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چالش های پیش روی کارآفرینی : به ویژه کارآفرینی 

 اجتماعی

 موفق افراد از ریزی برنامه تیم دادن تشکیل

 و مربیتان از متشتکل شتما ریتزی برنامته تتیم کته باشتی  داشتته اطمینان 

 یتتا و کوچتت  کارهتتای و کستت  ستتا   در کتته استت  متتوف ی کارآفرینتتان

 واقعتی معیارهتای افتراد گونته ایت . انت  کترده عمتل  وبی به  ود متوسط

 .1سازن  می مشخص  وبی به را ارزشمن  و

  پذیری انعطاف

 الب اهتته فتتی توانتتایی و داشتتت  انعطتتاف موف یتت   حیتتاتی عامتتل آ تتری 

. استت ( ستتازد متتی را چیتتزی آمتتادگی و م  متته بتت ون کتته کستتی) ستتا ت 

. نتت ارد وجتتود درستت  راه یتت  تنهتتا همیشتته کتتار  یتت  دادن انجتتا  بتترای

 یتتاد کتته رفتت   واهتت  ستتازمانهایی و افتتراد ستتوی بتته ستترفرازی و موف یتت 

 دهنتت  تطبیتتق شتترایط و محتتیط بتتا ستترع  بتته را  تتود چگونتته بگیرنتت 

 کارآفرینتتان ثروتمنتت   دموکراستتی هتتای در جامعتته نیتتاز استتا  بتتر حرکتت 

 صتترف را زیتتادی زمتتان ج یتت   نهادهتتای ایجتتاد بتتا همزمتتان اجتمتتاعی

 تهی ستت  ضتتعی   کشتتورهای در امتتا. کننتت  متتی قتت یمی نهادهتتای تج یت 

 ای اولیتته نیازهتتای بتتر اوقتتا  بیشتتتر اجتمتتاعی کارآفرینتتان ورشکستتته  بتتا

. دارنتت  تمرکتتز شتتود  متتی ت  تتی مستت م امتتری غتتر  دموکراستتیهای در کتته

 درصتت  ۴۰ از بتتیش اقتصتتادی  چشتتمگیر رشتت  رغتتم ع تتی هنتت   در متت ا
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 در و آنجتتا در اجتمتتاعی کارآفرینتتان از بستتیاری. دارنتت  وزن کستتر کودکتتان

 آشتامی نی آ  بته دسترستی گستتر  بتر توستعه حتا  در کشورهای سایر

 و الکتریستتیته ارائتته اولیتته  به اشتتتی هتتای مراقبتت  و آمتتوز  ارائتته ستتالم 

 در متتوارد ایتت . دارنتت  تمرکتتز یافتتته  بهبتتود تغذیتته و به اشتت  تتتروی 

 .2شون  می گرفته نظر در عمومی کاالهای توسعه حا  در کشورهای

 3کنن ه دشوار و مانع قوانی  وجود

  کشور در رای  کپی حق نش ن رعای 

 قتانون رعایت  بحت  هستتیم مواجته آن بتا متا مشتکاتی و مستائل از یکی

. شتود رعایت  رایت  کپتی قتانون کته است  مهتم بستیار است   رایت  کپی

 متترد  ا تیتتار در رایگتتان را متتا تولیتت ی محتتتوای ایرانتتی هتتای ستتای  و 

 متا کارهتای مجتازی فضتای در کته هتایی کانتا  هتای فعالیت  از و نگذارن 

 .۴شود ج وگیری کنن  می عرضه رایگان به را

   صوصی بخش تولی ا  عرضه برای توزیع بستر نبود 

 توزیتتع بستتتر ف تت ان   دلیتتل کتته استت  متتالی مباحتت  متتا عمتت ه مشتتکل

. نتت ارد وجتتود کشتتور در  صوصتتی نتته و دولتتتی تتته فروشتتی بستتتر استت  

 جهتادی متا فکتر است   همتی  متا اصت ی مشتکل. نیست  فکر به هم دول 

 حتتا  در. فروشتتیم متتی را متتان قبتتل محصتتوال  و گیتتریم متتی وا . استت 
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 بتازی و دهتیم متی شخصتی انجتا  هتای گتذاری سترمایه با را کار ما حاضر

 آن  تر  حت اقل داریتم ستعی و شتود متی ستا ته سا  پن  سا  سه طی

 .5بیاوریم در فرو  با را

 اجتماعی های سازمان کار فهم ع  

 متا کتار بته کته مستوولی  و مترد  ماست   کتار فهتم ع   ما عم ه مشکل 

 بتته هتتم بتتاز ولتتی استت  شتت ه بهتتتر  ی تتی االن ن اشتتتن    اصتتی ادراک

 . 6کنن  نمی درک را مهم بح  ای  ا کافی ان ازه

 غ ط فرهنگ

  کشور در غ ط فرهنگ ساز زمینه نادرس  تربی  

 افتراد بته بتتوانیم اگتر متا. است  مشتکل بزرگتتری   ودسازی و  ودآگاهی

 و بشناستتن  را  ودشتتان طفولیتت  ستتنی  همتتان از بکنتتیم کمتت  جامعتته

 ح تو  دنبتا  متا آینت ه نستل کته باشتیم امیت وار تتوانیم می کنن   تربی 

 اعتمتاد بتا کت  هتر کته ای جامعته. بتود نخواهنت  دولتی شغل و کارمن ی

 .7کن  می تا   ود  کار و کس  سا ت  برای تما  نف  به

 زدگی شتا  فرهنگ

 از. دارد وجتتود بشتتویم پولتت ار شتتبه نتتو یتت  کتتار یتت  بتتا کتته ایتت  حتت  

 بایت  فرهنتگ ایت . است  معضتل نشستت  میتز پشت  فرهنتگ هتم طرفی
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 تربیتت  محتتیط آن در هتتا بچتته و بشتتود حتتل پتترور  و آمتتوز  توستتط

 فرهنتگ و کنت  حتل را مشتکل ایت  بایت  نمتو و رشت  جایگتاه ایت . بشون 

 . 8کن  ایجاد را درس 

  تحصیا  اتما  از بع  به کار کردن موکو  فرهنگ

 از بعتت . هستتتی  یتت  تتتر  اگتتر حتتتی بشتتوی  کتتار بتته مشتتغو  االن همتتی 

 کتتار کتارآفرینی بترای توانیت  متی بهتتتر  ی تی ستاله 3 رزومته بتا لیستان 

 کارمنت  نهایت  و  واهنت  متی کتار لیستان  از بعت  هتا  ی تی چون کنی  

  1۰تب یغا  هزینه بودن باال .9شون  می

رش  بی رویه شرک  های سهامی و اتخاذ تصمیم در برابر منافع 

 عمومی

 شت ه ق رتمنت  انت ازه بتی یافتته رشت  ستهامی شترکتهای[ حاضر درحا ] 

 تحت  را جهتان ثترو  چهتار  یت  ت ریبتا م یتتی چنت  شرک  سیص . ان 

 کننتت  متی اتختتاذ را تصتمیماتی اوقتتا  بیشتتر آنهتتا مت یران. دارنتت  کنتتر 

 آنهتتا  تتود ستتهام اران حتتتی و عمتتومی متت   ب نتت  منتتافع بتتر اف کتته

 بتی ایت  بر تی است   داده نشتان ا یتر متالی بحتران که طور همان اس  

 ستتا تار از ناشتتی اجتنتتا  قابتتل غیتتر پیامتت  عنتتوان بتته را مستتلولیتیها

 جوئتتل ح تتو   پروفستتور م تتا   عنتتوان بتته. داننتت  متتی شتترک  ح تتوقی
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 کتته متتادامی گویتت  متتی  «بنگتتاه» عنتتوان تحتت   تتود کتتتا  در باکتتان 

 تحتت  استت   بر تتوردار شخصتتیتی ح تتوقی وضتتعی  از ستتهامی شتترک 

 ستتوی از صتتحی  رفتتتار متضتتم  کتته قتتانونی و اجتمتتاعی فشتتارهای تتتیثیر

 قتترار زنتت ان  ته یت  و رضتتای   عت   همتت لی  م تتل است   واقعتتی مردمتان

 شتترک  دارد  حضتور آن در کته انستان گویت   بتر اف متی او. گیترد نمتی

 از و باشت  متی  تود منتافع بنت  در فترد بته منحصتر ای شتیوه بته سهامی

. «استت  عتتاجز زمینتته ایتت  در دیگتتران بتترای واقعتتی نگرانتتی احستتا  درک

 و ح تتو  در هتتایی پیشتتینه بتتا اجتمتتاعی کارآفرینتتان از بستتیاری امتتروزه 

 منظتور بته را انگیزشتی ستا تارهای و قواعت  ایت  تتا کننت  می تا  مالیه

 تغییتتر ستتهامی  شتترکتهای ستتوی از بیشتتتر اجتمتتاعی مستتلولی  تتتیمی 

 .11دهن 

 مورد حمای  قرار نگرفت  سازمان های اجتماعی مرد  نهاد 

ستتازمانی اجتمتتاعی کتته بتته  –بیتتل دریتتتون  موستت  ستتازمان آشتتوکا 

پشتتتیبانی از ستتازمان هتتای اجتمتتاعی و فرهنگتتی در سراستتر دنیتتا متتی 

هتت ف کستت  اطاعتتا  در ستتنی  نوجتتوانی ستتفری بتته هنتت  را  پتتردازد بتتا

 آغاز کرد.

آنچتته کتته دریتتتون کتته در ستتفرهای  تتود دیتت  ایتت  بتتود کتته هنتت یها در 

هندیهای یهدنیل دسیاد ی  یسرتاسر کشور ی  کار را انجتا  می ادنت . 

 ستقالل،یقیطعیتریویمطمدن یتدریدندلدینیالادییسدی میییهدیهری  ید ی

 جتمدییریهدنیلیدهدیریتر تدنییهریسطحریددر  یدر سدریمالد ال 
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دریتتتون بتتا گروههتتای بستتیاری کتته  شددیریدندلددییدراددییمددریسددی تنین

هتر متوردی اعتم  -طرف ار ای ه هتایی بترای اصتاحا  جامعته هنت  بودنت  

از بهستتازی سیستتتم تخ یتته فاضتتا   ت ویتت  مشتتارک  سیاستتی طب تته ی 

گفتگتو  ۔پایی   ایجاد سا تارهای ج یت  ح توقی بترای حفتو ح تو  زنتان

کترد. همته ی گروههتا اثتربخش نبودنت . او شتروش بته کشت  الگتویی کترد: 

ستازمان هتتایی کته تفتتاوتی را ایجتتاد متی کردنتت  هتم دارای ایتت های  تتو  

بودنتت  و هتتم زمامتت اری بتته طتتور فتتو  العتتاده متعهتت    تتا   و عمتتل گتترا 

 ویدددری هدد ییقبددیریدددندیهددنی هدد یداشتتتن : حتتامی ایتت ه یتتا کتتارآفری . 

هی ا رهنددیییاتیل ددبسیی بمددریدددر  ی هاددر ییمنبددی یدترتددنلری

د شتنی،ی مییین مسیمتعدید یمدیلعی  یکرهدنیالدیییمدریشدی یالادیی

اددنلی هددید یلی شددتنی،ی  یسددن ی ددیلن دریویدوسددتیییدددنید سددتری

د کیلمریشیلی،یوی غنبی ک دی یاسدببیادیهر یویلدیببدیددندیی

ریمجددد یدندلددییویتددییکددیی هددید یتنسدد ی  ید شددتنی،ی  یهددنیده دد

 .12 سیلنیهی،یدخشیتجی  ،یویدولنیلیدهیریتر تنیمریشیلی

 حفو ثبا  تا به نتیجه رسان ن ای ه 

 اثربخشتی از اجترا در امتا دارنت    تو  بستیار شتروعی هتا ایت ه از بسیاری

 کته نهتادی یتا ستازمان کته باشت  ایت  شتای  مشتکل. شتود می کاسته آنها

 کته نیست   آن کیفیت  حفتو یتا ارت تا  بته قتادر بترد می پیش را ای ه آن

 شتتای . استت  ستتازمانی هتتای چتتالش دشتتوارتری  از یکتتی  تتود ایتت 

. نت ارد دارنت   را رشت  مت یری  ی تجربته کته افترادی استتخ ا  استطاع 
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 شتای  یتا. یابت  متی کتاهش هتم انگیتزه یابت   متی ن صان کیفی  که زمانی

 بایتایی ستها   بتازار ست و  سیاستی  تحتولی - باشت  یافتته وقتوش بحرانی

 .شود محو یاب  ریشه بتوان  که ای  از قبل ضعی  سازمانی و - طبیعی

 تواننتت  متتی کتته دارنتت  وجتتود بیشتتماری بینتتی پتتیش قابتتل غیتتر  طتترا 

 یتت  پتترداز  نظریتته یتت  دیتت گاه از. شتتون   تتو  ایتت های نتتابودی موجتت 

یهددنیمن ددری  . باشتت  جالتت  توانتت  متتی نفستته فتتی ج یتت  ی ایتت ه

یجدئبدی یذهدری هدیریددیوییهدنید دی ری یهردییصحانیهی ا ره ،

یمدیلریتدممب یلحدنری یبدنیی سدنیمدن  د یشدیمسیهنیای،ی جر  

یلحدنری یشدیهییویمالدترهیی،یویهی هندیییددر ل بخت یلحدنری یهی ،

یهی تددن،یسددی میییمخیلفددیییدددییتعیمددسیهددییسبیسددریکن هددی ی هجددید

 13. سنیمعنییهی  یدر

 کارآفرینی ضروری زیرسا   اجتماعی نظم و امنیتی مبنای  ط

 اجتماعی

رشتت  کتتارآفرینی اجتمتتاعی بتت ون  تتط مبنتتای امنیتتتی و نظتتم اجتمتتاعی  

بزرگتتتری  تتتیمی  کننتت ه ی ستترمایه  BRACدشتتوار استت . هتتم اکنتتون 

هتتای کوچتت  و ستتایر  تت ما  در افغانستتتان استت   امتتا دستتتاوردهای آن 

  از کارکنتتان آن هزینتته هتتای بزرگتتی را بتته همتتراه داشتتته استت . چنتت  تتت

 .1۴ربوده ش ه و به قتل رسی ه ان 
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دشواری تامی  مالی سازمان های اجتماعی در م ایسه با 

 کارآفرینی تجاری

بر اف کارآفرینان تجتاری کته همتان طتور کته ثابت  شت ه متی تواننت  از 

ت بیتت  شتت ه  از طریتتق اورا  قرضتته یتتا بازارهتتای ستترمایه ی بتته  تتوبی 

ستتها  پتتو  فتتراهم کننتت   کارآفرینتتان اجتمتتاعی ای کتته ستتازمانهای غیتتر 

انتفتاعی را متتی گرداننت  توستتط بنیادهتتا  بشردوستتان یتتا دولت  هتتایی کتته 

انت ازه ی ستترمایه گتتذاری هتتای معمولشتتان نستتبتا کتتم و کوتتتاه متت   متتی 

 ( تتتیمی  متتی باشتت  )میتتانگی  متت   اعطتتای کمتت  متتالی یتت  ستتا  استت

شتتتون . بر تتتی از ماسستتتا  اجتمتتتاعی درآمتتت زا از ستتترمایه گتتتذاران 

تیثیرگتتذار کتته بتته دنبتتا  اهتت اف متتالی و تتتیثیرا  اجتمتتاعی هستتتن ( بتته 

سرمایه دس  یافته ان . امتا بازارهتایی بتا ایت  نتوش تتیمی  بودجته هنتوز در 

مراحتتل ابتتت ایی  تتود هستتتن . تنهتتا تعتت اد انگشتت  شتتماری از بنیادهتتا  

مایه ی مشتتتترک و کمتتت  متتتالی بیشتتتتری در ا تیتتتار ستتتازمانهای ستتتر

اجتمتتاعی متتی گذارنتت   در حتتالی کتته دولتت  هتتایی کتته منتتابع کتتافی بتترای 

تیمی  رش  سرمایه در ا تیتار دارنت   تترجی  متی دهنت  بته جتای سترمایه 

گتتذاری در ستتا ت  ماسستتا  بتترای  تت ماتی پتتو   تتر  کننتت  کتته ارائتته 

 .15می شون 
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  سرمایه گذاران بر عم کرد سازمان منتهی ش ن ع   نظار

 اجتماعی تح  حمای  به نتای  ضعی  و ناموفق

بتت ون فشتتار  تتارجی از ستترمایه گتتذاران  ستتازمانهای اجتمتتاعی غالبتتی از 

طریق رش  بودجته هتای آنهتا بتا تعت اد افترادی کته متورد  ت م  رستانی 

نت . بوده ان   از ارزیابی عم کرد  تود بته  تا  تتری  روشتها  شتنود بتوده ا

از ای  رو  یت  برنامته ی ناکارآمت  بعت  از م رسته متی توانت  هتر ستاله بتا 

 .16ه ر دادن وق  تع اد بیشتر بچه ها ادعای موف ی  کن 

دشواری ان ازه گیری نتای  فعالی  های اجتماعی و میزان موف ی  

 آن ها با توجه به بازدهی ب ن  م   آنها 

اعی  دشتتوارتر استت . در انتت ازه گیتتری نتتتای  ب نتت  متت   در بختتش اجتمتت

باالتری  ستطو،  کارآفرینتان اجتمتاعی بته دنبتا  تغییتر نگتر  بته ستوی 

موضتتوعاتی همچتتون مع ولیتت   گتتر  شتت ن زمتتی  یتتا ازدوا  همجتتن  

گرایتتان متتی باشتتن . تغییتتر نگتتر  هتتا در ستتط  اجتمتتاعی معمتتوال طتتی 

دههها آشکار می شتون   بنتابرای  نحتوه ی تعیتی  چگتونگی و چرایتی ایت  

یترا  ت ریبتا غیتر ممکت  استت  و درون بختش  چتالش م ایسته  دلهتتره تغی

آور استت . اولویتت  بنتت ی بتتی  آمتتوز  عنفتتوان کتتودکی یتتا دانشتتگاهی  یتتا 

بتی  حفاتتت  از جنگتتل هتای بتتاران زا  شتتیا  یتتا مراتتع غیتتر ممکتت  بتته 

 .17نظر می رس 
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 تغییر نگر   بزرگ تری  چالش سازمان های اجتماعی

ف تر  اغ ت  افتراد ف یتر را بته در ت  بونستای  محم  یون  در توضی  ع ل

تشبیه متی کنت . دانته در ت  بونستای توانتایی رشت  کتردن بته انت ازه ی 

یتت  در تت  کامتتل را دارد ولتتی در صتتورتی کتته در یتت  گ تت ان کوچتت  

کاشتته شتود  رشتت  آن متوقت   واهتت  شت . از نظتر یتتون   انستانی کتته از 

  ماننتت  در تت  تحصتتیا  یتتا فرصتتتهای دیگتتر زنتت گی محتترو  متتی مانتت

بونستتای استت . محتت ودی  از دانتته نیستت  ب کتته از گ تت ان استت . یتتون  

بارهتتا تیکیتت  کتترده کتته بزرگتتتری  چتتالش زنتت گی ا  تغییتتر نگتتر  هتتا 

نسب  به افراد ف یر  ماسستا  متالی  و ماهیت  سترمایه گتذاری است  کته 

مانع از رش  می یونها انستان در سراستر جهتان شت ه است . بته بتاور وی متا 

 .18را همانگونه می بینیم که ذهنمان به ما دستور می ده  جهان
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