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نقش نهادهاى مدنى درتوسعه كارآفرينى اجتماعى

سخن نخست

سازمان هاى مردم نهاد مجموع نهادهايى است كه حوزه اى از روابط اجتماعى را با «هويتى خودجوش 
و داوطلبانه» و به صورت غيردولتى و با قصد انتفاع اجتماعى تشكيل مى دهند. اين سازمان ها در مسير 

توسعه خود سه مرحله را طى كرده اند:

مرحله اول: تمركز بر خدمات امدادرسانى و كمك به رفاه اجتماعى به صورت مستقيم به نيازمندان و 
مستمندان

مرحله دوم: شكل گيرى نهادهاى غيررسمى مستقل محلى و باهدف تأمين نياز ها و امكانات جوامع 
محلى ازجمله مساجد، تكايا، هيئت هاى مذهبى و صندوق هاى قرض الحسنه محلى

نهادهاى مدنى
حدفاصل دولت و جامعه

 فيروزه صابر
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مرحله سوم: شكل گيرى سازمان هاى رسمى و توسعه نظام هاى پايدار حول مأموريت و اهداف خاص
شايد بتوان گفت كه بهترين و روشن ترين نقش سازمان هاى مردم نهاد «حدفاصل قرار گرفتن دولت و 
جامعه» است. در اين حدفاصل چند نقش را مى توانند ايفا كنند. كمك به «ارتقاى سطح آگاهى اجتماعى»، 
«كاهش آسيب هاى اجتماعى»، «توسعه كمى و كيفى خدمات اجتماعى»، «تأمين امنيت انسانى» و 

«توسعه محلى و ملى».

اما واقعيت آن است كه تحقق اين فرايند از يك سو نيازمند توان افزايى نهادهاى مدنى است و از ديگر سو 
همراهى بخش خصوصى و بسترسازى بخش دولتى را مى طلبد.

در اين مسير سازمان هاى مردم نهاد سه اقدام اساسى پيش رو خواهند داشت: نخست، توسعه ظرفيت 
مديريت حرفه اى، دوم تقويت بنيه كار شناسى و سوم اعتمادسازى در جامعه

با چنين شرايطى خواهند توانست با بخش خصوصى تعامل و همكارى مستمر و پايدارى دراين باره 
داشته باشد. بنگاه هاى اقتصادى نيز واقف به ضرورت كاهش آسيب هاى اجتماعى و توسعه محلى هستند. 
در بخش خصوصى «مسئوليت اجتماعى شركتى» خود را در درون و بيرون كسب وكار نمايان مى سازد. 
مسئوليت اجتماعى شركتى به معنى مجموعه تعهدات داوطلبانه صاحبان سرمايه و بنگاه هاى اقتصادى 

در جهت حفظ، امنيت و كمك به جامعه اى است كه در آن حيات اقتصادى دارند.
اقداماتى همچون توسعه مشاركت اجتماعى بخش خصوصى در اداره جوامع محلى، نهادينه سازى فرهنگ 
خدمات داوطلبانه در بنگاه هاى اقتصادى، كمك به كاهش آسيب هاى اجتماعى، مراقبت از محيط زيست، 
كمك به توسعه آموزش هاى عمومى و سالمت جامعه در دامنه مسئوليت اجتماعى شركتى تعريف مى شود.

دولت نيز سه نقش عمده مى تواند ايفا كند.
- انتقال تدريجى خدمات اجتماعى (عام المنفعه) به نهادهاى مدنى

- كمك به تثبيت موقعيت قانونى سازمان هاى مردم نهاد
- بهبود محيط قانونى نهادهاى مدنى

و كمك به رشد آن ها در محيط آرام، امن و حركت زا
پيوند منطقى بين سازمان هاى مردم نهاد با دو عنصر بخش خصوصى و دولت كمك به هم افزايى و 

تجميع منابع در مسير توسعه محلى و ملى خواهد كرد.
ازاين رو مى طلبد كه سازمان هاى مردم نهاد با توسعه قابليت هاى خود در پى آن باشند تا هويت و قدرت 
اجتماعى خود را تثبيت و افزون كنند تا بتوانند به نيازهاى جامعه پاسخگو باشند و با تأثيرگذارى و توسعه 

اصل مشاركت پذيرى، اجتماع را نيز با خود همراه سازند.
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مقاله

سازمان هاى غيردولتى يا مردم نهاد
 (Non Governmental Organization - NGO) سازمان هاى مردم نهاد يا سمن
به اشكال و انحاى مختلف در سراسر جهان استفاده مى شود و با توجه به بافت 
كالمى كه در آن مورد استفاده قرار گرفته، به انواع گوناگون سازمان ها اشاره 
مى كند. سازمان مردم نهاد يا سمن به سازمانى اشاره مى كند كه مستقيما بخشى 
از ساختار دولت محسوب نمى شود اما نقش بسيار مهمى به عنوان واسطه بين 
فرد فرد مردم و قواى حاكم ايفا مى كند. به طور كلي تعريف پذيرفته شده از 
يك NGO عبارت است از: سازماني درگير فعاليت هاي توسعه كه به وسيله 
حكومت ايجاد نشده است .NGOها جامعه مدني نيستند بلكه آنها به عنوان 
متصل كننده ، ميانجي و بيان كننده منافع شهروندان از طريق گفتمان و نقد از 
سيستم اجتماعي خدمت مي كنند. همان طور كه سازمان هاي غير دولتي عقايد 
شهروندان را بيان مي كنند و بين دولت و افراد خصوصي قرار مي گيرند بخشي 
از جامعه مدني هستند. سازمان هاى مردم نهاد براى رسيدن به اهداف گوناگونى 
فعاليت مى كنند و معموال در جهت پيشبرد اهداف اعضا در حركت هستند. براى 
مثال مى توان به بهبود وضعيت محيط زيست، تشويق گروه ها و مردم به رعايت 
محسط زيست، باال بردن سطح رفاه اقشار محروم و آسيب پذير يا مطرح ساختن 
يك برنامه مشترك و دسته جمعى اشاره كرد. تعداد اين قبيل سازمان ها بسيار 
زياد است و اهداف آنها طيف وسيعى از موقعيت هاى سياسى و اجتماعى را در 
بر مى گيرد. بديهى است هر مؤسسه يا بنياد غيردولتى با توجه به نياز اعضاى 
خود، موضوع فعاليت مشخصى را پى مى گيرد؛ موضوعاتى مانند دين، آموزش، 
بهداشت، محيط زيست، اشتغال، فرهنگ، هنر، جوانان، كودكان، زنان، سالمندان 

يا موضوعات تخصصى و علمى.
بر اساس ماده يك آيين نامه اجرايى «تاسيس و فعاليت سازمان هاي مردم 
نهاد» مصوب هيات دولت در تاريخ 84/5/8، سازمان غيردولتى به تشكل هايى 
اطالق مى شود كه گروهى از اشخاص حقيقى يا حقوقى غيرحكومتى به صورت 
داوطلبانه با رعايت مقررات مربوط تأسيس شده و داراي اهداف غيرانتفاعى 
و غيرسياسى است. به موجب اين آيين نامه عناوين «جمعيت» ، «انجمن» ، 
«كانون»، «مركز»، «گروه»، «مجمع»، «خانه»، «مؤسسه» و نظائر آن مى تواند 

به جاي واژه «سازمان» در نام گذاري به كار گرفته شوند . واژه «غيردولتى» به 
اين معناست كه دستگاه هاي حكومتى در تأسيس و اداره سازمان دخالت نداشته 
باشند. مشاركت مقامات و كاركنان دولتى در تأسيس و اداره سازمان، در صورتى 
كه خارج از عنوان و سمت دولتى آنان باشد، مانع وصف غيردولتى سازمان نخواهد 
بود . اهداف غيرانتفاعى عبارتست از عدم فعاليت هاي تجاري و صنفى انتفاعى 
به منظور تقسيم منافع آن بين اعضاء، مؤسسان، مديران و كاركنان سازمان . 
داوطلبانه به معناي مشاركت و تأسيس و اداره سازمان بر اساس اصل آزادي 

اراده اشخاص است .
 بسيارى از سازمان هاى مردم نهاد غير انتفاعى هستند. بودجه اين سازمان ها 
از طريق كمك هاى مردمى يا سازمان هاى دولتى تأمين مى شود. بعضى از 
سازمان هاى مردم نهاد نيمه مستقل وظايف و كارهاى دولتى را نيز انجام مى دهند. 
برخى از اين سازمان ها هيچ عالقه اى به سياست ندارند؛ اين در حالى است كه برخى 
از آنها به منظور تأمين منافع اعضاى خود صرفا به البى گرى در دولت مى پردازند.
سازمان هايي كه در يك كشور «سازمان هاي غيردولتي» ناميده مي شوند، به 
داليلي كه براي ما مشخص نيست، در برخي كشورهاي ديگر «سازمانهاي 
داوطلب» يا «سازمان هاي غيرانتفاعي» ناميده مي شوند. سازمان هاي غيردولتي، 
عناوين و اسامي مختلفي دارند و در نقاط مختلف دنيا با عناوين خاصي مورد 
شناسايي قرار مي گيرند. جدول زير تنوع اين نوع سازمان ها و عالئم اختصاري 

آنها را نشان مي دهد.
عنوان اختصاري عنوان انگليسي عنوان فارسي

CSOs Civil society organizations  سازمان هاي جامعه مدني

GONGOs Government_ organized NGOs سازمان هاي غير دولتي دولت ساخته

GSOs Grassroots support organization   سازمان هاي حامي توده عوام

ICVA International council for voluntary agencies شوراي بين المللي آژانس هاي داوطلبانه     

CBOs Community_ based organization (سازمان هاي غير دولتي جامعه مدار( محلي

زينب غفوري
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بانك جهاني سازمان هاي غيردولتي را اين 
چنين تعريف مي كند: سازمان هاي خصوصي 
كه فعاليت هايي را در مورد كاهش امراض، 
ارتقاء منافع و مصالح فقراء ، حفظ محيط 
زيست، ارائه خدمات اجتماعي اساسي يا 

توسعه اجتماعي انجام مي دهند.
 از نظر USAID ( آژانس توسعه بين المللي 
در آمريكا ) سازمان هاي غيردولتي عبارتند از :
• سازمان هايي كه خدمات ارائه مي دهند. 

همانند سازمان هايي كه براي بهبود زندگي كودكان خدمات آموزشي ارائه 
مي كنند. يا برنامه هاي اعتباري براي شركت هاي كوچك ارائه مي دهند.

• سازمان هايي كه از اهداف خاص توسعه همچون خدمات برنامه ريزي 
خانواده يا زير ساخت هاي توسعه يا قوانين معافيتي براي شركت هاي 

كوچك حمايت مي كنند. 
• سازمان هايي كه از اصالحات سياسي و اجتماعي 

همچون حفظ امنيت و محيط زيست حمايت مي كنند.
• سازمان هايي كه مسائل و مشكالت توسعه همچون فقر 
يا بي اعتنائي به محيط زيست را تجزيه و تحليل مي كنند.
بانك جهاني در طبقه بندي سازمان هاي غيردولتي به دو 

نوع سازمان غيردولتي اشاره مي كند؛

    سازمان هاي غيردولتي اجرايي( عملياتي)  
:operational

كه هدف اصلي شان طراحي و اجراي پروژه هاي مرتبط با توسعه است.
  advocacy سازمان هاي غيردولتي حمايتي   

كه هدف اصلي شان دفاع يا ارتقاء موضوعي خاص و تأثير گذاري بر سياست ها 

ا ا ل غ ا ا ا ا ك كا ا ك ك
سـازمان هاى  بودجـه 
غيردولتـى عمدتًا به سـه 
طريق تأمين مى شود:كمك 
كمـك  خصوصـى،  بخـش 
بخـش عمومـى و درآمـد 

سازمان هاى غيردولتى

 افزايش محبوبيت به كسب درآمد حاصل از كار، سبب شده است تا تعداد بيشترى 
از سازمان هاى غيرانتفاعى، توسعه خودشان را به سمت فعاليت هاى كسب و كارانه 
ببرند تا بتوانند درآمدهاى بودجه اى را براى مجموعه خود فراهم آورند
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و رويه هاي بانك جهاني است.
كالرك شش نوع طبقه بندي را درباره فعاليت  هايي كه NGOsانجام  مي دهند  

ارائه مي كند:
1- سازمان هاي رفاهي

2- سازمان هاي فعال در زمينه نوآوري هاي فني
3- پيمانكاران خدمات دولتي كه همكاري تنگاتنگي بادول كشورهاي جنوب 

و سازمان هاي امدادي رسمي دارند.
4- سازمان هاي توسعه كه در خصوص خودياري، توسعه اجتماعي و ايجاد 

دموكراسي در ميان جوامع فقير فعاليت مي كنند.
5- سازمان هاي توسعه فقراء كه اعضاي آنها از كمك ذيگر سازمان ها 

برخوردارند.
6- گروه ها يا شبكه هاي حمايتي كه سازمان هاي 

غيردولتي بدون پروژه هاي عملياتي هستند.

تاريخچه
اگرچه انجمن هاى داوطلبانه شهروندان در سراسر 
تاريخ وجود داشته اند اما سازمان هاى غيردولتى 
در 2قرن اخير توسعه يافته اند. يكى از نخستين 
سازمان هاى اين چنينى، صليب سرخ جهانى است 
كه در سال 1863 تأسيس شد. عبارت «سازمان هاى 
غيردولتى» با تأسيس سازمان ملل متحد در سال 
1945 به وجود آمد. سازمان هاى غيردولتى در نيمه 
دوم قرن بيستم به طور فزآينده اى در همه نقاط 
جهان گسترش يافته اند، فرايند جهانى سازى موجب 

اهميت يافتن سازمان هاى مردم نهاد شد. امكان حل خيلى از مشكالت توسط 
دولت يك كشور وجود نداشت. معاهدات بين المللى و سازمان هاى بين المللى از 
قبيل سازمان تجارت جهانى بيش از حد بر منافع مؤسسات مالى بزرگ متمركز 
بودند. از ين رو در براى متعادل كردن اين روند، سازمان هاى غيردولتى با تأكيد 
بر مسائل بشردوستانه و كمك به توسعه تأسيس شدند كه نمونه بارز آن اجالس 
اجتماعى جهان است كه هر ساله در ماه ژانويه در داووس برگزار  شده و رقيب 

اجالس اقتصادى جهان محسوب مى شود.
اين سازمان ها با احساس مسئوليت نسبت به مشكالت جامعه خويش تالش 
كرده اند در زمينه هايى همچون امور خيريه، كمك هاى انسان دوستانه، 
آسيب هاى اجتماعى، دفاع از حقوق كودكان و زنان، حقوق بشر و محيط زيست 
و فعاليت هاى بهبود و توسعه به همراه دولت ها حركت كنند و تسهيل كننده 
فرآيندهاى تحول اجتماعى، اقتصادى، سياسى، فرهنگى، ادارى، حقوقى، 

قانونى و غيره در سطوح گروه ها و نهادها و افراد جامعه باشند.
3 سه مرحله يا دوران تكامل سازمان هاي غيردولتي توسط كورتون (1990) در 
نوشته اي تحت عنوان «سه دوره شكل گيري فعاليت هاي داوطلبانه» شناسايي 

شده است. در مرحله اول، نوع خاصى از سازمان هاى مردم نهاد شكل گرفتندكه 
بر امدادرسانى و رفاه متمركز بودند و مستقيما به افراد ذى نفع خدمات امدادى 
ارائه مى كردند. توزيع غذا، تأمين پناهگاه و ارائه خدمات بهداشتى نمونه هايى از 

خدمات اين قبيل سازمان هاى مردم نهاد بود.
در مرحله دوم از تكامل، سازمان هاى مردم نهاد از لحاظ وسعت و اندازه كوچك تر 
شده و به مجموعه هاى مستقل و خودكفاى محلى تبديل شدند. سازمان هاى 
مردم نهاد در اين مرحله، امكانات جوامع محلى را گسترش دادند تا بتوانند با 
«اقدامات محلى مستقل» نيازهاى آنها را برآورده سازند. در مرحله سوم سعى 
دارند در سطح ملى و بين المللى تغييراتى به وجود آورند و به تدريج اين سازمان 
از سازمان مردم نهاد امدادرسان به سازمان مردم  نهـــاد تــــوسعـه و آبـادانى 

تغيير ماهيت داد.
لتى  و د ى غير ن ها ما ز 1970 سا خر دهه  ا و ا
ارتباط چندانى با امور مربوط به توسعه نداشتند، 
سازمان هاى غيردولتى بازيگرانى تلقى مى شدند كه 
در زمنيه امور رفاهى و مسائل اضطرارى تخصص 
داشتند و خدماتى عرضه مى كردند.  از دهه 1980 به 
بعد تغييرات زيادى در اندازه و اهميت سازمان هاى 
غير دولتى به وجود آمد و در اين زمان بود كه اين 
سازمان ها از نظر اقدامات و مباحث توسعه اى نقش 
محورى يافتند. در حقيقت صاحب نظران اعتقاد 
دارند كه سازمان هاى غير دولتى نشانه اى از يك 
گزينه توسعه هستند و احتمال دستيابى به توسعه را 

در مقايسه با گذشته افزايش داده اند.
سازمان هاى غيردولتى در تمام سطوح محلى، 
ملى و بين المللى موفقيت آميز بودن عمليات خود را نشان داده اند. سازمان هاى 
غيردولتى با مرتبط ساختن اقدامات خود در سطح محله و منطقه با اقدامات 
و فعاليت هاى ملى كشورى و فرامرزى مى توانند خود را با نهادهاى بزرگتر 
پيوند دهند و در اين ارتباط عالوه بر حفظ منافع و حقوق محلى و منطقه اى بر 
تصميمات و سياست هاى كلى جامعه و كشور و به تبع آن سياست هاى جهانى اثر 
بگذارند و تخصيص منابع خود را بهينه سازند. سازمان هاى غيردولتى با استقرار 
در محله ها و مناطق موجب توسعه و رشد يافتگى اجتماعى و سياسى مردمان 
محل مى گردند، افزون بر اين افراد منطقه با عضويت در اين گونه سازمان ها از 
شيوه ها و روش هاى مشاركت در امور آگاه مى شوند و نوعى تمرين مشاركت را 
انجام مى دهند كه آنان را به اعضاى فعال جامعه تبديل مى كند. اين مشاركت 
همچنين در تقويت احساس مسئوليت افراد جامعه نسبت به سرنوشت محله، 
منطقه و كشور موثر است. سازمان هاى غيردولتى معموال آشنايى بيشترى با مردم 
و شرايط محلى دارند و از انعطاف پذيرى بيشترى در روش هاى تصميم گيرى 
داخلى برخوردارند. اين سازمان ها همچنين در جلب نظر افراد مشمول برنامه و 

ترغيب آنها به مشاركت موفق تر عمل مى كنند.

 سـازمان هاى غيردولتى با 
اقدامات  سـاختن  مرتبـط 
محلـه  سـطح  در  خـود 
و  اقدامـات  بـا  منطقـه  و 
فعاليت هاى ملى كشـورى 
و فرامـرزى مى توانند خود 
را با نهادهاى بزرگتر پيوند 

دهند
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تامين بودجه
بودجه سازمان هاى غيردولتى عمدتًا به سه طريق تأمين مى شود:

1. كمك بخش خصوصى: قسمت اعظم بودجه اين سازمان ها از طريق 
كمك اشخاص حقيقى يا حقوقى خصوصى مانند شركت هاى تجارى تأمين 

مى شود.
2. كمك بخش عمومى: بخش ديگرى از بودجه سازمان هاى غيردولتى 
از سوى دولت ها يا سازمان هاى بين المللى تأمين مى شود، كمك دولت ها و 
سازمان هاى بين المللى به سازمان هاى غيردولتى به اشكال مختلفى صورت 

مى گيرد كه مهمترين آنها عبارتند از:
• مشاركت مالى در اجراى طرح هايى كه از سوى سازمان هاى غيردولتى 

پذيرفته شده اند.
• مشاركت مستقيم دولت ها و سازمان هاى 
بين المللى در اجراى طرح هاى سازمان هاى 

غيردولتى
• كمك مستقيم: شكل ديگرى از كمك به 
سازمان هاى غيردولتى از طرف بخش عمومى 
به خصوص دولت ها، اعطاى كمك هاى ساليانه 
است، اين امر بدين شكل تحقق مى يابد كه 
دولت ها در بودجه ساالنه خود رديفى براى 
زمان هاى غيردولتى در نظر  كمك به سا

مى گيرند.
• واگذارى اجراى طرح ها به سازمان هاى 
غيردولتى: نوع ديگرى از اين نوع كمك هاست. 
مهمترين معيار براى انتخاب يك سازمان 

غيردولتى براى اجراى طرحى صالحيت آن سازمان در قلمرو مورد نظر 
است.

• اتخاذ تدابير مالى به نفع سازمان هاى غيردولتى: برخى دولت ها شكل 
ديگرى از كمك به سازمان هاى غيردولتى را ايجاد نموده اند كه همانا 
اعطاى تسهيالتى به سازمان هاى غيردولتى براى جمع آورى اعانه و كمك 
از بخش هاى مختلف جامعه است. اين كمك در قالب اعطاى امتيازات مالى 
به اشخاص حقيقى يا حقوقى خصوصى است كه به سازمان هاى غيردولتى 

كمك مى كنند. 
3. درآمد سازمان هاى غيردولتى: منبع ديگر تأمين هزينه هاى سازمان هاى 
غيردولتى فعاليت خود اين سازمان هاست. اين منبع معموًال اختصاص به 
جمع آورى اعانه ها و كمك ها به طور مستقيم دارد. سازمان هاى غيردولتى براى 
اين مورد معموًال از تحريك افكار و احساسات عمومى با نمايش فيلم و يا ايراد 

سخنرانى استفاده مى كنند. 
در مجموع مى توان گفت، بخش اعظمى از بودجه سازمان هاى مردم نهاد از محل 
حق عضويت در سازمان، فروش محصوالت (تجارى) كاال و خدمات، كمك هاى 

مالى اعطا شده توسط مؤسسات بين المللى يا دولت ها و كمك هاى مردمى تأمين 
مى شود. اگرچه اصطالح «سازمان هاى مردم نهاد» تلويحا بيانگر استقالل اين 
سازمان ها از دولت است، برخى از سمن ها به منظور تأمين بودجه مورد نظرشان 

وابستگى شديدى به دولت دارند. 

مديريت سازمان هاى غيردولتى
دو روند مديريتى پيوند ويژه اى با سازمان هاى مردم نهاد دارند؛ مديريت تنوع و 
مديريت مشاركتى. مديريت تنوع با فرهنگ هاى گوناگون سرو كار دارد. چنين 
گفته مى شود كه شيوه مديريت مشاركتى شيوه خاص سازمان هاى مردم نهاد 
است. اين مورد ارتباط ظريفى با سازمان يادگيرنده دارد؛ تمامى افراد داخل 
يك سازمان به عنوان منابع دانش و مهارت تلقى 
نند در  مى شوند. تك تك افراد مى بايست بتـوا
فـرايند تصميــم گيرى سازمــان سهمـى داشته 
باشند و به يادگيرى بپردازند تا اينكه سازمان رشد 

كند.

سابقه تشكل هاى مردم نهاد در ايران
مساجد، تكايا و هيئت هاى مذهبى را نهادهاى 
نند و پس از آن  غيردولتى سنتى قديمى مى دا
صندوق هاى قرض الحسنه، خيريه ها، انجمن هاى 
اسالمى و حتى دوره هاى فارغ التحصيلى در دوران 
بعدتر و سپس اتحاديه ها، اصناف و نظام هاى صنفى 
و مهندسى و... شكل هاى جديدتر نهادهاى مدنى 
هستند كه البته رفته رفته مى بايد از دست مديران 

نيمه دولتى خارج شوند.
در ايران به NGO سازمان مردم نهاد (َسَمن) يا تشكل غيردولتى مى گويند و 
سازمان هاى مردم نهاد، اساسا با تأكيد بر 3 اصل داوطلبانه، غير انتفاعى و غير 

سياسى تشكيل و تأسيس مى شوند.
بودجه سازمان هاى مردم نهاد در ايران از راه هاى ذيل تأمين مى شود:

     كمك و هداياى مردمى
     وقف

     كمك هاى مالى از سازمان هاى دولتى و غيردولتى
     كمك هاى مالى از سازمان هاى بين المللى (با رعايت مقررات مربوطه)

     وجوه حاصل از فعاليت هاى سازمان و انجام پروژه در چارچوب اهداف، 
اساسنامه و آيين نامه سازمان

به باور صاحب نظران برنامه هاى توسعه ملى و محلى بدون مشاركت مردمى 
(توسعه از پايين) موفقيت آميز نخواهند شد. در سال هاى اخير اهميت بررسى 
سازمان هاى غيردولتى و نقشى كه در توسعه ايفا مى كنند جاى خود را در محافل 

اجرايى و دانشگاهى باز كرده است.

غيردولتـى  سـازمان هاى 
معمـوال آشـنايى بيشـترى 
با مـردم و شـرايط محلى 
دارنـد و از انعطاف پذيرى 
روش هـاى  در  بيشـترى 
داخلـى  تصميم گيـرى 

برخوردارند
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نقش نهادهاى مدنى درتوسعه كارآفرينى اجتماعى

مقاله

نقش نهادهاى مدنى
درتقويت مسئوليت اجتماعى شركت ها

عموم تغييرات اجتماعى توسط عوامل سه گانة 
شركت هاى خصوصى، نهادهاى مدنى و دولت ها 
هدايت مى شوند. پيچيده شدن و افزايش سرعت 
اين تغييرات، همكارى مداوم و نزديك اين بخش ها 
را طلب مى كند. از اين رو مدل هاى متعددى براى 
همكارى و تعامل ميان بخش هاى سه گانه طراحى 
شده است كه در آن هريك از اين بخش ها در برابر 

جامعه و محيط زيست مسئول هستند. 
در حوزه خدمات عام المنفعه باور قديم اين بود كه 
وظيفه اصلى نهادهاى مدنى ارائه مستقيم خدمات به 
نيازمندان است، اشخاص يا شركت هاى خصوصى 
هزينه اين خدمات را تامين مى كنند و دولت نقش 
بسترسازى، تسهيلگرى و وضع قوانين و مقررات 
حمايتى را دارد. حال آنكه در دنياى پيچيده و رو به 
تحول امروز شركت هاى خصوصى بزرگ و چند 
مليتى به يكى از تاثيرگذار ترين عوامل توسعه در 
كشورهاى در حال پيشرفت تبديل شده اند. امروزه 
شركت هاى بزرگ داراى چنان قدرتى هستند كه نه 
تنها مى توانند روى سالمت و رفاه عمومى جامعه و 
افراد تأثير بگذارد، بلكه قابليت تأثير گذارى بر روى 
جريان هاى بزرگ اجتماعى، فرهنگى و سياسى 
را دارند. از اين رو مرزهاى تعريف مسئوليت ها به 
مقدار زيادى كم رنگ و ادغام شده اند. هر يك از 

بخش هاى سه گانه در پى بازتعريف نقش ها، ايجاد 
روابط جديد و روش هاى بديع در تعريف حوزه 
فعاليت خود هستند و «همكارى ميان سه بخش» 
به اصلى ترين مكانيزم در ايجاد توسعه پايدار تبديل 

شده است. 
با اين توصيف در حوزه شركت هاى خصوصى، مفهوم 
«مسئوليت اجتماعى شركت» به يكى از مباحث داغ 

و مسلط حوزه اداره شركت ها تبديل شده است و اكثر 
شركت هاى بزرگ و معتبر جهانى، مسئوليت در 
برابر اجتماع و محيط اجتماعى را جزيى از استراتژى 
شركتى خود مى بينند. بدين معنا كه اين شركت ها 

مسئوليت خود را نسبت به جامعه فرا تر از ارائه خدمت 
و تهيه كاال دانسته و باور دارند كه مشكالت جامعه 
بخشى از مشكالت آنان به شمار مى آيد و بايد نسبت 
به حل و فصل آن ها همت گمارند و بخشى از امكانات 

مالى و انسانى خود را در اين راه به كار گيرند. 
شك نيست كه اين رويكرد شركت ها با استقبال 
دولت و نهادهاى مدنى روبه رو شده است. بسيارى از 
دولت ها براى حمايت و تقويت مسئوليت اجتماعى 
شركت ها مى كوشند تا با سياست گذارى هاى 
ستاى  ا ا در ر زمان ها ر مناسب و مقتضى، سا
پاسخگويى به انتظارات اجتماعى حركت دهند. 
نهادهاى مدنى نيز با اتخاذ روش هاى متعدد و متنوع 
مى كوشند تا نقش شركت هاى خصوصى را در حوزه 
اجتماعى پررنگ و موثر تر نمايند. نهادهاى مدنى و 
دولت از دو منظر شركت هاى خصوصى را نسبت به 
مسئوليت اجتماعى كه بر گردنشان است آگاه كرده 

و حمايت مى كنند:

به  كت ها نسبت  ت شر ا ) تعهد لف ا
كارمندان، مشتريان و عموم ذى نفعان  

همه شركت ها در قبال كارمندان خود مسئولند و 
موظفند كه حق و حقوق كارمندان را رعايت كرده 
و كرامت انسانى آنان را حفظ نمايند. همچنين 

زهرا عمرانى

نهادهـاى مدنى بـا اتكا به 
تجربـه خـود در شـناخت 
نيـز  و  بومـى  محيـط 
و  اجتماعـى  آسـيب هاى 
منطقـه،  زيسـت محيطى 
و  اطالع رسـانى  نقـش 
دانش افزايـى را بـه عهده 

مى گيرند 



9پاييز  1393

شركت ها در قبال محصول و خدماتى كه در اختيار 
مشترياتشان قرار مى دهند مسئوليت دارند. توجه 
به بهداشت، امينى و سالمت كارمندان و مشتريان 
از ديگر مسئوليت هاى شركت هاست. دولت ها با 
تصويب قوانين تشويقى و تنبيهى متعدد مى كوشند 
تا شركت هاى خصوصى را تشويق و ملزم به رعايت 
اين مسئوليت خود نمايند. اصناف، اتحاديه ها و 
ديگر نهادهاى مدنى فعال در حوزه حقوق قشرهاى 
خاص جامعه چون كارگران، زنان يا كودكان نيز به 
طور مداوم شركت ها را زير نظر داشته و مسئوليت 
اجتماعى آنان در قبال كارمندان و مشتريانشان را به 

آنان متذكر مى شوند.

ب) مسئوليت شركت ها در قبال آسيب هاى 
اجتماعى، زيست محيطى و نابرابرى هاى 

جهانى
در دنياى پيچيده امروز كه مرز فعاليت ها به روشنى 
سابق نيست و شركت هاى خصوصى عالوه بر قدرت 
اقتصادى، قدرت اجتماعى و گا ها سياسى زيادى نيز 
دارند، آنان عالوه بر كارمندان، مشتريان و ذى نفعان 
مستقيم، در قبال عموم جامعه (در مورد شركت هاى 
چند مليتى، جامعه جهانى) نيز مسئولند. در اين راستا 
شركت ها وارد حوزه هاى مختلفى مى شوند، به عنوان 
مثال مى كوشند تا به محيط زيست صدمه نزنند، با 
فقر مبارزه كنند، هزينه تحصيل كودكان را بپردازند 
يا براى نيازمندان خانه بسازند. اين نوع فعاليت ها 
به طور مستقيم با فعاليت هاى دولت و نهادهاى 
مدنى هم پوشانى دارد و هردوى اين نهاد ها از ورود 
بخش خصوصى به اين حوزه ها استقبال مى كنند. 
نهادهاى مدنى عمده فعاليت هاى مشترك خود با 
بخش خصوصى را در همين حوزه ها تعريف مى كنند. 
معموال نهادهاى مدنى با استفاده از روش هاى زير، 
ساز و كارهاى همكارى مختلفى با شركت هاى 
خصوصى تعريف كرده و آن ها را تشويق و ملزم 
به ايفاى مسئوليت خود در برابر جامعه مى نمايند، 
واضح است كه برخى از نهادهاى مدنى بيش از يكى 

از روش هاى زير را به كار مى برند:
    نظارت و كنترل: در سال هاى اخير بسيارى از 
شركت هاى بزرگ در پاسخ به اعتراضات نهادهاى 
ز فعاليت هايشان بخش  مدنى نسبت به برخى ا

«مسئوليت اجتماعى» خود را گسترش داده اند. 
استدالل بسيارى از اين شركت هاى اين است كه 
اگر همكارى خود را با نهادهاى مدنى را افرايش 

دهند، نهادهاى مدنى بر عليه آنان تبليغ نمى كنند.
   مشروعيت بخشى: شكل سنتى حمايت 
مالى شركت هاى خصوصى از نهادهاى مدنى و 
فعاليت هاى آن ها همچنان، يكى از روش هاى پر 
قدرت مشاركت ميان اين دو بخش است، در اعضاء 
اين حمايت مالى، بسيارى از نهادهاى مدنى شناخته 
شده و محبوب اين قدرت را دارند كه به فعاليت هاى 
اقتصادى شركت خصوصى، مشروعيت و مقبوليت 
داده، با قبول ذكر نام خود به عنوان حامى معنوى آن 
شركت، به طور غير مستقيم به افزايش سود شركت 

كمك كنند.
    ايجاد انگيزه براى كارمندان: بسيارى 
از شركت هاى خصوصى، به جاى حمايت مالى، 
نيروى انسانى خود را در اختيار نهادهاى مدنى قرار 
مى دهند، بدين معنا كه كارمندان خود را ترغيب 
مى كنند تا مقدارى از وقت خود را در نهادهاى مدنى 
مورد عالقه شان صرف كنند. به عنوان مثال، برخى 
كارمندان وقت آزاد خود را صرف ساختن خانه براى 
نيازمندان كرده، يا در خانه هاى كودك براى كودكان 

كتاب مى خوانند. اين نوع فعاليت ها سبب مى شود تا 
كارمندان شركت هاى خصوصى احساس بهترى 
نسبت به خود و متعاقبا نسبت به سازمان متبوعه 

خود داشته باشند.
    مشاركت در طرح ها: امروزه تعريف طرح هاى 
مشترك ميان نهاد ها مدنى و شركت هاى خصوصى 
بسيار متداول و از مكانيزم هايى است كه عموما به 
نفع هر دو طرف است. هرچند نهادهاى مدنى كه به 
اين نوع مشاركت عالقمندند حتما توجه دارند كه 
اگر حوزه مشاركتشان را بسيار دور و غير مرتبط با 
حوزه اصلى فعاليت شركت خصوصى تعريف كنند، 
مشاركت چندان پايدار نخواهد بود و به محض اينكه 
شركت با بحران مالى مواجه شود، به اين مشاركت 

خاتمه خواهد داد.
    آموزش و ظرفيت سازى: نهادهاى مدنى 
با اتكا به تجربه خود در شناخت محيط بومى و نيز 
آسيب هاى اجتماعى و زيست محيطى منطقه، نقش 
اطالع رسانى و دانش افزايى را به عهده مى گيرند 
و با برگزارى كارگاه هاى آموزشى نه تنها براى 
كارمندان بخش «مسئوليت اجتماعى شركت» 
بلكه براى كليه كارمندان، منجر به توسعه ظرفيت و 

دانش آنان مى شوند.
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كارآفرينى اجتماعى؛ ابزارجديدى براى 
سازمان هاى مردم نهاد

هر جامعه اى متشكل از سه بخش اصلى است؛ بخش عمومى يا دولتى، بخش 
خصوصى و بخش داوطلبانه يا همان بخش غيرانتفاعى(1)، كه به طور سنتى، 
هركدام بخشى از نيازهاى جامعه خود را مرتفع مى سازند. بخش خصوصى بر روى 
بازارهاى انتفاعى سرمايه گذارى  كرده است، بخش عمومى و دولتى تمركز خود را 
بر روى حل ناكامى هاى بازار قرار داده و در نهايت بخش غيرانتفاعى شهروندان 

را درگير فعاليت هاى مى كند تا نيازهاى اجتماعى خودشان را برطرف سازند. 

در نگاه سنتى، هر كدام از اين بخش ها به صورت جداگانه فعاليت مى كنند و 
در نهايت جامعه از خدمات آن ها بهره مند مى شود. اما اخيراً، روند فعاليت اين سه 
بخش تغيير كرده است و مى توان شاهد تغيير چشمگيرى در محو شدن مرزهاى 
بين اين بخش ها بود. شاهد اين ادعا، پذيرفتن نقش هاى اجتماعى و اقتصادى 
توسط كسب  و كارها، آژانس هاى دولتى، سازمان هاى غيرانتفاعى و غيره است. 
در بخش خصوصى شاهد آن هستيم كه شركت ها و كاركنان آن ها به طور 
فزاينده اى درگير فعاليت هايى مى شوند كه قبال تحت عنوان فعاليت هايى 
غيرانتفاعى و دولتى از آن ها ياد مى شد. به عنوان مثال، شركت هاى بخش 
خصوصى به آرامى شروع به رقابت در زمينه هايى مانند آموزش و پرورش و 
خدمات اجتماعى نموده اند، در حالى كه كمى پيشتر، اين قبيل فعاليت ها، در 

زمره فعاليت هاى اصلى بخش دولتى به شمار مى رفتند. 
بخش دولتى، جابه جايى و تغييرات قابل توجهى را در سال هاى اخير داشته 
است. ديويد ازبُرن  و تِد گابرل، نظريه پردازان مبحث «بازآفرينى دولت» ، بيان 
مى كنند كه دولت ها به طور روز افزونى در تالش هستند تا وظيفه سكان دارى و 
فرماندهى را به جاى پارو زدن در كشتى كشور عهده دارد شوند. او در كتاب خود 
اين چنين آورده است كه «حكومت، واژه اى يونانى است كه معناى آن سكان دارى 
است. وظيفه دولت سكان دارى است نه پارو زدن. تأمين خدمات مانند پارو زدن 

است. دولت در پارو زدن چندان ماهر نيست.»
اين نوع تغييرات و جابه جايى ها در پذيرفتن نقش هاى مختلف، در بخش 
غيرانتفاعى و داوطلبانه هم به چشم مى خورد. در اين بخش فشارها براى پركردن 
خالءهاى ارائه خدمات عمومى به شهروندان رو به افزايش است. شهروندان در 
صدد رفع نيازها و پركردن خالءهاى خود هستند درحالى كه دولت يا نمى خواهد 
آن ها را پر كند و يا توان رفع آن ها را ندارد. در نتيجه بخش قابل توجهى از اين 
وظايف به عهده بخش غيرانتفاعى خواهد افتاد. بخشى كه با مشكالت جدى 

مقاله

زهرا بهروزآذر

بخش خصوصى
كسب وكار

بخش داوطلبانه
غيرانتفاعى

بخش عمومى
 دولتى

تقسيم بندى سنتى بخش هاى مختلف جامعه،نسل اول
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براى جمع آورى منابع مورد نيازش مواجه است و اطمينانى از بقاى خود براى 
ادامه فعاليت هايش در صدد رفع نيازهاى گروه مخاطبانش ندارد. اين سازمان ها 
هر روز با مشكالت متعدد اقتصادى مواجه مى شوند كه براى برطرف كردن آن 

راهى به جز پذيرفتن نقش هاى نوآورانه اقتصادى – اجتماعى ندارند. 
در سراسر جهان، افراد مطلع، هوشيار و اجتماعى، مدل هاى كسب و كار 
نوآورانه  اى را معرفى كرده و به كار برده اند تا نشان دهند چگونه مى توان با كمك 
كسب و كار بر مشكالت اجتماعى پيشين سازمان هاى دولتى و سازمان هاى 
NGO)غلبه كرد. اين كارآفرينان در اصالح و بهبود دادن  غير دولتى (

قتصادهاى  جتماعى به خصوص در ا يط ا شرا
توسعه نيافته و تازه پديدار شده كه با كمبود منابع 
و فساد و رشوه خوارى در ميان دولت ها و حتى 
سازمان هاى غيردولتى مواجه هستند و يا در جوامعى 
كه محدوديت توجه به نيازهاى اجتماعى وجود دارد، 
نقش حياتى را بازى مى كنند. در نهايت، هر روز تعداد 
بيشترى از سازمان هاى غيرانتفاعى تمايل پيدا 
مى كنند تا بر روى مجموعه وسيع ترى از نيازهاى 
اجتماعى پيشرفته فعاليت كنند، ولى با كمترشدن 
سرمايه گذارى ها مواجه مى شوند. به همين دليل 
بعضى از سازمان هاى غيرانتفاعى مجبور مى شوند 
تا استراتژى هاى كارآفرينانه اى را به كار گيرند و از 
مدل هاى كسب و كار استفاده كنند. از اين رو اقدام به 
تشكيل روابط تعاونى و مشاركتى مى كنند تا بتوانند 
براى برنامه هايى كه مأموريت هاى اجتماعى آن ها 
را محقق مى سازد، سرمايه گذارى كرده و براى 

اجراى آن ها تأمين سرمايه كنند. 
با توجه به اين كه كارآفرينى يك مقوله 
مهم در سازمان هاى بخش خصوصى 
و دولتى است، بسيارى از سازمان هاى 
غيردولتى آن را به عنوان ابزارى مهم 
براى كمك به فعاليت هاى خود به 
كار مى گيرند. به منظور پاسخگويى 
اثربخش به اين شرايط، رهبران 
يد  عى با نتفا ا ى غير ن ها ما ز سا
مخاطره پذير و بى باك شوند. آن ها 
بايد مهارت هاى كارآفرينانه خود 

را تقويت كرده و به خوبى آن ها 
را بكار گيرند. تغييرات دنياى 
جديد درب جديدى براى ورود، 
به روى كارآفرينان اجتماعى 

جديد گشوده است. 
«كارآفرينى اجتماعى» فعاليتى است كه با رويكرد كارآفرينانه به رفع 
نيازهاى اجتماعى كه در جامعه از توجهات به دورمانده  است، مى پردازد. از آنجا 
كه تالش دولت مردان و اقدامات بشردوستانه افراد، نمى تواند به صورت كامل 
پاسخگوى انتظارات جوامع باشد و عملكرد نهادهاى بخش اجتماعى نيز كامًال 
كارا و اثربخش نيست، بنابراين براى توسعه مدل ها و روش هاى نوين حل 
مشكالت اجتماعيدر قرن جديد، به كارآفرينان اجتماعى نياز است. مى توان گفت 
كارآفرينان اجتماعى كسانى هستند كه سازمانى تشكيل مى دهند و محصولشان 

تأثير برجامعه است. (8)
مير و مارتى معتقدند، سه ديدگاه كلى نسبت به 
كارآفرينى اجتماعى وجود دارد كه از سه بخش فعال 

در جامعه نشأت گرفته است. (2)
رات  بتكا جتماعى، ا فرينى ا رآ 1. كا

مؤسسات غيرانتفاعى
گروهى از محققان، كارآفرينى اجتماعى را به 
ابتكارات بخش غيرانتفاعى نسبت مى دهند كه آن ها 
در جستجوى جايگزين هايى براى استراتژى هاى 
سرمايه گذارى، يا اتخاذ تدابير مديريتى براى خلق 

ارزش اجتماعى به كار مى بندند.

جتماعى، مسئوليت  فرينى ا آ ر 2. كا
اجتماعى كسب و كارها

گروه دوم از محققان همچون ساگاوا  و سگال  
همچنين وادوك ، كارآفرينى اجتماعى را به عنوان 
ر هاى  جتماعى كسب و كا ليت ا مسئو
تجارى مى پندارند كه خود را درگير 

روابط بخش هاى متقابل نموده اند. 

3. كارآفرينى اجتماعى؛ 
راه حل مشكالت اجتماعى، 
كاتاليزور تغييرات اجتماعى
فرينى  آ ر و گروه سوم به كا
اجتماعى به عنوان ابزارى براى 
جتماعى و  كاستن مشكالت ا
كاتاليزورى براى دگرگونى هاى 

اجتماعى  نگاه مى كنند. (4)
روپر و چنى در سال 2005، 
ن «معنى  پژوهشى با عنوا
امروزى كارآفرينى اجتماعى» 

هـر روز تعـداد بيشـترى از 
غيرانتفاعـى  سـازمان هاى 
تمايـل پيـدا مى كننـد تـا بر 
روى مجموعـه وسـيع ترى از 
نيازهـاى اجتماعى پيشـرفته 
بـا  ولـى  كننـد،  فعاليـت 
كمترشدن سرمايه گذارى ها 
مواجه مى شـوند. بـه همين 
دليـل بعضى از سـازمان هاى 
غيرانتفاعى مجبور مى شوند تا 
استراتژى هاى كارآفرينانه اى 

را به كار گيرند

 افزايش محبوبيت 
به كسب درآمد حاصل 
از كار، سبب شده است 
تا تعداد بيشترى از 
سازمان هاى غيرانتفاعى، 
توسعه خودشان را به 
سمت فعاليت هاى كسب 
و كارانه ببرند تا بتوانند 
درآمدهاى بودجه اى 
را براى مجموعه خود 
فراهم آورند

مايه كنند. 
رآفرينى يك مقوله 
بخش خصوصى 
 از سازمان هاى 

ن ابزارى مهم
ت هاى خود به 
ر پاسخگويى 
ط، رهبران 
يد  عى با فا
شوند. آن ها 
ينانه خود 

ى آن ها 
ت دنياى 
ى ورود، 
جتماعى

ع جتما ليت ا مسئو
تجارى مى پند
روابط بخش ه

3. كارآ
راه حل مش
كاتاليزور
و گروه
اجتماعى

م كاستن
كاتاليزور
اجتماع
روپ

پژوهش
امروزى
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انجام دادند. آن ها در اين پژوهش ابتدا روند تاريخى ظهور كارآفرينى اجتماعى 
را بررسى كردند و سپس مدل هاى كارآفرينى اجتماعى را در جامعه بررسى 
و تحليل كردند. آن ها در يافتند كه كارآفرينان اجتماعى مى توانند سه بخش 
عمومى- دولتى، خصوصى، داوطلبانه و غيرانتفاعى حضور داشته باشند و در 
هركدام به نحو خاصى فعاليت كنند. آن ها كارآفرينان اجتماعى در اين سه بخش 
را اين گونه نام گذارى كردند، كارآفرينان اجتماعى بخش خصوصى، كارآفرينان 

اجتماعى بخش داوطلبانه، كارآفرينان اجتماعى بخش عمومى.
در تعريف مدرن ترى از كارآفرينى اجتماعى، از آن به عنوان يك تشكيالت 
اقتصادى با گرايش و مقاصد اجتماعى و همچنين مالكيت اجتماعى ياد مى شود. 
اين تعريف بدان معنى است كه مؤسسه اجتماعى بيشتر نسبت به ذينفعان اجتماع 
خود پاسخگو است تا اين كه نسبت به سهام داران و سرمايه گذاران مالى مؤسسه 

خود پاسخگو باشد. (5)
بررسى بر روى مؤسسات اجتماعى نشان داده است كه در بين كارآفرينان 
اجتماعى خارج از مؤسسات غيرانتفاعى، يعنى افرادى كه در مؤسسات خيريه و يا 
مؤسسات بشر دوستانه به فعاليت مشغول هستند، تمايل زيادى به فعاليت هاى 

كارآفرينانه در بخش خصوصى و با رويكرد كسب و كار ديده مى شود. 
 با وجود آن كه برخى از پژوهشگران همچون ديز و همكارانش (2001) و بورن 
استاين، (2004)، همچنان اعتقاد دارند كه كارآفرينان اجتماعى عمدتا در بخش 
غيرانتفاعى حضور دارند، اما مطالعات سال هاى اخير نشان داده است كه مرزهاى 

بين بخش انتفاعى و غيرانتفاعى از بين رفته است.(5 ص. 3)

 نتايج تحقيقات ليدبيتر (1997)، در قالب دياگرام ذيل، نشان مى دهد كه چگونه 
ساختار سنتى بخش هاى جامعه در حال تغيير است و چگونه كارآفرينى اجتماعى 

چگونه با بخش هاى عمومى(دولتى )، خصوصى و داوطلبانه همپوشانى دارد. 

(Leadbeater, 1997, p. 10)شكل 1- ديدگاه مدرن نهادهاى جامعه
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همان طور كه در شكل باال مشاهده مى  كنيد، هر بخشى وارد محدوده بخش 
ديگر مى شود، كه نتيجه آن ناپديد شدن مرزهاى بين اين بخش ها و ايجاد 
محدوده جديد و نوظهورى در بين همه اينها است. است. افزايش مشاركت 
بين بخش هاى دولتى و خصوصى سبب شده است تا بخش هاى كسب و كار و 

غيرانتفاعى همدستى بيشترى در پروژه هاى دولتى پيدا كنند. 

در عين حال، افزايش محبوبيت به كسب درآمد حاصل از كار، سبب شده 
است تا تعداد بيشترى از سازمان هاى غيرانتفاعى، توسعه خودشان را به سمت 
فعاليت هاى كسب و كارانه ببرند تا بتوانند درآمدهاى بودجه اى را براى مجموعه 
خود فراهم آورند. در نهايت، جنبش هاى مسئوليت اجتماعى شركت ها را وارد 
جريان اصلى كرده است كه به آن ها انگيزه داده تا نسبت به جامعه، محيط زيست، 

شيوه هاى كار خود در كسب سود، پاسخگو و مسئول باشند. 
با مخلوط كردن برخى از مسئوليت هاى سنتى اجتماعى و اقتصادى، با هر 
يك از سه بخش مرتبط، ممكن است كارآفرينى اجتماعى به صورت ابتكار 
عمل هاى بخش كسب و كار، غيرانتفاعى و يا دولت مشاهده شود. مهم نيست 
كه چه شكل سازمانى، فعاليت كارآفرينى اجتماعى را در بر مى گيرد، بلكه مهم 
اين است كه كارآفرينى اجتماعى در حقيقت نمايش دهنده ويژگى هاى هر سه 

بخش مذكور است. 
• كارآفرينى اجتماعى مانند يك كسب و كار، از بازار استفاده مى كند تا نوآورى 

و بهره ورى را در آن به حركت درآورد. 
• كارآفرينى اجتماعى مانند دولت، با فراهم كردن كاالها و خدمات عمومى، 

به ناكامى ها و شكست هاى بازار پاسخ مى دهد.
• كارآفرينى اجتماعى مانند بخش غيرانتفاعى، افراد را براى رسيدن به 

آرمان هاى اجتماعى درگير انجام فعاليت هاى داوطلبانه مى كند.
آلكس نيكوالس ، پژوهشگر مركز Skoll دانشگاه آكسفورد كارآفرينى 
اجتماعى را اين گونه تعريف مى كند؛ «كارآفرينان اجتماعى به طور همسان 
و مشابهى در سه بخش عمومى، خصوصى و اجتماعى فعاليت مى كنند، آن ها 
شكل هاى سازمانى انتفاعى، غيرانتفاعى و مركب از اين دو را به كار مى گيرند تا 
ارزش اجتماعى ارائه دهند و سبب وقوع تغييرات شوند.» بنابراين كارآفرينى 
اجتماعى عمل پاسخگويى به شكست هاى بازار از طريق نوآورى هايى است 
كه هم از لحاظ مالى و هم تحولى پايدار هستند و هدف آن حل مشكالت 

اجتماعى است. (6)

شكل 2- جايگاه كارآفرينى اجتماعى درديدگاه مدرن نهادهاى فعال درجامعه

1-David Osborne 
2-Ted Gaebler  
3-Reinventing Government  
 4-Sagawa  
5-Segal
6-Waddock 
7-social transformation 
8-Alex Nicholls
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گفت وگو

نقش نهادهاى مدنى را در توسعه 
فرهنگ كارآفرينى موثر مى دانيم

گفتگو با فخر السادات محتمشى پور

دولت چگونه مى تواند به نهادهاى مدنى 
در هر كدام از مراحل راه اندازى، شكل گيرى، 
توسعه، انجام فعاليت ها و ماموريت هاى يك 

نهاد مدنى كمك كند؟ 
دهاى مدنى  فته نها مع توسعه يا ا ر جو د
كامال مستقل هستند و در جاهايى حامى و 
شريك دولتند و در پيشبرد وظايف دولت كمك 
مى كنند؛ اما در خيلى جا ها هم نقاد دولت هستند 
و از جايگاهى برخوردارند كه از لحاظ تخصصى 
مى توانند نقد كننده دولت باشند. اما در كشور ما 
متاسفانه دولت آن قدر بزرگ شده است كه بر همه 
حوزه هاى مختلف سايه انداخته است. البته دولت 
در كشور ما در برخى مسايل، دستش بسته است. 
چون نهادهاى حاكميتى اى هستند كه متاسفانه 
خيلى هم پاسخگو به دولت نيستند. به طور كلى 
بزرگ بودن بدنه دولت و اختيارات فراوان آن باعث 
ضعيف شدن بخش هاى خصوصى و غيردولتى 
مى شود. اين قدرت دولت باعث شده نهادهاى 
مردمى خيلى ضعيف و ناپايدار باشند. اما اين عذر 
موجهى براى عدم تالش نهادهاى مدنى جهت 
ارتقا و استقاللشان نبايد باشد. نوع نگاهى كه 

دولت ها در سطوح مختلف و در دولت هاى مختلف 
به نهادهاى مدنى دارند متاسفانه از اعتماد كامل 
برخودار نبوده است؛ اما بعضى از دولت ها اعتماد 
بيشترى كرده اند و ارتباط بيشترى با نهادهاى 

مردمى گرفته اند و نقش حمايتى جدى اى ايفا 
كرده اند. بعضى از دولت ها سعى كرده اند كه بودجه 
و امكانات بيشترى به نهادهاى مدنى بدهند و در 

حوزه توانمندسازى و حمايت آن ها فعال باشند. 
اما بعضى از دولت ها كامال نگاه شان به نهادهاى 
مردمى امنيتى بوده و سعى كرده اند در سركوب 
نهادهاى مدنى گام بردارند. اين در حالى است كه 
صددرصد نهادهاى مردمى وNGOها اصال 
فعاليت سياسى ندارند و نمى توانند طبق قوانين 
كشور فعاليت سياسى داشته باشند. اما بعضى از 
آن ها كه جنس كار و فعاليتشان اجتماعى تر است 
و در رفع مشكالت كشور مى توانند نقش جدى 
يفا كنند؛ تحت فشار بيشترى هستند.  ترى ا
براى بسيارى از NGOهايى كه در حوزه هايى 
مثل مسايل جوانان و زنان و مانند اين ها فعاليت 
مى كردند در دولت قبل، محدوديت هاى فراوانى 
به وجود آمد در حالى كه همه امكانات در اختيار 

گروه هاى خاصى از نهادهاى مدنى بود. 
دل  ه متعا گر دولت ها يك نگا ين ا ا بر بنا
؛  شند شته با ا لتى د و د ى غير ن ها ما ز به سا
برخورد هايشان نه به آن شكل است كه اين 
نهاد ها را به خود وابسته كنند، كه گرفتن استقالل 
يك نهاد مردمى نابودى آن را به دنبال دارد و نه 
به اين شكل براى آن ها محدويت ايجاد كنند كه 

سـه  مردمـى  نهادهـاى 
بـر  مى تواننـد  را  وظيفـه 
عهـده بگيرنـد: يكى، نقش 
نقـش  دوم  و  مشـورتى 
نظارتى وديده بانى است و 
نقش سوم هم كمك كردن 
بـه دولـت در بخش هـاى 

اجرايى است.

تهيه و تنظيم:  زهرا رضايى

ا 
ى 
ش 
ى 
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بايكوت شدن آن ها را منجر شود. 
نقش دولت ها زمينه سازى و بسترسازى براى 
فعاليت هاى سازمان هاى غيردولتى است. در 
بحث كمك هاى دولتى و استفاده از بودجه هاى 
دولتى هم البته دولت بايد نقش نظارتى را ايفا كند 
NGO تا همه امكانات تنها به گروه خاصى از

ها داده نشود و گروهى از كمك ها محروم نشوند. 
اما در ساير حوزه ها هر گونه دخالت دولت در 
فعاليت هاى سازمان هاى مردمى كامال بازدارنده 
است و فعاليتهاى آنان را كاهش داده يا از مسير 

درستش خارج مى كند. 
نهادهاى مردمى پس از شكل گيرى چگونه 
مى توانند به دولت كمك كنند؟ نقش اين 
نهاد ها در كنار دولت، نقش ديده بانى و نظارت 
بر فعاليت هاى دولت است و يا نقش اجرايى و 

كمكى براى دولت دارند؟ 
نهادهاى مدنى معموال با هدف رفع مشكالت 
اجتماعى شكل مى گيرند. هر نهاد مردمى يك 
هدف و يكسرى مخاطب دارد و مخاطبانش را 
خود تعيين مى كند. ممكن است مخاطبين عام 
داشته باشد يا مخاطبين خاص و يا هر دو. گروه 
هدفشان قشرى از جامعه است كه دچار مشكل 
يا آسيبى شده است كه آن ها قصد دارند آن را 
برطرف كنند؛ يا با يك نگاه حمايتى مى خواهند 
به رفع مشكل كمك كنند. برخى هم توانمندى 
جامعه هدفشان را مورد نظر قرار داده اند. در هر 
صورت اين نهاد ها مى توانند يار و ياور دولت 
باشند؛ چرا كه در واقع بخشى از وظايف دولت را 
با امكانات و بودجه محدود بر دوش مى گيرند و 
البته اين توان به مديران و موسسات اين نهادهاى 
مردمى برمى گردد كه چقدر هر كدامشان در انجام 
اهداف خود انگيزه بيشترى دارند و هر چه اين 
انگيزه بيشتر باشد قطعا نقش موثرترى هم ايفا 
خواهند نمود. اما نقش ديده بانى نهادهاى مردمى 
بستگى به نوع فعاليت هاى آن سازمان دارد. اگر 
آن سازمان فعاليت هاى پژوهشى داشته باشد 
بيشتر مى تواند به دولت راهكار و مشورت بدهد و 

نقش مشاور داشته باشد. 
 دولت مى تواند بسيارى از وظايف و تكاليف 

خود را به شكل پروژه به عنوان كارفرما براى اجرا 
به اين نهادهاى مردمى واگذار كند؛ كه معموال 
هم به دليل اينكه اين گروه ها؛ گروه هاى داوطلب 
هستند و گروه هاى داوطلب خيلى انگيزه مادى 
ندارند؛ معموال با بودجه هاى اندكى كارهاى خيلى 
درخشان و پر توفيقى را انجام مى دهند. چرا كه 
انجام اين امور هم مساله خود آن ها و هم مساله 
جامعه است. از هر جهت كه نگاه كنيم سپردن 
كارهاى دولتى به بخش غيردولتى مى تواند مثمر 

ثمر باشد. 
در مورد نقش نظارتى و ديده بانى، مى دانيم 
كه قدرت فى نفسه فساد مى آورد. همانطور كه 
ثروت فساد مى آورد. دائم بايد كسانى كه قدرت 
و ثروت در اختيارشان است، خصوصا هنگامى 
كه در راس هرم و مديريت جامعه قرار مى گيرند؛ 
مراقبت شوند و مهم ترين و بهترين مراقب، مردم 
هستند. تك تك مردم نمى توانند اين نظارت را 
انجام دهند يا حتى اگر انجام بدهند، صدايشان 
به جايى نمى رسد. ولى وقتى در قالب يك نهاد و 
تشكل مدنى سازماندهى شوند كه اين سازمان 
مدنى مى تواند يك حزب سياسى، مطبوعات، 
رسانه هاى مستقل و يا يك سازمان غيردولتى 

باشد اين نظارت شكل مى گيرد و بسيار هم 
تاثيرگذارى خواهد بود. 

نهادهاى مردمى چگونه مى توانند در امر 

سياست گذارى به دولت كمك كنند؟ 
همانطور كه در پاسخ سواالت قبل هم اشاره 
كردم؛ نهادهاى مردمى سه وظيفه را مى توانند بر 
عهده بگيرند: يكى، نقش مشورتى و دوم نقش 
نظارتى وديده بانى است و نقش سوم هم كمك 
كردن به دولت در بخش هاى اجرايى است. در 
دنيا اين نقش ها خيلى خوب توسط نهادهاى 
مدنى ايفا مى شود و گاهى به لحاظ قدرت و 
توان هم سطح دولت ها هستند. نهادهاى مدنى 
و تاثيرگذاريشان در جامعه بيشتر از دولت است. 
در سازمان ملل هم كه يك نهاد بين المللى است 
و ملل متحد عضو آن هستند؛ براىNGOها و 
نهادهاى مدنى نقش ويژه اى قائل هستند؛ به 
طورى كه در هر نشست رسمى اى كه از دولت ها 
و روساى دولت ها دعوت مى شود، در كنارش 
يك نشست هاى غيررسمى كه سازمان هاى 
غيردولتى در آن شركت دارند تشكيل مى شود و 
آنجا اين نهادهاى مردمى بيشتر نقش نظارتيشان 
را اعمال مى كنند. معموال وقتى گزارش هاى 
ساالنه كشور ها در بخش مختلف داده مى شود از 
جمله در بخش مسايل زنان؛NGOهاى زنان 
هم هستند و آنجا گزارش هاى دولت هايشان را 
تاييد يا تكذيب مى كنند و نقد و نظر خودشان را 

اعالم مى كنند. 
يران نهادهاى مردمى  ما خوشبختانه در ا
مستقلى را كه از عهده ايفاى اين نقش برمى آيند 
داريم، ولى بايد زمينه برايشان مهيا باشد. اين 
نگاه امنيتى نسبت به فعاليت هاىNGOها 
بايستى كنار برود. وقتى يك نهاد مردمى قدرت 
نقادى خود را در يك نهاد بين المللى دارد، نشان 
دهنده دموكراتيك بودن آن دولت است كه اجازه 
مى دهد حرف ها زده شود و نقد ها ارائه گردد. اما 
هر چه سركوب و فشار بيشتر باشد قطعا وجه 
و اعتبار بين المللى كشور ها هم پايين مى آيد. 
من يادم هست كه در دوره اصالحات نهادهاى 
مردمى اى كه در سازمان ملل حضور مى يافتند 
بخش هايى از گزارش دولت را بدون واهمه نفى 

مى كردند. 
نمونه هاى موفقى از نهادهاى مردمى اى 

نهـاد مردمى  وقتـى يـك 
قـدرت نقادى خـود را در 
يك نهـاد بين المللى دارد، 
دموكراتيك  دهنده  نشان 
بودن آن دولت اسـت كه 
اجـازه مى دهـد حرف هـا 
زده شـود و نقد هـا ارائـه 

گردد
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كه توانسته باشند نقش اجرايى براى دولت 
داشته باشند در ايران داريم؟ 

بله، در دوره هاى اصالحات ما شاهد بوديم 
پروژه هايى در حوزه زنان بهNGOها سپرده شد 
و عكس آن هم البته وجود داشت كه پيشنهادهاى 
بسيار خوبى را سازمان هاى غيردولتى به دولت 
مى دادند كه در صورت توافق اجرايى مى شد.  
براى نمونه ما در بحث توانمندى زنان و آشنايى 
آنان با نهادهاى مدنى و مديريت در اين مسايل، 
به 3 سازمان غيردولتى برنامه هاى آموزشى اى را 
سفارش داديم و 2 نهاد غيردولتى ديگر را هم براى 
نظارت بر اين آموزش ها تعيين كرديم. ما در وزارت 
كشور بسيار راضى بوديم و زنان شركت كننده در 

دوره هاى آموزشى هم بسيار راضى بودند. 
شما به عنوان يك فعال مسايل زنان چگونه 
جذب يك نهاد مدنى با فعاليت در حوزه 

كارآفرينى زنان شديد؟ 
من در دوره اى كه در وزارت كشور مسئوليت 
امور بانوان را داشتم خيلى با مساله نهادهاى مدنى 
درگير بودم. ذهن ما درگير اين بحث بود كه به هر 
حال نهادهايى هستند كه توان و قابليت دارند اما 
در عين حال به حمايت و مساعدت دولت هم نياز 
دارند. در همين راستا دوره هاى متعدد آموزشى 
در حوزه هاى توانمندسازى نهادهاى غيردولتى 
گذاشتيم و همانطور كه عرض كردم جاهايى هم 
با مشاركت آن ها برنامه هايى را اجرا كرديم. در 
استان ها توصيه مان به دفا تر امور زنان اين بود كه 
هم به شكل گيرى سازمان هاى غيردولتى كمك 
كنند و هم آن ها را در ادامه مسير حمايت كنند اما 
مواظب باشند كه اين حمايت ها باعث وابستگى 

آنان به دولت نشود. 
به هر حال نگاه من اين است كه نهادهاى 
مدنى مى توانند نقش خيلى موثرى در نيل كشور 
ما به توسعه باشند. من خودم عضو موسس 
چند سازمان غيردولتى هستم؛ از جمله «زنان 
پژوهشگر تاريخ» كه 15 سال است كه فعاليت 
مستمر دارد. عضو موسس «مركز خانواده سالم» 
بودم كه در جهت تعالى و پويايى خانواده فعاليت 
مى كرد و البته در حال حاضر غيرفعال است؛ و 

همين طور عضو موسس «موسسه فرهنگى- 
اجتماعى ياس» كه يك خيريه است و دختران 
بد سرپرست و بى سرپرست را تحت پوشش 
دارد و براى رشد فرهنگى اين دختران تالش 
مى كند؛ وباالخره عضو موسس «انجمن زنان 
مدير كارآفرين» هستم كه در كنار اين عزيزان 
به عنوان «حامى كارآفرين» مشغول به فعاليت 
هستم. من به واسطه طرح ملى اى كه با عنوان 
«ترويج فرهنگ كارآفرينى» و طرح ملى «ترويج 

فرهنگ و توان افزايى زنان كارآفرين» با اين 
عزيزان همراه شدم. اين طرح در سراسر كشور 
انجام شد و از اين جهت كه توانست نگاه دولتى 
را نسبت به مساله كارآفرينى اصالح كند و يك 
نگرش درست را نسبت به كارآفرينى به دولت 
بدهد؛ بسيار موفق بود. ما در قالب اين طرح 5 
سمينار ملى داشتيم و چند فيلم و نشريه منتشر 
كرديم كه باعث شد در حين اين طرح تعداد زيادى 
از فارغ التحصيالن دختر و حتى خود كارآفرينان 

و مديران زن، آموزش هاى بسيار خوبى دريافت 
كنند و متعاقب آن تعدادى از اين زنان كارآفرين 
«انجمن زنان مدير كارآفرين» را شكل دادند كه 
خوشبختانه در اين 10 سال موفق شدند در تهران 
و استان ها تجربيات خودشان را منتقل كنند. خود 
من براى تشكيل اين انجمن انگيزه بسيار زيادى 
داشتم. واقعا نياز است كه جوانان ما با موضوع 
كارآفرينى آشنا شوند و به آن ها كمك شود تا اگر 
واقعا ويژگى هاى كارآفرينى در آن ها وجود دارد، 
از امكانات موجود نسبت به مساله كارآفرينى 
شناخت پيدا كنند و بتوانند فعاليت هاى الزم را 
براى كارآفرين شدن را انجام دهند تا بتوانند 
ضمن ايجاد يك محيط كسب و كار براى خود 
موجب اشتغال تعدادى از افراد پيرامون خود شوند. 
خيلى خوشحال و خرسندم از اينكه اين انجمن 
شكل گرفته است و در اين جهت ما توانسته ايم 
موفقيت هايى هر چند نه در حد انتظار خودمان ولى 

در حد مطلوبى داشته باشيم. 
با توجه به مشكل بزرگ اشتغال زنان، آيا 
شما براى كارآفرينى زنان اين افق را مى بينيد 
كه بتواند راه برون رفت از وضعيت حال حاضر 

براى زنان باشد؟ 
قطعا همين طور است. كارآفرينى مى تواند 
كمك كند به حل معضالت اقتصادى و اشتغال 
كشور به شرط آنكه فهم درستى از آن وجود 
يل ديگرى مثل: خود  شته باشد و با مسا دا
اشتغالى، اشتغال خانگى، كسب و كار محض و 
يا حتى تعاونى ها خلط نشود. چرا كه كارآفرينى 
فرا تر از همه اينهاست. كارآفرينى يك مقوله 
اجتماعى - اقتصادى است و ما نقش نهادهاى 
مدنى را در توسعه فرهنگ كارآفرينى موثر 
مى دانيم و به نهادسازى تشويق مى كنيم. ما در 
انجمن نشست هاى فصلى داريم و به استان هاى 
مختلف سفر مى كنيم وبه اين عزيزان توصيه 
مى كنيم كه نهادهاى مدنى را شكل دهند تا 
نند مسايل و  از طريق اين تشكل ها هم بتوا
چالش ها را خوب شناسايى كنند و هم براى برون 
رفت از مشكالتشان بتوانند ارتباط بيشترى با 

سازمان هاى دولتى برقرار كنند.

كمك  مى تواند  كارآفرينى 
معضـالت  حـل  بـه  كنـد 
اشـتغال كشور  و  اقتصادى 
به شرط آنكه فهم درستى 
از آن وجود داشـته باشد و 
با مسايل ديگرى مثل: خود 
اشـتغالى، اشـتغال خانگـى، 
كسب و كار محض و يا حتى 

تعاونى ها خلط نشود
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مخاطبان اصلى موسسه رعد و ناحيه جغرافيايى 
كه تحت پوشش دارد كجاست؟

مخاطبان اصلى رعد افراد داراى معلوليت جسمى 
حركتى با هوش طبيعى هستند. در حال حاضر حداقل 
12 مركز با مشاركت رعد فعال شده اند و 6 مركز هم در 
حال راه اندازى است. 4 تا از اين مراكز در مناطق مختلف 
استان تهران هستند؛ غرب، جنوب غرب، شرق، ورامين 
و پاكدشت و ساير مراكز در شهرهايى مانند زنجان: البرز؛ 
كرمان؛ طالقان؛ قم؛ كاشان؛ يزد؛ سنندج و... است. 

آموزش در مراكز رعد حضورى است و اين حضور عالوه 
بر آموزش، مهارت هاى ارتباطى و اجتماعى توانيابان را 
هم افزايش مى دهد. با توجه به اين كه آموزش در اين 
مراكز به صورت حضورى است، موضوع رفت و آمد و 

دسترسى به مراكز مهم و قابل توجه است.
اهداف و ماموريت هاى اصلى موسسه رعد 

چيست؟
هدف اصلى رعد، آموزش فنى حرفه اى منجر به 
اشتغال است. براى دستيابى به اين هدف اقداماتى نيز 

الزم است، مانند توانبخشى جسمى و روانى كه رعد اين 
امكانات را نيز فراهم كرده است.

آيا اين موسسه به عنوان يك نهاد مردمى، 
برنامه اى براى كمك به دولت در حل مسائل 
معلوالن دارد؟ از چه مسيرى براى اجراى اين 

برنامه استفاده مى كند؟ 
اگر ما وظيفه دولت را انجام كارهاى مردم بدانيم؛ 
طبيعى است كه فعاليت رعد كمك به دولت و سازمان 
بهزيستى و وزارت كار است كه اوًال آموزش مى دهد و 

گفت وگو

شكل گيرى اعتماد دوطرفه 
بين دولت و نهادهاى مدنى

 مهمترين عامل رفع موانع است
مجتمع آموزشى نيكوكارى رعد به همت تعدادى از مهندسين مسلمان عالقمند 
به خير و خدمت با هدف ارائه آموزش هاى فنى و حرفه اى ويژه معلولين و جانبازان 
در سال 1363 با پنج كارآموز در دو اطاق فعاليت خود را آغاز نمود و حدود 6 سال 
در زيرزمين مركز نابينايان ابابصير در خيابان قزوين به فعاليت خود ادامه داد، 
ساختمان فعلي با فعاليت بنيان گذاران رعد براي دريافت زمين آغاز گرديد و 

با آماده شدن سقف اولين طبقه در سال 1372، مجتمع به 
ساختمان فعلي با زيربناى 4200 متر مربع در قطعه زمين 
اهدائى به مساحت 2700 متر مربع واقع در شهرك قدس 
(غرب) نقل مكان كرد و با پنج كارآموز شروع به كار نمود. 
امروز پس از طي ربع قرن بيش از پنج هزار نفر در آموزش هاي 
رعد شركت كرده و تعداد زيادي از آنان در تهران و يا ساير 

شهرستان ها مشغول به كار هستند. 
مجتمع رعد طى سه برنامه كوتاه مدت، ميان مدت، بلند 
مدت فعاليت خود را به صورت صددرصد رايگان آغاز 

نمود و توانست مركز آموزش علمى - كاربردى رعد را با اخذ مجوز از وزارت 
علوم،تحقيقات و فناوري ، دانشگاه جامع علمي - كاربردي و سازمان بهزيستي 
كشور (ستاد هماهنگي و نظارت بر مراكز آموزش علمي - كاربردي) را راه اندازى 
كند و از نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89 با برگزاري دوره هاي پودماني، براي 

توانيابان جسمي، حركتي فعاليت خود را آغاز نمايد. در حال حاضر اين مجموعه 
در مراكز استان ها و شهرستان هاى متعددى شعبه دارد و باالبردن سطح كمى و 
كيفى آموزش و ايجاد اشتغال در قالب كارگاه هاى توليدى حمايتى از برنامه هاى 
بلندمدت ايشان است. منابع رعد از محل كمك هاى مردمى و حمايت هاى افراد 
نيكوكار است. برخي فعاليت هاي درآمدزا از قبيل برگزارى بازارهاي خيريه و 
مراسم فرهنگي توسط گروه هميارى بانوان و جوانان رعد 
انجام مي شود در ارائه اين خدمات هيچ گونه تبعيضى به 
داليل نژادى، سياسى عقيدتى، فرقه اى، جنسيت، رنگ 
پوست و مليت قومى در مورد كارآموزان قايل نمى شود. 
مجتمع آموزشي نيكوكاري رعد به عنوان يك نهاد خصوصى 
و غيرسياسى در تاريخ 5 فروردين 1376 (24 مارس 1997) 
به عنوان عضوى وابسته دفتر اطالع رسانى سازمان ملل متحد 
 (NGO) از جانب اين سازمان رسما يك سازمان غير دولتي
شناخته شد. سياست گذاري در چهارچوب خط مشي هايي كه 
براساس مواد منشور رعد اتخاذ مي گردد از سوي هيئت امناء، تعيين و جهت اجرا 
به هيئت مديره (هيئت مديره و مدير عامل و كاركنان تمام وقت ابالغ مي  گردد. 
آنچه پيش رو داريد گفتگويى است با خانم دكتر مريم رسوليان، عضو هيئت مديره 

مجتمع آموزشى نيكوكارى رعد و سردبير نشريه توانياب. 
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نقش نهادهاى مدنى درتوسعه كارآفرينى اجتماعى

ثانيًا تدابيرى براى اشتغال و كارآفرينى دارد و تالش  
مستمرى براى دستيابى به اين اهداف دارد.

اين موسسه به عنوان يك نهاد مردمى، چگونه 
سازمان هاى فعال در بخش خصوصى را براى 
فعاليت در حوزه معلوالن متقاعد و مجاب مى كند؟ 

يادآورى تعهد به مسؤوليت اجتماعى و ضرورت 
برخورد مسؤوالن با كمبود هاى جامعه اى كه در آن 
زندگى مى كنيم اصلى ترين مشوق صاحبان صنايع و 
حتى مديران ادارات دولتى براى همراهى و همكارى 
با سازمان هاى مردم نهاد و خيريه است در برخى موارد 
با توجه به زمينه هاى مثبت متوليان اين همكارى 
شكل مى گيرد. استفاده مناسب از ظرفيت هاى موجود 
شركت ها و مؤسسات خصوصى، در برگزارى مراسم 
مختلف مجتمع، همكارى جهت اشتغال افراد داراى 
معلوليت از مهمترين اين موارد است. به عنوان مثال 
در مواردى كه نيازى در انجام امور روزمره و ادارى رعد 
موجود باشد با صحبت با صاحبان صنايع در بسيارى از 
موارد اين نيازها برآورده شده است، تجهيزات ساختمانى 
و ادارى با كيفيت مناسب و بعضا رايگان يا تخفيف هاى 
قابل مالحضه تهيه مى شود. كالس هاى آموزشى، 
خدمات درمانى، كارگاه هاى توانمندسازى و... با 
مشاركت افراد متخصص داوطلبى كه به رعد مراجعه و 
ابراز تمايل براى همكارى دارند، با برنامه ريزى مجتمع 
برگزار شده است. و در مواردى مجتمع به دنبال اين گونه 
نيازهاى خود به صورت فعال با افراد و يا سازمان ها 

ارتباط برقرار كرده و نيازهاى خود را برآورده مى كند.
موسسه رعد با چه موسسات مردم نهاد ديگرى 
ارتباط سازمان يافته دارد و چگونه با اين موسسات 
همكارى مى كند؟ نوع تعامل با اين موسسات 

چگونه است (يك سويه است ، يا دوسويه است)
تمام مراكز رعد با وجودى كه يك سازمان مردم 
نهاد مستقل هستند با اين وجود يك پيكر واحد هستند 
زيرا اهداف مشترك و استراتژيك دارند. عالوه براين 
اولويت بعدى موسسات حمايتگر جامعه معلوالن 
هستند كه اين روزها از مباحث فرهنگى تا گردشگرى 
و ديگر زمينه هاى در حال فعاليت هستند و در مرتبه بعد 
متناسب با پروژه هاى تعريف شده با ساير سمن هاى 
همكارى مى كنيم. با توجه به اعتماد عمومى به رعد در 
بالياى طبيعى يا بحران هاى موقتى سيل كمك هاى 

مردمى به رعد سرازير شده و رعد در برنامه اى بدون 
پيش بينى قبلى وارد مى شود، به عنوان مثال در زلزله 
آذربايجان همين اتفاق افتاد و رعد با همكارى با چند 
مؤسسه خيريه 40 دستگاه كانكس مسكونى و 30 باب 
منزل روستايى احداث و به مردم منطقه اهدا نمود. از 
اين گونه اتفاقات كه رخ داد، به اين فكر افتاديم كه 
ستادى در رعد تشكيل شود و فعاليت هاى عمومى و 
از اين گونه را پيگيرى نمايد تا خللى در اجراى هدف 

اصلى صورت نگيرد.
موسسه رعد چه تغييرى در فرهنگ عمومى 
خانواده هاى كه يكى از افرادشان معلوليت دارد، 
ايجاد كرده است؟ چه تغييرى در نگرش و بينش 

آنها ايجاد كرده است؟ 

اين كه محيط جامعه اعم از آموزشى، فرهنگى، 
درمانى و ... براى استفاده افراد داراى معلوليت قابل 
استفاده باشد يا مناسب سازى شهرى بايد تا رفع موانع 
غير همسطح ادامه داشته باشد، يا اين كه توان يابان 
مانند ساير افراد جامعه داراى حقوق خاص خود هستند 
و بايد امكان استفاده از فرصت ها برابرى آنان فراهم 
باشد، از ثمرات فعاليت رعد و ديگر مؤسسات همكار 
است. پذيرش معلوليت و اين كه معلوليت يك بيمارى 
و محدوديت است نه يك تنبيه الهى يا مجازات، توجه 
به بار بيمارى بر خانواده و ارائه راه كارهايى براى كاهش 
تنش خانواده ها و ارتباط مناسب تر بين فرزندان داراى 
معلوليت با ساير اعضا خانواده از موارد فرهنگ سازى 
بوده است، كه اين فعاليت ها بايد مستمر بوده و هيچ گاه 

متوقف نشود.
موسسه رعد براى تغيير فضاى عمومى جامعه 
نسبت به معلوالن چه فعاليت هايى كرده است؟ در 

اين مسير از چه ابزارهايى استفاده كرده است؟
اولين فعاليت فرهنگى رعد، انتشار نشريه توانياب 
معه معلوالن و  است كه مخاطبان اصلى آن جا
خانواده هاى آنان و دست اندركاران خدمات معلوالن 
هستند، اين نشريه چهارده سال است كه منتشر مى شود. 
رايزنى با صدا و سيما در مورد اختصاص برنامه هاى 
خود به مشكالت افراد داراى معلوليت؛ برگزارى 
جشنواره هاى مختلف در زمينه فرهنگ سازى و آشنايى 
جامعه با افراد داراى معلوليت؛ مانند برنامه هاى مختلف 
در روز جهانى معلوالن در 12 آذر هرسال. پله نوردى 
پله هاى برج ميالد توسط 2 تن از توانيابان و پخش 
تلويزيونى آن كه به همت رعد انجام شد. برنامه ورزش 
همگانى معلوالن با همكارى شهردارى منطقه 2؛ 
برگزارى و يا شركت فعال در نمايشگاه هاى مختلف به 
دليل معرفى توانايى هاى توانيابان؛ برگزارى جشنواره 
على اكبر (معرفى جوانان موفق معلول در 7 محور)؛ 
مشاركت فعال در ابى المپيك ( المپيك بين المللى 
مهارتى معلوالن) و ...همه و همه فعاليت هايى براى 
حضور افراد دارى معلوليت در جامعه و ديده شدن افراد 
داراى معلوليت كه منجر به آشتى جامعه با اين گروه و 
ديده شدن نيازهاى آنان  شود. براى فراهم شدن فرصت 
برابر براى افراد داراى معلوليت آشنايى جامعه با نيازهاى 
آنان و حضور در جامعه از ضروريات اوليه است، كه رعد 

در اين زمينه تالش هاى مستمر دارد.
به عنوان يكى از اعضاى اين موسسه چه ارزيابى 
نسبت به فعاليت هاى فرهنگى و اثرات اجتماعى 

فعاليت هاى موسسه خود در جامعه داريد؟
آن چه تاكنون توسط رعد انجام شده است اگر 
مستقًال ارزيابى شود با توجه به توان و امكانات يك 
خيريه كه فشارى به بودجه دولت وارد نمى كند بسيار 
موفق و قابل توجه است اما اگر نسبت به شرايط مطلوب 
جامعه معلوالن كشور و نياز رو به رشد توان يابان 
مقايسه شود بسيار ناچيز است. و يا بهتر است بگويم 
رعد سعى كرده آن چه در توان دارد در جهت اهداف 
خود عمل كند اما اين توان با نياز جامعه فاصله زيادى 
دارد و اصوال همين فاصله است كه تحرك ايجاد 

يادآورى تعهد به مسؤوليت 
اجتماعى و ضرورت برخورد 
كمبود هـاى  بـا  مسـؤوالن 
جامعـه اى كه در آن زندگى 
مشوق  اصلى ترين  مى كنيم 
صاحبان صنايع و حتى مديران 
ادارات دولتى براى همراهى 
و همـكارى با سـازمان هاى 

مردم نهاد و خيريه است
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مى كند، و خالصه ارزيابى درونى رعد از خودش نمره 
قبولى مى گيرد اما نكته مهم ارزيابى بيرونى است كه 
استفاده كنندگان از خدمات و داوطلبان و حاميان رعد 

بايد نمره بدهند.
آيا موسسه توانسته است به همه اهداف و 

ماموريت هاى خود برسد؟
 اين كه كسى ادعا كند به تمام اهداف خود رسيده 

ناممكن است يا اگر هم ادعا كند غير واقعى است، اما 
قطعنًا در مسير تحقق اهداف از هيچ كوشش ثوابى 
كوتاهى نخواهيم كرد و قضاوت را هم به وجدان 
پاك استفاده كنندگان از خدمات و حاميان هميشگى 
و نيكوكار رعد واگذار كرده ايم زيرا آنها منصف ترين 

داوران هستند.
ف و  ا هد ه تحقق ا ا ر سر ر نعى د ا چه مو

ماموريت هاى موسسه شما وجود دارد؟ كداميك 
از اين موانع به درون سازمان، ساختار سازمانى، 
و منابع مالى شما بر مى گردد و كداميك به موارد 
خارج از سازمان شما از قبيل دولت، قوانين و 
مقررات، محيط اجتماعى ، اقتصادى و فرهنگى 

جامعه بر مى گردد؟
موانع تحقق اهداف بسيار گسترده و متفاوت است 
كه خود قابليت چند مصاحبه و ميزگرد را دارد اما در يك 
پاسخ كوتاه موانع درون سازمانى، مانند ارتقاء نگرش 
كاركنان نسبت به پديده معلوليت و توجه به منابع 
انسانى و رشد آنان از مهمترين مسائل است. موانع 
برون سازمانى هم مهمترين آن فرهنگ سازى نسبت 
به معلوالن و شناخت نيازها و روحيات آنان و خالصه 
نگاه به توانايى هاى افراد داراى معلوليت و نه توجه به 
معلوليت از موارد مهمى است كه مى تواند بستر مناسبى 

براى رشد افراد داراى معلوليت بسازد.
چه برنامه هاى براى رفع موانع سازمانى خود 

داريد؟
ط با  تبا ر ، ا ن كنا ر مت كا ش ضمن خد ز مو آ
سازمان هاى موفق همكار در داخل كشور، حركت 
در مسير استراتژى هاى سازمانى و ارزيابى هاى دقيق 
دوره اى و پاسخگوى به افكار عمومى و نيكوكاران 
مهم ترين ابزار رسيدن به هدف در هر سازمان به ويژه 

مؤسسات خيريه است. 
نقش دولت، بخش خصوصى و ساير نهادهاى 
مردمى مرتبط در رفع اين موانع چيست و چطور 

مى توانند به شما كمك كنند؟
سياستگذارى كالن، بسترسازى، تسهيل گرى 
عمده ترين نقشى است كه دولت در معناى عام كلمه 
مى تواند برعهده بگيرد زيرا با توجه به احكام برنامه هاى 
توسعه كه دولت را از پذيرش نقش تصدى گرى منع 
كرده و مى كند دولت براى پرهيز از ورود به گردآب 
كار و مسؤوليت اجرايى بايد به جايگاه هدايت و نظارت 
نقل مكان كند و كار مردم را به سازمان هاى مردم نهاد 
واگذار كند و اين سياست از حرف به عمل نزديك شود. 
مهمترين گام براى اين رخداد شكل گيرى اعتماد بين 
دولت و نهادهاى مدنى است كه متأسفانه از هر دو سو 
بى اعتمادى وجود دارد و منجر به هدر رفتن انرژى و 

امكانات دولت و نهادها مى شود. نقاشي كشيده شده توسط يكي از مددجويان مؤسسه رعد
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نقش نهادهاى مدنى درتوسعه كارآفرينى اجتماعى

گفت وگو
همكارى در بستر جامعه مدنى
يكى از استراتژى هاى ماست

 «جمعيت امام على (ع)» از چه سالى شروع 
به كار كرد؟ ايده اوليه تشكيل جمعيت چگونه به 
ذهن شما رسيد و در حال حاضر چند نفر تحت 

پوشش اين جمعيت هستند؟ 
ديروز يكى از معلمان «خانه ايرانى» دروازه غار، در 
پاسخ به كسى كه پرسيده بود: چه تفاوتى بين بچه هاى 
دروازه غار كه شما به آن ها درس مى دهيد با بچه هاى 
مثال يك مهد كودك در يك نقطه باال تر شهر وجود 
دارد؟ گفته بود: آن ها بچه هاى عادى هستند و اين ها 
بچه هاى واقعى! من خيلى از اين تعبير شگفت زده شدم 

و فكر كردم كه چقدر اين نگاه زيباست. 
درباره نحوه شكل گيرى اين موسسه مى توانم 
بگويم ما يكسرى دانشجوهاى عادى بوديم كه در 
بهشت كوچك خودمان خوش بوديم. مثل خيلى 
از دانشجوهاى ديگر كه دغدغه هاى دوران جوانى 
مهم ترين موضوع زندگيشان است. كجا ادامه تحصيل 
بدهند؟ در آن ايام شخصى در كالس هاى تئا تر مركز 
ه شريف تلنگرى  نشگا مه دا نون هاى فوق برنا كا
ناگهانى به ما زد. او يك سوال از ما پرسيد؛ و با طرح 
آن سوال سعى داشت ما را از آدم هاى عادى تبديل به 

آدم هاى واقعى كند. اينكه گستره غم ها و شادى هاى 
شما چيست و فكر مى كنيد در جامعه ما گستره غم ها و 
شادى هاى مردم چيست؟! اين سوال به اين دليل بود 
كه در تئا تر يا بازيگرى هر چه تجربه اين احساس غم 
و شادى عميق تر باشد، حرفى كه هنرمند براى گفتن 
پيدا مى كند بيشتراست. ما هم به جستجوى اين گستره 
رفتيم؛ تا در كنار دنياى واقعى قرار بگيريم. اين اتفاق 
در سال 1378 براى ما افتاد و كالس هاى تئا تر آقاى 
«شارمين مى مندى نژاد» آغازگر تحول بزرگى در 
زندگى ما شد و ما از آن ميوه ممنوعه خورديم و از 
بهشت كوچك و حقيرمان هبوط كرديم و به جهنم 
واقعيت هاى اجتماعمان رسيديم. دردهايى را ديديم كه 
هرگز تصورش را هم نمى كرديم و اين نقطه شروع يك 
حركت بود كه به سرعت فراگير شد. گويا جايش در بين 

فعاليت هاى دانشجويى به شدت خالى بود. 
در كتاب «شازده كوچولو» يك جايى صحبت از 
اين است كه ما آدم بزرگ ها دنبال عدد و رقم هستيم 
و وقتى مى خواهيم يك مسئله را توصيف كنيم بيشتر 
به كميت ها رجوع مى كنيم. من هم اگر بخواهم آدم 
بزرگ باشم مى گويم: ما بيش از هزار كودك محروم 

از تحصيل را در «خانه هاى ايرانى علم» تحت پوشش 
آموزشى داريم و همچنين حدود 200 خانواده كه بيشتر 
آن ها مخارج زندگيشان بر گرده زنان بود. همچنين در 
زمينه درمان و تهيه دارو و امكانات درمانى و نيز كمك 
به آزادى كودكان زير 18 سال در معرض قصاص 
و حمايت هاى پس از خروج آن ها فعال هستيم. اما 
اگر بخواهم از ديد كيفى توصيف كنم؛ بايد بگويم ما 
افرادى از جامعه هستيم كه در اين پيكره كه خودمان 
هم عضوى از آن محسوب مى شويم؛ سعى داريم يك 
رابطه دو سويه «برد – برد» كه نفع آن به همه افراد 
اجتماع مى رسد، را به عنوان الگو پيدا كنيم و اين را به 
همه توصيه مى كنيم. در كار ما يك زمانى ممكن است 
بگوييم حتى جاى مددكار و مددجو مشخص نيست. 
يعنى همه ما چه افرادى كه دچار فقر مادى و فرهنگى 
و مسائل مبتال به ناشى از آن هستند و چه ما كه در 
اينجامعه فقر زده زندگى مى كنيم؛ در يك طرف ميز 
قرار مى گيريم و آن وقت است كه نمى توانيم بگوييم 
چه كسى دارد به چه كسى كمك مى كند. اين يك 
حركت اجتماعى است كه در آن همه دارند براى بهبود 
يك جامعه تالش مى كنند و به همديگر درس مى دهند. 

تهيه و تنظيم:  زهرا رضايى

در دهه هفتاد شمسى و پيش از شكل گيرى رسمى جمعيت 
امداد دانشجويى امام على (ع)، ، تعدادى از دانشجويان به 
پيشنهاد يكى از اساتيدشان، براى دلجويى از كودكان بيمار، 
به بيمارستان كودكان سرطانى سر مى زدند و ساعاتى را با آنها 
مى گذراندند. اين دانشجويان به محالت فقيرنشين و محروم 
تهران مى رفتند و پس از شناسايى خانواده هاى محروم و 
نيازمند به يارى آنان مى شتافتند. در همان سالها دفتر رسمى 
دانشگاهى جمعيت، به عنوان نخستين سازمان دانشجويى 

فعال در زمينه كاهش آسيب هاى اجتماعى در دانشگاه صنعتى شريف تهران برپا 
شد. در سال 1378 جمعيت امام على (ع) پس از ثبت رسمى جمعيت در وزارت 

كشور و نيروى انتظامى، اين نهاد به عنوان يك سازمان مردم 
نهاد مستقل شناخته شد و پس از آن فعاليت هايش را در ديگر 
دانشگاه هاى كشور گسترش داد. در سال 1384 نيز نخستين 
دفتر رسمى مردمى جمعيت در در جنوب شهر تهران و در 
محله مولوى، تحت نام «خانه ايرانى» گشايش يافت.در سال 
1389 شمسى برابر با 2010 ميالدى، پس از ده سال فعاليت 
مستمر، اين جمعيت موفق به كسب مقام مشورتى در شوراى 
امور اقتصادى اجتماعى سازمان ملل متحد ECOSOC شد. 
آنچه پيش رو داريد حاصل گفتگويى است با خانم زهرا رحيمى، مديرعامل اين 

موسسه كه در ادامه تقديم شده است.
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حيه   مخاطبان اصلى موسسه شما و نا
جغرافيايى كه تحت پوشش دارد كجاست؟ 

 ما يك NGO ملى هستيم و بيشتر رويكردمان 
كار در مناطق حاشيه است و برايمان تفاوت ندارد كه 
اين منطقه حاشيه در كجاى ايران واقع شده باشد. در 
حال حاضر در شهر هاى تهران، اصفهان، شيراز، مشهد، 
بندرعباس، قم، كرمان، اراك، بيرجند، قوچان و گرگان 
فعال هستيم و مخاطبمان هم البته در حال حاضر تمام 

ايرانيانى هستند كه دلشان براى ايران مى تپد. 
 اهداف و ماموريت هاى اصلى موسسه شما 

چيست؟ 
 ماموريت سازمان ما ساخت جامعه اى عارى از فقر 
و خشونت با نگاه ويژه به زنان و كودكان است و اين 
راه بيشتر به سمت بازخوانى آيين هاى ملى و مذهبى، 
در راستاى كاركردهايى است كه در تكرار زمان 
مورد غفلت قرار گرفته اند و نياز به اين دارند كه نگاه 
دوباره اى به آن ها بيندازيم. هدف ما تسهيلگرى در 
روند توانمندى گروه هاى در ضعف با استفاده از تغيير 
الگو ها و نگرش ها و در اختيار قرار دادن امكاناتى است 

كه در دسترس نيست. 
زمينه اصلى فعاليت هاى اين موسسه چيست؟ 
زمينه هاى اصلى فعاليت ما را شايد نتوان خيلى 
دقيق جدا كرد. همانطور كه مى دانيد ما دو نوع پزشكى 
داريم. طب كل نگر و طب جزئى نگر. طب كل نگر بدن 
را به مثابه يك ارگانيسم واحد مى بيند كه ارتباط بين 
عضو ها قابل انكار نيست و چه بسا مشكل در يك عضو 
ناشى از ناكارآمدى يك عضو ديگر باشد. اما پزشكى 
جزيى نگر هر سيستم و دستگاه بدن را به طور خاص 
مورد مطالعه قرار مى دهد و مى تواند تا جزييات آن هم 
غور نمايد؛ اما خيلى اين روابط را مد نظر قرار نمى دهد و 
البته هر دوى اين نگرش ها اگر توام باشند كمك بزرگى 
به بيماران مى نمايند، اما ما بيشتر به سيستم كل نگر 
گرايش داشتيم. يعنى سيستمى كه جامعه را به عنوان 
يك ارگان مى بيند و اگر در جامعه مشكلى مثل كودك 
كار ايجاد مى شود نمى تواند ارتباطش را با يك معضل 
زيست محيطى ناديده بگيرد. البته ما تخصص ورود 
در همه معضالت را نداريم. به عنوان مثال: ما براى 
ترك اعتياد اقدام نمى كنيم ولى در چرخه معضل به 
آن نگاه مى كنيم و سعى مى كنيم از سازمان هاى فعال 
در اين زمينه كمك بگيريم. يعنى نمى توانيم بگوييم 

ما فقط روى كار كودك متمركزيم و اعتياد پدرش به ما 
مربوط نيست. چون مى توانيم در شرايط موجود كمى 
از آسيب هاى كودك كم كنيم، اما اگر زنجيره هاى 
ايجاد را در نظر نگيريم، نمى توانيم برخورد ريشه اى با 

معضل داشته باشيم. 
موسسه از چه روش هاى نوآورانه اى براى 
تامين مالى و پايدارى مالى خود استفاده مى كند؟ 
سيستم مالى ما يك سيستم نسبتا پايدار است. چرا كه 
استراتژى ما جذب كمك هاى كم از افراد بسيار است و 
بيش از اينكه كمك مالى افراد را بخواهيم، آگاه شدن 
آن ها از وضعيت افراد به ويژه كودكان و نقش اجتماعى 
و مسئوليت اجتماعى اى كه بر دوش آنهاست براى ما 
مهم است. بسيارى اين نكته را مى گويند؛ كه ما بايد پول 
جذب كنيم و رفع معضلى مثل كار كودك بر عهده دولت 
است و به ما مربوط نيست. ما مى توانيم در مقطع خاصى 
كمك كوچكى به بچه ها كنيم، اما فكر مى كنم در همه 
جاى دنيا عملكرد خوب دولت ها با احساس مسئوليت 
باالى شهروندان و حساسيت آن ها به موضوعات رابطه 
مستقيم دارد. شما اگر دقت كنيد در بسيارى از كشور ها 
اگرچه شهروندان كار اجرايى در زمينه مثال حمايت از 
حقوق حيوانات نمى كنند، ولى اگر با يك سگ در يك 
فيلم سينمايى بدرفتارى شود همه با پالكارد در خيابان 
حاضر مى شوند و اين نشان مى دهد كه در حالت انفعال 
نيستند. البته حساسيت فقط به معناى اعتراض به 
وضع موجود نيست. بلكه مشاركت در دستيابى به وضع 
مطلوب است. ما اگر شهروندان منفعل داشته باشيم 
نبايد از دولت ها متوقع باشيم يك تنه از عهده حل 
معضالت برآيند. اين امر مى تواند كمك مالى باشد يا 
كمك فكرى. براى همين وقتى يك معلم بازنشسته 
10 هزار تومان به ما كمك مى كند همانقدر ارزشمند و 
با بركت است كه ميليون ها تومان كمك توسط يك 
فرد متمول، چرا كه در هر دو فرد آگاهى ايجاد شده است 

و سرمايه اصلى ما   همان آگاهى است. 
موسسه شما به عنوان يك نهاد مردمى، آيا 
برنامه اى براى كمك به دولت در حل مسائل 
جامعه هدف خود دارد؟ از چه مسيرى براى اجراى 
اين برنامه استفاده مى كنيد؟ مثال با سازمان 
خاصى همكارى داريد، مشاوره به دولت مى دهيد 

و در سياستگذارى شركت مى كنيد؟ 
 البته نگاه كالن در كنار نگاه خرد به مسائل خيلى 

مهم است، حتى براى خود NGOها. ما خيلى وقت ها 
از كار خيلى ها ايراد مى گيريم، اما اگر خودمان هم در 
آنجايگاه قرار بگيريم بهتر عمل نمى كنيم. اينجاست 
كه بايد به نقش سياست گذارى اجتماعى پى برد. ما در 
بسيارى از زمينه هاى معضالت اجتماعى؛ سياستهاى 
اجتماعى مدون نداريم و در ميان اعضاء خود گاهى اين 
سوال را مطرح مى كنيم كه اگر در جايگاه فالن فرد 
مسئول، در زمينه فالن آسيب بوديد چه مى كرديد؟ 
ذهن ها نبايد نزديك بين شوند و مسائل را يك بعدى 
ببينند.  در حال حاضر ما با سازمان هاى مرتبط با مسائل 
اجتماعى در ارتباط هستيم. البته اين ارتباط به يكى دو 
سال اخير برمى گردد و بيشتر در زمينه اطالع رسانى از 
وضع موجود است كه به سازمان هاى مردم نهاد مراجعه 
مى شود. براى اينكه متاسفانه در بسيارى از زمينه هاى 
معضالت اجتماعى، تحقيقات علمى كمى انجام شده و 
آمار و ارقام دقيق هم موجود نيست. شهردارى، شوراى 
شهر، وزارت كار و آموزش و پرورش به نهادهاى مردمى 
مراجعه و در برخى از موارد خرد از آن ها نظرخواهى 
هم مى كنند. اما در سياست گذارى هاى كالن، روش 
مشخصى براى كسب نظرات سازمان هاى غير دولتى 

وجود ندارد. 
 موسسه شما به عنوان يك نهاد مردمى، 
چگونه سازمان هاى فعال در بخش خصوصى را 
براى فعاليت در حوزه جامعه هدف خود متقاعد و 
مجاب مى كند؟ آيا نمونه اى براى عنوان داريد؟ 
در زمينه همكارى با سازمان هاى بخش خصوصى 
نگرش ما مانند كمك هاى مالى از افراد است. برخى 
شركت ها در اين سال ها به ما لطف داشتند و در بسيارى 
از موارد با اهداء پول يا محصوالت در برنامه ها و طرح ها 
مشاركت كرده اند كه البته بيشتر مقطعى و به واسطه 
آشنايى از طريق يك رابط و معرف معتبر بوده است، اما 
در بحث مسئوليت اجتماعى كه امروز هم از مباحث روز 
در ميان بخش خصوصى است، ما به دنبال همكارى با 
شركت هايى هستيم كه خود در اين زمينه دغدغه دارند 
و به دنبال اين هم نيستيم كه تنها كمك مالى از آن ها 
داشته باشيم. خيلى وقت ها معضالت اجتماعى با تزريق 
پول حل نمى شوند. من اگر بخواهم در فعاليت هاى 
خودمان، بگويم كه چقدر يك «خانه» ما گردش مالى 
دارد و چقدر «نفر-ساعت» عضو داوطلب داريم، اين 
دو با هم قابل مقايسه نيستند و اگر «نفر- ساعت» را 
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نقش نهادهاى مدنى درتوسعه كارآفرينى اجتماعى

به ريال تبديل كنيم؛ چند برابر گردش مالى مى شود. 
اگر شركتى بتواند براى كار پرسنلش در سازمان ما 
براى يك ساعت در هفته رويه اى تعريف كند به شدت 
استقبال مى كنيم و تضمين مى كنيم كه در دراز مدت 
نفعى كه اين امر به شركت مى رساند خيلى بيشتر از 

نفعى است كه به ما مى رسد. 
موسسه شما با چه موسسات مردم نهاد 
ديگرى ارتباط سازمان يافته دارد و چگونه با 
اين موسسات همكارى مى كند؟ نوع تعامل با 
اين موسسات چگونه است (يك سويه است، 

يا دوسويه است)؟ 
همكارى در بستر جامعه مدنى يكى از استراتژى هاى 
ماست؛ چه با سازمان هاى همكار و چه با سازمان هايى 
كه به نوعى در زمينه هاى ديگرى شكل گرفته اند و 
گاهى اين همكارى ها بسيار زيبا و لذت بخش است. 
وقتى كه هدف ها و آرمان ها از چارچوب سازمان ها فرا تر 
مى رود؛ با خودش يك بلوغ در نگرش ها همراه مى آورد. 
در بسيارى از مسايل يك سازمان به تنهايى نمى تواند 
تاثيرگذار باشد به ويژه در مسايل كالن. ما هم سعى 
كرديم در جمع دوستان فعال در زمينه كودكان كار در 
شبكه يارى كودكان كار حاضر باشيم و در شبكه اى كه 
در حال شكل گيرى است از تجارب و آراى دوستانى كه 
بسيار بيش از ما تجربه كار اجتماعى دارند بهره ببريم. 
همچنين چند كار مشترك با NGOها داشته ايم كه 

براى بنده بسيار آموزنده بود. 
موسسه شما چه تغييرى در فرهنگ عمومى 
خانواده هايى كه تعامل دارد، ايجاد كرده است؟ 
چه تغيير در نگرش و بينش آن ها ايجاد كرده 
است؟ نگاه خانواده ها در گذشته چطور بوده و حاال 
با فعاليت هاى موسسه شما چگونه شده است؟ 

 ما در زمينه تغيير نگاه خانواده ها در فرستادن 
كودكانشان براى كار؛ از مدل «هزينه- فايده» استفاده 
كرديم. يعنى براين اساس كه انسان ها كارى را انجام 
مى دهند كه احساس كنند برايشان هزينه كمتر و نفع 
بيشترى دارد. خانواده هاى ما هم فكر مى كنند وقتى 
كودك را براى كار به خيابان يا كارگاه مى فرستند چيزى 
از دست نمى دهند و يك پولى هم به دست مى آورند 
كه البته ضريب اجبار و اضطرار را هم دارند. اما ما سعى 
كرديم اين باور را تغيير بدهيم به اينكه هزينه زيادى 

مى كنند و نفع ناچيزى مى برند. اين تغيير با كار مستمر 
چند ساله و دست يابى به الگوهاى موفق ايجاد شده 
است. مثال وقتى خانواده ها ديدند كه كودكانشان سر 
كار نرفتند و آمدند سر كالس درس تا چه ميزان تغيير 
كردند و توانستند شناسنامه بگيرند و به مدرسه بروند و 
يا در تيم فوتبال عضو شوند، اين امر به آن ها اين انگيزه 
را داد كه روزنه اميد براى كودكانشان هست كه زندگى 
آن ها را تكرار نكنند و كم كم درس خواندن در محله 
به ارزش و سر كار رفتن ضد ارزش شد. البته در زمينه 
تغيير ارزش ها در محالت هنوز خيلى موفق نبوديم، اما 
صرف رفت و آمد دانشجويان در محالت به نوعى تاثير 
گذار بوده است، افرادى كه به جاى كراك، كتاب در 
دست دارند و الگوهايى كه بچه ها تا كنون با آن ها روبرو 
نبوده اند. مى توانم بگويم تقاضاى باالى بچه ها براى 
حضور در خانه ها كه ما االن متاسفانه ظرفيت پذيرش 
آن ها را نداريم نشان از موفقيت نسبى در اين زمينه دارد. 
موسسه شما براى تغيير فضاى عمومى 
جامعه نسبت به مخاطبين خود چه فعاليت هايى 
كرده است؟ در اين مسير از چه ابزارهايى 

استفاده كرده است؟ 
 فكر مى كنم در شناساندن و طرح موضوعاتى در 
جامعه براى اولين بار؛ خوب عمل كرده ايم. موضوع شرم 
آور اعتياد كودكان و هشدار كه اين امر در جامعه در حال 
تبديل به يك معضل اجتماعى است، از موفقيت هاى 
ماست. به دليل حضور مستمر در محالت اين امر براى 
ما ملموس بود و به عنوان يك سازمان غير دولتى كه 
به مددكارى اجتماعى اعتقاد زيادى داريم، معتقديم كه 
به دور از مردم نمى توان معضالت را كم يا حل كرد. از 
هر ابزارى كه در دسترس باشد نظير رسانه هاى جمعى، 
شبكه هاى اينترنتى و اجتماعى و.. بهره برديم. يك 
صحبت در جامعه وجود دارد كه افراد آسيب ديده را نبايد 
نشان داد و بحث كرامت انسانى را مطرح مى كنند. ما به 
اين مسئله معتقد نيستيم. چرا كه اصوال فكر نمى كنيم 
كه يك كودك كه در خيابان كار مى كند كارى كرده كه 
بايد از ان خجالت بكشد و خود را پنهان كند. بسيارى 
از افراد سر شناس را مى شناسيم كه اذعان مى كنند در 
كودكى كار كرده اند. به نظرم اقشار رنج ديده جامعه 
هيچ وقت صاحب تريبون نبوده اند و هميشه اين امر به 
بهانه هايى از آن ها دريغ شده است و اگر صاحب تريبون 

شوند، بهتر از ما خواهند توانست از مشكالت خود و 
اجتماع خود صحبت كنند و اين يك توانمندى است و 
بچه ها بايد به آن افتخار كنند. ما بايد خجالت بكشيم 
كه در جامعه، كودك كار داريم و فقر داريم و نه آن فقير. 
اگر در جامعه ما كاركودك و فقر علنى نبود صحبت از آن 
نيز نبايد علنى مى شد اما متاسفانه همه ما اين كودكان 

را سر چهارراه ها مى بينيم. 
به عنوان يكى از اعضاى اصلى و موثر اين 
موسسه چه ارزيابى نسبت به فعاليت هاى 
ى  ليت ها عى فعا جتما ت ا ا ثر هنگى و ا فر

موسسه خود در جامعه داريد؟ 
 فكر مى كنم روى بعضى از مسائل تاثير خوبى 
گذاشتيم. در بحث مجازات هاى مربوط به كودكان 
زير 18 سال آگاهى عمومى را دستخوش تغيير كرديم 
و در بحث معضالت اجتماعى نيز توانسته ايم اين باور 
را ايجاد كنيم كه هر فرد از اجتماع مى تواند در اين امر 

تاثيرگذار باشد. 
يا موسسه شما توانسته است به همه  آ

اهداف و ماموريت هاى خود برسد؟ 
 خير. اگر توانسته بوديم كه مى بستيم و به خانه 
مى رفتيم. همانطور كه مى دانيد ماموريت ما آرمانى 
است كه دستيابى به آن چندان آسان نيست. اما فكر 
مى كنم كليه حركت ها و تالش هايمان در راستاى 
دست يابى به ماموريت است و خيلى بيراهه نرفته ايم. 

13- چه موانعى در سر راه تحقق اهداف 
و ماموريت هاى موسسه شما وجود دارد؟ 
كداميك از اين موانع به درون سازمان، ساختار 
سازمانى، و منابع مالى شما بر مى گردد و 
كداميك به موارد خارج از سازمان شما از قبيل 
دولت، قوانين و مقررات، محيط اجتماعى، 

اقتصادى و فرهنگى جامعه بر مى گردد؟ 
اگر بخواهم خيلى خالصه بگويم نقاط ضعف ما 
در تقويت ظرفيت مديريتى جهت پاسخگويى به نياز 
سازمان است. گستردگى زياد سازمان ما به لحاظ 
جغرافيايى همسان كردن آموزش ها و رويه ها را اندكى 
با دشوارى مواجه مى سازد. به اين معنى كه على رغم 
داشتن هزاران عضو داوطلب با كمبود افراد آموزش ديده 
مواجه هستيم. همچنين براى ديدن نتيجه بايد خيلى 
صبر كرد. يعنى حوصله و صبر زيادى مى طلبد و افراد 
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نتيجه گرا شايد خيلى زود كار را   رها كنند. همچنين با 
كمبود نگرش هاى مدلساز و ضعف در مديريت دانش 
مواجه هستيم. بسيارى از تجربيات ارزشمند در سازمان 
كه براى اولين بار در حال انجام است «مديريت دانش» 
نديده است و به همين دليل خيلى وقت ها ساير اعضاء 
در ساير نقاط مجددا از صفر   همان را تجربه مى نمايند. 
همچنين با وجود الگوهاى موفق كارآفرينى در گسترش 
و توسعه آن خوب عمل نكرده ايم. در زمينه آموزش اعضا 
و استفاده از خالقيت ها على رغم اينكه آموزش يك 
ركن اساسى در سازمان ماست، ولى هنوز واحد تحقيق 
و توسعه و آموزشمان نتوانسته است در حد سازمان 
عمل كند. در زمينه فعاليت هاى بين المللى و حضور 
در عرصه بين المللى و تبادل تجربيات با سازمان هاى 
مشابه يا مرتبط عليرغم برخوردارى از مقام مشورتى 
سازمان ملل، در جذب منابع موفق نبوديم. در ارتباط با 
بخش خصوصى نيز ساختار منسجم و منظم نداشته و 
به صورت موردى با مسائل برخورد شده است كه در حال 
اصالح ساختار بخش جذب منابع هستيم. نقاط قوت 
ما در ايجاد و سازماندهى يك بى نظمى در قالب يك 
نظم (مديريت حضورهاى بى نظم) و توجه به استفاده از 
سرمايه هاى اجتماعى موجود و اعضاء داوطلب دلسوز و 
متعهد مى باشد كه اين بزرگ ترين شانس ما بوده است. 
همچنين ما توانسته ايم بدون استخدام پرسنل و ايجاد 
سيستم حقوق و دستمزد، يك سازمان ايجاد و راهبرى 
كنيم كه اگر توانمنديش از سازمانهاى داراى پرسنل 
در خدمات رسانى و حضور اجتماعى بيشتر نباشد، 
كمتر هم نيست. همچنين دارا بودن اعضاء خوش 
فكر، جوان و با انرژى نيز يكى از نقاط قوت ماست و 
باعث مى گردد كه استفاده از فناورى ها و تكنولوژى هاى 
روز دنيا در موسسه به راحتى و ارزانى ممكن و مى سر 
گردد، كه البته نياز به آموزش و توام ساختن با تدبير و 
تجربه افراد كاركشته تر دارد. گستردگى جغرافيايى 
سازمان نيز مى تواند در شكل گيرى نگاه كالن تر به 
موضوعات اجتماعى و نيز ايجاد زنجيره ارزش ها در 
فعاليت هايى مانند كارآفرينى موثر باشد.  فرصت هاى 
سازمان ما حسن شهرت ناشى از زحمات دلسوزانه 
تك تك داوطلبان و اعضاء آن است كه مى تواند در 
گسترش نگرش ها و انديشه ها موثر باشد. همچنين 
نگاه مثبت تر به جامعه مدنى در برهه كنونى يك فرصت 

تلقى مى شود.  تهديدهاى ما هم كه برخى از آن ها با تمام 
سازمان هاى اجتماعى فعال، مشترك است مثال؛ عدم 
ثبات در رويه هاى برخورد با سازمان ها و براى سازمان ما 
كه داوطلب محور هستيم، نبود فرهنگ كار داوطلبانه و 
چالش هاى اعضاء با خانواده و اجتماع يك تهديد است؛ و 
همينطور عدم ثبات وضعيت اقتصادى كشور براى همه 
از جمله ما تهديد بزرگى است و باعث كاهش كمك هاى 
مردمى مى شود. يكى از مهم ترين تهديد ها، عدم وجود 
زيرساختهاى مطمئن و راهكارهايى براى برون رفت 
از معضالت است. همچنين قوانين موجود پاسخگوى 

نيازهاى افراد نمى باشند. 
با چه موانع سازمانى اى در مسير كار خود 

روبه رو هستيد؟ 
 يكى از موانع موجود حجم باالى درگيرى هاى 
روزمره است كه نمى گذارد روى مسائل ساختارى 

متمركز شد و بحران هايى كه هر روز در محالت با آن ها 
دست به گريبانيم. همانطور كه اشاره شد گاهى راه حلى 
برايش وجود ندارد. ضعف در قوانين و عدم حمايت هاى 
دولتى گاه تا جايى است كه مجبور مى شويم وظيفه 
دولت را نيز به عهده بگيريم. مثال با كودك معتادى 
مواجه مى شويم و مى دانيم كه راه حل اجتماعى براى 
مسئله وجود ندارد و بايد به گونه اى با دوست و آشنا 
پيدا كردن در اينجا و آنجا و ريش گرو گذاشتن مسئله 
را حل كنيم و مى بينيم كه يك هفته وقت اعضاء ما در 
دوندگى ميان سازمان ها ى دولتى و غير دولتى كه به 
لحاظ قانونى مجوز پذيرش كودك را ندارند مى گذرد. در 
شهرستان ها كه معضل بيشتر هم هست. وقتى كودكى 
وضعيت بسيار بدى دارد و كلى پيگيرى مى كنيم تا 
كودك توسط بهزيستى برده شود و چند روز بعد به دليل 

مشكالت قانونى دوباره كودك به پدر و مادر برگردانده 
مى شود وقت و انرژى اعضاء ما هدر مى رود و ديگر 
حوصله ندارند به مسايل ساختارى تر بپردازند. در مورد 
مسائل دختران فرار كرده از منزل و زنان معتاد باردار كه 

پيچيدگى ها و سختى ها بسيار بيشتر است. 
ير  صى و سا ، بخش خصو لت و نقش د
نهادهاى مردمى مرتبط در رفع اين موانع 
چيست و چطور مى توانند به شما كمك كنند؟ 

نقش دولت در از بين بردن اين مسائل بسيار پر رنگ 
است. همچنين سازمانهاى عمومى مانند شهردارى ها 
و... اگر زيرساخت هاى نرم افزارى و سخت افزارى را 
براى حمايت هاى الزم فراهم نمايند ما مى توانيم بيشتر 
به وظايف NGO ييمان بپردازيم تا اينكه تا اين حد 

درگير اجرا باشيم كه پاسخى هم برايش وجود ندارد. 
پايدارى مالى چه اثرى در پايدارى كلى 

موسسه دارد؟ 
 خوب پايدارى مالى مهم است؛ چرا كه مى توان 
پيش بينى، بودجه بندى و برنامه ريزى داشت و روى 
تامين زيرساخت ها كار كرد، اما در كشور ما تا چه حد 
امكانپذير است؟ اميدوارم با افزايش ثبات اقتصادى، 
سازمان هاى مردم نهاد نيز بتوانند به نوعى پايدارى 
مالى برسند، گرچه در سازمانى مثل سازمان ما پايدارى 
مالى همه ماجرا نيست؛ يعنى شرط الزم هست ولى 
شرط كافى نيست. فكر كنم البته اين كمابيش درباره 

همه سازمان ها صدق كند
نتفاعى  يك نهاد مردمى و موسسه غيرا
چگونه بايد براى موسسه خود پايدارى مالى 

ايجاد كند؟ 
يد همه تخم  به نظرم يك موسسه مردمى نبا
مرغ هايش را در يك سبد بچيند چرا كه ممكن است 
زمين بخورد. حتما بايد تامين مالى از منابع متعدد داشته 
باشيم و اين منابع متعدد نبايد شامل منابع كمك هاى 
مستمر دولتى باشد. ارتباط مالى سازمان هاى غير 
دولتى با بخش دولت حتما بايد در قالب پروژه اى بوده و 
سقف مشخص داشته باشد تا عالوه بر اينكه غير دولتى 
بودن سازمان ها حفظ شود، پويايى و تالش براى جذب 
مالى را از آن ها نگيرد. وابسته بودن به يك يا چند منبع، 
انگيزه سازمان ها را براى روابط عمومى و شناساندن 

خود كم مى كند. 

 ما يك NGO ملى هسـتيم 
و بيشـتر رويكردمـان كار 
در مناطق حاشـيه است و 
ندارد كه  تفـاوت  برايمان 
اين منطقه حاشيه در كجاى 

ايران واقع شده باشد

در بحـث مجازات هـاى مربوط 
به كودكان زير 18 سـال آگاهى 
تغييـر  دسـتخوش  را  عمومـى 
كرديـم و در بحـث معضـالت 
اين  توانسـته ايم  نيـز  اجتماعـى 
بـاور را ايجاد كنيم كـه هر فرد 
از اجتمـاع مى توانـد در اين امر 

تاثيرگذار باشد
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نقش نهادهاى مدنى درتوسعه كارآفرينى اجتماعى

گفت وگو

به خيرين مى گوييم 
ما پول نمى خواهيم به ما كار بدهيد

گفتگو با خانم راغبى،عضو هيات مديره موسسه خيريه حضرت رسول
 و مسئول گارگاه  حمايتى توليدى دستان پرتوان 

ز  موسسه خيريه «حضرت رسول (ص)» ا
چه سالى شروع به كار كرد؟ ايده اوليه تشكيل 
موسسه چگونه شكل گرفت و در حال حاضر چند 

نفر تحت پوشش اين جمعيت هستند؟ 
موسسه خيريه «حضرت رسول (ص)» در سال 
1377 تاسيس شده بود. آن زمان مانند ديگر موسسات 
خيريه كار موسسه، فقط دادن مواد غذايى و رفع مشكل 
بى بضاعتان بود؛ تا اينكه هيات مديره موسسه به يكى 
از مدارس استثنايى بيرجند دعوت شد تا موسسه 
معين آن مدرسه شود و كمك مالى كند. كارهايى 
كه بچه هاى استثنايى در آن مدرسه انجام مى دادند 
برايمان جالب بود. دختر كم توان ذهنى به زيبايى گوشه 
يك جانماز را گلدوزى كرده بود و يك گليم كوچك 
بافته بود. سوالى برايمان مطرح شد كه بعد از فارغ 
التحصيلى بچه هاى استثنايى در مقطع سوم راهنمايى 
سرنوشتشان وحرفه اى كه آموخته اند سرانجامش 
چه خواهد شد، اما پاسخى وجود نداشت.   همان سال 
تصميم گرفتيم كارگاهى براى دختران بر مبناى 
حرفه و فنى كه آموخته اند راه اندازى كنيم تابتوانند 
در آنجا هنر خود را به سرانجام رسانند و محصوالت 
توليديشان در نمايشگاهى به نفع خودشان فروخته 
شود. در واقع شهريور 1385 موسسه كارش را با ده 

نفرشروع كرد، 5 نفر در بخش گلدوزى و 5 نفر در 
بخش بافت كه هر 10 نفرشان را مدرسه استثنايى 

شكوه به ما معرفى كرد. 
وقتى به عنوان مدير كار سرپرستى را شروع كردم، 
متوجه شدم با اينكه كار ها زيباست اما خط فكرى 
ثابتى رادنبال مى كند؛ مثال بچه ها رنگ ها را به درستى 
نمى شناسند ويا بچه هاى بافت با اعداد آشنا نيستند. 
تصميم گرفتيم آموزش ها را ارتقاء دهيم و سطح كار 
بچه ها را با آموزش هاى جديد؛ مثال فرش بافى باال 
بريم. به لطف خدا در سال 1386 اولين نمايشگاه 
اختصاصى كارهاى بچه ها در بيرجند برگزار شد و 
استقبال فوق العاده زيادى از اين نمايشگاه شد؛ به 
طورى كه نمايشگاهى كه قرار بود سه روز به طول 
انجامد در عرض سه ساعت كليه اجناس آن فروخته 

شد. 
نتخاب  سمى ا يد ا ه با يشگا ز شروع نما قبل ا
مى كرديم تا با آن نام مردم را دعوت كنيم. من تاكيد 
داشتم كه كم توانى ذهنى وجسمى در دعوتنامه ذكر 
نشود، زيرا اينگونه بيان ذهنيتى در مردم بوجود مى آورد 
كه حضورشان در نمايشگاه تنها كمك به اين افراد 
است؛ در حالى كه كارهاى توليدى برطرف كننده 
برخى نياز هاى مردم بود و اسم نمايشگاه را «دستان 

پر توان» نهاديم و اسم كارگاه نيز   همان شد. استقبال 
از نمايشگاه به قدرى خوب بود كه ما براى سال آينده 
نمايشگاه، از مردم سفارشاتى دريافت كرديم و اميد در 
دل بچه ها جارى شد؛ ما با دستان پرتوان اين دختران، 
كارگاه مان را معرفى كرديم و بعد از دومين نمايشگاه 
در سال 88 تعداد افراد كارگاه به 23 نفر رسيد و بسيارى 
از پدر ومادرهايى كه چنين دخترانى داشتند خواستار 

حضور دخترانشان در كارگاه دستان پرتوان شدند. 
آموزش ها و كليه موادى كه در كارگاه در اختيار 
بچه ها قرار مى  گيرد، رايگان است. يك وعده ناهار 
گرم، يك ميان وعده غذايى و وسيله اياب و ذهاب به 
صورت رايگان در اختيار بچه ها قرار داده مى شود. تمام 
كارهايى كه توسط بچه ها توليد مى شود، به نام خود 
بچه هاى سازنده كدگذارى مى شود و پس از فروش 

مبلغ دريافتى به سازنده اثر داده مى شود. 
سال 88 كه نمايشگاه دستان پرتوان برگزار شد، 
از مسئولين بهزيستى دعوت كرديم تا بيايند و كار 
بچه ها را ببينند. لحظه اى كه آقاى «اكبرى»، مديركل 
بهزيستى، وارد سالن شدند، با ديدن نمايشگاه بسيار 
متعجب شدند كه كارهايى با اين تنوع وكيفيت را 
چگونه دختران كم توان ذهنى وجسمى انجام داده اند 
و از ما درخواست كردند كه تحت پوشش بهزيستى 

تهيه و تنظيم:  زهرا رضايى
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درآييم و سال 1389 اين اتفاق رخ داد و كارگاه «دستان 
پرتوان» يكى از كارگاههاى توان بخشى زير مجموعه 
بهزيستى شد. ظرفيت ما به 36 نفر رسيد كه از جانب 
بهزيستى دختران كم توان ذهنى و جسمى در سه 
بخش گلدوزى، بافت گليم و گبه و فرش در بخش 
صنايع دستى شروع به فعاليت كردند. خيلى از كارهايى 
كه موسسه انجام مى دهد با كارهاى موجود در بازار 
از لحاظ كيفى تفاوتى ندارد وكليه كار ها زاييده فكر 
خودمان است و درون كارگاه خلق شده است كما اينكه 
كارى تحت عنوان «شولبا بافى» در كارگاه ما خلق 
شده كه به نام بچه ها و كارگاه، ثبت ميراث فرهنگى 

هم شده است. 
 مخاطبان اصلى موسسه چه كسانى هستند و 
ناحيه جغرافيايى كه تحت پوشش دارد كجاست؟ 
استان خراسان جنوبى، شهر بيرجند كه مركز استان 
است. اما در آينده جزء اهدافمان هست كه انشاهللا 
كل استان را تحت پوشش قرار دهيم. در حال حاضر 
ظرفيت ما به 90 نفر افزايش يافته و خوشبختانه خيلى 
سريع پيشرفت كرديم. من از سوم ارديبهشت امسال تا 
كنون 7 نامه به بهزيستى نوشته ام و خواهش كرده ام 
كه دختران كم توان ذهنى و جسميشان را به ما معرفى 
كنند و ظرفيت ما را تكميل نمايند و در اين نامه ها تاكيد 
شد كه ما هيچ نوع يارانه و كمكى از جانب بهزيستى 
براى اين دختران نمى خواهيم چرا كه ما خودمان 
برنامه و كار داريم وتن ها اين عزيزان آموزشهاى 
رايگان موسسه را فرا گيرند و خودشان به درآمدزايى 
برسند. هفته پيش قراردادى 5 ساله با خانمى از كرمان 
بسته ايم تا به بچه هاى موسسه پته دوزى آموزش 
دهد. به برنامه كاريمان در طوالنى مدت بخش هاى 
ديگرى افزوده مى شود و در آينده نزديك به دنبال راه 
اندازى كارگاه جاجيم بافى هستيم. ما قرار است بچه ها 
را توانمند كنيم و به آن ها راهى را ياد بدهيم كه در آينده 
خودشان بدون نياز به ما به كار و حرفه شان ادامه دهند 
و به استقالل رسند. تنها مشكل ما در حال حاضر اين 
است كه تعداد دختران كم توان ذهنى و جسمى كه در 
موسسه فعاليت مى كنند، كم است و بهزيستى در زير 
مجمعه خود بخش توان بخشى نمى تواند افراد را به 
سمت ما هدايت كند. ما مشكل خانواده ها را هم داريم. 
برخى خانواده ها بالفاصله پس از سپردن دخترانشان به 
ما دستمزد مى خواهند. ما مى گوييم آن ها اينجا بيايند 

و با آموزش رايگان حرفه اى را ياد بگيرند و بعد شروع 
به كار كنند و هر چه قدر كه كار كردند با نام خود آن ها 
به فروش مى رسد و كل مبلغ مال خود بچه هاست. 
كما اينكه ما تنها كارگاهى هستيم در سطح استان 
خراسان جنوبى كه سال 1392 تنها 2 ترخيصى داشتيم 
كه ترخيصشان هم به اين دليل بود كه برايشان كار پيدا 

كرديم، آن هم كارى كه بيمه شدند. 
هداف و ماموريت هاى اصلى موسسه شما 

چيست؟ 
هدف اصلى ما ساختن يك فرد مولد است. طبق 
قانون پزشكى كشور يك شخص كم توان ذهنى 
نمى تواند كار كند. اما االن افرادى كه در كارگاههاى 
ما آموزش مى بينند و مشغول به كار هستند؛ هم از 

نظر ذهنى فعال شده اند و هم اينكه اكنون يك فرد 
مولد هستند. يعنى كسى كه كار توليد مى كند، كارش 
فروخته مى شود. هدف بزرگترى كه داريم اين است 
كه هيچ دختر كم توان ذهنى يا جسمى گوشه خانه 

نماند. 
موسسه شما به عنوان يك نهاد مردمى، آيا 
برنامه براى كمك به دولت در حل مسائل جامعه 
هدف خود دارد؟ از چه مسيرى براى اجراى اين 
برنامه استفاده مى كنيد؟ مثال با سازمان خاصى 
همكارى داريد، مشاوره به دولت مى دهيد و يا در 

سياستگذارى شركت مى كنيد؟ 
ما هميشه سعى كرده ايم بازوى توانمندى براى 
بهزيستى خراسان جنوبى باشيم. زيرمجموعه هاى 
بهزيستى بخشى براى دختران بى سرپرست و بد 
سرپرست دارد كه ما از آن ها خواهش كرده ايم اين 
دختران را به كارگاه ما بفرستند تا آن ها هم از مزاياى 

رايگان كارگاه هاى ما بهره ببرند و تابستان ها را در 
كارگاه هاى ما با آموزشهاى تخصصى بگذرانند. 
همينطور امسال ما با آموزش و پرورش استثنايى 
ارتباط خيلى خوبى برقرار كرده ايم كه تابستان امسال 
تمام بچه هاى مقطع دبيرستان و راهنمايى خود را به 
كارگاه هاى ما بفرستند و با آموزشهاى ما آشنا شوند 
و بدانند كه آينده دارند و مى توانند با امكاناتى كه ما 
ضمانت مى كنيم در اختيارشان بگذاريم؛ آموزش 
رايگان ببينند و آينده اى روشن را براى خود متصور 
سازند.  امسال حتى ما با كانون ناشنوايان ارتباط برقرار 
كرديم كه متاسفانه ناموفق بوديم و پيش ما نيامدند. 
در حال حاضر كارگاهى را مجهز كرديم و حدود 400 
ميليون وسيله خياطى براى آن تدارك ديده ايم تا 
براى كارگاه سفارش كار بگيريم. حتى اصرار داشتيم 
كه بچه هاى ناشنوا و بچه هايى كه ناتوانى جسميشان 
آنقدر زياد نيست پيش ما بيايند تا ما به آن ها آموزش 
بدهيم و آن ها اين امكان را داشته باشند كه از طريق 
كارگاه هاى خياطى ما اين حرفه را بياموزند و كسب 

درآمد كنند. 
موسسه شما به عنوان يك نهاد مردمى، چگونه 
سازمانهاى فعال در بخش خصوصى را براى 
فعاليت در حوزه جامعه هدف خود متقاعد و مجاب 

مى كند؟ آيا نمونه اى براى عنوان داريد؟ 
كارى كه االن در كارگاه انجام مى دهيم پيدا كردن 
يك شغل پايدار براى معلولين مرد و قانع كردن 
كارفرمايان در بخش هاى خصوصى براى به كار 
گرفتن اين معلولين است. اين كار فوق العاده سخت 
است. ما در هفت مورد از اين كار موفق بوديم و در 25 
مورد هم ناموفق. ما به شركت هاى خصوصى كه در 
بخشى از كارشان مى شود يك معلول كار كند مراجعه 
كرديم كه تا يك سال بيمه اين معلوالن را مى دهيم 
به اضافه بخشى از حقوق آن ها و شما تنها بخشى از 
حقوقشان را تا يكسال پرداخت كنيد و اين معلول به 
صورت آزمايشى آنجا كار كند؛ در صورتى كه نيرو را 
پسنديدند از سال بعد دستمزد و بيمه با خودشان است 
و اما هر زمان در اين فاصله نيرو مشكل ايجاد كرد او 
را به ما برگردانند. اين كار را يك سال و نيم است كه 
شروع كرديم و حمايت مى كنيم و تا امروز 7 نفر را در 
جاهاى مختلف شاغل كرده ايم. اما متاسفانه مشكل 
ما در اين زمينه اين است كه قانع كردن طرف مقابل 

را  بچه هـا  اسـت  قـرار 
توانمنـد كنيـم و بـه آن ها 
راهى را يـاد بدهيم كه در 
نياز  آينده خودشان بدون 
به مـا به كار و حرفه شـان 
ادامه دهند و به اسـتقالل 

رسند

بازديد رئيس 
هيأت مديره 

و اعضاى هيأت 
مديره انجمن 

زنان كارآفرين 
ايران از كارگاه 
دستان پرتوان
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نقش نهادهاى مدنى درتوسعه كارآفرينى اجتماعى

براى به كارگيرى اين افراد خيلى سخت است چون 
شناسايى دقيقى از معلول ندارند، مثال فكر مى كنند 
كه اين افراد هميشه بايد به عنوان كارگر باشند. در 
صورتى كه اتفاقا اين  افراد نيروهاى پر تالشى هستند. 
اگر آموزش ببينند شايد چندين برابر يك فرد سالم 
بتوانند كار انجام دهند، چون واقعا تمركزى كه من در 
نيروهاى معلول ديده ام در افراد معمولى كمترمشاهده 

كرده ام. 
طبق قانون جامع حمايت از معلوالن، دولت موظف 
است سه درصد از معلولين را در قسمت هاى مختلف 
ادارات خود بكار گيرد كه متاسفانه اين را هم در خيلى 
از ادارات نمى بينيم. من در يكى از كارخانجات كاشى 
بيرجند از آن ها خواهش كردم كه پاى دستگاه پرسشان 
كه دستگاه بسيار پر صدايى است و نيرويشان با هدفون 
در كنار دستگاه است، از معلولين ناشنوا استفاده كنند؛ 

اما متاسفانه قبول نكردند. 
موسسه شما با چه موسسات مردم نهاد ديگرى 
ارتباط سازمان يافته دارد و چگونه با اين موسسات 
همكارى مى كند؟ نوع تعامل با اين موسسات 
چگونه است (يك سويه است، يا دوسويه است)؟ 
در بيرجند كه مانند موسسه ما موردى نداريم. اما با 
ساير موسساتى كه آن ها هم زيرمجموعه بهزيستى 
هستند در ارتباطيم و يكسرى جلسات را راه اندازى 
كرديم و اولين جلسه هم كه بنيانگزارش موسسه ما 
بود، در خود كارگاه برگزار شد. هدف ما اين بود اين 
موسسات را دور هم جمع كنيم و از موازى كارى ها 
بپرهيزيم. اگر كسى براى درمان به من مراجعه 
مى كند من او را به موسسات درمانى راهنمايى كنم و 
اگر معلولى دنبال شغل و آموزش شغلى است آن ها او 
را به كارگاه ما هدايت كنند. متاسفانه سه جلسه بيشتر 
برگزار نشد. به نظر من هر كارى در سه جلسه شكل 
نمى گيرد و كسانى كه در اين جلسات مى آيند بايد يك 
هدفى داشته باشند. بعضى از اين دوستان تنها براى 
حضور در جلسه مى آمدند و نه با پيشنهادى يا انتقادى 
و ما جلسه اول اعالم كرده بوديم كه دوستان بروند 
و فكر كنند و در جلسات بعد شروع يك كار بنيادى را 
رقم بزنيم اما متاسفانه اصال انگيزه اى در دوستان 
براى ادامه جلسات ديده نشد؛ به طورى كه خود به خود 
جلسات تعطيل شد. ما در استان خودمان نتوانستيم 

در اين ارتباط گيرى موفق باشيم و در سطح كشور هم 
هنوز وارد نشده ايم. 

موسسه شما چه تغييرى در فرهنگ عمومى 
خانواده هاى كه تعامل دارد، ايجاد كرده است؟ چه 
تغيير در نگرش و بينش آن ها ايجاد كرده است؟ 
(نگاه خانواده ها در گذشته چطور بوده و حاال با 

فعاليتهاى موسسه شما چگونه شده است)؟ 
بچه هايى كه در كنار ما كار مى كنند با توجه به 
توانمندى اى كه از خود نشان داده اند، هم اعتماد به 
نفسشان افزايش يافته و هم احترامشان بين خانواده 
افزايش يافته است. خانواده ها متوجه شده اند يك دختر 
كم توان ذهنى يا جسمى فقط توان كارهاى كوچك 

خانه را ندارد بلكه بسيار توانمند تر از آن است كه گوشه 
خانه عمر بگذراند و آن ها حتى مى توانند كار كنند و 
درآمدزايى براى خانواده داشته باشند. 3 مورد از دختران 
ما كارشان به گونه ايست كه حتى خانواده هاى آنان 
با درآمد دخترشان اداره مى شود. شايد باورتان نشود 
در مواردى مادرى مى آيد و از ما مى خواهد كه به دختر 
ما كار بيشترى بدهيد ما نياز مالى داريم و من در پاسخ 
مى گويم بيش از اين نمى توانم به دخترتان كار بدهم 
و ظرفيتش همين است اما مادر پاسخ مى دهد اشكالى 
ندارد من خودم در خانه كمكش مى كنم. به نظرم اين 
به خاطر اعتماد خانواده ها به توان درآمدزايى دخترشان 
است. اما متاسفانه خانواده هايى را هم داشته ايم كه 
از    همان بدو ورود دخترشان به كارگاه ها؛ در حالى 
كه هنوز كارهاى آموزشى پايان نيافته بابت حضور 

فرزندشان حقوق طلب مى كنند و حتى در مواردى به 
بهزيستى شكايت كرده اند و متاسفانه توضيحات ما 
در مورد اينكه هنوز آموزشهاى تمام نشده و محصولى 
از سوى فرزند شما توليد نشده كه بخواهيم به فروش 
برسانيم؛ كارگر نمى افتد. اما، ما از اين مشكالت در 

راه هدفمان نه ترسى داريم و نه متوقف مى شويم. 
موسسه شما براى تغيير فضاى عمومى جامعه 
نسبت به مخاطبين خود چه فعاليت هايى كرده 
است؟ در اين مسير از چه ابزارهايى استفاده 

كرده است؟ 
قبال هدف موسسه اين بود مردم ندانند كار توليد 
شده توسط چه كسى توليد مى شود. اما امروز موقع 
آن رسيده است كه بگوييم چه كسى اين كار را توليد 
مى كند. آن زمان اين امر را نمى خواستيم چرا كه بايد 
بازار را براى فروش توليداتمان آماده مى كرديم اما 
اكنون بايد بگوييم توليد كننده كيست و چگونه توليد 
مى كند تا ارزش كار چند برابر شود. ما پارسال وارد يك 
حوزه جديد در كار خودمان شديم و آن تهيه هديه هاى 
سمينارى بود. اولين كار را با دانشگاه بيرجند شروع 
كرديم. دانشگاه بيرجند 20 شهريور 700 كيف سمينار 
از ما خواستند و ما آنجا يك غرفه گذاشتيم. خيلى 
جالب بود كه همه وقتى اين كيف هاى سمينارى 
را كه محيط زيستى بودند و هيچ نوع پالستيك يا 
عاملى كه به محيط زيست ضربه بزند در آن نبود و 
با نقش نگارهايى كه بچه ها خود روى كيف ها كار 
كرده بودند؛ را مى ديدند استقبال فوق العاده اى نشان 
دادند و بسيارى از كارهاى بچه ها به فروش رسيد. در 
همين سمينار، معرفى كار بچه ها سفارشى از دانشگاه 
صنعتى شريف در اسفند 1392به دنبال داشت. 900 
ميهمان داشتند كه 500 نفر از آنها خارجى بودند. 
دانشگاه صنعتى شريف 1000 كيف به ما سفارش داد 
و بدين ترتيب محصوالت ما از استان خارج شد. مدتى 
بعد دانشجويان صنعتى شريف براى ما عكس هاى 
اساتيد فيزيك برنده جايزه نوبل كه از كيف هاى ما به 
گردن داشتند،  فرستادند و به همراه اين اساتيد كار ما 
از ايران هم خارج شد. اينجا بود كه ما فهميديم بايد 
يك عنوان تجارى داشته باشيم چرا كه كيفى كه نام 
تجارى رويش چاپ شود، مشخص مى شود كه در 
كجا تهيه مى شود. ما در اين كيف ها بروشور گذاشته 

كارگاه  در  االن  كـه  كارى 
انجـام مى دهيم پيدا كردن 
بـراى  پايـدار  شـغل  يـك 
معلولين مـرد و قانع كردن 
كارفرمايـان در بخش هاى 
كار  بـه  بـراى  خصوصـى 
گرفتن اين معلولين اسـت. 
اين كار فوق العاده سـخت 

است
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بوديم و امسال از تهران از نمايشگاه فناورى اطالعات 
ACP تماس گرفته شد و به ما 3000 كيف سفارش 
دادند كه 1500 عدد از آن در ايران و 1500 عدد ديگر در 
تركيه توزيع شد. اما حاال ديگر عالمت تجارى داريم.. 
اين امر زمينه ساز اعتماد به دختران كم توان ذهنى 
شد. هفته گذشته هم ما از دفتر رياست جمهورى يك 
سفارش 3000 تايى براى مهمانان خارجيشان داشتيم. 
ما كم كم اين گروه را در جامعه معرفى كرديم و مردم 
خريد حقيقى خودشان را از اين خيريه انجام مى دهند. 
 آيا موسسه توانسته است به همه اهداف و 

ماموريت هاى خود برسد؟ 
هنوز نه، ديدگاه ما بسيار بزرگ است. خود شخص 
من به عنوان يك فرد در اين مجموعه اصال در كار 
كوچك وارد نمى شوم و كار بايد اينقدر بزرگ باشد كه 
كسى نتواند انجامش دهد تا من رغبت كنم آنرا انجام 
دهم. ما بحمدهللا اكنون به جايى رسيده ايم كه گام به 
گام جلو مى رويم. افق ديد ما مثل يك منشور است و 
هر چه جلو تر مى رويم مى بينيم كه امكان شروع كردن 
يك كار جديد ديگر هم وجود دارد و ما سعى مى كنيم 

آن را به مجموعه اضافه كنيم. 
چه برنامه اى براى رفع موانع سازمانى خود 

داريد؟ 
فقط روشن سازى. وقتى جامعه نگاهش نسبت به 
توانمندى هاى يك معلول عوض شود كار ما بسيار 
پيش خواهد رفت. مخصوصا ما اين نگاه را از سازمان 
بهزيستى مى خواهيم تا جامعه را به اين سمت ببريم 
كه باور كنند معلوليتى وجود ندارد چرا كه خداوند 
به يك انسان معلول توانمندى خاص در يك حوزه 
ديگر مى دهد كه مى توان با شناخت آن توانمندى، 
يك معلول را توانمند ساخت. اما متاسفانه االن در 
جامعه خيلى ها را مى بينيد كه از معلوليت فرزندشان 
سوء استفاده مى كنند؛ مثل همين مساله گداپرورى 
كه به نظر من هر چه سريع تر بايد جمع شود و جامعه 
و خانواده اين فرزندان را مى شود به اين باور رساند كه 
اين معلولين هم مى توانند با آموزش آينده اى بسيار 

روشن داشته باشند. 
يك نهاد مردمى و موسسه غيرانتفاعى چگونه 
بايد براى موسسه خود پايدارى مالى ايجاد كند؟ 
هنگامى كه ما در يك كارگاه 9 سال است كار 

مى كنيم و در كارمان اصال ضايعات نداريم، شخص 
خيرى كه وارد كارگاه مى شود متوجه مى شود كه هر 
ريالى كه به اين موسسه كمك مى كند رويش حساب 
مى شود و به قول معروف حيف و ميل نمى شود. اين 
عامل باعث شده كه هر كسى به كارگاه مى آيد تمايل 
داشته باشد در موسسه خيريه حضرت رسول (ص) به 
اين كارگاه كمك كند. ما يكسال هست كه با تالش 
فراوان مديرعامل موسسه را راضى كرده ايم كه براى 
كارگاه خودمان يك حساب جدا ايجاد كنيم و خواهش 
كرديم كه هر كس مى خواهد به كارگاه كمك كند 
به حساب خود كارگاه واريز كند. االن حساب كارگاه 
از حساب كل موسسه بيشتر است، زيرا خير مى بيند 
اينجا بهترين شكل كارخيريه، كه ايجاد زمينه كار و 
شغل است و نه دادن سبد غذايى به تنهايى؛ و در جامعه 

تغيير نگرش ايجاد مى كند اتفاق افتاده است و خيرين 
تمايل مى يابند كه به اين موسسه كمك كنند.  سال 
گذشته من در تهران با يكى از خيرين موسسه كه تاجر 
بزرگى است ديدار داشتم و از ايشان خواستم كه ديگر 
به ما كمك مالى نكنند اما در عوض از ايشان سفارش 
كار خواستم. ايشان كه خير شيرخوارگاه آمنه هم 
هستند؛ به من سفارش لباس شيرخوارگاه را دادند. ما 
امسال تابستان 200 دست لباس بچه گانه از 1 سال تا 
7 سال برايشان تهيه كرديم. با اين كار هم بچه هاى 
ما دستمزد خوبى گرفتند هم اين خير لباس را از جاى 
ديگرى تهيه نكرد و هم شيرخوارگاه آمنه به لباس 
مورد نيازش رسيد.  از خيرين ديگر كارگاه ما شركت 
اسكانيا است. امسال تابستان با مديريت اين شركت 
جلسه اى داشتيم و قرار شد لباس شركت اسكانيا در 
كارگاه ما توليد شود. ما خوشبختانه االن به آن مرحله 
رسيده ايم كه به خير مى گوييم ما پول نمى خواهيم به 

ما كار بدهيد و كار براى ما از پول مفيد تر شده است. 
 پايدارى مالى چه اثرى در پايدارى كلى 

موسسه دارد؟ 
پايدارى مالى قطعا افق ديد ما را بزرگ تر مى كند. 
باعث مى شود امروز ما با اطمينان خاطر يك خانم را 
از كرمان بياوريم كه به بچه هاى ما پته دوزى آموزش 
دهد. پايدارى مالى اين اطمينان را به من داده است 
كه 400 ميليون  تومان بابت تجهيز دستگاه و كارگاه 
خياطيمان هزينه كنيم تا بتوانيم سفارشاتمان را پاسخ 
دهيم. اين پشتوانه و پشت گرمى ماست. ستونهاى 
موسسه خيريه ما عالوه بر خيرين اكنون اعتبار كارى 
ماست كه خيرين به توان بچه هاى ما اعتماد مى كنند. 
 سال1392 از مجموع كمك هاى مردمى تنها 
چيزى حدود 8 درصد صرف پرداخت هاى پرسنلى 
و هزينه هاى ما بوده است. مربى هاى كارگاه ما يك 
حقوق پايه مى گيرند كه بسيار كم و در حد يك هديه 
ماهيانه است. اين مربيان و همكاران شريف ما هستند 
كه پا به پاى بچه هاى خيريه مى كوشند كه كارى با 
كيفيت بهتر بيرون بدهند و سفارشات بزرگترى براى 
بچه ها بگيرند. در كارگاه ما اصال غيرممكن وجود 
ندارد. امكان ندارد شما به ما يك سفارش بدهيد و ما 
بگوييم نه نمى شود. ما مى گوييم مى شود و حتما راه 

حلش را پيدا مى كنيم.

بچه هايـى كـه در كنـار مـا 
كار مى كننـد بـا توجـه بـه 
توانمندى اى كه از خود نشان 
داده اند، اعتماد به نفسشان 
اسـت.  يافتـه  افزايـش 
خانواده ها متوجه شـده اند 
يك دختـر كم تـوان ذهنى 
بسيار توانمند تر از آن است 
كه گوشه خانه عمر بگذراند

افق ديد ما مثل يك 
منشور است و هر چه 

جلو تر مى رويم مى بينيم 
كه امكان شروع كردن 

يك كار جديد ديگر 
هم وجود دارد و ما 

سعى مى كنيم آن را به 
مجموعه اضافه كنيم 
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نقش نهادهاى مدنى درتوسعه كارآفرينى اجتماعى

كارآفريني، پديده ى اجتماعى است. از اين رو مى توان آن را فرآيندي تلقى نمود كه در شبكه 
متغيري از روابط اجتماعي واقع شده است و اين ارتباط اجتماعي مي تواند رابط كارآفرين را با 
منابع و فرصت ها، محدود يا تسهيل كند. كارآفرين، به عنوان فردي كه با رفتارها و ويژگي هاي 
شخصتيى نظير تحمل ابهام، توفيق طلبى، خالقيت، كانون كنترل درونى و مهارت هاي 
مديريتي كافى براى ايجاد شركت جديد يا توسعه كسب وكار فعلى است، توصيف مى شود. 
فرآيند كارآفرينانه، كه افراد يا تيم كارآفرين را جهت كسب و نگهداري تناسبي بين يك 
فرصت در بازار و منابع مورد نياز جهت بهره برداري كردن از آن، به چالش مي  كشاند، در تحقيق 
به عنوان يك فرآيند پويا شناخته مي شود .يك منبع كليدي در مديريت اين فرايند پويا، شبكه 
كارآفرينى است. در واقع، همان طور كه جوهانيسون (1994) بيان مى دارد «شبكه شخصي 
كارآفرين»، مي بايست به عنوان دارايي اصلي وي درنظرگرفته شود . تحقيقات نشان داده 
است كه  انجمن ها و سازمان هاى غيرانتفاعى مى توانند نقش بسيار مهمى در ايجاد و توسعه 
شبكه هاى اجتماعيكارافرينان داشته باشند، به طوريكه در حال حاضر در كشور ايران مى بينيم، 
كه انجمن هاى تخصصى مانند انجمن زنان مدير كارآفرين، چگونه توانسته است نفش موفقى 
در ايجاد و استحكام شبكه اجتماعى زنان كارافرين داشته باشد،با توجه به اين كه شبكه اجتماعى 
در تشخيص فرصت و شناسايى ايده هاى كسب وكار از يك سو و نوآورى در كسب وكارها از 
سوى ديگر تأثير دارد در اين بخش به تعريف، ضرورت و انواع شبكه هاى اجتماعى مى پردازيم.

1,1,1 تعريف شبكه اجتماعى
شبكه هاي كارآفرينانه به عنوان روابطي كه يك فرد، آگاهانه يا ناخودآگاهانه، توسعه داده 
و مورد استفاده قرار مي دهد تا يك سازمان ويژه را ارتقا دهد، خواه جهت ايجاد يك كسب وكار 
جديد يا توسعه كسب وكار موجود، تعريف مي شوند. شبكه اجتماعى مي تواند به طور زيادي 
شخصي باشد، و منعكس كننده روابطي باشد كه به طور عميق در زندگي افراد وجود دارد. چنين 
تماس هايي به واسطه سطوح باالي تعهد و اعتماد متقابل كه در طول زمان و از طريق تجارب 
مشترك توسعه يافته است، توصيف مى شوند. از طرف ديگر اين شبكه ها اجتماعى مي توانند به 
طور زيادي رسمي باشند كه منعكس كننده يك راهكار كنترل شده و سنجيده تر جهت مديريت 
ساخت رابطه باشند. معموال اين نوع شبكه ها شامل واسط هاي شبكه ، كاركنان مركز سازمان 
و افراد حرفه اي ديگر مي شود كه به دنبال پشتيباني از فعاليت كارآفرينانه به منظور تأسيس يا 

توسعه كسب و كار افراد است. (1)
ارزش يك شبكه  اجتماعى به تعدادي از عوامل كيفي وابسته مي باشد (2). تحقيق نشان 
مي دهد كه هر شبكه اي به داشتن «چگالي » نياز دارد، كه اندازه اي است كه افراد در شبكه فردي 
همديگر را مي شناسند و حتي در غياب خود كارآفرينمي توانند نظرات و ايده ها را به اشتراك 

بگذارند،. «گوناگوني » در يك شبكه فردي به اين معناست كه تنوع كافي از مهارت ها و تجارب 
در شبكه وجود دارد تا شخص بتواند غنى ترين بازخوردها را از شبكه بگيرد.«قابليت تماس و 
دسترسي » در يك شبكه، قادر بودن شخص به ايجاد تماس از طريق شبكه موجود با افراد 
خارج از آن است. اين قابليت تماس و دسترسي، كيفيت پيوندهاي ضعيف را به عنوان يك عامل 
اصلي افزايش مي دهد، زمانيكه تماس بين افراد برقرار شود، افراد كارآفرين مي توانند با ساير 
افراد ناآشنا از طريق همين پيوندها ارتباط داشته باشند. پيوندهاي قوي از افرادي تشكيل شده 
كه كارآفرين را به خوبي مي شناسند و مي توانند به او راهنمايي و توصيه هاي الزم را ارائه نمايند. 
پيوندهاي ضعيف، در سوي ديگر، افرادي هستند كه قدرت كمك مستقيم به تصميم گيري يا 
حل مسأله براي كارآفرين را ندارند . يكى از نكات مهمى كه درباره شبكه اجتماعى كارآفرين 
بايد به آن توجه كرد اين است كه نياز به كه شبكه ها در طول زمان تغيير مي كنند. براي مثال، 
شبكه ارتباطاتى كه مؤسس كسب  وكار جديد در ابتدا داردهمزمان با رشد و توسعه و پايدارى 

كسب و كارش تغيير مى كند.
روابط شبكه اي، منبع كليدى براي كارآفرينان است كه به دنبال ايجاد يا رشد سازمان شان 
هستند. منافع و مزاياي شبكه سازي براي كارآفرين كه به دنبال ايجاد يك كسب وكار جديد 
يا توسعه كسب وكار موجود مي باشد، شامل فراهم آوردن اطالعات درباره يك محيط پويا، 
ارائه پشتيباني و تأييد در تصميم گيري، شناسايي ايده هايي درباره محصول جديد و گسترش 
تماس هاي جديد، به خصوص با مشتريان جديد مي باشد. كارآفرينان نياز دارند تا شبكه سازان 
مؤثري باشند. به عقيده براش (1997) شبكه سازي، براي كارآفرينانى كه به دنبال رشد 
شركت شان يا راه اندازي كسب وكار جديد هستند، نقش تعيين كننده ايدارد. يكى از تحقيقاتى 
كه در اين حوزه انجام شده است نشان مي دهد كه تفاوت هاي جنسيتي واضحي در فعاليت  هاي 
شبكه سازي زنان وجود دارد، براي مثال، در خصوص ساخت و نگهداري شبكه ها، تعريف 
نقش شبكه ها، در تركيب شبكه ها و در تعيين كيفيت در شبكه هاي زنانه به روشني درك آنچه 
شبكه سازي مؤثر زنانه را تشكيل مي دهد، و در واقع، به دست آوردن بينش هايي در زمينه اينكه 
چطور زنان كيفيت در شبكه ارتباطاتشان را كه در هر شكل گيري و بسط كسب وكار موفق، 
بسيار ضروري فرض مي شود، توسعه مي دهند، مهم است. از ادبيات موضوع، به نظر مي رسد كه 
فعاليت هاي شبكه سازي كارآفرينان زن، در تصميم هايي كه آنها در رابطه با فعاليت كارآفريني 
اتخاذ مي كنند، به طور زيادي از مسئوليت هاي خانوادگي، تأثير مي پذيرد. عوامل ديگر كه بر 
فرآيند تصميم گيريشان تأثير دارد، نوع محدود صالحيت هاي آموزشي آنها و كمبود تجارب 

مناسب كسب وكار در سطوح مديريت مي باشد.(4)
پژوهش ها نشان داده اندكه شبكه سازي يك نقش كليدي بحراني براي كارآفرينان زن بازي 
مي كند. شبكه ها با اهميت ويژه براي زنان در فراهم سازي حمايت احساسي قوي؛ در ايجاد 

انجمن ها،بسترى
براى ايجاد شبكه هاى كارآفرينانه

برگرفته از گزارش ديده بان جهاني كارآفريني در سال2009

مقاله
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اطمينان و در فراهم سازي انگيزش و سطوح باالي ثبات در پيشامد تغيير كه اغلب وضعيت 
تغييرپذير كسب وكار جديد كارآفرينانه را توصيف مي كند، پديدار مي شوند(5)

1,1,2ضرورت وجود شبكه ها
امروزه اهميت ايجاد و توسعه شبكه تا حدى است كه مى گويند «يا با شبكه كار كنيد يا اصال 
كار نكنيد ». درك روابط شبكه اي مؤثر در كسب دسترسي به شبكه هاي كيفي، ضروري است، 
و براي شكل گيري و گسترش كسب وكار حياتي فرض مي شود. تحقيق نشان مي دهد كه 
كارآفرينيان اعم از زنان و مردان با چالش هاي واقعي در معرفي و توسعه عوامل كيفي مناسب 
در فعاليت هاي شبكه سازي شان مانند چگالي، تنوع، قابليت دسترسي و وابستگي مناسب 
روبرو مي شوند. مطالعه اى نشان مي دهد كه اگر زنان كارآفرين در شبكه سازي مؤثرتر باشند، 
آنها براي باال بردن توانايى شبكه  سازي شان نياز دارند تا تالش هاي خود را را در چنين عوامل 
كيفيتي ايجاد نمايند. براي انجام اين كار، پژوهش استراس نشان داد كه زنان، حداقل در ابتدا،  به 
دسترسي به ساير زنان كارآفرينى نياز دارند كه بتوانند به عنوان مدل هاي رفتاري و نيز مشاوران 
خبره براى آنها عمل كنند. بررسى نتايج تحقيقات شبكه سازي كارآفرينانه نشان مى دهد كه(1):

   شبكه ها، يك منبع كارآفرينانه كليدي در تعيين چگونگي انجام كسب وكار توسط 
كارآفرين زن، خواه در شروع يك كسب وكار جديد يا توسعه كسب وكار موجود، هستند.

   برخي فعاليت هاي شبكه سازي كسب وكارهاي جديد زنانه، براي آنها ويژه هستند، به 
عنوان مثال تأكيدكردن بر شبكه اجتماعي و شبكه هاي خاص زنانه.

   كيفيت در شبكه ها به وسيله عواملي چون چگالي، تنوع، قابليت دسترسي و موضوعات 
وابستگي، تعيين مي شود. بنابراين، فعاليت هاي شبكه سازي زنانه ممكن است جنبه هاي كيفيت 

محدودي به ويژه در مراحل راه اندازي داشته باشد.
   رشدكردن شبكه هاي كارآفرينانه در سراسر دوره زندگي سازمان، ممكن است بر مسير 

شبكه زنان كارآفرين و نيز تمايز آن فعاليت داللت داشته باشد.
مطالعات انجام شده بر شبكه سازي به عنوان موضوعي كه اهميت كليدي در چگونگي انجام 
كسب وكار كارآفرينان دارد، تأكيد مي كند. البته واقعيت اين است كه نوع كسب وكار از نظر سبقه 
فعاليت مى تواند در كم و كيف شبكه و شبكه سازى موثر باشد كه در ادامه به تشريح ايجاد شبكه 

كارآفرينانه در كسب وكارهاي نوپا و تثبيت شده پرداخته مى شود.

1,1,3 انواع شبكه اجتماعى
نظريه شبكه هاى اجتماعى حاصل تالش دانشمندان علوم اجتماعى است. طبق نظريه 
شبكه هاى اجتماعى، كارآفرينى فرآيندى است كه در شبكه متغيرى از روابط اجتماعى واقع 
شده است و اين روابط اجتماعى مى توانند رابطه كارآفرين را با منابع و فرصت ها محدود يا تسهيل 

كنند (احمدپور، 1378، ص30). 
در ادبيات كارآفرينى به انواع مختلف شبكه ها اشاره شده است. به عنوان مثال زاركا  در سال 

1990 شبكه هاى كارآفرينى را به سه جزء طبقه بندى مى كند:
1. . شبكه هاى مبادله،

2. شبكه هاى ارتباطى،
3. شبكه هاى اجتماعى. 

 باتلر و هانسن  نيز در سال 1991 سه نوع از شبكه را شناسايى كرده اند:
1. شبكه هاى اجتماعى،

2. شبكه متمركز بر كسب وكار ،
3. شبكه استراتژيك بين سازمانى.

  ارتباط هر يك از اين شبكه ها با فازهاى مختلف يك كسب وكار در نمودار زير ارائه شده است.

 

نمودار شماره  2 5، انواع شبكه اجتماعى

1,1,4 شبكه سازى در كسب وكارهاي نوپا
در كسب وكارهاي نوپا، فعاليت هاي شبكه  سازي بر مبناي مشورت با اعضاي خانواده و 
دوستان و به ويژه همسران يا شركاي زندگي، اكثراً غيررسمي بود. شركت هاي جديد التأسيس 
معموال در بهره برداري از فعاليت هاي شبكه سازي شكست مي خوردند و اين موضوع در بخش 

بعدي بيان خواهد شد.
اكثر زنان كارآفرين در مرحله راه اندازي كسب وكار، كه با فعاليت هاي شبكه سازي غيررسمي 
يا نيمه رسمي درگير شدند، ادعا كردند كه شبكه سازي يك فرصت جهت تسهيم تجاربشان در 
كسب وكار بود. شبكه سازي و ايجاد ارتباط با ديگران، همچنين به آنها اجازه مي داد تا تجارب 
افراد ديگر را بشنوند، و آنها را قادر مي ساخت كه از ديگران در موقعيت كسب وكار مشابه ياد 

بگيرند و راهنمايي كسب كنند.
در مراحل اوليه راه اندازي، فرصت دسترسي زنان كارآفرين به مشورت براي تصميم گيري 
در خصوص توسعه كسب وكار، وسيله اي را فراهم ساخت كه آنها بتوانند حس فردي شان را از 
اعتماد به خود افزايش دهند. از اين رو، انتظار مي رفت كه سرانجام در طول زمان، پتانسيل آنها 

براي موفقيت كارآفرينانه افزايش يابد.
نكته قابل توجه، روشي است كه چنين تجاربي اهميت شبكه سازي در توسعه آينده و رشد 
كسب وكار را تقويت و پررنگ مي كرد. همانطور كه نقل قولي كه در ادامه آمده، نشان مي دهد: 
«من مي دانم كه اگر بخواهم كسب وكارم را رشد دهم، بايد افراد بيشتري را بشناسم كه در اين 
خصوص به من كمك كنند». بر پايه اين مفهوم، شبكه سازي مرحله اول ايجاد كسب وكار 
است، و براي زنان كارآفرين بسيار مهم تلقي شده، زيرا آنان هم شبكه افراد موجود خود را دارند 
و هم موضوع گسترش شبكه هايشان، و گسترش شبكه ها مي تواند اطالعات ضروري را براي 
سازمان هاي جديدشان فراهم آورد، همانطور كه از طريق ادبيات موضوع نشان داده شد، اين 

موضوع از توسعه كيفيت و متنوع ساختن شبكه  سرچشمه مي گيرد.
مدارك و شواهد تحقيق نشان مي دهد كه در مراحل اوليه توسعه كسب وكار جديد، شبكه هاي 
فقط زنانه مناسب بودند. براي مثال، گروه هاي زنانه اي كه در سطح اطمينان زنان جهت توسعه 
كسب وكار جديد مؤثر بودند. به هرحال، زنان تأييد كردند كه هر طرحي براي رشد به ناچار نياز به 

گسترش استفاده از شبكه جنسي مختلط و تعهد دارد(1).

1,1,5 شبكه سازى در كسب وكارهاى تثبيت شده
ايجاد شبكه در شركت هاي تثبيت شده كه سطح باالتري از مهارت را كسب كرده اند، هر 
دو بعد رسمي و غيررسمي را دربرمى گيرد. در واقع شبكه ها براي كسب اطالعات و دانش، در 
داخل و در خارج از بازار، استفاده مي شود. زنان كارآفرين در اين مرحله كسب وكار تثبيت شده، از 
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نقش نهادهاى مدنى درتوسعه كارآفرينى اجتماعى

شبكه ها با عقيده حفظ تالش كارآفرينانه درباره سازمان شان و تأمين رشد و توسعه پيوسته آن 
بهره برداري كردند. به نظر مي رسيد كه بحث جنسي در اين مرحله از دوره عمر كسب وكار كم 
اهميت شده بود. در واقع، تماس هاي زنان در شبكه هاي زنان كارآفرين از قرار معلوم بخشي از 
شبكه بودند زيرا آنها دوستان شخصي، همكاران سابق يا دوستان قديم زمان دانشگاه بودند. 
بنابراين، شبكه سازي در شركت هاي تثبيت شده به نظر مي رسد كه به طور زيادي غيررسمي 
باشد. توضيحي كه اين مطلب را منعكس مي كند اين بود كه: «من هنوز سؤاالتم را از دوستانم 
كه در شغل قبلي ام با آنها كار كرده ام، مي پرسم.» به هر حال، در اين شركت ها جنبه رسمي 
شبكه نيز وجود دارد، كه مشاوران حرفه اي كسب وكار يا واسط هاي شبكه رسمي، شامل اين 
بخش مي گردند. نقل قولي كه در ادامه آمده، نياز دسترسي به اطالعات از شبكه رسمي را تشريح 
مي كند: «من در حال حاضر از عهده خريد مشاوره تخصصي از حسابداران، وكال و مشاوران 
براي جنبه هاي معيني از كسب و كار برمي آيم.»، اين افراد صرف نظر از نوع جنسيت افراد مشاور 

تنها به دنبال بهره برداري از اطالعات و منابع به كمك دانش و تخصص مشاوران بودند(1).

1,1,6 شبكه كارآفرينانه : رويكرد مبتنى بر منابع اجتماعى اطالعات
وجه مشتركى در بيشتر تحقيقات مرتبط با تشخيص فرصت وجود دارد كه پيشنهاد مى كنند 
اطالعات نقش تعيين كننده اى در اين فرآيند دارد. ديدگاه ها و تئورى هاى متفاوتى روى اين 
ديدگاه اتفاق نظر دارند كه به منظور شناسايى فرصت ها براى كسب وكارهاى مخاطره آميز جديد، 
كارآفرينان بايد به طريقى اطالعات مربوط به صنايع خاص، تكنولوژى  ها، بازارها، سياست هاى 
دولت و ديگر فاكتورها را بدست آورند، تفسير كنند و به كار برند. چنين اطالعاتى نقش مهمى 
دارند هم در شناسايى اوليه فرصت ها و هم در بررسى امكان سنجى بعدى كه كارآفرينان قبل از 
اينكه نتيجه گيرى كنند كه آيا فرصت واجد شرايطى را براى خلق يك كسب وكار مخاطره آميز 
جديد قابل دوام شناسايى كرده اند، انجام مى دهند. براى مثال، شين (2003، 2000) پيشنهاد 
مى كند كه دسترسى به اطالعات مربوط نقش تعيين كننده اى در شناسايى فرصت دارد. به طور 
مشابهى، Busentiz ,(1998) Sarasvarthy (1996) و تعداد زيادى از ساير محققان 
يادآور شده اند كه اشخاص خاصى فرصت ها را كشف مى كنند به دليل اينكه آنها اطالعات را به 
ـ نسبت به ساير اشخاص بدست مى آورند و تفسير  ـ و شايد به طور مؤثرترىـ  شيوه متفاوتىـ 
مى كنند. در مجموع، بيشتر تحقيقات قبلى در زمينه تشخيص فرصت، بر نقش كليدى اطالعات 
در تشخيص فرصت تاكيد دارند-  دسترسى به آن، نگهدارى، بازيابى، و ادغام چنين اطالعاتى 
در يك الگوى معنادار. با توجه به اهميت اطالعات در تشخيص فرصت سؤالى كه منطقا بايد 
پاسخ داد اين است كه: منبع چنين اطالعاتى براى كارآفرينان چيست؟ تحقيقات گذشته طيف 
وسيعى از پاسخ ها را ارائه داده اند. براى مثال، كارآفرينان ممكن است به فرم هاى مهمى از 
اطالعات دسترسى داشته باشند به دليل شغل هاى فعلى شان -  بويژه مشاغل تحقيق وتوسعه يا 
بازاريابى، كه آنها را در جريان تغييرات تكنولوژيك و شرايط بازار قرار مى دهد. به طور مشابهى، 
كارآفرينان با تجربه كارى متنوع ممكن است ذخيره مفيدتر و گسترده ترى از اطالعات در 
حافظه شان داشته باشند نسبت به افراد با تجربه كارى محدودتر. عالوه بر اين، كارآفرينان 
اغلب فعاالنه اطالعات و فرصت هايى كه از اين اطالعات حاصل مى شود را جستجو مى كنند. 
در مجموع، كارآفرينان اطالعاتى كه در تشخيص فرصت نقش بازى مى كند را به روش هاى 

بسيار متفاوتى بدست مى آورند. 
يك منبع بالقوه چنين اطالعاتى كه در تحقيقات گذشته توجه زيادى به آن نشده است، 

تماس هاى كارآفرينان با ساير افراد است -  به عبارت ديگر، منابع اجتماعى فرصت .
سينگ (2000) و بسيارى از محققان ديگر به اهميت شبكه هاى اجتماعى در تشخيص 
فرصت توجه كردند و نشان دادند كه كارآفرينان با شبكه هاى اجتماعى بزرگتر فرصت هاى 
بيشترى را شناسايى مى كنند. عالوه بر اين، متون زيادى در زمينه روانشناسى اجتماعى پيشنهاد 

مى كند كه اشخاص ديگر اغلب منبع خيلى مهمى از اطالعات هستند. در واقع، اين متون نشان 
ـ و حتى دانشى كه درباره خودمان  مى دهند كه اغلب، ما درك پايه هاى خود از جهان بيرونـ 
ـ از اطالعات فراهم شده بوسيله ديگران بدست مى آيد (اوزگن و بارون، 2006، ص 3). داريمـ 

نظر به اين حقايق، ارن اوزگن و روبرت بارون  در سال 2006 با تاكيد بر نقش اطالعات در 
تشخيص فرصت به بررسى اثرات منابع اجتماعى اطالعات بر اين فرآيند و تعديل اثر اين منابع 
بوسيله ويژگى هاى فردى و چارچوب هاى روانشناختى پرداختند. منابع اجتماعى اطالعات كه 
در اين رويكرد و توسط اين محققان به آنها پرداخته شده است عبارتند از مربيان، شبكه هاى 
غيررسمى صنعتى و اجتماعات حرفه اى. اين دو محقق همچنين نشان مى دهند كه ويژگى هاى 
فردى و چارچوب هاى شناختى افراد در اين فرآيند اثر تعديل كنندگى دارند؛ كه آنها در تحقيق 

خود به ترتيب به تأثير خودكارآمدى شخصى  و الگوى ذهنى  پرداخته اند. 
نتايج اين تحقيق نشان مى دهد كه هر سه منبع، حضور مربى، شبكه هاى غيررسمى صنعتى 
و اجتماعات حرفه اى اثرات مستقيم و مثبت بر تشخيص فرصت به وسيله كارآفرينان دارند. 
عالوه بر اين، اثرات دو منبع (مربيان و اجتماعات حرفه اى) بوسيله الگوى ذهنى افراد متاثر شدند، 
درحالى كه اثرات منبع سوم (شبكه هاى صنعتى غيررسمى) متاثر از خودكارآمدى شخصى افراد 
بوده است.  منبع بالقوه ديگرى از اطالعات مربوط به فرصت براى كارآفرينان اعضاى خانواده و 
دوستان نزديك هستند. هر چند چنين اشخاصى قطعا نقش مهمى در جنبه هاى مختلف فرآيند 
كارآفرينانه دارند (مثال حمايت هاى عاطفى و مالى براى آنكه كارآفرين تصميم به آغاز فرآيند 
بگيرد، حائز اهميت است)، اما چنين اشخاصى اغلب فاقد دانش و تجربه شبكه هاى غيررسمى 
صنعتى هستند، و احتماال كمتر از شبكه هاى غيررسمى صنعتى به كارآفرين در تهيه اطالعات 

مربوط به تشخيص فرصت كمك خواهند كرد. 
 

نمودار شماره  2 6، ارتباط منابع اجتماعى اطالعات وتشخيص فرصت
 (ازگن و بارون، 2006، ص 7)

تأثير شبكه هاى اجتماعى بر تشخيص فرصت  1,1,7
رويكرد شبكه اى از اهميت جاى گرفتن اشخاص در شبكه هاى ارتباطى با ديگران صحبت 
مى كند. اين رويكرد توضيح مى دهد كه شبكه شخصى افراد شامل همه مردمى است كه اشخاص 
مى شناسند، و روى اين حقيقت متمركز است كه مردم ممكن است از نظر تماس هاى شخصى كه 
با ديگران دارند متفاوت باشند. تحقيقات كارآفرينى اهميت شبكه هاى كارآفرينان را خاطرنشان 
كرده است، و حتى بحث كرده است كه شبكه هاى اجتماعى ممكن است مهم ترين منبع دانش براى 
كارآفرينان باشد.Nahapiet&Ghoshal (1998) بيان كردند كه چگونه سرمايه اجتماعى 
و شبكه ها شرايط مناسبى را براى تركيب و تبادل دانش، و همچنين براى ايجاد دانش جديد فراهم 
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مى كنند. از اين گذشته، اين بحث شده است كه مواجهات اجتماعى بين يك شخص و تماس هاى 
شبكه اش ممكن است منبع اصلى از ايده هاى جديد باشد و شبكه ها همچنين با تعداد فرصت هاى 
جديد درك شده بوسيله كارآفرين ارتباط داشته است. حضور در يك شبكه دسترسى به دانشى 
كه اصوًال متعلق به شما نيست را فراهم مى كند، بنابراين منجر به توانايى براى تشخيص فرصت 
مى شود. بحث تأثير شبكه هاى اجتماعى بر تشخيص فرصت متاثر از ديدگاه كرزنر (1973) در اين 
زمينه است كه مطابق با آن فرصت هاى كارآفرينانه ناشى از دسترسى متفاوت افراد به اطالعات 
است. بنابراين، افراد فرصت را از طريق تشخيص ارزش اطالعات جديدى كه آنها در معرض 
آن هستند كشف مى كنند و بنابراين فرصت هاى كارآفرينانه درك شده ناشى از ساختار متفاوت 
شبكه اى است كه آنها در آن قرار دارند.ادبيات شبكه اجتماعى اين طور بيان مى كند كه اشخاص 
دسترسى به اطالعات را از طريق تعامل با افراد ديگر به دست مى آورند، كسانى كه پشت سر هم 

به يكديگر وصل شده اند، زمان بندى و كيفيت دسترسى به اطالعات را تحت تأثير قرار مى دهد.

1,1,7,1شبكه غيررسمى صنعتى
 بسيارى از كارآفرينان ممكن است به يك راهنما و مربى دسترسى نداشته باشند و يا مايل 
به برقرارى چنين ارتباطى نباشند(Ragins, 1997). اين كارآفرينان از اطالعات فراهم شده 
به وسيله منابع اجتماعى ديگرى مانند شبكه هاى غيررسمى در صنعت خودشان مى توانند 
بهره مند شوند. بويژه، اعتقاد بر اين است كه كارآفرينان اغلب اطالعات ارزشمندى از اشخاصى 
كه آنها در مسير راه اندازى كسب وكارشان مالقات مى كنند بدست مى آورند. چنين اشخاصى 
شامل مشتريان فعلى يا قديمى، تامين كنندگان فعلى يا قديمى، و كارمندان نهادهاى مالى كه 
كارآفرينان با آنها در ارتباطند مى باشند. تحقيقات قبلى در اين زمينه پيشنهاد مى كنند كه گستره 
شبكه هاى غيررسمى كارآفرينان به آنها در بدست آوردن اطالعات مربوط و مناسب كمك 
مى كند. در اين تحقيق، فرض بر اين است كه اطالعات بدست آمده از اين شبكه هاى غيررسمى 

در شناسايى فرصت هاى مناسب مفيد واقع مى شود.

1,1,7,2مربيان
بسيارى از تحقيقات انجام شده در زمينه رفتار سازمانى بيان مى كنند كه اشخاص نسبتا 
ـ فرد مسن تر و با تجربه اى كه عمال به آنها از  جوان و كم تجربه اغلب از حضور يك مربىـ 
ـ منتفع مى شوند. اين مربيان ممكن است در شكل هاى  جنبه هاى مختلف كمك مى كندـ 
مختلفى ظاهر شوند اما اطالعاتى كه طى سال ها تجربه كسب كرده اند در اختيار اين افراد 
جوان و كم تجربه مى گذارند. مربيان از جنبه هاى زيادى براى تازه كارها ارزشمندند، به اين 
افراد كمك مى كنند كه از خطرات و دام هايى كه بر سر راه شان وجود دارد اجنتاب كنند و 
آنها را در جهت كسب مهارت ها و دانشى كه مى تواند در ادامه مسير برايشان سودمند باشد 
راهنمايى مى كنند. عالوه بر اين، در طيف گسترده اى از زمينه هاى سازمانى، افرادى كه از 
حضور يك مربى بهره مند بودند، خيلى سريع تر رشد كرده اند، به حقوق هاى باالترى دست 
پيدا كرده اند و به شناخت بيشترى دست پيدا كرده اند نسبت به كسانى كه مربى نداشته اند. 
هر چند تحقيقات انجام شده بر روى تأثير مربيان اكثرا تمركزشان بر افراد استخدام شده در 
سازمان ها و شركت هاى بزرگ بوده است، به نظر مى رسد كارآفرينان نيز از داشتن يك مربى 
منتفع شوند، و چنين اثرى ممكن است در تشخيص فرصت نيز تجلى يابد. به عبارت ديگر 
مربيان مى توانند با جلب توجه كارآفرينان نوظهوربه اهميت روندها و تغييرات (مانند تغيير 
در تكنولوژى، بازار، سياست هاى دولت، ... ) و از طريق انتقال چارچوب هايى براى تفسير 
اطالعات پيچيده، به كارآفرينان در بسط يك چارچوب شناختى براى تشخيص فرصت هاى 
موجود كمك كنند. به عبارت ديگر، مربيان، كارآفرينان را نسبت به فرصت هاى كسب وكار 

جديد هوشيار مى كنند و تشخيص آنها را براى كارآفرين تسهيل مى كنند (7)

1,1,7,3اجتماعات حرفه اى
يكى ديگر از منابع اطالعات اجتماعى در زمينه تشخيص فرصت، اجتماعات حرفه اى 
است. افراد، اغلب اطالعات مربوط به پيشرفت هايى كه در زمينه فعاليت آنها رخ داده است 
ـ را از طريق كانال هاى رسمى در شبكه هاى مربوط به  ــ بويژه از لحاظ علمى يا تكنيكىـ 
صنعت خودشان جستجو مى كنند. افراد چنين اطالعاتى را معموال در كنفرانس ها، سمينارها 
و كارگاه هاى آموزشى جستجو مى كنند. اطالعات بدست آمده از اين اجتماعات كارآفرينان 
را نسبت به فرصت هاى موجود هوشيار مى كند و در تشخيص فرصت هاى مناسب آنها را 

يارى مى دهد.(8)

GEM  1,1,8مدل شبكه كارافرينانه در برنامه
آردچويلي و همكاران (2003) در مدل خود پنج عامل را در فرآيند تشخيص و توسعه 
فرصت ها مؤثر مي دانند كه يكى از اين عوامل شبكه هاى اجتماعى است. شبكه هاى اجتماعى 
منابع اطالعات اجتماعى را جهت تشخيص فرصت و ارائه ايده در اختيار كارآفرينان قرار 
مى دهند كه طبق مطالب ذكر شده در باال شامل 1. شبكه غيررسمى صنعتى 2. مربيان 3. 
اجتماعات حرفه اى در نظر گرفته شده است. GEM مدل كامل ترى از منابع ارائه ايده در 
شبكه هاى اجتماعى را ارائه مى دهدكه شامل شبكه خصوصى، شغلى، تجربه، حرفه اى و 

بازار است.
در اين مدل براى هر يك از مولفه هاى ذكر شده زير مولفه هايى ارائه شده است. شبكه 
خصوصى شامل همسر، والدين، ساير اعضاى خانواده و دوستان است. همكاران و رئيس 
در اين مدل به عنوان منبع ايده در شبكه اجتماعى شغلى در نظر گرفته شده است. استفاده از 
تجربيات فردى در كشور ديگر، فردى خارج از كشور، تجربه كارآفرين، پژوهشگر و مخترع، 
سرمايه گذار و مربى جزء منابع ايده از طريق تجربه است. در اين مدل همچنين منبع ارائه ايده 
حرفه اى خود شامل بانك، وكيل، حسابدار، مشاور عمومى، مشاور خدمات توسعه كسب وكار، 
تاميين كننده مالى و انجمن كسب وكار در نظر گرفته شده است. بازار نيز در مدل GEM به 

پنج بخش مشاركت كننده، رقيب، عرضه كننده و مشترى تقسيم شده است.

 

GEMنمودار شماره  2 7، مدل شبكه كارافرينانه دربرنامه
منبع: گزارش برنامه سال GEM  2009ايران
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هيچ گاه از انجمن توقعى نداشته ام
گفت وگو با خانم شيرين پارسى 

شيرين پارسى در سال 1334 در تهران متولد شد. او دانش آموخته كارشناسى رشته ادبيات از 
كشور فرانسه است. او پس از بازگشت از فرانسه به گيالن رفت و به همراه همسرش در شاندرمن 
شروع به كشاورزى كرد. وى در سال 1379 به عنوان مدير نمونه كشاورزى استان گيالن و در 
سال 1383 به عنوان برنج كار نمونه استان گيالن برگزيده شد. وى عالوه بر كشاورزى در حوزه 
محيط زيست نيز فعاليت مى كند. او از موسسين انجمن زنان است . آنچه پيش رو داريد حاصل 

گفتگويى است كه با وى انجام شد است.

  نحوه آشنايى شما با انجمن زنان چگونه 
بود؟

 اينجانب شيرين پارسى با افتخار بايد اعالم 
كنم كه در كنار ديگر دوستان موسس، از موسسان 
انجمن هستم و از ابتدا يعنى از سال 1383 در خدمت 

عزيزانم. 
  مهم ترين هدف و دليل شما براى به عضويت 

درآمدن در انجمن زنان چه بود؟ 
يران و  نمندى هاى زنان در ا با توجه به توا
كارگاه هاى توجيهى كه در سال 1382 با همت 
خانم ها صابر و محتشمى، گذراندم، بر ضرورت ايجاد 
تشكل زنان كارافرين و اثر بخشى ان در جامعه اعتقاد 
داشته و.. دارم. نياز ما در كشور به ايجاد تشكل به 
ويژه در حوزه زنان از ضروريات اجتماهى مى دانم. 

  هنگام عضويت از انجمن چه توقعاتى 
داشتيد؟
 هيچ.

  در چه سطحى با انجمن همكارى مى كنيد؟ 
آيا صرفا فقط عضو هستيد و يا آنكه در فعاليتهاى 

اداره و.. آن مشاركت داريد؟
 در حال حاضر به يمن اعتماد دوستان رييس 

گفت وگو
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هيئت مديره انجمن ملى هستم. 
  چرا تصميم گرفتيد در فعاليت هاى مديريتى 

و اجرايى انجمن مشاركت داشته باشيد؟ 
به دليل مسئوليت پذيرى اجتماعى به ويژه در 

حوزه زنان
بر  ى  ثر ا چه  نجمن  ا ر  د يت    عضو
ى و  د ر سطح فر ى شما د تها ر ى مها و ر

تخصصى(كسب و كار )داشت؟ 
بى نظير بود. همكارى با زنان ديگر امكان اجراى 
ز  ليت هاى اجتماعى با همراهى زنانى كه ا فعا
حوزه ها و زير ساخت هاى مختلف اجتماعى در كنار 
هم قرار مى گيرند.  به ارتقاى دانش و مهارت هاى 
خودم افزودم. يعنى اين ضرورت را احساس كردم. 
تعامالت اجتماعى ام رشد يافتند و سبب شد كه زنان، 
يعنى هم جنسانم را بيشتر دوست داشته باشم و 
نسبت به آنان با اغماض بيشترى قضاوت كنم. به 
فكر ايجاد شركت در زمينه كارم افتادم و اين كار را 

انجام دادم و...... 
  آيا عضويت در انجمن به بهبود مديريت 

كسب و كارتان كمك كرد؟ چگونه؟ 
بله،   همان گونه در پاسخ قبل هم ذكر كردم، سبب 
شد كه با خانواده ام يك شركت در زمينه كارم ايجاد 

كنيم. تقسيم كار بهترى در حوزه كارى با خانواده 
و مديريت كار انجام دهم. به گسترش و امكان 
فعاليت در زمينه هاى مشابه انديشيدم و وارد آن 

عرصه ها شدم.
  عضويت در انجمن بر روى كدام بخش 

ازمديريت كسب و كار شما بيشتر موثر بود؟ 
مديريت منابع انسانى، طراحى محصول تازه، 

مديريت بازاريابى.
  آيا با عضويت در انجمن شبكه اجتماعى 

شما افزايش پيدا كرده است؟ 
بله 

  نقش اين شبكه اجتماعى جديد در رونق و 
توسعه كسب و كار شما چه بوده است؟ 

براى كارم هيچ. اما براى ارتباطات اجتماعى ام اثر 
بخش بود و به گسترش آن كمك كرد. 

  آيا همه آن توقعاتى كه هنگام عضويت 
از انجمن داشتيد برآورده شده است؟ چرا و 

چگونه؟
 من هيچ توقعى از انجمن هيچ گاه نداشته ام. 
بلكه هميشه به مسئوليت هايى كه بايد در قبال 
انجمن بپذيرم و آن ها را اجرا نمايم اندشيده ام. اگر 
تا به حال نيز فعاليت ام كم بوده، به دليل بعد مسافت 

مى باشد(البته شايد دليل قانع كننده نباشد. من در 
گيالن زندگى مى كنم و دفتر انجمن در تهران است.) 
  آيا انجمن توانسته است به ماموريت هاى 
كه براى خود تعريف كرده است برسد؟ ارزيابى 

شما چند درصد است؟ 
به نظرم انجمن با مديريت خوب خود توانسته 
است در اين سال ها عالوه بر جذب ياران خوب و 
متعهد، نقش خود را به عنوان يك نهاد مدنى فعال در 
عرصه زنان تثبيت كند. شمار موفقيت هاى انجمن 

گوياى اين نكته ها مى  باشند. 
  انجمن بايد چه فعاليت هايى را در رستور 
كار خود قرار دهد تا بتواند هرچه زود تر به همه 

ماموريت هاى خود برسد؟ 
به نظرم ماموريت هاى انجمن هيچ گاه پايان 
نمى يابد. زيرا تا زمانى كه زنان در جامعه فعاليت 
مى كنند و يا دختران فارغ التحصيلى وجود دارند 
كه بايد راه كارافرينى را انتخاب و روى پاهاى 
خود بايستند و مسئوليت پذيرى فردى و اجتماعى 
لگو گيرند،  نمند ا نان توا ز ز ا باشند و ا ا پذير ر
انجمن بايد فعاليت كند و ماموريت هاى جديد و 
جديد تر براى خود تعريف نموده و اعضاى تازه اى 

را پذيرا باشد.

در  زنـان  كـه  زمانـى  تـا 
جامعـه فعاليـت مى كنند و 
يـا دختـران فارغ التحصيلى 
وجـود دارند كه بايـد راه 
و  انتخـاب  را  كارافرينـى 
روى پاهاى خود بايسـتند و 
مسـئوليت پذيرى فردى و 
اجتماعى را پذيرا باشـند و 
از زنان توانمند الگو گيرند، 

انجمن بايد فعاليت كند
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عضويت در انجمن
 بسترى براى بلوغ فكرى و اجتماعى است

گفت و گو با آسيه على نژاد 

آسيه على نژاد، مؤسس شركت پيشگامان انديشه توسعه (پات) است كه از سال 1388 به عضويت 
انجمن زنان مدير كارآفرين درآمده است و در حال حاضر دبير اجرايى اين انجمن است.

 آنچه پيش رو داريد گفتگويى است كه به بهانه موضوع اين شماره ويژه نامه با وى انجام 
شده است.

نحوه آشنايى شما با انجمن زنان چگونه 
بود؟ و مهم ترين هدف و دليل شما براى به 

عضويت درآمدن در انجمن زنان چه بود؟
من از سال 88 با انجمن آشنا شدم. نحوه 
آشنايى من با انجمن از طريق يكى از پكيج هاى 
اطالع رسانى انجمن بود. به اعتقاد من عضويت 
در يك نهاد مدنى زمينه ساز رشد فردى و شغلى 
و اجتماعى فرد است كه با فعاليت در يك نهاد 
مدنى اين رشد در شخص نهادينه مى شود. 
همچنين فعاليت در يك نهاد مدنى ساختار جامعه 
را به سوى ساختارى منسجم در راستاى توسعه 
و بلوغ اجتماعى پيش خواهد برد. اين اعتقاد و 
تفكر هميشه مبناى تصميم گيرى من براى 
عضويت در انجمن ها و تشكل ها بوده است. 
نگاهم به انجمن به عنوان بسترى است كه 
زمينه ساز رسيدن به بلوغ فردى و اجتماعى 
ه توقع خاصى  است. به همين دليل هيچ گا
م ه ا شتم و هميشه سعى كرد نجمن ندا ز ا ا

 از آن بهره مند شوم.

چرا تصميم گرفتيد در فعاليت هاى مديريتى 
و اجرايى انجمن مشاركت داشته باشيد؟

به علت ديدگاهى كه نسبت به ماهيت نهادهاى 

جامعه مدنى داشته و دارم، از همان ابتداى عضويتم 
در اين انجمن سعى داشته ام تا در بخش هايى 
كه مى توانم مؤثرتر باشم فعاليت كنم. ازاين رو 
داوطلب براى پذيرفتن فعاليت هاى اجرايى 
و مديريتى آن شدم و در دو دوره اخير دبير و 
نايب رئيس مدير انجمن بوده ام. تصور شخصى ام 
اين است كه با اين شيوه مى توانم در پيشبرد 
اهداف انجمن كمك باشم و مؤثر واقع شوم، 

اميدوارم كه اين گونه هم شود.

ثرى بر روى  نجمن چه ا عضويت در ا
مهارت هاى شما در سطح فردى و تخصصى 

(كسب وكار) داشت؟
عضويت و فعاليت در يك انجمن توانسته به 
توسعه شخصى من و توسعه نگاه و تفكر من كمك 
كند. فعاليت در انجمن به دليل تفاوت رويكرد 
فعاليت در يك نهاد مدنى و يك نهاد اقتصادى 
موجب رشد شخصى و اجتماعى افراد مى شود 

نگاهـم به انجمـن به عنوان 
بسترى است كه زمينه ساز 
رسـيدن به بلـوغ فردى و 
اجتماعى اسـت. بـه همين 
دليل هيـچ گاه توقع خاصى 
از انجمن نداشتم و هميشه 
آن  از  كـرده ام  سـعى 

بهره مند شوم

گفت وگو
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كه براى من هم اين قاعده مستثنا نيست.

آيا عضويت در انجمن به بهبود مديريت 
كسب وكارتان كمك كرد؟ چگونه؟

ليت  ين فعا ى كه ا شد ليل ر  بله به د
فراهم مى آورد، بر رويكرد مديريتى افراد در 
كسب وكارشان نيز تأثير مى گذارد. فعاليت در 
انجمن براى من باعث تراش خوردن زوايايى از 
نگاه و عملكردم در مديريت شد به طورى كه در 
بخش هايى قابليت ظرافت عملكرد، هوشيارى 

و صبورى را در من تقويت كرد.

عضويت در انجمن بر روى كدام بخش 
از مديريت كسب وكار شما بيشتر مؤثر بود 
(انتخاب منابع انسانى، تشخيص فرصت، 
مديريت بازاريابى، طراحى محصول يا خدمت 

جديد، مديريت مالى و ...)
بيشترين تأثيرى كه آموخته هاى حاصل از 
عضويت در انجمن براى من داشت، در انتخاب 
نيروى انسانى و شايد در مرحله بعد طراحى 

محصول يا خدمت جديد بود.

آيا با عضويت در انجمن شبكه اجتماعى 

شما افزايش پيداكرده است؟
قطعًا يكى از مهم ترين دست ارده اى انجمن 
گسترش شبكه اجتماعى افراد به دليل گستردگى 

موضوع فعاليت و روابط در انجمن است.

آيا همه آن توقعاتى كه هنگام عضويت 
از انجمن داشتيد برآورده شده است؟ چرا و 

چگونه؟
به دليل اينكه نگاه من از همان ابتدا به عضويت 
در انجمن قرار گرفتن در مسير بود نه رسيدن به 

يك هدف يا موضوع، توقع خاصى از انجمن براى 
تحقق اهداف شخصى و يا كارى ام نداشتم. چراكه 
به دنبال اين بود كه در مسير حضور در اين بستر، 
رشد و توسعه شخصى و حرفه اى پيدا كنم كه 
خدا را شكر از همان ابتدا اين ارتقاء ظرفيت هاى 

شخصى وجود داشت و همچنان نيز ادامه دارد.

آيا انجمن توانسته است به مأموريت هايى 
كه براى خود تعريف كرده است برسد؟ 

ارزيابى شما چند درصد است؟
ر  يى هستم و د ا ل گر ن كما نسا ا من 
قضاوت هايم سخت گير هستم، اما از ديد من 
پتانسيل هاى انجمن بسيار باالتر از خروجى هايى 

است كه تابه حال داشته است.

انجمن بايد چه فعاليت هايى را در دستور 
كار خود قرار دهد تا بتواند هرچه زودتر به همه 

مأموريت هاى خود برسد؟
انجمن بايد متمركزتر با ساختار منسجم تر 
رد. به عبارتى  در راستاى اهدافش گام بردا
شكل گيرى يك ساختار درونى منسجم قطعًا 
انجمن را براى رسيدن به اهداف ارزشمندش 

توانمند تر خواهد كرد.

متمركزتـر  بايـد  انجمـن 
منسـجم تر  سـاختار  بـا 
اهدافـش  راسـتاى  در 
گام بـردارد. بـه عبارتـى 
شـكل گيرى يـك سـاختار 
قطعـًا  منسـجم  درونـى 
انجمـن را بـراى رسـيدن 
بـه اهـداف ارزشـمندش 

توانمند تر خواهد كرد
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كتاب نگاهى به تجارب زنان كارآفرين در ايران به همت انجمن و پيگيرى هاى مستمر دبيرخانه توسط انتشارات 
روشنگران و مطالعات زنان به زيور طبع آراسته شد. تيراژ چاپ اول اين كتاب 195 صفحه اى، 1000 جلد است. در 
مقدمه اى كه خانم فيروزه صابر از بنيان گذاران اين انجمن نگاشته است چاپ كتاب در راستاى مأموريت اساسى 
انجمن است؛ كه «كشف استعدادهاى خالق در عرصه كسب وكار و كارآفرينى زنان و نيز شناسايى تجارب در اين مسير 
به قصد هم افزايى در ميان زنان صاحب كسب وكار و كارآفرين باهدف انتقال به نسل نوپا خاصه دختران فارغ التحصيل 

دانشگاهى» بيان شده است.
به نوشته عضو هيئت مديره انجمن، تجارب مستند شده در اين كتاب مجموعه اى از صاحبان كسب وكار، كارآفرينان 
مستقل، مشترك، خانوادگى و يا كارآفرينان اجتماعى است. اميد كه انجمن زنان كارآفرين همواره عزم خود را براى 

نشر تجارب دوستانى ديگر در مسير كارآفرينى به كار بندد.
كتاب در دو بخش به شرح تجارب زنان كارآفرين و صاحب كسب وكار پرداخته است. عالوه بر خانم صابر و خانم ها 
آسيه على نژاد، زهرا عمرانى و نيز مهناز بهرامى در تهيه اين اثر و خانم عصمت عباسى در ويراستارى آن نقش و سهم 

داشته اند.
تهيه و مطالعه اين كتاب از انتشارات روشنگران و يا دفتر انجمن و نيز معرفى آن براى ترويج امر كارآفرينى به همه 

عزيزان توصيه مى شود.

نقشنهادهاى مدنى درتوسعه كارآفرينى اجتماعى

كتاب نگاهى به تجارب زنان كارآفرين
در ايران
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مشاركت در فعاليت هاى انجمن
 موجب ارتقاي مهارت هاى شخصى وكارى

گفت و گو با مرسده نادرى

مرسده نادرى، مدير عامل شركت 
هوديان از جمله افرادى است كه 
چندين سال بعد از تأسيس انجمن 
زنان مدير كارآفرين با اين مجموعه 
آشنا شده و به عضويت آن در آمده 
است، از اين رو به بهانه موضوع اين 
شماره ويژه نامه، گفتگويى مختصر 

با وى انجام شده است.
او از شيوه آشنايى  اش با اين انجمن و 
چرايى عضويت اش اين گونه مى گويد: 
«من در سال 1387، و از طريق فراخوانى 
ليانه انجمن زنان  كه براى همايش سا
كارآفرين با موضوع «كارآفرينى زنان در 
صنعت» داده شده بود با انجمن آشنا شدم. 
آن روزها مهمترين دليل من براى عضويت 

در يك انجمن تخصصى زنان كارآفرين، 
حضور در جامعه زنان موفق و هم افزايى به 
نيروى بانوان كشور بود. در آن زمان چون 

آشنايى چندانى با انجمن نداشتم انتظار 
خاصى هم نداشتم و حضور و پيوستن به آن 
برايم كافى بود. اما بعد از پيوستن به انجمن، 
به عضويت صرف اكتفا نكردم و هميشه در 
تالش بوده ام تا با عضويت در هيات مديره 
و گروه ارتباطات بيشتر از يك عضو، فعاليت 
داشته باشم. در حال حاضر هم نمى توانم 
به طور قطع بگويم كه همه توقعاتم از 
انجمن برآورده مى شود، هيچ چيز قطعى 
نيست ولى من به طور نسبى از عضويت در 
اين انجمن بنا به داليلى كه پيشتر گفتم، 

رضايت دارم.»
خانم نادرى از جمله اعضايى است كه 
تنها به عضويت در انجمن اكتفا نكرده 
و به شكل هاى مختلف در فعاليت هاى 

نگاهـم به انجمـن به عنوان 
بسترى است كه زمينه ساز 
رسـيدن به بلـوغ فردى و 
اجتماعى اسـت. بـه همين 
دليل هيـچ گاه توقع خاصى 
از انجمن نداشتم و هميشه 
آن  از  كـرده ام  سـعى 

بهره مند شوم

گفت وگو
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مديريتى و اجرايى انجمن مشاركت داشته 
است. او در اين باره مى گويد: «مشاركت در 
فعاليت هاى مديريتى و اجرايى انجمن برايم 
تجربه بسيار مفيدى بود و در عين حال كه 
موجب مى شد تا كمكى به انجمن باشم، 
درارتقاء مهارت هاى شخصى و كارى من 
هم بسيار مفيد بود، به طور مثال آشنايى با 
فعاليت نهادهاى مدنى، توان كاركردن به 
صورت تيمى در جمعى كه داوطلبانه هستند 

را به شدت باال مى برد .»
او در پاسخ به اين سوال كه «آيا عضويت 
در انجمن به بهبود شيوه مديريتى شما 
در كسب و كارتان موجب شده است يا 
نه؟» بيان كرد: «عضويت در انجمن به 
بهبود مديريت كسب و كار فعلى من مانند 

شيوه مديريت نيرو، بازاريابى و فروش، 
مديريت فرصت و ... كمك چندانى نكرد، 
اما با عضويت در انجمن، شبكه اجتماعى ام 

ين گسترش شبكه  خيلى بزرگتر شد. ا
اجتماعى باعث افزايش اعتبار شغلى و 
امكان شناخت بيشتر جامعه از فعاليت هاى 

من شده است.»
درى، با توجه به  نم نا به عقيده خا
محدوديت  نيروى انسانى و بودجه مالى كه 
انجمن دارد، انجمن توانسته است به خوبى 
حدود نيمى از اهداف خود را محقق سازد. 
او معتقد است انجمن بايد شايسته ساالرى، 
تقسيم مسئوليت، ايجاد انگيزه براى داشتن 
نيروهاى فعال تر و عالقه مند به مشاركت، 
تبليغات بيشتر براى شناساندن انجمن به 
ارگان هاى مرتبط به صورت گسترده تر را 
در دستور كار خود قرار دهد تا بتواند هرچه 

زودتر به همه ماموريت هاى خود برسد.

متمركزتـر  بايـد  انجمـن 
منسـجم تر  سـاختار  بـا 
اهدافـش  راسـتاى  در 
گام بـردارد. بـه عبارتـى 
شـكل گيرى يـك سـاختار 
قطعـًا  منسـجم  درونـى 
انجمـن را بـراى رسـيدن 
بـه اهـداف ارزشـمندش 

توانمند تر خواهد كرد
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نقش نهادهاى مدنى درتوسعه كارآفرينى اجتماعى

خانه كارآفرينان ايران
گفت وگو با مهندس رضازاده

خانه كارآفرينان ايران اولين سازمان هاى غيردولتى غيرانتفاعى كارآفرينى در كشور است كه 
فعاليت خود را در راستاى آماده سازى جوانان براى ورود به دنياى كسب و كار و دستيابى به زندگى 
موفق در آينده، ترويج فرهنگ كارآفرينى و كسب و كار در خانواده، اشاعه و ترويج فرهنگ آموزش 
و پ   ژوهش كارآفرينى، آموزش كارآفرينى به جوانان فارغ التحصيل دانشگاهى، توانمند سازى 
شركت هاى كوچك و متوسط در ورود به بازارهاى جهانى، مشاوره در زمينه توسعه كارآفرينى 
سازمانى در جهت گسترش نوآورى، رشد و پويايى، ايجاد تعامل بين كارآفرينان، سرمايه گذاران، 
محققان، هيأت هاى علمى به منظور افزايش توانايى هاى خود، ايجاد هم افزايى و خلق محيط 
مستعد براى رشد كارآفرينان با اخذ مجوز از وزارت كشور، از سال 1382 آغاز نموده است. اين 
مركز طى 11 سال تالش توانسته است دستاوردهاى متعددى در زمينه كارآفرينى كسب كند. 
براى آگاهى بيشتر از فعاليت هاى خانه كارآفرينان، مصاحبه اى با مدير عامل اين مركز، جناب 

آقاى مهندس رضازاده صورت گرفته است .

  ممكن است در ابتدا اندكى در رابطه با 
خانه كارآفرينان ايران و عملكرد اين مجموعه 

توضيح دهيد؟
خانه كارآفرينان ايران يك سازمان مردم نهاد 
است كه با هدف اشاعه و ترويج فرهنگ كارآفرينى 
و توسعه اشتغال، مجموعه اى از فعاليت هاى فرهنگى 
و آموزشى را انجام مى دهد. قبل از هر چيز الزم است 
كه از جناب آقاى دكتر محمود احمدپور داريانى 
كه رئيس هيئت مديره خانه و بنيانگذار اين خانه 
هستند نهايت تشكر و قدردانى را به عمل آورم چرا 
كه هرآنچه كه در حال حاضر در خانه كارآفرينان 
ايران موجود است و نيز تمامى موفقيت هايى كه اين 

سازمان مردمى تا كنون كسب كرده است، همه و 
همه حاصل تالش ها و محبت هاى بى دريغ ايشان 
است. خانه كارآفرينان ايران به طور كلى در 4 بخش 
 IT آموزش، ترويج و مشاوره، تحقيق و پژوهش و
فعاليتهاى خود را تعريف كرده است. و اميد دارد بتواند 

به اهداف خود دست پيدا كند.
  بخش ترويج و مشاوره اين مركز چه 

اهدافى را دنبال مى كند. 
اهداف اصلى بخش ترويج و مشاوره توسعه 
نان  رآفرينى در جامعه به ويژه جوا فرهنگ كا
و نوجوانان با بهره گيرى از ابزارهاى روزآمد و 
فناورى هاى نوين، معرفى الگوهاى كسب و كار 

بومى و ايرانى به قشر جوان و نوجوان، ترويج تفكر 
خالق در ميان خانواده هاى ايرانى به عنوان تنها 
عامل بقا و موفقيت در دنياى امروز، معرفى راه هاى 
مختلف درآمدزايى به اقشار آسيب پذير و كم درآمد، 
ترويج روحيه تيم سازى و ايجاد شبكه هاى اقتصادى 
و اجتماعى و ترغيب روحيه كاِرتيمى به عنوان عنصر 

پايه در دنياى رقابتى كسب و كار است.
  خانه كارآفرينان ايران در راستاى عملياتى 
كردن اين اهداف چه فعاليت هاى را در طى اين 

چندسال انجام داده است؟
خانه كارآفرينان ايران در حال حاضر در 9 شهر از 
جمله قم، ياسوج، تبريز، خرم آباد، كلرزون، شهركرد، 

گفت وگو
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بندرعباس، نمايندگى هاى فعال دارد. از طرفى، 
اين سازمان مردم نهاد اقدام به چاپ و نشر كتب 

كارآفرينى به صورت تاليف و ترجمه نموده است. 
اين كتاب ها عبارتند از كارآفرينى (تعاريف، 
نظريات و الگوها)، مربيان كارآفرينى، BP(طراحى 
و تدوين طرح كسب و كار)، كارآفرينى اجتماعى 
در كسب و كارهاى غير انتفاعى (ترجمه)، كتاب 
جامع كارآفرينى و مجموعه مقاالت كارآفرينى، 
فرنچايزينگ و كارآفرينى، كارآفرينى جوانان، 
كسب و كار خانوادگى ، ابزارهاى استراتژيك 
كارآفرينان اجتماعى (ترجمه ) هنر آغاز (كسب 
و كار) (ترجمه )، كارآفرينى پيشرفته و كارآفرينى 

اجتماعى 
ازديگر فعاليت هاى ترويجى خانه كارآفرينان 
مى توان به برگزارى سمينارها و سخنرانى هاى 
نيكى  و لكتر مه ا ه نا مختلف، تهيه و تنظيم گا
كارآفرينى و درج مقاالت جديد، تقويت و به 
روزرسانى سايت خانه كارآفرينان ايران و افزودن 
بخش هاى جديد از جمله : كتابخانه، فيلم هاى 
آموزشى…، فروش فيلم ها و cd هاى مختلف 
آموزشى كارآفرينى، شناسايى كارآفرينان موفق 
ايرانى و خارجى و قرار دادن زندگينامه آنها در سايت 

خانه كارآفرينان است. 
  ممكن است كمى جزئى تر در رابطه با 
خدمات مشاوره اى خانه كارآفرينان ايران 

توضيح دهيد؟
ين مركز در قالب مشاوره به  خدماتى كه ا
متقاضيان ارائه مى دهد عمومًا به صورت مشاوره 
از طريق وب سايت خانه كارآفرينان به شيوه 
پرسش و پاسخ است كه در اين روش سواالت از 

طرف مخاطبان از طريق وب سايت خانه كارآفرينان 
مطرح مى شود و پاسخ به سواالت توسط مشاوران 

و اساتيد كارآفرينى داده مى شود. يكى ديگر 
از شيوه هاى مشاوره ما، از طريق 

تماس تلفنى با كارشناسان 
خانه كارآفرينان ايران  

است كه اين روش 
حوزه هاى مديريت، 
و   I T  ، ش ز مو آ

نيز حوزه تحقيق و پژوهش را شامل مى شود. 
به عالوه مشاوره به صورت حضورى در دفتر خانه 
كارآفرينان ايران در حوزه هاى «طرح كسب و كار»، 
«ايجاد كسب و كار جديد»، «طرح هاى توجيهى»، 
«بنگاه هاى زودبازده» و «كارآفرينى اينترنتى» 

صورت مى پذيرد.
  وب سايت خانه كارآفرينان ايران چه 

بخش هايى را در برمى گيرد؟
ز  ن متشكل ا ا ير ن ا ينا فر آ ر نه كا يت خا سا
بخش هاى متنوعى است كه توسط مسئولين 
سايت به طور مداوم به روزرسانى مى شود. در حال 

حاضر سايت خانه كارآفرينان 48459 عضو دارد كه 
آدرس اينترنتى تمامى آنها در حال حاضر در بانك 
اطالعاتى خانه موجود است و همكاران ما در اين 
مركز مى توانند به راحتى به آنها اطالع رسانى نمايند. 
تمامى خدمات ما به صورت رايگان به كليه مراجعين 

وبسايت خانه و ساير عالقه مندان قرار مى گيرد.
به روز رسانى سايت در بخش هاى مختلف از جمله 
خبر، مقاله، مصاحبه،داستان موفقيت، فيلم آموزشى، 
اطالع رسانى در مورد جديدترين همايش ها و 
كنفرانس هاى كارآفرينى ،تدوين، انتشار و ارسال 
الكترونيكى گاهنامه الكترونيكى كارآفرينى انجام 

مى شود.
  لطفا مختصرى از اهداف و عملكرد بخش 

آموزش خانه كارآفرينان را توضيح دهيد. 
گروه آموزش خانه كارآفرينان ايران در سال 89 
دوره هاى مختلف آموزشى را براى عالقه مندان به 
كارآفرينى برگزار كرده است كه يك دوره آموزشى 
به منظور تربيت مدرسان كارآفرينى در دانشگاه آزاد 
اسالمى جهت تدريس 3 واحد كارآفرينى برگزار 
شده است .هدف از اين دوره آموزشى ترويج و توسعه 
كارآفرينى به دانشجويان و فارغ التحصيالن بود. در 
سال 1388 نيز سه دوره در ساوه، مشهد و بيرجند 
برگزار شد و در سال 1389 دو دوره در شهرستان هاى 
قوچان و سنندج برگزار گرديد. از ديگر فعاليت هاى 
بخش آموزش خانه كارآفرينان مى توان به طرح 
برگزارى دوره تربيت مدرسان تخصصى كارآفرينى 
سازمان فنى حرفه اى و كاردانش آموزش و پرورش 
استان آذربايجان شرقى، برگزارى دوره آموزشى 
كارآفرينى براى كاركنان شركت ايران خودرو، طرح 
برگزارى دوره كارآفرينى در خانه كارگر تشكيالت 
آذربايجان شرقى، برگزارى كارگاه آموزشى توليد 
بدون كارخانه، طرح برگزارى دوره تربيت مدرسان 
تخصصى كارآفرينى آموزش و پرورش تهران در 
مقطع كاردانش، طرح برگزارى دوره آموزش 
كارآفرينى در وزارت رفاه و تامين اجتماعى 
ى  ر ا گز ح بر و همچنين طر
دوره هاى آموزش كارآفرينى 
رى  ا ر شهرد ن قيمت د ا ز ر ا

منطقه 1 تهران اشاره كرد.

مردان با حمايت و همراهى 
و مخالفـت نكـردن بـا زنان 
مى تواننـد باعـث موفقيت 
بيشتر آنها شـوند. پدرم به 
مـادرم فرصـت داد و بـا او 
همراهى و از او پشتيبانى كرد 
كه بسـيار تأثيرگذار بود. در 
خانواده ما  با   روحيه بخشـى 

به يكديگر كمك مى كرديم

3939پاييز  1393

ى جزئى تر در رابطه با 
انه كارآفرينان ايران 

كز در قالب مشاوره به 
عمومًا به صورت مشاوره 
ه كارآفرينان به شيوه 
در اين روش سواالت از 

وب سايت خانه كارآفرينان 
 سواالت توسط مشاوران 

 مىشود. يكى ديگر
، از طريق 

ان 
  

برگزارشد و درس
قوچان و سنندج
بخش آموزش

برگزارى دوره تر
سازمان فنى حر
آذربايجا استان
كارآفرينى براى
برگزارى دوره ك

آذربايجان شرقى
بدون كارخانه، ط
تخصصى كارآفر
مقطع كار
كارآفر

به يكديگر كمك مى كرديم
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نقش نهادهاى مدنى درتوسعه كارآفرينى اجتماعى

 هدف ما شكل گيرى 
استارتاپ هاى پايدار است

گفت وگو با مهندس احمدى

كانون كارآفرينى ايران (IEA)، يك سازمان غير انتفاعى با هدف تشويق و توسعه فضاى كارآفرينى 
در كشور است كه با اجراى برنامه هاى متعدد، ابزارهاى حمايتى را براى كارآفرينان ايجاد مى نمايد. 

آنچه پيش رو داريد گفتگويى است با مهندس احمدى، مدير پروژه استارتاپ ويكند و نكست.

تهيه و تنظيم: ريحانه بهروزآذر

  مخاطبان اصلى كانون و ناحيه جغرافيايى كه 
تحت پوشش دارد كجاست؟ 

مخاطبين اصلى ما دانشجويان و يا فارغ التحصيالنى 
هستند كه قصد دارند در حوزه اينترنت يا موبايل 
كسب و كارى را راه اندازى كنند. اين افراد عموما 
حدود سنى 26ساله دارند. ما محدوديت جغرافيايى 
براى مخاطبان خود قرار نداده ايم و كل افرادى كه 
اين ويژگى را داشته باشند از سراسر كشور مى توانند 

از خدمات اين موسسه استفاده كنند. 
  بنابراين شما فقط به افرادى كه كسب و كار 
اينترنتى يا موبايلى دارند خدمات ارائه مى دهيد 
و مثال درحوزه كشاورزى، يا خدمات فعاليتى 

نداريد؟
ما معتقديم كه نرم افزار دنيا را گرفته و مى تواند 
در همه حوزه ها استفاده شود، به طور مثال ما االن 
نرم افزارهاى پزشكى داريم كه توسط چند پزشكى 
كه در استارتاپ ويكندها حضور داشتند طراحى شد و 
در حال حاضر با استفاده از اين نرم افزارها يك سرى 
از ارزش ها را به مشتريان خود ارائه مى كنند. ما براين 
باوريم كه ICT حوزه اى موازى ساير حوزه ها مانند 
كشاورزى، پزشكى و ... نيست بلكه  حوزه اى است 
كه مى تواند همه آنها را شامل شود و در همه آنها به 
كار گرفته شود. ولى خوب به نوعى شايد صحبت شما 

را اين گونه درست دانست كه مخاطبين ما افرادى 
هستند كه به دنبال تكنولوژى هاى جديد هستند و 
مى خواهند به نحوى از اين تكنولوژى هاى مبتنى بر 

اينترنت و موبايل در حوزه خود استفاده كنند.
  آيا افراد شركت كننده در استارتاپ ويكندها 
بايد فقط برنامه نويس باشند و يا آنكه صرف 
داشتن ايده اى در اين حوزه مى توانند وارد اين 

فعاليت شوند و تيم خود را آنجا شكل دهند؟
در اين رويدادها حدودا نصف افراد برنامه نويس 
هستند و نصف ديگر فعاالن كسب و كار از حوزه هاى 
مختلف هستند. به طور مثال ما فرش فروش، 
راديولوژيست، پزشك و ... داشتيم. يكى از موارد و 
مشكالتى كه ما قبل از راه اندازى كانون متوجه شديم 
اين بود كه شبكه سازى خيلى مهم است و خيلى 
از افرادى كه قصد دارند در ايران كسب و كارى را 
راه اندازى كنند اين است كه نمى توانند افراد متخصص 
و ماهر را در زمينه مورد نياز خود پيدا كنند. بنابراين ما در 
بيشتر برنامه ها و فعاليت هاى كانون از قبيل استارتاپ 
ويكند، جشنواره وب و ...، در تالش هستيم تا اين امر 

شبكه سازى را تقويت كنيم و توسعه ببخشيم.
  يكى از اهدافى كه شما اعالم كرده ايد، بهبود 
قوانين كسب و كار مرتبط با محيط كارآفرينى 
است. لطفا بفرماييد چه برنامه و فعاليتى براى 

تحقق اين هدف خود داريد؟
انجمن كارآفرينى ايران، در راستاى اين هدف 
خود دو مسير را انتخاب كرده است. مسير اول تاسيس 
مركز شتابدهى نوآورى است كه در اوايل تابستان 
انجام شد. اين مركز يك بنياد غيرانتفاعى براى 
حمايت از كارآفرينى و شكل گيرى استارتاپ هاى 
پايدار در ايران است. موسسين اين مركز سازمان ها 
و نهادهاى مختلفى هستند كه يكى از آنها موسسه 
ما است كه يك سازمان مردم نهاد است. دو شركت 
خصوصى به نام صندوق سرمايه گذارى سرآوا و 
شركت آواتك و از طرف ديگر دو نهاد دولتى و نيمه 
دولتى به نام پارك علم و فناورى پرديس و صندوق 
سرمايه گذارى نوين از موسسين اين مركز هستند كه 
از طرف معاونت علم و فناورى رييس جمهور حمايت 
مى شوند. اين اولين تجربه اى است كه بخش دولتى، 
خصوصى و داوطلبانه هر سه باهم در راه اندازى و 
اداره يك مجموعه فعاليت دارند. هدف اين مركز اين 
است كه  به استارتاپ ها كمك مالى و معنوى مى كنند 
و شرايط را براى راه اندازى و توسعه آنها فراهم كند. 
مسير ديگر از طريق انجمن نظام صنفى رايانه اى است 
كه تا پيش از اين خيلى بحث تجارت الكترونيك در آن 
مطرح نبود اما ما خيلى تالش كرديم كه در انتخابات 
قبل نمايندگانى از حوزه تجارت الكترونيك وارد 
هيأت مديره اين مجموعه شوند تا بتوانيم حرف ها و 
موضوعات بيشترى از اين حوزه را در اين مجموعه 
مطرح و پيگيرى كنيم و بتوانيم بر روى تصويب و يا 
اصالح يك سرى از قوانينى كه مانع رشد استارتاپ 

كسب و كارهايى در اين حوزه هستند شويم. 

گفت وگو
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  اين كانون به عنوان يك نهاد مردمى، از 
چه مكانسيمى براى متقاعد سازى سازمان هاى 
فعال در بخش خصوصى براى فعاليت در حوزه 

كارافرينى استفاده مى كنيد؟ 
در كشور يك سرى شركت هاى بزرگى وجود 
دارند كه تمايل دارند تا جريان نوآورى را وارد سازمان 
خود كنند، مانند ايرانسل، همراه اول، بانك پارسيان و 
پاسارگاد و ... كه ما با اين شركت ها ارتباط مى گيريم و 
ازآنها دعوت مى كنيم تا حامى برنامه هفته استارتاپ 
شوند و بتوانند يك سرى از منابعى كه دراند در 
اختيار افرادى بگذارند كه ايده هاى نوآورانه دارند و 
به آنها كمك كنند تا رشد كنند. از طرف ديگر ما با 
شركت هاى استارتاپ موفق مانند ديجى كاال، كافه 

بازار، آپارات در تعامل 
هستيم. كه اينها چندين 
سال است فعاليت خود 
ر  بسيا بخش  ز  ا ا  ر
كوچك شروع كرده اند 
و توانسته اند رشد خوبى 
شته باشند و كامال  دا
كت  شر يك  نند  ما
جاافتاده هستند. ما از 
اين شركت ها دعوت 
يم  ه ا د ر و آ به عمل 
ستيم  ا نها خو آ ز  ا و 
تا به عنوان مربى در 
رويدادهاى ما شركت 
كنند و تجربياتشان را 

به نسل بعدى كارآفرينان انتقال دهند. با معتقديم كه 
راه اندازى يك كسب و كار فرمولى نيست و نمى توان 
مطمئن بود كه اگر فرآيند را به صورت گام به گام 
فرموله كرد و آن را پيش رفت، حتما به موفقيت خواهد 
رسيد بلكه نياز است تا افرادى كه خودشان اين مسير را 
رفته اند كنار افراد جديد قرار گيرند و دانش ضمنى خود 

را در قالب مربى گرى به آنها انتقال دهند. 
   به عنوان يك سازمان مردم نهاد، چه موانعى 
در سر راه تحقق اهداف و ماموريت هاى كانون 
شما وجود دارد؟ كداميك از اين موانع به درون 
سازمان، ساختار سازمانى، و منابع مالى شما بر 
مى گردد و كداميك به موارد خارج از سازمان شما 

از قبيل دولت، قوانين و مقررات، محيط اجتماعى ، 
اقتصادى و فرهنگى جامعه بر مى گردد.

ما نيز به عنوان يك سازمان مردم نهاد و موسسه 
غيرانتفاعى بزرگترين چالشى كه داريم اين است كه 
بتوانيم ظرف يكى دو سال آينده به پايدارى مالى 
برسيم. اين اصلى ترين دغدغه و نگرانى ماست. 
چالش ديگر ما در بيرون از سازمانمان اين است 
كه از نظر اجتماعى تقش سمن ها هنوز جا نيفتاده 
است. زمانى كه به مذاكره با نهادها و سازمان هاى 
دولتى و يا بخش خصوصى مى رويم، آنها بدون آنكه 
هنوز آشنايى با ما داشته باشند با حالتى بسته و عدم 
اطمينان با ما برخورد مى كنند و اين باعث مى شود 
تا نسبت به يك نهاد دولتى يا خصوصى انرژى 
ثبات  بيشترى براى ا
خودمان صرف كنيم. 
يبا  تقر مشكل  ين  ا
ى همه سمن ها  ا بر
ز  . و هنو د ر ا وجود د
، ويژگى ها و  ه يگا جا
نها  ى آ ى ها نمند ا تو
معه  م جا ى عمو ا بر
بسط و شرح داده نشده 

است. 
  يكى از مواردى 
ف  ا هد ر ا كه شما د
يد،  خود ذكر كرده ا
ى  ز نمند سا ا تو
زمان هاى مردم  سا
نهاد فعال در حوزه كارآفرينى است. آيا برنامه 

خاصى براى اين هدف شروع كرده ايد؟
ما با توجه به مطالعاتى كه قبل از راه اندازى اين 
انجمن داشتيم، به نقش سازمان هاى مردم نهاد در 
توسعه كارآفرينى پى برديم، به همين دليل تقويت و 
توانمندسازى اين سازمان ها را در اهداف خود قرار 
داديم. اما هنوز برنامه بلندمدتى براى تحقق اين هدف 
تدوين نكرديم و فعال در حد برنامه هاى كوتاه مدت 
و تعامالت بوده كه از اين جمله مى توان به بزرگراى 
استارتاپ ويكند بانوان اشاره كرد كه چند ماه پيش 
با همت و همكارى انجمن شما و ساير بنيادها و 

انجمن هاى حوزه زنان برگزار شد. 

كسـب  يـك  راه انـدازى 
و  نيسـت  فرمولـى  كار  و 
نمى تـوان مطمئـن بود كه 
اگـر فرآينـد را به صورت 
گام بـه گام فرمولـه كرد 
و آن را پيـش رفـت، حتما 
به موفقيت خواهد رسـيد 
بلكه نياز اسـت تـا افرادى 
كه خودشـان اين مسير را 
رفته اند كنـار افراد جديد 

قرار گيرند

1. اهداف كانون كارآفرينى ايران 
• توسعه شبكه هاى بومى كارآفرينى در كشور

• حمايت از فعاليت هاى مشوق كارآفرينى
• بهبود و افزايش دسترسى به آموزش هاى نوين 

كارآفرينى
• بهبود قوانين كسب و كار مرتبط با محيط كارآفرينى

• افزايش كمى و كيفى محتواى رسانه اى مرتبط با 
كارآفرينى

• كمك به توسعه مراكز رشد و شتاب دهى مطابق با 
الگوهاى بين المللى

فزايش تنوع و ميزان سرمايه در دسترسى  • ا
كارآفرينان

• تسهيل ورود سرمايه هاى داخلى و خارجى به 
محيط كارآفرينى

• توانمند سازى سازمان هاى مردم نهاد فعال در 
حوزه كارآفرينى

2. ماموريت  اصلى كانون چيست؟ 
ظرفيت سازى و بهبود محيط كارآفرينى كشور از 
طريق توانمندسازى ، تسهيل ارتباط و ارائه راهكارها 
به بازيگران اكوسيستم كارآفرينى در سطح استانى و 

ملى، با بهرگيرى از الگوهاى موفق بين المللى 

3. برنامه هاى اصلى كانون
• استارتاپ ويكند: استارتاپ ويكند يك رويداد 
جهانى 3 روزه است كه برنامه نويسان، متخصصان 
كسب و كار، طراحان و عالقه مندان به راه اندازى 
استارتاپ ها را گرد هم مى آورد. افراد در انتهاى هفته 
با ارايه ايده ها، تشكيل تيم و كارگروهى محصول اوليه 

تجارى خود را توليد مى كنند.
• هفته جهانى كارآفرينى: هفته جهانى كارآفرينى 
هر ساله در هفته آخر آبانماه توسط كارآفرينان، 
دانشگاه ها و دولت ها در سراسر دنيا جشن گرفته 
مى شود. كانون نماينده جهانى GEW در ايران 
است و رويدادها و برنامه هاى متعددى را با همكارى 

سازمان ها و نهادها برگزار مى نمايد.
• كاريا: كاريا، مدرسه استارتاپ ها و كسب و كارهاى 
نوپاست. جايى است كه افراد با آموزه ها، ابزارها و 

متدهاى راه اندازى استارتاپ آشنا مى شوند.
• نكست: دوره اى كاربردى به مدت 5 هفته كه 
توسط استارتاپ ويكند و با همكارى استيو بلنك 
(كارآفرين و مدرس برجسته كارآفرينى) طراحى 
شده است. در اين دوره، تيم ها با استفاده از فرآيند 
توسعه مشترى، ياد مى گيرند كه چگونه ايده خود 
را اعتبارسنجى كرده و محصولى منطبق بر نياز بازار 

توليد كنند.
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نقش نهادهاى مدنى درتوسعه كارآفرينى اجتماعى

بنياد ُشوآب
بنياد كارآفرينى اجتماعى شواب، در سطوح منطقه اى و بين المللى سكوهاى 
غيرموازى ايجاد مى كند كه مدل هاى پيشرفته و پيشرو در زمينه نوآورى 
اجتماعى پايدار را معرفى كند.اين بنياد، يك سازمان غير انتفاعى است كه در 
سال 1988 تاسيس شده است. هدف اين بنياد «پيشبرد كارآفرينى اجتماعى 

و شكوفايى كرا،رينان اجتماعى به عنوان كاتاليزور 
مهم «نوآورى و رشد اجتماعى » است. اين بنياد 
تحت نظارت حقوقى دولت فردرال سوئيس قرار 
دارد. دفتر اصلى اين بنياد در ژنو سوئيس قرار 
دارد. اين بنياد با شناسايى گروهى از كارآفرينان 
اجتماعى منتخب، آنان را در ايجاد دستورالعملى 
جهانى، منطقه اى و صنعتى براى بهبود وضعيت 
جهان دخيل مى كند. اين كار با همكارى نزديك با 
ديگر ذينفعان مجمع جهانى اقتصاد انجام مى شود.

تاريخچه
 (Klaus Schwab)  پروفسور كالوس شوآب 
 World) در سال 1971 مجمع جهانى اقتصاد
Economic Forum) را به عنوان يك 
موسسه غير انتفاعى تاسيس كرد. در سال 1998 ، 

كالوس شوآب و همسرش خانم هيلده تصميم به ايجاد يك موسسه مكمل دوم 
به فرينى اجتماعى شوآب با هدف ترويج نوآورى اجتماعى گرفتند. 

اين بنياد با آورده اوليه خانم و آقاى شوآب به اضافه كمك هاى مالى و 
هزينه هاى خدمات ارائه شده به افراد، سازمانها و ديگر بنيادها تامين مالى 

مى شود.

انتخاب كارآفرين اجتماعى سال
يكى از مهمترين فعاليت هاى اين بنياد در زمينه كارآفرينى اجتماعى 
شناسايى و معرفى بهترين كارآفرينان در جهان است. هر ساله بنياد شواب 
تعداد 20 تا 25 نفر كارآفرين را از ميان درخواست هاى رسيده از تمام دنيا انتخاب 
مى كند. تا امروز شبكه كارآفرينان اجتماعى 

منتخب شواب به 250نفر رسيده است.
ست  تيب ا ين تر كت بد ر يند مشا ا فر
كه كارآفرينان اجتماعى پروفايل خود را 
براى بنياد شواب مى فرستد. در مرحله بعد 

د شواب با مشورت متخصصان محلى  بنيا
ز  ا بررسى مى كند و يك عده ا درخواست ها ر
كارآفرينان را براى دور نيمه نهايى انتخاب مى كند. 
در مرحله بعد شواب بازديد از محل و مصاحبه به عمل 
مى آورد و افراد را براى دور نهايى انتخاب مى كند. 
سپس برندگان توسط هيات مديره بنياد شواب 
انتخاب مى شوند و در مرحله نهايى برندگان اعالم 

مى گردند.
برندگان منتخب در شبكه جهانى كارآفرينى 
اجتماعى بنياد شواب قرار مى گيرند. بر اين اساس 
آنها مى توانند به ديگر كارآفرينان اجتماعى ارتباط برقرار كنند. از ديگر مزاياى 
پيوستن به اين شبكه استفاده از خدمات مشاوره و بورس دوره هاى تحصيلى در 
دانشگاه هاى معتبر جهانى چون دانشكده مديريت هاروراد و دانشگاه استنفورد 
مى باشد. برندگان همچنين به جلسه منطقه  ى مجمع جهانى اقتصاد كه به حوزه 
كاريشان مربوط باشد دعوت مى شوند. برندگان زير چهل سال يا برندگان فوق 

هـدف اين بنياد «پيشـبرد 
و  اجتماعـى  كارآفرينـى 
شكوفايى كرا،رينان اجتماعى 
بـه عنـوان كاتاليـزور مهم 
اجتماعى  «نوآورى و رشـد 
» اسـت. ايـن بنيـاد تحت 
دولـت  حقوقـى  نظـارت 
فردرال سوئيس قرار دارد. 
دفتر اصلى اين بنياد در ژنو 

سوئيس قرار دارد

مطالعه  موردي

ى

تماعى سال
ت هاى اين بنياد در زمينه كارآفرينى اجتماعى 
كارآفرينان در جهان است. هر ساله بنياد شواب 
از مياندرخواست هاى رسيده از تمامدنيا انتخاب ا

مى كند. تا امروز شبكه كارآفرينان اجتماعى 
0منتخب شواب به 250نفر رسيده است.

ست تيب ا ين تر كت بد ر يند مشا ا فر
كه كارآفرينان اجتماعى پروفايل خود را

براى بنياد شواب مى فرستد. در مرحله بعد 
د شواب با مشورت متخصصان محلى  بنيا

ز  ا بررسى مى كند و يك عده ا درخواست ها ر
كارآفرينان را براى دور نيمه نهايى انتخاب مى كند. 
در مرحله بعد شواب بازديد از محل و مصاحبه به عمل 
مى آورد و افراد را براى دور نهايى انتخاب مى كند. 
سپس برندگان توسط هيات مديره بنياد شواب 
نتخاب مى شوند و در مرحله نهايى برندگان اعالم 

مى گردند.
برندگان منتخب در شبكه جهانى كارآفرينى 
بنياد شواب قرار مى گيرند. بر اين اساس جتماعى

رينان اجتماعى ارتباط برقرار كنند. از ديگر مزاياى 
از خدمات مشاوره و بورس دوره هاى تحصيلى در  ه
چون دانشكده مديريت هاروراد و دانشگاه استنفورد 
ه جلسه منطقه  ى مجمع جهانى اقتصاد كه به حوزه 
مى شوند. برندگان زير چهل سال يا برندگان فوق  ت
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برتر به شبكه رهبران جوان 
نى  جهان، در مجمع جها
قتصاد خواهند پيوست.  ا
برندگان همچنين امكان 
اين را دارند كه به اجالس ساالنه 
مجمع جهانى اقتصاد در داووس 

دعوت شوند.

معيارهاى انتخاب 
تغيير اجتماعى بنگاه اجتماعى 
بايد از طريق به كارگيرى رويكردهاى 
نوآورانه و عملى منجر به تغيير اجتماعى 
و زيست محيطى بشود و به طور كل براى 

جامعه مفيد باشد.

نوآورى مى تواند به صورت هاى زير اتفاق بيفتد:
• محصول يا خدمات جديدى

• روش توليد يا توزيع جديد
• استفاده از نيروى كار جديد

• ارايه شكل بندى جديدى از محصولى كه قبال 
وجود داشته، به صورتى كه گروه هاى نيازمند جامعه 

بتوانند از آن استفاده كنند. 
• ساختار سازمانى جديد يا مدل هاى جذب منابع 
جديد پايدارى سازمانى پايدارى سازمانى مفهوم 

گسترده اى در شواب دارد.
اطالعات بيشتر را مى توانيد از پايگاه اينترنتى 
http : / /www . نى   ين موسسه به نشا ا

schwabfound.org بدست آوريد.

 از ديگر مزاياى پيوستن به اين شبكه 
استفاده از خدمات مشاوره و بورس 
دوره هاى تحصيلى در دانشگاه هاى 

معتبر جهانى چون دانشكده مديريت 
هاروراد و دانشگاه استنفورد مى باشد. 
برندگان همچنين به جلسه منطقه  ى 

مجمع جهانى اقتصاد كه به حوزه 
كاريشان مربوط باشد دعوت مى شوند
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در حال حاضر كشورهاى خاور ميانه در حال 
توسعه هستند. طبق آمار بانك جهانى اين منطقه 
طى بيست سال آينده با رشد فعلى جمعيت اش، 
به طور متوسط به ايجاد هشتاد ميليون شغل نياز 
دارد. از اين رو با در نظر گرفتن ميزان 10,3 درصد 
ميزان بيكارى كه در اين منطقه وجود دارد، نياز 
فورى به ايجاد اشتغال در اين منطقه به خوبى 
احساس مى شود. از اين رو برخى از سازمان ها به 
اين فكر افتادند كه براى حل اين مشكل آستين 
باال زنند و با ارائه مدمات ايجاد شغل براى افراد 
بيكار فعلى گامى بردارند. يكى از اين نهادها، بنياد 
موگلى(Mowgli Foundation) است كه 
يك نهاد غير انتفاعى است. اين سازمان به اين 
منظور تاسيس شده كه از توسعه پايدار جوامع از 
طريق مربى گرى و ارزيابى كارآفرينان و رهبران 
حمايت و پشتيبانى كند. ماموريت بنياد پرورش 
مربيانى است كه وظيفه الهام بخشى، حمايت 
و پشتيانى، و توانمندسازى كارآفرينان را براى 
دستيابى به اهداف كسب و كار خود و بالفعل 
كردن ظرفيت هاى بالقوه شخصى آنها،و همچنين 
تشويق ايجاد شغل پايدار و توسعه اقتصادى و 

اجتماعى است. 

آنها مربيان را به كار مى گيرند،كارآفرينان را 
غربال مى كنند و تسهيلگران را آموزش مى دهند و 
آنها را از طريق عقد قرارداد در كنار هم قرار مى دهند 
و از طريق يك برنامه يك ساله مربى گرى آن هارا 
رهبرى و پشتيبانى مى كنند. بنياد موگلى برنده 

جايزه سازمان نظارت انگلستان شده است.
پرورش، توسعه و حمايت از كارآفرينى و كسب 
و كارهاى كوچك و متوسط (SME) ، براى 
افزايش اشتغال و توليد اقتصادى بسيار مهم و 
حياتى است. بنياد موگلى بر اين باور است كه چهار 
عنصر كليدى براى اكوسيستم كارآفرينى مورد 
نياز است تا كارآفرينان را براى رشد و موفقيت 

فعال و توانمند سازد. 
1- محيط، شامل فرهنگ /جامعه، الگوهاى 

(role models) نقش
2- امور مالى، شامل سرمايه گذارى فرشته 
(angel investment)،  بدهى/وام، سرمايه 

در گردش
3- زيرساخت، شامل  دولت و سياستها، حقوق 

مالكيت
4- سرمايه انسانى، شامل ظرفيت سازى، 

نظارت و مشاوره
انگيزه اصلى موگلى ايجاد اشتغال و اقتصاد 
است. در انگلستان، وقتى يك رهبر كسب و كار 
كوچك، زير نظر مربى قرار مى گيرد، احتمال اين 
كه كسب و كارش در پنج سال اول به موفقيت 
بر  ر پيشى بگيرد، حدود دوبرا برسد و در بازا

مطالعات موردى

بنياد موگلى
موسسه غيرانتفاعى با رويكر مربى گرى در كارآفرينى 

بنياد موگلـى  مربيان را به 
كار مى گيرند،كارآفرينـان 
و  مى كننـد  غربـال  را 
آمـوزش  را  تسـهيلگران 
مى دهند و آنها را از طريق 
عقد قـرارداد در كنار هم 
قرار مى دهنـد و از طريق 
سـاله  يـك  برنامـه  يـك 
رهبرى  آن هارا  مربى گرى 
و پشـتيبانى مى كنند. بنياد 
جايـزه  برنـده  موگلـى 
سـازمان نظارت انگلستان 

شده است.



45پاييز  1393

مى شود، به اين دليل كه سودآورى كسب و كار، 
پايدارى و توانايى آنها براى گسترش نيروى كار 

را افزايش مى دهد. 
موگلى بر اين باور است كه با فراهم آوردن 
رابطه مربى گرى بين كارآفرينان و رهبران 
آنها را براى دستيابى به پتانسيل هاى شخصى 
و كارى روحيه مى دهند و توانمند مى كند، و با 
قرار دادن فرهنگ مربى گرى در قلب اكوسيستم 
كارآفرينى، و با كمك شركا و حاميان شان، 
مى توانند آمار موجود را  بهبود دهند و تغيير 
مثبتى در  روند فعلى بقاى كسب و كارها كه 
درحال حاضر حاضر حدود 20 تا 25 درصد است 

ايجاد كنند.
اين بنياد برنامه اى با عنوان «تجربه مربى 
گرى موگلى» دارد كه با اختصار MME ناميده 
مى شود. اين برنامه 12 ماه. طول مى كشد. و با 
يك كارگاه سه روزه به نام Kickstart شروع 
مى شود. در اين برنامه كه بسيار تعاملى و تجربه 
محور طراحى شده است، حداكثر 15 كارآفرين و 
15 مربى آموزش ديده موگلى در كنار هم قرار مى 
گيرند و براى برنامه يك ساله پيش رويشان با هم 
همسو مى شوند. آنها با هم يك توافق نامه كارى 
امضا مى كنند و آن را مبناى رابطه مربى گرى بين 

خودشان در طول اين 12 ماه قرار مى دهند. 
اين رابطه مربى گرى، يك رابطه دو سويه است 

كه هم كارآفرين و هم مربى هر دو از حضور در آن 
منتفع مى شوند. 

كارآفرينانى كه مى توانند در اين برنامه شركت 

كنند شامل: 
• استارتاپ هايى كه كارآفرينان اجتماعى و 
اقتصادى راه اندازى كرده اند و عمرى كمتر از 

يكسال دارد. 
• رهبران كسب و كارهاى شركت هايى با 

سايز كوچك
• رهبران كسب و كارهاى شركت هايى با 

سايز متوسط
•  رهبران كسب و كارهايى از نوع كسب و 

كار خانوادگى
مربيانى كه مى تواند در اين برنامه شركت 

كنند شامل: 
• كارافرينان با تجربه

 Corporate ) ن شركت ها ا هبر • ر
leaders

• رهبران كسب و كارهايى از نوع كسب و 
كارهاى خانوادگى

• مربيانى(Coach) با تجربيات كارآفرينانه 
ر كشورهاى  ل حاضر د ر حا د د ين بنيا ا
نيا،  انگلستان، مراكش، الجزيره، ليبى، تانزا
مصر، فلسطين، اردن، سوريه؛ لبنان، يمن و 
قطر به فعاليت مشغول است. اطالعات بيشتر 
در مورد اين بنياد را مى توانيد در پايگاه اينترنتى
 http://mowgli.org.uk موگلى به نشانى 

بدست آوريد.

بنيـاد موگلـى  يـك نهـاد 
غيـر انتفاعـى اسـت كه از 
از  پايـدار جوامـع  توسـعه 
طريق مربى گرى و ارزيابى 
رهبـران  و  كارآفرينـان 
حمايـت و پشـتيبانى كند. 
پرورش  بنيـاد  ماموريـت 
مربيانى اسـت كـه وظيفه 
و  حمايـت  الهام بخشـى، 
توانمندسازى  و  پشـتيانى، 
بـراى  را  كارآفرينـان 
دستيابى به اهداف كسب 
و كار خـود و بالفعل كردن 
بالقـوه  ظرفيت هـاى 
شـخصى آنهـا،و همچنيـن 
تشويق ايجاد شغل پايدار و 
توسعه اقتصادى و اجتماعى 

است
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معرفى كتاب
كارآفرينى در نهادهاى جامعه مدنى

نويسنده: دكتر سيد محمد مقيمى
اخيراً كارآفرينى سازمانى به دليل نقشى كه در 
تقويت موقعيت رقابتى سازمان ها ايفا مى كند، توجه 
مديران و صاحبنظران بسيارى را در عرصه مديريت 
جلب كرده و سازمان هاى موفق بسيارى نيز آن را به 
عنوان ابزار موثرى براى رقابت به كار گرفته اند. در 
كشور ما سازمان هاى غيردولتى (NGOs) در حال 
رشد هستند و لذا براى مديريت كارآفرينانه به مبانى 
فكرى نياز دارند. باتوجه به اندك بودن منابع علمى در 
زمينه اين گونه سازمان ها در كشور، كتاب حاضر در 

تالش است كه به اين نياز عالقه مندان پاسخ گويد. 
مولف كتاب درصدد برآمده است كه بررسى 
وضعيت سازمان هاى غيردولتى را به عنوان موضوع 
رساله دكتراى خود انتخاب كند و با انجام مطالعات 
تكميلى، رويكرد غالب در توانمندسازى اين سازمان ها 
را كه رويكرد كارآفرينى است، به عنوان مدلى براى 
بررسى سازمان هاى غيردولتى در كشور مورد توجه 

قرار دهد. 
مجموعه حاضر كه حاصل پژوهش پيمايشى 
در سطح سازمان هاى غيردولتى ايران است، در دو 
بخش اصلى تنظيم شده است. بخش اول كتاب 
ضمن پرداختن به كليات سازمان هاى غيردولتى و 
اهميت آن از ديدگاه سازمان ملل متحد، كارآفرينى 
و مديريت كارآفرينانه در سازمان هاى غيردولتى را 
مورد بررسى قرار داده است. در بخش دوم نيز وضعيت 
سازمان هاى غيردولتى ايران با رويكرد كارآفرينى و 
متناسب با عناصر ساختارى، رفتارى و زمينه اى اين 
گونه سازمان ها تحليل شده و در   نهايت پيشنهادهايى 

براى توانمندسازى آن ها ارائه شده است. 
كتاب در مجموع از يك پيشگفتار، دو بخش كلى، 
ده گفتار (فصل)، ضمائم (شامل ابزار پژوهش) و منابع 
فارسى و انگليسى تشكيل يافته و بهره گيرى مولف نيز 
از روش تحقيق علمى و منابع معتبر بر ارزش و غناى 

كتاب افزوده است. 
محتوا

در گفتار اول كه به كليات سازمان هاى غيردولتى 
اختصاص دارد، اين نكات عمده به چشم مى خورد: - 
امكان توسعه پايدار در زمانى به بيشترين شكل فراهم 
مى گردد كه جامعه مدنى و بازار آزاد بوده و امكان 
مشاركت در آن ها كامًال باز و مى سر باشد. هدف از 
تفويض اختيارات به سازمان هاى غيردولتى، ايجاد يك 
جامعه بزرگ و متنوع از سازمان هاى غيردولتى داخلى 
است كه مى توانند باعث تقويت توسعه پايدار گردند (7). 
- در ميان بسيارى از صاحبنظران، اين گرايش 
وجود دارد كه جامعه مدنى را با NGOها معادل و 

يكسان فرض مى كنند (9). 
- بيشتر تعاريف جديد از واژه NGOگرايش به اين 
دارند كه فقط موسساتى كه درگير فعاليت هاى توسعه 
پايدار هستند را در اين قلمرو قرار دهند. بيمارستان ها، 
سازما نهاى خيريه و دانشگاه ها در شمار سازمان هاى 

داوطلبانه و غيرانتفاعى قرار مى گيرند (15). 
- طى چند دهه گذشته، سازمان هاى غيردولتى 
به عامالن اصلى در زمينه توسعه بين المللى تبديل 
شده اند... از سال 1970 تا سال 1992 ميالدى، 
سازمان هاى غيردولتى بين المللى در امر توسعه ده 
برابر شده است. در سال 1992 ميالدى، سازمان هاى 
غيردولتى بين المللى بيش از 6/7 ميليارد دالر كمك 
را به كشورهاى در حال توسعه اختصاص دادند (20). 

- مهم ترين ويژگى هـاى سازمان هاى غيردولتى 
بين المللى عبارتند از: تداوم و استمرار، آزادبودن 
عضويت، مقبوليت قانونى، تامين مالى از كشورهاى 

مختلف (31). 
- امروزه اميدهاى زيادى وجود دارد كه NG ها به 
عنوان گذرگاهى براى خالقيت اقتصادى، مشاركت 
عمومى و پيشرفت اجتماعى، يا حداقل به عنوان 

جانشين شايسته اى براى خدمات عمـومى در سطح 
ملى ايفاى نقش نمايند (49). – سازمان هاى غيردولتى 
نقشى بسيار مهم در فرايند توسعه از تحويل كاال ها و 
خدمات گرفته، تا نقش تسريع كنندگى، بسيج منابع، 
نوآورى، تحليلگرى و حمايتگرى ايفـــا مى كنند (50). 
مولف در گفتار ديگر تحت عنوان «كارآفرينى 
در سازمان هاى غيردولتى» ضمن بيان تعريف و 
ويژگى هاى كارآفرينى و كارآفرينان از زبان متفكران 
ز جمله كارآفرينى  نواع كارآفرينى ا مختلف، به ا

اجتماعى و اقتصادى مى پردازد. 
- دراكر، كارآفرينى را منظرى براى تغيير مى داند 
كه هميشه در جستجوى تغيير است، نسبت به آن از 
خود واكنش نشان مى دهد و آن را يك فرصت و شانس 

مى داند (75). 
- سه نگرش اصلى اقتصادى در حوزه كارآفرينى 
وجود دارد: 1 - مكتب نئوكالسيك، 2 - مكتب اتريش، 
3 - مكتب شومپيتر. شومپيتر كارآفرين را به عنوان 
يك متفكر جسور و رهبر كاريزماتيك مى داند كه بايد 
با تركيب منابع در يك روش تازه، عدم تعادل ايجاد 
نمايد (78). - همانند كارآفرينان اقتصادى، جوامع 
به كارآفرينان اجتماعى نيز نياز دارند؛ يعنى افرادى كه 
تشخيص دهند در كجا فرصت ارضاى بعضى نيازهاى 
ارضانشده كه سيستم رفاه دولتى نتوانسته آن ها را 

برآورده سازد وجود دارد (88). 
نه  ينا فر آ ر يت كا ير مد ر « ر گفتا ه د يسند نو
سازمان هاى غيردولتى» براهميت مديريت در توسعه 
اين گونه سازمان ها تاكيد دارد و نكات خاصى را از نظر 

مى گذراند. 
- براساس گزارش بانك جهانى، برخى نقاط قوت 
و ضعف مديريت سازمان هاى غيردولتى به اين شرح 
مى باشد، 1 - نقاط قوت: روابط قوى با عامه مردم، 
تخصص توسعه زمينه هاى خاص، توانايى نوآورى 
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و سازگارى، رويكردهاى فرايندمدار در قبال توسعه، 
متودولوژى ها و ابزار مشاركت، تعهد بلندمدت و تاكيد 
بر پايدارى در كار، مقرون به صرفه بودن. 2 - نقاط 
ضعف: محدوديت هاى مالى و تخصص مديريتى 
سطح پايين، توانايى محدود نهادى، سطح پايين 
خوداتكايى، انزوا و فقدان ارتباطات و هماهنگى بين 
سازمانى، معيارهاى اندك براى مداخله، فقدان درك 

موضوعات گسترده اقتصادى و اجتماعى (113). 
لوژى  ر پنجم كتاب «به كليات و متدو گفتا
پژوهش» و گفتار ششم به بررسى كلى و كارآفرينى 

سازمانى NGOهاى ايران مى پردازد. 
- در ميان انواع كسب و كارهاى كارآفرينانه، 
درآمد از محل آموزش جامعه در بيش از 40 درصد 
سازمان هاى غيردولتى مورد مطالعه وجود دارد 
و پس از آن، درآمد از محل خدمات مشاوره اى، 
نمايشگاه هاى هنرى و صنايع دستى و همچنين 

فروش تكنولوژى ناشى از تحقيق و توسعه از مهم ترين 
كسب و كارهاى كارآفرينانه سازمان هاى غيردولتى 

مورد مطالعه است (190). 
در گفتار بعدى كه به «بررسى عوامل ساختارى 
NGOهاى ايران با رويكرد كارآفرينى» اختصاص 
دارد اين نكات مى تواند بيشتر مدنظر خواننده قرار گيرد: 
- مديران هرروزه حجم انبوهى از اطالعات را دريافت 
مى كنند. مهارت مديريت بايد آن چنان باشد كه سريعًا 
مشخص كند چه اطالعاتى مهم هستند و كداميك 
مهم نيستند. اطالعات كليد كاهش ابهامات و برخورد با 

خطرات تهديدكننده سازمان و افراد است (198). 
ين، بيشترين  فر آ ر ن كا ما ز ًال يك سا -معمو
تاثير را برروى استراتژى هاى تمركز داخلى دارد. 
استراتژى هاى تمركز داخلى عبارتند از: توسعه بازار، 
توسعه محصوالت يا خدمات، نوآورى محصوالت 
. – سازمان هاى  (201 و خدمات، تنوع سازى (
كارآفرينانه تمايل دارند كه سيستم پرداختى را ايجاد 
نمايند كه براى خالقيت و ايده هاى نوآورانه در زمينه 

محصوالت و خدمات ايجاد انگيزه نمايد (236). 
ر هشتم به «بررسى عوامل  نويسنده در گفتا
رفتارى NGOهاى ايران با رويكرد كارآفرينى» 
مى پردازد كه در 5 زيرمجموعه موردبررسى قرار 
مى گيرد. - به طوركلى سازمان هاى كارآفرينانه، 

فرهنگ برنده - برنده را در سيستم خود لحاظ مى كنند 
و نه برنده - بازنده (257). 

-عوامل تسريع كننده نوآورى در NGOها 
عبارتند از: 1 - حمـايت از مديران ميانى به وسيله 
مديران ارشد، 2 - وجود پاداش هاى مناسب و 
محرك هايى براى تجربه كردن و ريسك پذيرى، 3 - 
مكانيزم هاى همكارى...، 4 - حمايت از متخصصان و 
ساير تماس هاى خارج ازسازمان، 5 - سيستم هايى كه 
مشاركت ذينفعان و جامعه وسيع تر را تسهيل مى كند. 
عوامل بازدارنده نوآورى در NGOها عبارتند از: 
1 - مقاومت منفعــل يا فعال از سوى همكاران، 
2 - ناتوان سازى در به دست آوردن منابع ضرورى يا 
اطالعات فنى، 3 - فقدان پاداش براى تجربه كردن 

همچون پرداخت برمبناى عملكرد (258). 
- نتايج تحقيق نشان مى دهد كه هرچه به افراد 
خالق ميدان داده شود، خدمات NGOs براى مردم 
باارزش باشد، افرادكار را همانند تفريح بدانند، فرهنگ 
سازمانى كارآفرينانه تر خواهدبود كه اين امر منجر به 

افزايش كارآفرينى سازمانى خواهدشد (261). 
ر طوالنى و  عت كا طر سا سترس به خا - ا
فداكارى هاى شخصى ازجمله موارد مشترك موردنياز 

رهبران كاآفرين اقتصادى و اجتماعى است (267). 
راى ويژگى هاى توفيق  - هرچه كاركنان دا
طلبى، تحمل ابهام، نياز به استقالل، ريسك پذيرى، 

خالقيت، مسئوليت پذيرى و غيره باشد، كارآفرينى 
سازمانى در NGOS نيز افزايش مى يابد (279). 

- كارولين كاران معتقد است كه سازمان هاى 
غيردولتى بايد پارادايم سنتى توسعه سازمانى را 
به پارادايم نوين تبديل كنند، چرا كه با چالش هاى 
پيچيده اى مواجهند و بايد در ايجاد منابع، فوق العاده 
خالق باشند (282). - هرچه سبك رهبرى مديران 
مشاركتى، تفويضى و تيمى باشد، كارآفرينى سازمانى 

نيز در NGOs افزايش مى يابد (287). 
مل  ر بعدى به «بررسى عوا نويسنده در گفتا
زمينه اى (محيطى) NGOهاى ايران با رويكرد 
كارآفرينى» و در گفتار نهايى كتاب به «طراحى و 
NGO تبيين مدل بومى كارآفرينى سازمانى براى

هاى ايران و ارائه پيشنهادات» مى پردازد. 
- تغيير به سمت كارآفرينى از طريق فرصت هاى 
محيطى ساده نيست، اما به هرحال براى سازگارى و 

بقاى بلندمدت سازمان الزامى است (304). 
- براساس يافته هاى اين تحقيق مى توان گفت 
كه NGOs از طريق استراتژى آينده نگر و با ارائه 
خدمات و محصوالت جديد، خلق تغييرات و جستجوى 
فرصت هاى جديد مى توانند كارآفرينى سازمانى را 

بهبود بخشند (349). 
- در سازمان هاى غيردولتى رهبران بايد براى 
كاركنان فرصت استقالل، قدرت و موقعيت بيشتـرى 
فراهم كنند و از سبـك رهبرى تحــول گرا استفاده 
نمايند؛ به گونه اى كه موجبات حمايت از زيردستانشان 

را فراهم نمايند (356). 
- سازمان هاى غيردولتى بيش از هرسازمان 
ديگرى با محيط خود ارتباط تنگاتنگى دارند كه آن ها 
را به عنوان سيستمى باز كه دائمًا با محيط در تعاملند 

مطرح مى كند. 
نويسنده در پايان كتاب، موضوعات جديدى را 
در حوزه سازمان هاى غيردولتى پيشنهاد مى كند كه 
مى تواند در قالب پايان نامه دانشگاهى و يا تحقيقات 
كاربردى مورد استفاده پژوهشگـران قرار گيرد. مطالعه 
كتاب حاضر مى تواند براى عالقه مندان به ويژه مديران 
سازمان هاى غيردولتى و كارآفرين و دانشجويان 

مديريت و اقتصاد سودمند باشد. 
منابع در دفتر مجله موجود است. 

غيردولتـى  سـازمان هاى 
بايد پارادايم سنتى توسعه 
سـازمانى را بـه پارادايـم 

نوين تبديل كنند

اى فرايندمدار در قبال توسعه، 
شاركت، تعهد بلندمدت و تاكيد 
2رون به صرفه بودن. 2 - نقاط 
ى مالى و تخصص مديريتى 
 محدود نهادى، سطح پايين 
دان ارتباطات و هماهنگى بين 
دك براى مداخله، فقدان درك 

تصادى و اجتماعى (113). 
لوژى  ب «به كليات و متدو
م به بررسى كلى و كارآفرينى 

ى ايران مى پردازد. 
سب و كارهاى كارآفرينانه،

خالقيت، مسئوليت پذيرى و غ
Sسازمانى در NGOS نيز افزايش

- كارولين كاران معتقد اس
غيردولتى بايد پارادايم سنتى
به پارادايم نوين تبديل كنند، چ
پيچيده اى مواجهند و بايد در ايج
خالق باشند (282). - هرچه س
مشاركتى، تفويضى و تيمى باشد
sنيز در NGOs افزايش مى يابد
ر بعدى ب نويسنده در گفتا
Oزمينه اى (محيطى) NGOه
كارآفرينى» و در گفتار نهايى

غيردولتـى  سـازمان هاى 
بايد پارادايم سنتى توسعه 
سـازمانى را بـه پارادايـم 

نوين تبديل كنند

47پاييز  1393






	jeld
	02-dakhele jeld
	kar_1
	kar_2
	kar_3
	kar_4
	kar_5
	kar_6
	kar_7
	kar_8
	kar_9
	kar_10
	kar_11
	kar_12
	kar_13
	kar_14
	kar_15
	kar_16
	kar_17
	kar_18
	kar_19
	kar_20
	kar_21
	kar_22
	kar_23
	kar_24
	kar_25
	kar_26
	kar_27
	kar_28
	kar_29
	kar_30
	kar_31
	kar_32
	kar_33
	kar_34
	kar_35
	kar_48
	kar_36
	kar_37
	kar_38
	kar_39
	kar_40
	kar_41
	kar_42
	kar_43
	kar_44
	kar_45
	kar_46
	kar_47
	03-dakhele poshte jeld
	04-poshte jeld

