زیر است:  ال فرضیثدر یک م برای ایجاد یک بر امه کارآفرینی های ضروریگام •

 های غیر قاب  تجزیه  : کاربرد بیتهمشی  شناسایی  1

 تقاضای بازار  بر اسا ث  عملی مشی  مورد شناسایی: فیبر یبیعی راه 2

 گران فروشندگان و تیهی شناسایی ذیربحان: کشاورزانب واثدهای فرآوری  3

 تدما  پشتیبا ی ما ی: اعحا کننده کمکب سازمان غیر دو تی و دو ت   4

 های فرآوری و تیهی   ثمایتی یک مرکز ثمایتی برای تو ید ارز  افزوده و تدما  ثمایتی: ماشین ایجاد 5



  ها: در باب موفقیت و انرگذاری   تعیین شات  6

 گردد های مختل  به صور  زیر عملی میدر جنبه پایداری بنگاه •

 شود  از جنبه اجتماعی با ارتقای مهار  زمینه تانیرگذاری بر دو ت محلی مهیا می 1

 کند  برداری میمحیحی دوستدار  محی  بوده و از ضایعا  بهرهاز جنبه زییت  2

     ایجاد کننده ارز  افزوده بر تو ید کشاورزان است زا و به اقتصادی اشتلالاز جن 3

 گیری شام  درآمد سرا ه کشاورزان مشارکت کننده و میزان کاهش ضایعا   های قاب  ا دازهشات  4

 شود  پایداری ما ی از یر  زیر مییر میتضمین  •

 بخشی توس  دو ت بخشی توس  اعحا کنندگان کمک و  :ا داریبودجه راه 1

  رود ها به کار میمنافع فرو  برای پوشش دادن هزینه :بندی جریان  قدی برای عملیا بودجه 2

 توسعه آینده و ارتقا  ایجاد صندو  در گرد : 3

   اقداما  کاهش هزینه و مرکز  مایش فرو   ز جیره ارز  بازار: 4

   استراتگی ما ی پایداری •

 کند  صندو  در گرد  به توسعه و تثبیت کمک می 1

 و مشارکت ذینهعان شهافیت 2

 های دو تی  توزیع سودب افزایش ثجم تو یدا ب در  ظر گرفتن دستورا عم  3

  (6کامپو  استان) بنگاه مورد بازدید عناصر پایداری •

 کاران  دا ش و فعا یت مورونی فله  1

 ها( زیرساتتهای مورونی )زمین و دارایی 2

 آموز  ترمین کیهیت و سایر امیا ا  تهیه شده توس  ا جمن محلی تو یدی   3

 کاران و بازار صادراتی پیو د متص  توس  ا جمن محلی تو یدی بین فله  4

  نزم به ذکر است که ثجم تو ید هنوز به ا دازه تقاضای بازار افزایش  یافته است  

 کامپو (  استان) بنگاه مورد بازدید پایداری •

 کاران  ارتقای اجتماعی فله پایداری اجتماعی با  1

 محیحی از یریق عملیا  کشاورزی ارگا یک و کاربرد ارقام بومی  پایداری زییت 2

 شود  قیمت مناسب بازار  با کشاورزان در میان گذارده می  3

    اثیه کامپو  فله از تقاضا افزایش زار؛با قیمت افزایش د ی  به درآمد افزایش مرتب ؛ های تا واده تعداد افزایش 4

 
6 Kampot  Province  



 گزارش بازدید  

کاران کامپو  در های ا جمن فله ( اعرااای کارگاه در بازدیدی میدا ی از فعا یت2017در روز سااوم کارگاه )چهارشاانبه هشااتم فوریه  

و گهتگوی با رئی  ا جمن  در روساتای مح  فعا یت ا جمن اساتان جنوبی کامپو  مشاارکت  مود د اعراای کارگاه یی بازدید از مزار  فله 

های هایی از بنگاهتوا ند به عنوان  مو ههای مذکور که میکاران کامپو  با  حوه کار در بنگاهو همچنین مدیر عام  شاارکت بازرگا ی فله 

 ر زیر آمده است:  یا  کلیدی ثاص  از بازدید میدا ی داجتماعی کشور میزبان شناتته شو د آشنا شد د  

کشاااورز تارج از ا جمن  39کاران و تا وار کشاااورز عرااو ا جمن فله   389هیتار اراضاای و   200روسااتای مورد بازدید دارای  •

 متوس  اراضی کشاورزی  یم هیتار است  کشاورزی است 

آید  ارگا یک بودن  های دائمی با ارتها   یابتاد زیاد به عم  میای( اسات که در بوته)توشاهتو ید اصالی روساتا فله  گرمیایری   •

 های کشت فله  در میان کشاورزان عرو ا جمن است  های شیمیایی )اعم از سموم و کود( از جمله ویگگیکشت عدم کاربرد  هاده

 

 

   های ریز در دات  توشه در شی  دا ه محصول فله  گرمییری 

 

های کشااورز صااثب زمین در عرصاه ا د  هر یک از تا وارهایهای کشات فله  توسا  ا وارهای بلند چوبی محصاور گردیدهعرصاه  •

ترین چا ش کشااورزان اسات  این موضاو  به کاهش عملیرد  ماید  هدر رفت آب هم اکنون عمدهتا وادگی تود به کشات فله  مبادر  می

فله  پ  از برداشات و در مرثله فرآوری توسا  دساتگاهی   محصاول  م کیلوگرم در ساال منجر شاده اسات متوسا  هر بوته تا میزان یک و  ی



گردد  در ثدود چه  درصاد از محصاول های ریزتری تقیایم میبر اساا  میا ییامی بیایار سااده پ  از تشاک شادن ترد شاده و به دا ه

    گردد اروپا صادر میبه برتی کشورهای اتحادیه  7کمپو مزبور تحت بر د فله  

 کود ماید  ا جمن بر بیایاری موارد  ظیر کاشاتبکاران عملیا  فنی را برای به دسات آوردن تو ید محلوب هدایت میا جمن فله   •

ع وه من به  یا  فنی توجه  نماید از ا جمن اتراج تواهد شاد   ج ماید  در صاورتی که عراوی از ا دهیب آبیاری و کنترل ساموم  ظار  می

 شو د   های دیگری  ظیر سرمایه و تدما  ترویجی توس  ا جمن پشتیبا ی می هادهکشاورزان از  قحه  ظر بر آن 

های فرو  دهد  شااارکت بر فعاا یاتیک شااارکت بازرگا ی  یز عملیاا  تجااری همچون بازاریابی و ترید و  فرو  را ا جاام می •

ای که گردد؛ به گو هکند  درآمد ثاصا  از فرو  محصاول بین کشااورزانب ا جمن و شارکت بازرگا ی تقیایم میتو یدا  تا وارها  ظار  می

        هر تا وار کشاورز درآمدی کافی به دست آورد    

 

 

 های کشت فلفل گرمسیری نمایی از یکی از عرصه

 
7   Kompot 



ای تک منحقه در وضااعیت فعلی  معیشااتی عمدتاد به تو ید و فرو  فله  وابیااته اساات  بنابراین  منحقه مورد بازدید از  قحه  ظر •

های ضارور  فراوا ی دارد  منحقه از ثیف برتی زیرسااتتبخشای به معیشات کشااورزی منحقه  از این روی تنو   رودبه شامار میمحصاو ی 

             ها  در توسعه معیشت پایدار مونر است بهبود این زیرساتتضروری  ظیر جاده مناسب و بر  دچار کمبودهایی است  تجهیز و 

     

 گیری نتیجه

)برابر باا  1395بهمن   22تاا   18کاه از تااریخ  هاای اجتمااعی موفقبهترین تجاارب مادیریات بنگااهتحات عنوان آموزشااای   در کاارگااه •

گردید عنوان شاد   پن پایتخت کشاور کامبوج برگزاروری آسایایی در شاهر پنومبهرههای ساازمان از مجموعه کارگاه (2017شاشام تا دهم فوریه  

یک بنگاه اجتماعی با هدف اصالی بریرف کردن    تاسای  آن اجتماعی اسات از بنگاه اجتماعی کیاب و کاری اسات که هدف اصالیکه 

های های اجتماعی شااام  گروها وا  گو اگون بنگاهبنگاه اجتماعی سااهم قاب  توجهی در اجتما  دارد    شااودمشاای   اجتماعی ایجاد می

های تو یدی کشااورزیب ا واعی ترکیبی مصارف کنندهب شارکت-هاب جوامع تو ید کنندههای فعال در ساح  روساتاییب تعاو یتودیاریب کمیته

 توان  ام برد  های تصوصی را میو بنگاهپشتیبا یب  -  ظیر تجربه هندوستان موسوم به شخم

هاب  های ساااودآورب  به ثرکت درآوردن ایدههای اجتمااعی اغلاب در میااایر کارآفرینی اجتمااعیب  تجاار ا یوهای موفق از بنگااه  •

هااب مناابع و ترتیباا  اجتمااعی نزم برای تحول اجتمااعی پاایادار ب پاایاان دادن باه گرسااانگی و  یا  باه امنیات غاذاییب افزایش ظرفیات

پذیر با تاکید بر  واثی  های آسایبهای بومی و ساایر گروههای روساتایی به ویگه ز انبجوا انبجمعیتی جمعیتب افزایش دساترساگذاریسارمایه

   باشندمیای و ما ی ارزان قیمتب و مواردی در راستای توا مندسازی اجتماعا  محلی غیر برتوردار به بازارها و همچنین تدما  مشاوره

  ب  هاا قش تیمیب آزادی تهیر از چاارچوبب  گریتود اصااا  ب  هاایی  ظیر اشاااتیاا ویگگیهاای کاارآفریناان اجتمااعی  بر فعاا یات •

هاا برای موفقیات آن   8هاای ات قی قوی ثااکمیات دار اد   باا این ثاال مهیاا بودن یاک بر ااماه تجااریهاای موضاااوعی متقاایع و ا گیزهمهاار 

راهبرد) پگو ه تحول ب بینشب ماموریت و اصاول راهنما ب  قبی  میاوله    هایی ازدارای اهمیت بیایاری اسات  عناصار بر امه تجاری شاام  جنبه

ما یه ب بودجه و پایداری  ساایر  ب  های درو یپیشاران ب  تانیر اجتماعی و اقتصاادی)ا گوی  ظار  و ارزشایابی  ب  راه ث  میاوله  بایجاد شاود( 

 است   (های مردمی؛ راهبرد اجرایی و  ظار  و ارزشیابیراهبرد بازاریابی؛ شراکت با سازمان بشام  بازار هدف)عناصر 

بلند  هایریزیبه جای بر امه  تمرکز بر کوتاه مد    وجود دارد  های اجتماعیموفقیت بنگاه در میااایرچند   و مخایراتی  هاچا ش •

ز انب جوا ان و  ظیر   پذیرهای آسایبوجود  اقشاار و  بخش و ؛های اجتماعیاز ثمله مخایرا  بنگاه  کاربرد ا باشاته منابعمعرا    و  مد 

) ظیر  های پایهمهار ای عا  و دا ش فنی و  دسااترساای به   معراا   دسااترساای به اعتبارا ب  معراا هاب  معلونن با  یازهای تاص آن

وجود  یروی کار غیر ماهر و سارا جام مشای   دساترسای به  ب محدودیت در کاربرد فن وریب فقدان  یروی کاری ماهر و های مدیریتی(مهار 

   رو د  های این موسیا  به شمار میاز جمله چا ش بازار و امیا ا  زیرساتتی

 
8 Business Plan  



های اجتماعی متعددی در  بخش کشااورزی کشاور وجود دارد  مبا ی ثقوقی و قا و ی بیایاری در راساتای ثمایت از  این بنگاه •

قیمات    هاا وجود دارد هاای اقتصاااادی و ماا یب اجتمااعی و فرهنگی و فردی فراروی آنای از چاا شمجموعاهاین ثاال  هاا وجود دارد  باا بنگااه

فرو   ازل محصاون  روساتایی در بازارهای مصارفب دساترسای  اکافی به سارمایه برای شارو  کیاب و کار و کاربرد  ازل فن وری ای عا   

مقاومت اجتماعی محلی در برابر  وآوری و  عملیرد پایین رو د   مزبور در کشاور به شامار می هایاز جمله معرا   اقتصاادی و ما ی بنگاه

  باشندهای اجتماعی در کشور میهای اجتماعی و فرهنگی بنگاهای  یز جزء چا شهای شبیهاجتماعا  محلی در مشارکت عمومی و فعا یت

توا ناد در مقاام  هاای اجتمااعی میعرضاااه شاااد  بادون تردیاد بنگااه  در مبحاف کاارآفرینی در کاارگااه ثااضااار تجاارب جاا اب توجهی •

ها کارآفرینان محلی عم   مایند  برتورداری آ ان از سااارمایه اجتماعی و اعتماد محلی از ساااویی و مبا ی قا و ی و ثقوقی در ثمایت از آن

مندی از سارمایه او یه برای شارو  فعا یت در کنار داد گردد  با این ثال بهرههایشاان قلمتوا د به عنوان  قحه اتیایی برای شارو  فعا یتمی

 رود         ها به شمار میتوا ایی در تدوین یک بر امه کیب و کار از جمله عوام  موفقیت آن

چنین سااز و کارهای  دارد   های اجتماعی تاکیدگرایا ه در اداره بنگاههای توا مدسااز و مشاارکتهای کارگاه بر کاربرد شایوهآموتته •

ا گیزگی اعرااا و این موضااو  در درازمد  موجب بیتر مورد عنایت قرار گرفته اساات ره موساایااا  مشااابه در کشااور کمامدیریتی در اد

های وههای مبتنی بر تقویت مشاارکت اعراا که جایگزین شایکارگیری رهیافتبرداران از تدما  آ ان شاده اسات  از این روی ترویز و بهبهره

  مدیریت از بان به پایین گردد ضرور  بییار دارد

های اجتماعی تاکید گردید  پایدارسااازی بر اسااا  تجارب و های بنگاهدر ت ل کارگاه بر ساااز و کارهای پایدارسااازی فعا یت  •

های مزبور منجر کارها به ترامین فعا یت بنگاهرعایت این سااز و   توا د دربرگیر ده موارد متعددی باشاد های ارائه شاده در کارگاه میتوصایه

های اجتماعی منجر محیحی به تقویت جایگاه بنگاهشاو د  ا وا  مختلهی از این سااز و کارها در ابعاد ما ی و اقتصاادیب اجتماعی و زییاتمی

  مود   یریزمزبور بر امهکار گیری ساز و کارهای شو د  در هنگام تاسی  یک بنگاه اجتماعی باید در تصوص ایجاد و بهمی

  ا دگذاتری شدههای اجتماعی در اساا  بر مبنای تقویت معیشت اقشار کم درآمد با تاکید بر جوامع غیر برتوردار و فقیر پایهبنگاه •

به این ترتیب باید به جحای تییه بر اهداف  های توسااعه جوامع محلی در ارتبام تنگاتنس اساات   ها با بر امهاز این روی ایجاد و توسااعه آن

ها تییه  مود  تجارب کشاورهای شارکت کننده در  درآمدزایی آن -زاییهای اشاتلالرفاهی و تبدی  این موسایاا  به موسایاا  تیریه بر جنبه

  ماید   یز غا باد بر همین جنبه تاکید می  کارگاه

پذیر یابد  برتی اقشاار کم درآمد و اغلب آسایبهای اجتماعی با توساعه مهارتی و آموز  اعراا و جوامع هدف معنا میتوساعه بنگاه •

های اقتصاادی و معیشاتی  رفهها و ثترویز مهار آموزی و های مهار های  بیایار در شارکت در فعا یتهمچون ز ان و جوا ان دارای ا گیزه

 هیتند  

های اجتماعی باید به موضو  اتصال  های ضروری در ثمایت از بنگاهگردد که  در کنار تمامی جنبهتجارب ثاصله به ما یادآور می •

        ها در  تقویت ز جیره ارز  عنایت  مود    مصرف و همچنین  قش آن یها به بازارهانزم آن

 



ا دب زیرا در جهت منافع اجتماعی عیادارای ماهیت و کارکردی اجتم کشاور های بخش کشااورزیها و بنگاهشای یی  وسایعی از ت •

 در کشااور هاای از آنکند  پاره مایند  تجارب ارائه شااده در کارگاه بر  زوم توجه به مجموعه مزبور تاکید میو صاانهی جوامع هدف عم  می

 اشااناتته بوده و فاقد های تودیاری( هنوز های تعاو ی(  برتی دیگر ) ظیر گروهباشااند) ظیر تشاای های قا و ی و ثقوقی میدارای جایگاه

ها در توساعه جوامع محلی ا د  شاناتت کارکرد و  قش آ ان در جوامع روساتایی و در  ظر گرفتن جایگاهی برای آنجایگاه قا و ی و ثقوقی  

 بییار مهم و ساز ده باشد   توا دمی

  ثتی در صاور   تداوم اسات  درو ی  وآوری بر مبنای های اجتماعیهای  وین و به تبع آ ان بنگاها گوهای پایدارساازی ساازمان •

 ب ابتیار فردی به جایتوان بر محوریت  قش به جای وظیهه محوری صرف می در ساح  یک بنگاه اجتماعی   و جایگاه آن مدیر قش عنصار 

ها  و اتتیارا  هایی توزیع و تقیایم  قشتاکید  مود  در چنین بنگاه  توافق جمعی در امر پاساخگویی ها و همچنیندساتورا عم   تییه کام  به

  های اجتماعی مبادر   ماید    های با ماهیت بنگاهها در مجموعه تشی توا د به ترویز و اشاعه این رهیافتمی دو تبییار مهم است  

 

 

     

 


