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کوچکیروستایاز1974سالکهبودبنگالدشدانشگاهدراقتصادیرشتهاستاد،"یونسمحمد"
ازردکمیتدریسکهرااقتصادیوعلمیهاینظریهداشتتصمیموی.کرددیدارکشور،ایندر

خودقیرفکشوررهگذر،اینازوبکشاندهاواقعیتدنیایبهراآنهاوبیاوردبیروندانشگاهکالس
بزرگاجتماعیفرصتیکبهاستاد،ذهندرفقیروغمگینکوچک،روستایاین.سازدآبادتررا

"قرف"بهنسبتراجهانبرداشتتوانستوکاشترااجتماعیسازمانیکنهالوشدتبدیل
.سازددگرگون
ازامادارندانفراوپشتکاریوماهرندوزبردستهاییانسانروستاییان،کهدریافتیونسپروفسور

سخت،کنندتأمینراخودکاروکسببرایالزمموادتاندارندمناسبیمالییپشتوانهکهآنجا
.آیدنمیکاربهچندانهمآنهامهارتوکوشی
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وانستند برای خود، می بافتند اما نمی ت"زنبیل"بسیاری از زنان روستا بودند که با دستانی هنرمند، مثالً 
ارائه ی دست و پا کنند و هیچ بانکی آنها را به رسمیت نمی شناخت زیرا اعتبار و توانایی"وامی"

و دالل ها این زنان پیشه ور ناگزیر بودند که نیازهای شغلی خود را از افراد واسطه. ضمانت نداشتند
این . انندگزاف به فروش برسکمیسیونیدست ساز خود را با سبدهایقرض بگیرند و در عوض، 

چرخه، تنها باعث می شد زنان در مراحل بعدی هم بتوانند مواد مورد نیاز خود را تأمین نمایند و
انع چاره ای نداشتند جز اینکه همواره به سراغ این واسطه ها بروند و همیشه به کمترین سود، ق

بی پولی در پروفسور یونس در هنگام بررسی مشکالت، شناسایی کرد این بود که فقر وکه .باشند
.  می تواند تنها با سرمایه ای ناچیز، کاهش یابدیروستا 
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وثیقهزمندنیاکهناچیزمبالغیکرد،میپرداختکوچکهاییوامکهنمودتصوررانوینبانکنوعیاو
نسبتاًودسکردن،کاربابتوانندورانپیشهتابودراهی،"پایینیبهرهنرخباوام"این.نبودهمای

وفقرزاودهندگسترشراخودکارهایکنند،گذاریسرمایهتدریجی،وآراموباشندداشتهمناسبی
.یابندرهاییپولی،بی

سپردهادافرتوسط"سرمایه".داشتنیاز"انرژیوتخصصسرمایه،"مانندمنابعیبهکار،ایناجرای
.گرفتعهدهبرشخصاً"یونس"آقایرا"انرژیوتخصص"گردید،فراهمکنندهاهداءوگذار

دالرمیلیون80حدوددرایساالنهدرآمدوگیرندهواممیلیون5بهنزدیکپروژه،ایناجرایحاصل
.بود
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گوناگونیهایپاداشآنهابرایورسیدخوداهدافازبسیاریبهسال30مدتدریونسپروفسور
و"بانکگیرندگانوامدرآمدهایافزایش"مانندهاییزمینهدراهدافاینازبسیاری.نموددریافت

.بود"کردمیخدمتیارائهآنجادربانککهروستاییدرفقرنرخکاهش"
وبودیریهخمؤسسهیکازبیشتربسیارماندجایبر"یونسمحمد"استادفراوانهایکوششازآنچه
انکبازهمواره،"اجتماعیکارآفرینی"نوینیرشته.شدنهادهبنیانکهبودخردورزیایگونه

ارزشاختنسبرایفرصتشناساییازنمونهنخستین"عنوانبهراآنوکندمییادنیکیبهگرامین
.دهدمینشان،"موفقکاروکسبیکایجادوجامعهبهفرصتآنگسترشواجتماعی
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اجتماعی چیست؟کارآفرینی 
سال قبل، گرفته شده و دویست"پذیرش مسئولیت"یا "متعهد شدن"از واژه ی فرانسوی کارآفرینی

لید، آنها می گفتند که فرآیندهای تو. انددانشمندان علم اقتصاد به ارزش و اهمیت آن اشاره نموده 
سرمایه ی ،(وسایل و امکانات)، سرمایه ی فیزیکی (تالش ذهنی و فیزیکی افراد)نیازمند نیروی کار 

دیگری ، باز هم به عامل نامرئی"تولید"می باشد اما ( منابع طبیعی)و زمین ( دانش و مهارت)انسانی 
.  نام گرفته است"مهارت مدیریتی و ریسک پذیری برای کسب و کار"نیاز دارد که 



www.mshojaie.com

منابعطریقزاهافرصتمحدودیتبدونتعقیبفرآیند"کوتاه؛تعریفیدررا"کارآفرینی"امروزه
رافرآینداینتجارت،دنیایدرکارآفرینییحوزهنویسندگانازبسیاریودانندمی"دسترسدر
:دانندمیزیر"گام5"در

.گرددمیآغازد،داروجودآفرینیارزشبرایکهفرصتیشناساییباکارآفرینی.فرصتشناسایی
کاروبکسبهمنجرکار،وکسبمفهومبهتبدیلبدونتواندنمیفرصت.مفهومگسترش

.گرددارزشمندی
تعیینبعدیامگکند،کارآفرینیمفهومتوسعهبهاقدامکارآفرینیکاگر.منابعاختصاصوتعیین
مالیُبعدبهتنهااماباشد،میپولشاملعموماًمنابعاین.استکافیمیزانبهآنکسبومنابع

.استانسانیمنابعواطالعاتنیازمندهمچنینکارآفرین،.گرددنمیمحدود
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آغازکاروکسبمنابع،اختصاصوفرصتشناساییازپس.کاروکسبگسترشواندازیراه
وسعهترساند،خواهدحداکثربهرابازدهکهروشیبهراکاروکسبکارآفرینسپس.گرددمی
.دهدمی

کاروکسبازسود،حداکثریافزایشباومطلوبوضعیتیدرکارآفرینسرانجام.سودآوری
.گیردمیکناره
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به طرق اجتماعی مفهوم جدیدتری از کارآفرینی تجاری است و در چند سال گذشتهکارآفرینی 
از آن وجود تنوع تعاریف به حدی است که تاکنون تعریف روشنی. مختلفی تعریف شده است

.  ندارد
اجتماعی آن گروه از نیازها و کمبودهای جامعه را پوشش می دهد که دولتکارآفرینی(1

.  اندها و بخش خصوصی به آنها نپرداخته 
د و ای ارائه می کننوآورانهاجتماعی برای مشکالت ضروری اجتماعی، راه حل های کارآفرینی

، را که برای تحوالت اساسی اجتماعی ضروری استهاییایده ها، ظرفیت ها، منابع و طرح 
.  بسیج می کند
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نمیرفاهدولتکهنیازهاییوهافرصتشناساییبهجامعهنیازهایرفعبرایاجتماعیکارآفرینان
.پردازندمیکند،برآوردهتواندنمییاخواهد

بهخدمت"،"اجتماعمشکالتحل"کههستند"خصوصیهاییسازمان"اجتماعی،مؤسسات
بازارهاییادولتتوسطکه"جامعهضروریکاالهایتولید"و"دیدگانآسیبونیازمندان

.دهندمیقرارخودکاردستوردرراشودنمیفراهمکافیاندازهبهخصوصی
.شودمیبرانگیختهاجتماعیمنفعتباآغاز،دراجتماعیکارآفرینی(2
درکهافرادیکنند،میتوجهمهممشکالتبهکهاندتازههایایدهباافرادیاجتماعیکارآفرینان"

.اندسرسختخود،اهدافپیگیری
نانکارآفری.کنندمیعملبازارنیروهای(خالفبرنه)باجهتهمعموماًاجتماعیکارآفرینان(3

باکهتندهسایندنبالبهوکنندمیترکیبهمبارااجتماعیهدفوکارآفرینینوآوری،"اجتماعی
."بمانندپایدارمالینظرازتجارت،طریقازدرآمدایجاد



www.mshojaie.com

همبهایگونهبهراآنهاوکردهاستفادهمفاهیماینازاجتماعی،کارآفرینیازمفیدتعریفیک
ینکهابهتوجه.کنیممیدرکراتجاریکارآفرینانهکاروکسبفرآیندماکهکندمیمرتبط

ادعاهاترینرایجازیکیواقع،در.نیستایریشهاست،مرتبطکارآفرینیبااجتماعیکارآفرینی
وآورینخصوصدررا"کاروکسبمشابهرویکرد"آنهاکهاستایناجتماعیکارآفریناندرباره

تجارینتیسکارآفرینیفرآینددرزیباییبهاجتماعیکارآفرینیواقعدر.کنندمیاتخاذاجتماعی
.شودمیترسیم
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میصتفراین.کندمیشناساییاجتماعیارزشایجادبرایرافرصتیاجتماعیکارآفرین-1
دو.دباشاجتماعیینشدهارضاءنیازیکیاوناآشکاریاآشکاراجتماعیمشکلیکتواند

درراهافرصتاجتماعیکارآفریناناول،.استتوجهشایاناجتماعیفرصتشناختدردیدگاه
تماعیاجنیازیکدوم،.بینندمیراهامصیبتوتهدیدهاتنهادیگرانکهحالیدریابند،می

.باشدفعلینیافتهتحققخواستهیکاستممکننشدهدادهپاسخ
بخشنچندیکاروکسبمفهوم.انجامدمیکاروکسبگسترشبهفرصت،شناسایی.2

.ندکمیشناساییرانوینبازارهایوهافرآوردهکهاستاجتماعیکارآفریناوالً:دارداساسی
شودغازآآنهابریگرمسوپپختنازتواندمیهاخوابکارتنبهرسانیخدمتفرصت"مثالً

پاداشهکاستاجتماعیکارآفریندوم،.یابدادامهافراداینتجمُّعمکاندرپناهگاهساختنباو
وبکساهدافوکندمیتعریفوشناساییراموفقمؤسساتازآمدهدستبهاجتماعیهای
.کندمیتعیینهاپاداشآناساسبرراکار
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1.

منابعازنوعسهبراجتماعیمؤسسه.شوندمیکسبالزممنابعوتعییننیازموردمنابع.3
میتدسبههادولتوخیرینحاصله،درآمدهایازمنابعاینکهاستمالینیازهایاول.استمبتنی
چیزیهنوزقاعدتاًاجتماعیمؤسسهزیراهستند،مهمخیلیاولمرحلهایندرآخرمورددو.آیند
.استنیازربگیحقوقانسانینیرویوکنندهاهداءصورتبهانسانینیرویبهدوم.نداردفروشبرای
.دارداشارهتخصصودانشتجربه،تحصیل،بهکههستندانسانیسرمایهمنابعسوم،

بکسیکآغاز.دهدمیگسترشراآنوکندمیآغازراکاریوکسباجتماعیکارآفرین.4
املشاغلبوباشدسریعیاآهستهتواندمیرشداینکهیابدمیادامهتوسعهورشدباکارو

.استسازمانعملیاتحیطهیاواندازهگسترش
انگاشتههنادیداغلبکهاجتماعیمؤسسهفرآیندهایازیکی.آنازفراترهدفیبهدستیابی.5

هدفهبرسیدنبرایسادهریزیبرنامهیکمعنایبهاین.استهدفبهدستیابیبرنامهشود،می
.دهیمانجامریکاچههدفاینبهرسیدنازبعدکهاستایندانستنبیشتربلکهنیست،کاروکسب
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:هستنددیگریمکمِّلآنهابیشترکهاستاصلیینظریه5دارایکارآفرینی،
میمحیطاین.دگردمیآشکاربیابد،مناسبیمحیطهرگاهکهاستافراددرپنهانوضعیتی،کارآفرینی.محیط(1

.باشددولتیهایمشیخطوهاسیاستدرحتییاجامعهسازمان،درونتواند
انسانی،منابعوسرمایهمیزان.استکارآفرینانگاهتکیهتازه،کارهاییوکسببرایمنابعبهدسترسی.منابع(2

.سازندمیممکنراهافرصتازبرداریبهرهیایدهکههستندکارآفرینانهایپشتوانهترینمهم
اقتصادییافرهنگیسیاسی،عواملباافرادکارعادیآهنگکهزندمیجرقّههنگامآنکارآفرینی.آشفتگی(3

.شوددگرگون
هایشمهسرچ.سازدمیتحرکپروپویارااوکهداردشخصیتیوفردیهایویژگی،کارآفرین.شخصیت(4

.کنندمیعملیاتیراخودتمایالتکههستندممتازهایویژگیاینباافرادی،کارآفرینی
برایآنهاکنیمبازگوآنهابرایراکارآفرینانتجاربودهیمآموزشعادی،افرادبهاگر.سازیآماده(5

.شدخواهندآماده،کارآفرینی

نظریه های کارآفرینی اجتماعی



www.mshojaie.com

؟اجتماعی چه کسانی هستندکارآفرینان
برایهمهگذشتسالیانطیاست،داشتهوجود"اجتماعیکارآفرینی"ازتعاریفنخستینکهطورهمان

(2001)سدیبهمتعلقتعاریفاینازیکی.استشدهفراوانیهایتالش"اجتماعیکارآفرین"تعریف
انجامرالذیکارهایکهداردمیبیان"اجتماعیبخشدرتغییرعاملین"رااجتماعیکارآفرینانکهاست

:دهندمی
.بپردازند(شخصیارزشنه)اجتماعیارزشحفظوایجادبهکهگیرندمیعهدهبررارسالتی
.نندکمیپیگیریسرسختانهونمودهشناساییرارسالتآنبهخدمتبرایایتازههایفرصت

.نمایندمییادگیریوتطبیقنوآوری،پیوستهفرآینددرگیرراخود
.نمایندمیعملشوندمحدودموجودمنابعبااینکهبدونوجسورانه

.گذارندمینمایشبهآیندهپیامدهایومؤسسانهیئتبرابردررامسئولیتاحساسازباالییسطح
جمعیتهااایویژگی.انددادهقرارمطالعهموردراکارآفرینانذاتیهایویژگیمحققانازبرخی

واقع،درهکانددادهنشانمهیجمطالعهتعدادی.نیستندمسئولآنهاقبالدرافرادلزوماًکهآنانشناختی
.استبیشترکارآفرینانههایفعالیتدرمشارکتاحتمالهاگروهازبرخیدر
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گذشتهسالیانطیاست،داشتهوجود"اجتماعیکارآفرینی"ازتعاریفنخستینکهطورهمان
بینیشپیرااجتماعیکارآفرینیخاصطوربهکهذاتیهایویژگیبهمطالعاتبرخیبرایهم
گرچها.استاهمیتدارایجنسیتکهدهندمینشانشواهدنمونه،برای.اندپرداختهنمایند،می

بهجاریتکارآفرینیبامقایسهدرزنانبهمرداننسبتهستند،مرداجتماعیکارآفریناناغلب
.استکمترمراتب

مفیدترهاآنذاتیهایویژگیازاجتماعیکارآفرینانروانشناختیهایویژگیشناساییروایناز
:شوندمیبررسی"ویژگی5"اینها،پژوهشدرمعموالً.است
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نداردبیتعجدارد،همراهبهرانوآورینوعاًکارآفرینیکهواقعیتاینگرفتننظردربا.نوآوری
نوین،هاییایدهیارائهبادیگر،عبارتبه.باشندخالقیونوآورافرادمعموالًکارآفرینانکه

.کنندمیرفعراتنگناها
طوربههاآن.هستندگراهدفاستثناءطوربهافرادیهمیشهتقریباًکارآفرینان.هدفگرایی(2

یریگاندازهرااهدافاینجهتدرپیشرفتوکردهمشخصخودبرایشخصیاهدافطبیعی
.کنندمی
هستندخودهبمتکیافرادیاغلب.هستندمستقلافرادیآشکاراطوربهکارآفرینان.استقالل(3
.کنندکارخود،اهدافرویبرانفرادیصورتبهدهندمیترجیحآنهاازبسیاریو
بلکهبینند،میاطرافشانمحیطقربانیراخودندرتبهکارآفرینان.سرنوشتبرکنترلحس(4

دادهایرویآنهاکهباشددلیلاینبهاستممکناین.دانندمیخودکنترلتحتراسرنوشت
.بینندمیفرصتتهدید،جایبهرامنفی
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راحت نسبت به افراد عادینامعلوممعموالً در موقعیت های پویا و کارآفرینان. تحمل ابهام( 6
.  ترند

.  می باشندکارآفرینانهاینها عناصر روان شناختی گرایش 
ماعی اجتماعی ارزش پاداش های اجتکارآفرینان. هوشیاری نسبت به جامعه و توجه اجتماعی( 7

ه را می بینند و تمایل دارند استعدادها و انرژی های خود را در جهت جمع آوری این پاداش ها ب
.  کار بندند

ا نشان می دهد که چگونه خصوصیات روان شناختی دست به دست هم می دهند ت4-1تصویر 
.  اجتماعی، یاری برسانندکارآفرینبه ساختن 
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، ریسک پذیری" کارآفرینان"

.  دنوآورنکمتری داشته و بسیار 

نیستند اما نوآورافرادی که 

"  قمارباز"ریسک می کنند 

هستند؛ افراد نوآوری که ریسک

ه شمار ب" رؤیاپرداز"پذیر نیستند 

می آیند و افرادی که نوآوری و 

.  هستند" درمانده"ریسک ندارند 
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ن با اجتماعی، چگونگی ارتباط آکارآفرینانهموضوع دیگر در خصوص شخصیت 
وآوری اجتماعی عالوه بر نکارآفرینبه طور واضح، در بسیاری از موارد، . رهبری است

فهرستی از ویژگی های مهم رهبری برای ( 1991)و جیمز وادوک. باید رهبری نماید
. اجتماعی را تهیه نمودندکارآفرینان

اجتماعی به کارآفریناجتماعی با پیچیدگی زیاد توصیف می شود که توسط مسئله ( 1
جدد به گونه ای تبدیل به یک چشم انداز می گردد که دارای ظرفیت برای شکل دهی م

.  نگرش های عمومی می باشد
ی کنند و اجتماعی افرادی قابل اعتماد هستند که از منابع مهم استفاده مکارآفرینان( 2

.  را می سازندمشارکتیدر واقع شبکه ای از سازمان های 
مالً اجتماعی با قرار دادن پروژه در قالب ارزش های مهم اجتماعی و نه کاکارآفرین ( 3

رک اقتصادی در پیروان خود تعهد ایجاد نموده که منجر به نوعی حس هدفمندی مشت
.  بین شخص کارآفرین اجتماعی و افراد مشارکت کننده می گردد
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هایی درباره ی کارآفرینی اجتماعیافسانه 
.اجتماعی، ضد کسب و کارندکارآفرینان: 1افسانه شماره 

ای یکی از دریافت های نادرست از پاداش های اجتماعی این است که مخالف پاداش ه
د در نقطه اجتماعی دوست دارنکارآفرینانمالی و یا ناسازگار با آنها هستند و در نتیجه 

کارآفرینانز بسیاری ا. معموالً این برداشت درستی نیست. ی مقابل دنیای تجارت باشند
د، اجتماعی باشننوآوراجتماعی، برآمده از دنیای کسب و کارند و پیش از اینکه 

کارآفرینیک . اندنخستین تجربه های خود را در حوزه ی تجارت به دست آورده 
دارد که سمت و سوی فعالیت وی را "نوع دوستی"اجتماعی، نگاهی سرشار از 

وزه ی در حثروتمندانیاجتماعی، کارآفریناناز نامتناسبیمشخص می کند و تعداد 
.  کسب و کار هستند
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.اجتماعی، طمع استکارآفرینیتجاری با کارآفرینیتفاوت : 2افسانه شماره 
نانکارآفریدر رابطه با اولین افسانه، درک معمول نادرستی وجود دارد که انگیزش 

اجتماعی با خیرخواهی عمومیکارآفریناندر حالیکه . تجاری بر اساس طمع است
عی می اجتماکارآفرینیاین موضوع یک بعد اخالقی جذاب به . برانگیخته می شوند

خاص اول اینکه هیچ شواهدی مبنی بر طمع. بخشد، اما با شواهد قابل اثبات نیست
را یادآوریشومپیتردر عوض، ادعای معروف جوزف . تجاری وجود نداردکارآفرینان

یدادها، نتیجه مالی وجه التزام ثانویه یا در تمامی رو"، کارآفرینانمی کنیم که برای 
تجاری نانکارآفریبه بیان دیگر، "برای موفقیت و نشانه ای از پیروزی استشاخصی

اجتماعی، دوم اینکه بسیاری از کارآفرینان. بیشتر غرق در اهداف هستند تا غرق در پول
.  کارآفرین تجاری هم می باشند
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.کارآفرینان اجتماعی مؤسسات غیر انتفاعی را اداره می کنند: 3شماره افسانه 
ر وضعیت اجتماعی که قبالً توصیف شد می تواند در هر بخشی با هکارآفرینیفرآیند 

اسب و سازمان های غیر رسمی عمومی بعضاً می توانند مکان من. قانونی به وقوع پیوندد
به -نداجتماعی باشکارآفرینیسریع و مؤثر از فرصت های مندیایده آلی برای بهره 

ارآفرینیکگاهی دولت ها می توانند خود آغازگر -ویژه زمانیکه کمتر به منابع نیاز داریم
تماعی ی اجکارآفرینانهدر پایان، سازمان های تجاری می توانند راه های . اجتماعی باشند

تجاری مأموریتهایرا بپیمایند و در واقع این کار را نیز انجام می دهند، به ویژه زمانی که 
.و اجتماعی با هم در یک راستا باشند
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.شوندنمیساختهشوند،میمتولداجتماعیکارآفرینان:4شمارهافسانه
استنروشوندارندارتباطیاوپرورشبهوهستنداوذاتباپیونددر،کارآفرینهایویژگییهمه
ی،نوآوربرایراافرادتوانمیکهاستاینحقیقتاگرچه.شوندنمیتجربهوآموزششاملکه

فراوانیوهمشابشواهد.باشنداستممکنکهآنچهخالفبرداد،آموزشبیشترگراییهدفواستقالل
ترراحتابهاموپذیریریسکباشده،چیرهخودسرنوشتبرتوانندمیافرادگویندمیکههستند
.دهندافزایشراخوداجتماعیآگاهیسطحوباشند
.هستندمحیطبامتجانسغیراجتماعیکارآفرینان:5شمارهافسانه

میکارهاییتنبهگروهی،کاردرناتوانیدلیلبهصرفاًکهاستکسیایکلیشهاجتماعیکارآفرین
واریتجکارآفرینانکهاستموضوعاینگذاردمینمایشبهپیوستهادبیاتآنچهواقعدر.کند

وهداشتجایهاسازماندرونکهشوندمیشاملراافرادیودارندمتعددیانواعاجتماعیکارآفرینان
کارآفرینانبارابطهدرخودمطالعاتازیکیدر(1980)"وسپر"مثالً.کنندمیفعالیتتیمیقالبدر

.نمودشناساییکارآفرینان،یگونه9ازیکیتنهارااشتغالخودفردتنها،فردتجاری،
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.شوندنمیساختهشوند،میمتولداجتماعیکارآفرینان:4شمارهافسانه
استنروشوندارندارتباطیاوپرورشبهوهستنداوذاتباپیونددر،کارآفرینهایویژگییهمه
:6شمارهافسانهافرادتوانمیکهاستاینحقیقتاگرچه.شوندنمیتجربهوآموزششاملکه

.خورندمیشکستمعموالًاجتماعیکارآفرینان
نیکارآفری"مورددوهردرمعموالًاگرچه.استاجتماعیکارآفرینیواقعیاجزایازیکی،"ریسک"

برکهدهدمینشان(1993)"کرچوف".استشدهاغراقآنیدرباره"تجاری"و"اجتماعیهای
.خورندنمیشکستانتفاعیکارهایوکسباکثرعمومی،بینشخالف
.دارنددوسترا"ریسک"اجتماعی،کارآفرینان:7شمارهافسانه

ازبیشیارندداباالتریریسکتحملدیگران،بهنسبتاجتماعیکارآفرینانکهاستدرستیادعایاین
راریسک،کارآفرینان"کهمفهوماینبانکتهایناما.باشندمؤثرریسک،کاهشدرتوانندمیدیگران
ددهمینشانکمیشواهدواقعدر.دارنداشارهآنبهمردماغلبکهچیزیدارد،تفاوت"دارنددوست

آسیبلحاظبهکهباشدافرادیاستثنایبهاینشایدالبتهروند،میریسکدنبالخودخودیبهافرادکه
.دارندوابستگیقماربهشناسی
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خالصه
و کار اجتماعی فرآیندی است که با درک فرصت اجتماعی آغاز شده، به مفهوم کسبکارآفرینی•

را پایه مبدل شده، منابع مورد نیاز برای اجرای کسب و کار را تعیین و تأمین می کند، کسب و کار
روشن گذاری نموده و آن را گسترش می دهد و بر اساس دستیابی به اهداف کسب و کار، به نتایجی

.  می رسد
ا گسترش اجتماعی می تواند اشکال مختلفی داشته باشد، از آغاز کسب و کار گرفته تکارآفرینی•

.سازمان و مشارکت با مؤسسه ای دیگر
اجتماعی وجود دارد، از جمله عوامل محیطی، کارآفرینیمحرک های چند گانه ای برای فرآیند •

اری از فرصت اجتماعی، آمادگی او برای مشاهده و بهره بردکارآفریندسترسی به منابع، تغییر در محیط 
، یکارآفرینپژوهش ها نشان می دهد که در ارتباط با •. های اجتماعی و ویژگی های شخصیتی او

استقالل، این ویژگی ها شامل نوآوری، گرایش به پیشرفت،. ویژگی های شخصی گوناگونی وجود دارد
اجتماعی آفرینیکار. حس کنترل بر سرنوشت خود، ریسک پذیری نسبتاً پایین و تحمل ابهام می باشند

. همچنین نیازمند احساسی نسبت به نیازهای اجتماعی یا جامعه است
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فصل دوم
ایده ها و فرصت ها •

مقدمه•

اجتماعیکارآفرینیفرآیند خالقانه •

دسترسی به اطالعات •

کاربرد اطالعات•

خالقیت•

ایده ها •

حرکت از ایده ها به فرصت ها•

منابع فرصت•

خالصه•
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مقدمه
مشخصهوودشمیآغازاجتماعیفرصتشناساییبااجتماعیکارآفرینیفرآیندکهدیدیدپیش،فصلدر

یاتراژدیمچشبهدیگرانکهحالیدردریابند،رافرصتایندارندتمایلکهاستایناجتماعیکارآفرینان
:بگیریدنظردررازیرمثال.نگرندمیآنبهتهدید

مسئولیتابمیکچرمارتازشرکتمدیریتکهبودویرجینیاریچمونددرموفقیکارآفرین"رولینزمارتا"
ازکیی.کردمیفعالیتآنها،بازسازیوعتیقهاشیایکاروکسبیزمینهدروداشتعهدهبررامحدود

میدیدههکبودشهرشمستمندانوثروتمندانبیننکردنیباوراختالفاو،فردیهاینگرانیبزرگترین
ایدهایمقدسکتابدر،متدینزنیعنوانبه.استمشاهدهقابلشهرهاازبسیاریدرکهایمسئلهشد،

داستانراثابکت.نمایدایجادریچموندپارکهایلندخیزجرمبخشدرمثبتیتغییرتوانستمیکهیافت
.نموددواجازراثنامبازنیبانهایتاًوکرد.میتقسیمراثروتشکهبوزنامبااستثروتمندییهودی

لباغبرایبودپارکهایلندکهراثبههمیاریبرایراریچموندبوزهایمحلهکهبودایناوایده
منطقهآنازعبوربهتمایلکسیوبودواقعیتراژدییکبیرونازپارکهایلندریچموند،درافراد

جرم،آمارباالترینازیکیمنطقهاین.نداشت
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محلهنیزما.بوددادهاختصاصخودبهراایالتدرمخدرموادبهاعتیادمسائلوبیکاریباالینرخ
یکبهبرآوردها،اکثراساسبر،1990یدههاواخردرامابودنشینآفریقاییآمریکاییمتوسطقشر

کهبودنایمنطقهیویژهمشکالتازیکی.بودشدهمبدلاجتماعیواقتصادییدیدهحادثهمنطقه
و"محلهدریشغلهایفرصتکمبود"عمدتاًآنهابیکاریعلتوبودباالبسیارآنجادربیکارینرخ
.بود"محلهافرادیپروندهدرکیفریسوابق"

ایحلهمهماندر.رسیدذهنشبهاجتماعیمؤسسهبرایمتهورانهایایدهرولینزخانممسئلهایندر
اوان،فرکارگرانی"رولینز"خانمچشماندیدند،میبالقّوهمجرمانیوغارتگرافرادیدیگران،که

میرا"پارکدهایلن"انسانیمنابعبازسازیبرایپتانسیلیوتوانمندمردمانیازبالقّوهکارینیروی
زنیوفروشیخردهخصوصدرکارآموزیامکانافراداینبهکهشدمتصورراسازمانیاو.دید

.شودمیمحلهکاروکسببهبخشیدنرونقموجبنهایتدرکهدهدمیراهنریهایمهارت
 .
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یاجتماعکارآفرینیخالقانه فرآیند 
ار داشته و اجتماعی قرکارآفرینیدرک شناسایی فرصت ارزش زیادی دارد زیرا در ابتدای فرآیند •

.  اشدبدین ترتیب می تواند به معنای تفاوت بین مؤسسه اجتماعی موفق و غیر موفق ب
جاد ارزش در واقع، شناسایی فرصت در انتهای چندین گام قرار می گیرد که در آن ایده به هسته ای•

.  اجتماعی مبدل می شود
دید افرادی که درکی از راه های ج. ایده های عموماً بی عیب و نقص، قابل درک نیستند. زمینه. 1•

ه پیدا برای ایجاد ارزش اجتماعی پیدا می کنند ابتدا باید درکی از نیازهای برآورده نشده جامع
.  نمایند

خلق ایده زمینه الزم، شرایط را برای ظهور ایده های نو که وابسته به فرآیند خالقانه. خالقیت. 2•
:این موضوع شامل دو بخش است. ها و تبدیل آنها به فرصت ها می باشد را فراهم می آورد

•  .
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ریشه هر فرصت، ایده ای نو برای خلق ارزشی . ایده ها( الف•
ی در برای مثال، ایده ای که برای بهبود شرایط زندگ. جدید است

افغانستان در وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایاالت متحده
.آمریکا به ذهن رسید

ه ی یک ایده ی مفید برای آغاز به کار یک مؤسس. فرصت ها( ب•
اید زیرا جامعه ی مورد نظر ب. اجتماعی الزم است، اما کافی نیست

به . ه باشدتوانایی و تمایل برای برقراری پیوند با ایده را نیز داشت
ه و عبارتی دیگر، فرصت زمانی به وقوع می پیوندد که هم عرض

.  هم تقاضا برای ایده وجود داشته باشد
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یمنمایشراهافرصتبههاایدهازخالقانهفرآیندطریقاززمینه،ازحرکتفرآیند1-2شکل
.دهد

بهواندتمیبرعکس،-داردفاصلهبسیار(علمی)آکادمیکحالتازهافرصتوهاایدهبینتمایز
نمیرآوردهبراتقاضاییکهایایدهوسازدمیبرآوردهراتقاضاییکهایدهیکبینتفاوتمعنای
ییدهاآمریکامتحدهایاالتانسانیخدماتوبهداشتوزارتکنیدفرضمثال،برای.باشدسازد

عملاین.کردمیچاپراآموزشیمنابعصرفاًوکردهمتوقفرامستمندهایافغانیآموزشخوب
.بودفایدهبینتیجهدرودسترسقابلغیرمنابعزیراکردنمیبرآوردهراچندانینیاز

نیازکهیطوربهاست،ناتوانخدمتیکبهمردمنیازدلیلدادننشاندربالقوه،اجتماعیکارآفرین
.شودنمیآشکاروقتهیچپنهان
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. فرآیند حرکت از زمینه، از طریق فرآیند خالقانه از ایده ها به فرصت ها را نمایش می دهد1-2شکل 
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.اطالعاتکاربرداطالعات؛بهدسترسی
اطالعاتبهدسترسی

یاجتماعکارآفرینیهایایدهبرایدرستیزمینه.گیرندنمیخودبهعملیجامههوادرهاایده
.باشدمیپذیرامکانخدماتومحصوالتدربارهاطالعاتبهدسترسیمستلزم
زیرستهدچهاربهراآنتوانیممیکهشودحاصلمختلفیمنابعازتواندمیاطالعاتبهدستیابی

:کنیمتقسیم
اجتماعیهایشبکهوزندگیتجربیاتکاری،تجربیاتتحصیالت،
بهدسترسیفرآینددررافردفعالطوربهاجتماعی،کارآفرینیدربارهکتابیکمطالعه:تحصیالت

جهتکاراییبسیارراهرسمیتحصیالت.دهدمیقرارکتاباینموضوعخصوصدراطالعات
باشدمیدسترسینوعاینتأمین

:عموماً زمینه، دو بخش دارد 



www.mshojaie.com

مهارترجستهبطوربه.نیستندآموزشقابلرسمیتحصیالتباکههستندمواردیالبته:کاریتجربیات
کهیکسمثال،برای.گنجاندآکادمیکهایبرنامهدرراحتیبهتواننمیراصنعتیخاصیاشغلیهای

یامدادخدماتدراستبهتراست،کاتولیکخارجیامدادیهایسازمانخصوصدریادگیریبهعالقمند
.بجویدMPAیاMBAهایدورهازراالزمهایمهارتتاکندکاربهآغازکاتولیک
نبهتریکار،وآموزشمحیطازخارجدراجتماعیکارآفرینانموارد،ازبسیاریدر:زندگیتجربیات
کههستشواهدیمثالً.گیرندمییادفراوانینکاتروزمره،تجربیاتازوکنندمیدریافترااطالعات

فراهمافراد،برایارزشمندیاطالعاتتوانندمیزندگییدهندهتکانوتلخرویدادهایدهدمینشان
.آورند
عمدتاً نیستندکارآفرینکهافرادیبهنسبتموفقکارآفرینانکهدهدمینشانتحقیق:اجتماعیهایشبکه
منبعماعیاجتارتباطاتواقعدر.نیستتصادفیامراینالبتهصد.دارندتریبزرگاجتماعیهایشبکه

"عمنبترینعمده"راهاشبکهمحققی.هستندهاایده"اولیهآزمایش"واطالعاتآوریجمعبرایکلیدی
بهتیابیدسبرایشبکهنوعمؤثرترینکهانددریافتهمحققانتوجهی،جالبطوربه.نامدمیکارآفرینی
باشد؛آنعمقازبیشترآنپهنایکهاستایشبکهاطالعات
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کاربرد اطالعات
ی و به گونه اجتماعی به اطالعات دست می یابند، باید از اطالعات حاصله به درستکارآفرینانبعد از اینکه 

.  ای استفاده کنند تا ایده های اصلی و تشکیل دهنده ی مؤسسه اجتماعی را خلق کنند
ذخیره ی دانش و هوشیاری : کاربرد اطالعات، دو جزء را در بر می گیرد 

دن اجزایی که دسترسی شما به اطالعات را تشکیل می دهند، نیز شما را در شکل دا: ذخیره ی دانش 
.  ذخیره ای از اطالعات مربوط به تولید ایده های اجتماعی نیز یاری می کنند

کرد و یبازآورذخیره دانش زمانی کاربرد دارد که مرتب شده باشد و در مواقع نیاز بتوان آن را : هوشیاری
کی اینجا تنها درباره توان ادرا. در اینجا اهمیت هوش و خصوصا هوش کاربردی و هیجانی مطرح می شود

وجه موفق عمدتاً امتیاز قابل تکارآفرینانکه انداگرچه مطالعات نشان داده -کنیمنمیصحبت  IQیا 
در عوض، این پرسشی است در . نسبت به دیگر افراد به دست می آورند IQبیشتری در تست های 

عدم خصوص هوشیاری عملی و احساسی که در آن افراد طبیعتاً انتخاب های عملی نموده و با استرس و
ت طلبی قوی ، احساس فرصکارآفرینانتحقیقات اخیر نشان می دهند که . اطمینان به خوبی مقابله می کنند
رای سیستم جمع آوری اطالعات ب. یاد می شود"کارآفرینانههوشیاری "دارند که در متون از آن با عنوان 

.  خالصه شده است2-2اجتماعی در شکل کارآفرینیایده های 
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خالقیت

در مورد . ندکه منجر به بهبود اثربخشی سیستم می شوهاییخالقیت عبارت است از تولید ایده 
.  اجتماعی، خالقیت با ایده ها آغاز و با فرصت ها به اوج خود می رسدکارآفرینی

ال، سیستم به عنوان مث. باشدانطباقیبودن، نوآوراجتماعی ای را تصور کنیم که به جای کارآفرین
.  می کندمدرسه ای را تصور کنید که برنامه ی آموزشی هنر خود را به دلیل مشکالت اقتصادی لغو

ای را اجتماعیکارآفرینبه راحتی می توانیم یک . این منجر به یک نیاز برآورده نشده می شود
.  پروراندتصور کنیم که مکانیزم ارائه جدیدی برای برنامه های هنری را در سر می 

، در انطباق آفرینکارمی تواند بسته به شیوه حل مسئله کارآفرینانهتحقیقات نشان می دهند خالقیت 
.  یا نوآوری نمود پیدا کند
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ه وظایفی حاکی از آن است که آنها گرایش بنوآورکارآفرینانو انطباقیکارآفرینانتحقیق در رابطه با 
بر روی ایجاد محصوالت جدید ( درصد22)بیشترین زمان خود را نوآورانمثالً در حالی که . متفاوت دارند

در اداره ی فعالیت های جاری ( درصد45)بیشترین بخش زمان خود را کنندگانصرف می کنند، تطبیق 
غم یعنی علی ر. مهمی به شمار می آیندکارکردهایاینها دویکامالً روشن است که هر . صرف می نمایند

آنها ویدی اجتماعی معموالً به هر کارآفرینانه، یک سازمان کنندگانو تطبیق نوآورانتنش موجود میان 
.  نیازمند است

به نمایش گذاشته 3-2که در این پیوستار قرار می گیرند در شکل کارآفرینانهانواع مختلفی از ایده های 
.  شده است

یک برای مثال، ممکن است. محصول یا خدمتی کامالً جدید: ترین نوع ایده استنوآورانهاین . اختراع•
.  دانشگاه دوره و برنامه ی نوین آموزشی برای دانشجویان میان دوره برگزار کند

انشگاه دوره های برای مثال، ممکن است د. و انطباق باشدنواوریاین می تواند ترکیبی از ( تلفیق). ترکیب•
.  کنونی را برای ایجاد یک برنامه آموزشی برای مدیران اجرایی ترکیب نماید

مثالً . وجودکاربرد جدیدی از محصول یا دسته ای از منابع م: این تطبیقی ترین نوع ایده است . گسترش•
.  کنداغواممکن است دانشگاه برای خدمت به دانشجویان وسط دوره با برداشتن درس های موجود 
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سب و اجتماعی معموالً افرادی با خالقیت فراوان هستند اما ایده های آنها برای ککارآفریناناگرچه 
در وهله ی اول، ما در مورد اهمیت . دهندنمیکارهای مخاطره آمیز اجتماعی خود به خود رخ 

ور ایجاد ایده اگرچه، به منظ. داشتن پس زمینه الزم برای تسهیل در فرآیند خالقیت صحبت نمودیم
.  نماینداز آنها استفاده میمرتباًاجتماعی موفق کارآفرینانوجود دارد که هاییهای جدید تکنیک 

.  رایج ترین این تکنیک ها عبارتند از؛ طوفان فکری، گروه های کانونی، و نظرسنجی ها

ایده ها 
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طوفان فکری

ری در چیزی که آگاهی کمت. برای ایجاد ایده های سریع مابین افراد استفرایندیطوفان فکری 
را خصوص آن وجود دارد این است که قوانین مشخصی در این میان وجود دارند که طوفان فکری

ه بخش وجود این قوانین می تواند آن را به اندازه ای سودمند نماید ک. تا حد امکان مؤثرتر می نمایند
تنوع اول، به منظور افزایش. رسمی از برنامه ریزی و پیشرفت یک مؤسسه اجتماعی را شکل دهد

وم، باید د. ایده های تولید شده، جلسه طوفان فکری باید مشتمل بر گروه متمایزی از افراد باشد
سوم، . اشندموضوعی را هدف قرار دهد که قبل از تشکیل جلسه، افراد شرکت کننده با آن آشنا بوده ب

ت چهارم، جلسه باید همواره از سرع. انتقاد جایز نیست چرا که مانع از جریان آزاد ایده ها می شود
ی سابقه ی خوبی پنجم، تسهیل گر جلسه بایست. باالیی برخوردار باشد تا ایده ها وارد جزئیات نشوند

.از توان حفظ جلسه داشته باشد، تا هیچ ایده ای چه خوب و چه بد از قلم نیفتد
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گروه های کانونی

یمؤسسهیکبرای"عرضهجهت"درایدهتولیددرمعموالً فکریطوفانروشکهآنجااز
ربرانکامیاندرنیز"تقاضاجهت"درهاییایدهکهاستهوشمندانهرود،میکاربهاجتماعی

برایخوبیروشکانونیهایگروه.شونددریافتاجتماعیکاروکسببالقوهمشتریانو
میکه(نفر10-5)استافرادازگروهیشاملکانونیگروهیک.هستندهاایدهایندریافت

ایدهمقابلدردتواننمیپیونداینجریاندروباشندداشتهبالقوهایمؤسسهباپیوندیتوانند
خطر.ندکنتولیدنوینیهایایده،نفعانذیاندازچشمبهتوجهباودادهنشانالعملعکسها

نتایجبهمنجربرگزیدهافرادازتصادفیغیروکوچکاینمونهکهاستاینکانونیهایگروه
گروههایخپاسدرنیزخودگرتسهیلکهشودمیبرابرچندزمانیخطراین.شودگویاییغیر

.باشدسهیم
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.  اشددر مقابل گروه های کانونی، مقصود نظرسنجی ها تضمین نمایندگی جامعه ی مورد نظر می ب
ها گروه هر چقدر بزرگ باشد، مشروط به امکان پذیر بودن نظرسنجی در جامعه مورد نظر، از آن

تواند نظرسنجی می. در رابطه با ایده مؤسسه پاسخ دهندهاییدرخواست می شود تا به پرسش 
.  حضوری، تلفنی یا آنالین انجام شود

نظر سنجی ها
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هاحرکت از ایده ها به فرصت 
تقاضاستحرکت از ایده ه اساسا حرکت ا ز عرضه به 

نانافریو برای هدایت فرآیند خالقانه کا ر مسلهیک روش سودمند برای درک اهمیت این 
ه ی عظیمی می باشد وی میکوشید بدنمازلوابراهاماجتماعی برگرفته از کار روانشناس مشهور 

از دانش در رابطه  انگیزه و رفتار انسانی
یک بعد بسیاری از روانشناسان رفتار را از منظر تنهامازلورا یکپارچه سازی نماید پیش از 

نگیخته از رفتار انسان را بر امازلو. نظیر نیاز زیستی  یا نیاز به قدرت مشاهده کرده بودند 
تا باالترین آن سلسله مراتب نیاز ها می دید این سلسله مراتب از پایین ترین نیاز گرفته شده

شق و خانواده امنیت و تعلق پذیری و ع(گرسنگی تشنگی )فیزیولوژیک . ها بدین شرح است 
تر خود و جامعه نیاز به احترام و واقع گرایی و خود شکوفایی افراد در جستجو نیاز های باال

نیستند مگر نیاز های پایین تر آنها بر آورده شده باشد
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نیازهایایاجتماعینیازهایکهاستایناجتماعیکارآفرینانبرایمازلونظریهازعمیقاستنباط
وعموضاینبهدهند،قرارهدفمؤثرطوربهتوانندمیاجتماعیکارآفرینانکهاجتماعیپنهان

چراکهددهمینشانقضیهاین.نهیااندشدهبرآوردهآنهاترپاییننیازهایآیاکهداردبستگی
چون:دنیستنمولدیاجتماعیهاینوآورینتیجتاًودوامقابلهایفرصتناب،هایایدهبرخی
.نیستآمادهآنهابراینظرموردجوامع

تئوریعنوانتحتروانشناسانکهاستچیزیهافرصتوهاایدهبینارتباطدرکبرایراهیک
خصوصردواقعیتوادراکبینرابطهبیانگرتئوریاین.کنندمییادآنازسیگنالشناسایی
ندارند،جودوواقعدرکهبینندمیراهاییفرصتافراداوقاتبرخیاینکهدریافتن،هاستفرصت

داردودوجکهرافرصتیفردیککهزمانی.بینندنمیدارندوجودکهراهاییفرصتاینکهیا
جودوواقعدرکهکنددرکرافرصتیفردکهصورتیدر.گویندمیخطاآنبهکند،نمیدرک

کند،میندرکآننبوددلیلبهرافرصتیفردکهزمانیونامندمی"اشتباهیاخطار"راآنندارد،
.گویندمی"صحیحرد"آنبه
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کارآفرینی که زمان. رابطه بین ایده ها و فرصت ها را با استفاده از تئوری تشخیص سیگنال خالصه می نماید
انسیل اجتماعی ایده ای برای یک کسب و کار دارد و تقاضا نیز وجود دارد، کسب و کاری اجتماعی با پت

خواهند یا به آن نیاز ندارند، کسب ونمیدر عوض، ایده ای برای خدماتی که مردم . موفقیت وجود دارد
ت پرده نباشدفرصت های از دست رفته زمانی رخ می دهند که ایده ای پش. کاری است فاقد پتانسیل موفقیت

اجتماعیرینیکارآففرآیندابتدایدرموفقیتبرایمتعددیبالقوههایاستراتژیکهداردمیبیان1-2جدول
ساختنینهبیشبرایتالشباایدهخالصتولیدمبنایبرتوانندمیاجتماعیکارآفریناناول،.دارندوجود
بدونهایایدهساختنکمینههدفباایدهتبعیضرویبرتوانندمیآنهادوم،.کنندعملبرخوردهاتعداد

باسپسوهبودثمرپرهایحیطهجستجویدرتوانندمیآنهاسوم،.نمایندفعالیتکاروکسبپتانسیل
دهایرویفرصت،کمیافرصتبیهایمحیطازماندندورورفتهدستازهایفرصتازپرهیزهدف
.کنندتمرکز
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منابع فرصت
اجتماعی چیست؟کارآفرینمنابع اصلی فرصت برای یک 

تغییرات فناوری
نت، محصوالت به عنوان مثال ظهور اینتر. تجاری با تغییر فناوری ارتباط داریمکارآفرینیما اغلب از طریق 

کارآفرینانهای در حقیقت تغییر در فناوری می تواند ایده ه. و خدمات مبتنی بر اینترنت فراوانی ایجاد نمود
.  اجتماعی را ترویج دهد

تغییرات خط مشی دولتی 
ار را نیز می اجتماعی را تحریک کند و این ککارآفرینیتغییرات در خط مشی های دولتی می تواند فرآیند 

ه کند، به طوری که هر یک، نیازهای اجتماعی جدیدی را ایجاد و یا امکان برآورده شدن نیازها به شیو
.  اجتماعی ممکن می سازدکارآفرینانجدید را برای 

باورهای عمومیتغییر 
.  اد کندزمانی که عموم، دیدگاه خود را درباره حوزه خاصی تغییر دهند، می تواند یک فرصت اجتماعی ایج

.  ک کننداجتماعی با ایجاد تقاضای خود می توانند به فرآیند باور عمومی کمکارآفریناندر برخی موارد 
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تغییرات اجتماعی و جمعیت شناختی
ر یک هنجار در جامعه پویا از جمله ایاالت متحده، تغییرات سریع اجتماعی و جمعیت شناختی بیشت
.  است تا انتظار، و همواره آن را پایه و اساسی برای نوآوری های اجتماعی قرار می دهند

تغییرات در سالیق
ق مردم مشابه تغییرات باور عموم، برخی نوآوری های اجتماعی به دلیل تغییرات ساده در سالی

برنامه به عنوان مثال، دانشگاه های دولتی و خصوصی دریافتند که باید کالس و. عملی می شود
ت نام باال را درسی خود را تغییر دهند تا منطبق با نیازها و خواسته های دانشجویان بوده و امکان ثب

ای جدیدی دانشگاهی را با ایده هکارآفرینیاین کار می تواند . در محیط رقابتی شدید، حفظ کنند
هریه که به نوآوری منجر می شود ارزشمند سازد، که این نوآوری با سطح کاری باالتر و مبلغ ش

.  پاداش داده شود
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خالصه
.  تماعی باشداجکارآفرینیشناخت موفقیت آمیز یک فرصت اجتماعی شاید مهم ترین بخش فرآیند •

فرصت خوب به مانند دانه ای است که از آن جا مؤسسه موفق رشد می کند و یا در رشد شکست می
.  توجه به این مرحله بدین معناست که بین موفقیت و شکست تفاوت وجود دارد. خورد

ازه ارزیابی شناسایی فرصت اغلب به زمینه مناسبی نیاز دارد تا به فرآیند خالق تولید ایده ها، اج•
.  ترین فرصت ها را تشکیل می دهدامیدبخشنقادانه داده شود و پیش بینی کند که کدام ایده 

شکیل شده زمینه عموماً از تحصیالت، تجربه زندگی، تجربه کاری و شبکه های ارتباطی شخصی ت•
له ای از سلس. است که سلسله ای از دانش ها و دستیابی به اطالعات مرتبط با فرصت را فراهم می کند

.  دانش و هوشیاری با یکدیگر ترکیب می شوند تا استفاده از اطالعات را تسهیل بخشند
نطباق یا را تولید می کند که می تواند شامل اهاییاجتماعی ایده کارآفرینبا استفاده از اطالعات، •

. وندتولید می شها ایده ها معموالً در جلسات طوفان فکری، گروه های کانونی و نظرسنجی . نوآوری باشد
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کاال یا را برایناآشکاریفرصت ایده ای است که تقاضای آشکار یا . ایده فرصت نیست•
خورند رایج ترین دلیلی که کسب و کارهای اجتماعی شکست می. خدمات ویژه ای برآورده می کند

یست، تالش می کند موسسه ای را پیرامون ایده ای که در آنجا فرصتی نکارآفریناین است که 
.  توسعه بخشد

دا نیازهای فرصت ها برای رفع نیازهای اجتماعی زمانی می توانند وجود داشته باشند که ابت•
ت که در یک روش برای درک سلسله مراتب نیازهایی اسمازلوهرم . سطح پایین برآورده شده باشند

.  جوامع وجود دارد
ولتی، باور فرصت ها از منابع مختلفی ناشی می شوند که شامل تغییرات فناوری، خط مشی د•

.  عمومی، سالیق عمومی و جمعیت شناختی است
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مقدمه

یرجینیا واقع در وریچمنددر "رولینزمارتا "، روثدر فصل دوم، با بنیان گذار سازمان غیر انتفاعی بوز و 
حث و برای سال های طوالنی مورد ب"پس از اینکه ایده ی تأسیس سازمان به بیان خانم مارتا . آشنا شدیم

یقتاً در مفهوم مؤسسه در رسالت سازمان حق. شروع به شکل گیری کردروث، بوز و "سازماندهی قرار گرفت
:سه رسالت اصلی این برنامه عبارتند از . مورد توجه قرار گرفته استهایشرسالت 

دی که تدارک آموزش شغل، مهارت های زندگی، شایستگی های عاطفی و فرصت های کارآفرینی برای افرا
د پارک به عنوان کاتالیزور اقتصادی عمل کند تا منطقه تجاری هایلنبه . هستند"رهایی از فقر"به دنبال 

.سختی بی رونق شود
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مقدمه

.  وابطی مشترک در همه ی این رسالت ها، این باور است که تغییر در زمینه روابط بهتر است تا ضرگه 
و زرولینخانم . ، آسان است اما در عمل بسیار سخت استروثصحبت درباره هر بخش از رسالت بوز و 

رو همکارانش برای هر کاری نیاز به مدل های کسب و کار داشتند و در این راه با مشکالت فراوانی روب
تماعی ارتباط اجکارآفرینیاین فصل با گسترش مفهوم مؤسسه ی اجتماعی، که سومین گام از فرآیند . بودند

ن را می باشد و با این رسالت آغاز می گردد تا فرصت را توصیف کند، کسب و کار را تصور کند و آ
سب گسترش دهد، بعد با یک مدل مناسب کسب و کار ادامه دهد و سپس رسالت و مدل را در یک برنامه ک

.  و کار ترسیم کند تا دیگران آن را مشاهده نمایند
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اجتماعیکارآفرینیرسالت 

گونهبههمؤسستوصیف:استاجتماعییمؤسسهمفهومگسترشدرهدفنخستین،"ارتباطات"
آید،مینظربهکهگونهآنکارایناما.بفهمندراداردقرارمفهوماینپسدرکهآنچهدیگرانکهای

راآنهنتوانستامابوده"جالبایایده"دارایفردیکهایدشنیدهبارچندینقطعاً.نیستساده
مفهومتواندمیاجتماعیکارآفرین"حالت،بهتریندر.برساندمطلوبسرانجامیبهوکندپیگیری

کاریچهبرایمؤسسهبدانندهمهتاکندبیانکوتاهجمالتیقالبدرورسازبانیباراخودذهنی
تماعیاجکارآفریناناین،برافزون."دارداهمیتچراواستکارآفرینانهچگونهشود،میاندازیراه

ونندکمیگیریاندازهشیوهکدامباراآنارزشخواهند،میایمؤسسهچگونهکهبگویندباید
الترس"یکدیگر،کناردراطالعاتاینیهمه.بردپیمؤسسهیکموفقیتبهتوانمیچگونه
.دهدمیتشکیلرا"اجتماعیمؤسسه
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و کار، در آغاز برنامه ریزی کسب"مرحله ی بیانیه ی رسالت"اجتماعی از کارآفرینانبسیاری از 
کارآفرینانسریعاً عبور می کنند که این کار به دو دلیل اشتباه است؛ اول اینکه رسالت اجتماعی بر

ا رسیدن اجتماعی تمرکز دارد، اینکه قصد انجام چه کارهایی را دارند و چگونه روند پیشرفت کار را ت
ؤسسه ی روشن است که بی تفاوتی نسبت به نخستین مراحل م. به هدف اصلی، اندازه می گیرند

رسیدن به اجتماعی می تواند تأثیرات منفی بر احتمال موفقیت پروژه بگذارد و به عنوان مانعی در
وده و افراد عالقه دوم اینکه بیانیه رسالت می تواند ابزاری برای بازاریابی فراهم نم. موفقیت قرار گیرد

ناسایی پس از آنکه فرصت اجتماعی به درستی ش. به مشارکت در مؤسسه را به خود جذب کندمند
ه، شاخص به صورت خالص. اجتماعی باید در گام بعدی بیانیه رسالت را بنویسندکارآفرینانشد، 

می توانند -های مورد استفاده در این کار یا برای قضاوت درباره ی کیفیت بیانیه ی رسالت فعلی
:فهرستی از پرسش های زیر باشند 

مؤسسه چه کاری انجام خواهد داد و چه کاری انجام نخواهد داد؟(1
برای مؤسسه چه معنایی دارد و چگونه سنجیده می شود؟"ارزش"

نوآوری یا سازش یگانه ی این مؤسسه کدام است؟
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این مؤسسه در چیست؟موفقیّت
یانیه ، ب"دانشجویانی بسازد تا جوانان کم درآمد شهری را پرورش دهند"برای سازمانی که می خواهد 

:ی رسالت زیرا را در نظر بگیرید
، فرصت های یادگیری مهارت "جوانان کم درآمد محالت"این است که برای  XYZرسالت سازمان 

ویان دانشج"را فراهم کند که برای موفقیت در زندگی به آنها نیاز دارند و در کنار آن، برای هایی
رآوردن ظاهر شوند و با فراگیری مهارت ها و ب( مربّی)فرصتی بسازد تا در نقش یک رهبر "کالج

.  نیازهای خود، پیشرفت نمایند
امون بیانیه رسالت در آغاز به شرح کارهای مؤسسه می پرداخت و کم و بیش موفّق بود، اما پیر

ش از ارزشاخصیدوم اینکه . گفت، زیرا کار مبهمی بودنمیکارهایی که نباید انجام دهد چیزی 
یرند و کودکان در معرض خطر تحت نظر مربی قرار می گ: اجتماعی که ایجاد می کند را پیشنهاد دهد 

زمان و سوم اینکه از نوآور بودن یا نبودن سا. دانشجویان کالج نیز مشغول به فعالیت می شوند
انیه، چگونگی نوآوری ها، هیچ شاخصی ارائه نمی داد و سرانجام تنها تعریف موفقیت در این بی

.  برآورده ساختن نیازهای جوانان کم درآمد است؛ هدفی که شاید عملیاتی نباشد
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برای جوانان کم درآمد، مهارت های علمی فراهم می کند که برای زندگی موفق  XYZسازمان اگر 
به این مهارت ها نیاز دارند و به دانشجویان کالج این فرصت را می دهد تا توانمندی خود را در

، XYZدر این حوزه، نخستین برنامه در شهر نیویورک بود که . تدریس و رهبری افزایش دهند
ودند و کودکان در معرض خطر را با دانشجویان دانشگاه های محلی که مربی آنها در علوم ابتدایی ب

هدف ما ایجاد مدلی برای آموزش. مدل های واقعی از موفقیت علمی را فراهم می کرد، پیوند می داد
ر نیویورک و و تدریس است به هر میزانی که بتوانیم به جوانان دسترسی داشته باشیم تا دیگران د

.  بپردازندرقایتآمریکا بدان چشم بدوزند و با آن به 
از تعریف اصلی ( تعریف)چه می کند این  XYZهمچنین، این رسالت محدود به این است که 

ه مدل رسالت به روشنی می گوید ک. گرفته و به معیارهای ارزش اجتماعی اشاره داردنشأترسالت 
ه، است و موفقیت را بر اساس پاسخگویی به مدل مؤسسنوآورسازمانی در حوزه ی عمل خود، 

.  تعریف می کند
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مدل های کسب و کار
ایی خود را مشخص نمود و آن را بازنگری و اصالح نه"رسالت اجتماعی"پس از آنکه مؤسسه ای، 

د ارزش در نقشه ای آشکار برای تولی"است که در حقیقت، "تنظیم مدل کسب و کار"کرد، نوبت 
ازی برای پیاده س( مشخص)مدل کسب و کار، یک نقشه ی عینی . به شمار می آید"یک سازمان

و "تماعیاجکارآفرینیایجاد فرصت های "صحیح رسالت اجتماعی مؤسسه است و از آنجایی که به 
.  دمی پردازد، به اندازه ی رسالت مؤسسه، اهمیت دار"عملیاتی کردن کسب و کارهای اجتماعی"

هاییده طراحی مدل کسب و کار، ریشه در علوم اجتماعی دارد که به بررسی، تجزیه و تحلیل پدی
چه می شد "نیروهای اجتماعی با استفاده از یک فرضیه که برای آزمون سؤاالت : پیچیده می پردازد

است به طور کلی، مدل های کسب و کار برای آن دسته از مؤسسات اجتماعی. به کار می رود"اگر
بخش که این ایده ها را دنبال می کنند و شامل رسالت، طرحی برای اجرای ایده و چگونگی ارتباط

.  ها با یکدیگر و شرح کوتاهی از کل کسب و کار می باشد
:، معموالً دارای چهار جزء است "مدل کسب و کار"
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یت های ی رسالت است که در بخش قبلی بررسی شد و خالصه ای از فعالبنانیه. رسالت اصلی
سه سازمان، تعریف ارزش، اهداف و شاخص های موفقیت و چگونگی نوآوری یا سازگاری یک مؤس

.  می باشد
ده ی جمع شرحی از چگونگی تأمین منابع یک کسب و کار اجتماعی است و ای. منابع استراتژیک

.  را شامل می شوددرآمدزاییو استراتژی های اعانهآوری 
ر خالء در فصول آینده به طور مفصل بحث می شود که مؤسسات اجتماعی، د. شبکه ی مشارکت

ه روشنی زمینه اجتماعی به مشارکت نیاز دارند و مدل کسب و کار باید بکارآفرینان. یابندنمیتوسعه 
و انکنندگ، داوطلبان، دولت ها، تأمین کنندگانشبکه شامل اهداء . های این مشارکت را فراهم کند

.  همکاران مؤسسه است
سانی برای ک)خود را شرح می دهد نفعانچگونگی برقراری پیوندهای مؤسسه با ذی . رابط خدمت

ه، همان مشتریان هدف و البته جامع"ذی نفعان"(. که کسب و کار می خواهند، ارزش تولید کند
مثبتی کارکنان، اهداء کنندگان و داوطلبان هستند و همه ی آنها از پیوند با مؤسسه، منافع غیر مادی

.  دریافت می کنند
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خالصه شده است و رسالت اصلی 1-3که در شکل "بوز و روث"به مدل کسب و کار مؤسسه ی 
ژه، وقت منابع استراتژیک این مؤسسه شامل هدایای وی. آن که در همین فصل مطرح شد، توجه کنید

ی، شوق به عالوه سرمایه استراتژیک اصلی، تخصص شخص. داوطلب و حمایت از سوی دولت است
ازمان امکان می عالوه بر آن، این منابع به س. و اشتیاق  سابقه کسب و کار مارتا رولینز بنیانگذار است

مایه دهد تا برای ساکنان قدیمی برنامه های آموزش زندگی و شغل فراهم آورد و سپس از کار و سر
جمن های شبکه مشارکت شامل ان. انسانی آنها استفاده کند تا مؤسسات تجاری مطلوب را بسازند

محلی، ساکنین ریچموند داخل و خارج از پارک هایلند، کسب و کارهای محلی و ادارات دولتی 
، (باربصورت اعت)همراه شبکه اش، مزایایی را برای مشتریان خود "بوز و روث"در مجموع، . است

.فراهم می کند( توانمندی)و حمایت کنندگان ( توسعه یافتگی)جامعه اش 
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تهدیدات مدل کسب و کار
اولین . برای اجرای مدل های کسب و کار در مؤسسات اجتماعی، دو تهدید عمده وجود دارد

ا حداقل، ایده ای است که فرصتی برای آن نیست و ی"تهدیدی که در فصل گذشته خالصه شد، 
، اهداء و یا الزحمهکه با حق هاییکمبود منابع مالی برای هزینه "تهدید دوم، . "فرصتی پنهان است

ار از سوی به عبارت دیگر، مدل کسب و ک. "شودنمیتأمین ( از جمله دولتی)سایر اشکال مالیاتی 
.تهدید می گردد"تأمین کننده"یا "متقاضی"
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ونیکوکارانویژهبه)نکننداستقبالآنازونخواهندراآنمردمکهایفرآوردههرمثال،برای
نمیهمهفرآوردآنمناسبتبلیغاتحتی.رودمیشماربه"تقاضاجانبازشکست"،(مشتریان

.نیستخدمتذاتیارزشیامحصولکیفیتبرتأییدیاین.شودمردمیعقیدهتغییرسببتواند
ودارندوجودمشتریانوکنندهاهداءبدونارزشمندوکیفیتباکارهایوکسبازبسیاری
.بودنخواهندموفقآنها،کنندگاناهداءومشتریانبدونگفتبایدمتأسفانه

ایبرولیشود،جمعخوبیدرآمدمقادیردارداحتمالیعنی(تأمین)"عرضهجانبازشکست"
صدقرمحوسرمایههایشرکتمورددربیشترامراینکهباشدگرانبسیارعملاینمنظمانجام

پیشینه،خودمالیمنابعتأمیندرکههاییسازمانتوسطساختمانیهایپروژهانجاممانند.کندمی
ایدهاینلکهب،هاستایدهبودنبدبیانگرعرضهجانبازشکستکهنیستمعنابداناین.نداردای
.ندارنداقتصادیتوجیهها
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خالصه 
:دهد بیانیه رسالت مؤسسه اجتماعی باید کوتاه و روشن بازگو شود و به چهار پرسش پاسخ•

دهد؟ ارزش برای مؤسسه چه معنایی دارد و چگونه نمیمؤسسه چه کاری انجام می دهد و چه کاری انجام 
ه در باید اندازه گیری شود؟ نوآوری و سازگاری منحصر به فرد مؤسسه چیست؟ موفقیت این مؤسس

چیست؟
ه ی این نقش. مدل کسب و کار، نقشه ای است برای اینکه مؤسسه چگونه می خواهد ارزش بسازد•

.  مشخصی است از اینکه چگونه رسالت به عمل تبدیل خواهد شد
ت و رابط رسالت اصلی، منابع استراتژیک مؤسسه، شبکه مشارک: مدل کسب و کار، چهار بخش دارد•

.خدمت
موماً به شکست ع. اکثریت سازمان های غیر انتفاعی در پنج سال اول عملیات، شکست می خورند•

رت زیاد در صو)دلیل فقدان درآمد برای پوشش هزینه هاست که این می تواند مشکل از طرف تأمین کننده 
.  باشد( در صورت کم بودن درآمدها)و یا از طرف تقاضا ( بودن هزینه ها
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پایان


