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توسعه اقتصاد روستایی یکی ازتوسعه روستایی
شاخص های اصلی موفقیت یک 

خواه این توسعه در . کشور است
تامین نیازهای رفاهی کشاورزان، 

باشد یا مهیا نمودن ....... دامداران و
بسترهای سرمایه گذاری، همچنین
تامین زیرساخت های روستایی 

.باشد

"مردممشارکت"بررسی،راهبهترین
بازدهیوافزودهارزشتواندمیکهاست

اعیاجتمکارآفرینی.باشدداشتهبهتری
انهنوآورهایحلراهبهدستیابیتوانایی
فمختلمشکالتحلبرایمشاغلتوسط

توسعهدیدگاهاز.استاجتماعی
میاجتماعیکارآفرینان،روستایی

اجتماعیتحولبهکمکباتوانند
.دکننپررااجتماعیخالءهای،اقتصادی

کارآفرینان اجتماعی می توانند 
ضمن ایجاد فرصت های مناسب 
عه منحصر به نیازهای محلی ، به توس
ک مدل توسعه پایدار کسب و کار کم

این امر همچنین به کشور . کنند
بر کمک می کند تا تمرکز بیشتری
د و روی تحقیق و توسعه داشته باش

نوآوری در اقتصاد روستایی به 
ی پیشرفت و آبادانی جامعه روستای

.کمک می کند

کل ایده کارآفرینان اجتماعی که به ش
نند گیری اقتصاد روستایی کمک می ک

به عنوان مثال محمد . جدید نیست
دشی یونس ، کارآفرین اجتماعی بنگال

، برنده جایزه صلح نوبل را در نظر 
وی با معرفی بانک . بگیرید
Grameen ان یا بانکی برای روستایی

را چهره امور مالی روستایی بنگالدش
خرد تغییر داد و سیستمی از اعتبارات

.را معرفی کرد



کارآفرینی اجتماعی

بهویبرایآنبرایراهکارارائهوکردهشناساییرااجتماعییمسئلهکهفردی–
تفرصصورتبهاجتماعیمسالهبکاجتماعیکارآفرین.استشدهتبدیلدغدغه

آفرینانهکارفعالیتارزش.کندبرداریبهرهآنازتواندمیکهکندمینگاهکارآفرینی
.شودمیارزیابیکندمیایجادکهتاثیریوتغییربااجتماعی

کارآفرینی ای که در آن موسسین و سهامداران با هدف رفع یک 
معضل اجتماعی و نه با هدف کسب سود بیشتر، گرد هم جمع 

می شوند و سود حاصل از این شرکت برای نیل به هدف درنظر گرفته 
. شده مصرف خواهد شد

کارآفرین اجتماعی



خصوصیات کارآفرینان اجتماعی

کارآفرینان اجتماعی با 
مسائل عمده و مهم رودررو 
می شوند، از افزایش نرخ 
مشارکت دانشجویان کم 
ه درآمد در دانشگاهها گرفت
ع تا جنگ با فقر، در همه نو

:  ندسازمانی فعالیت می کن
غیرانتفاعی، نوآورانه، 

مشاغل و سرمایه 
گذاریهایی با اهداف 
اجتماعی و حتی 
سازمانهای دوگانه 

سازمانهای انتفاعی و )
(غیرانتفاعی

بلند )جاه طلب 
(:پرواز، بلندهمت

(  نه ثروت)تولید ارزش 
اجتماعی معیار اصلی مهم 
یک کارآفرین اجتماعی 

در حالیکه . موفق است
تولید ثروت ممکن از 
بخشی از فرآیند باشد، 

و ارتقای. پایان کار نیست
اعی پیشبرد تغییرات اجتم

سیستمی هدف واقعی 
.است

:ماموریت محور

همچون کارآفرینان 
اقتصادی و کسب و کار، 

کارآفرینان اجتماعی 
چیزهایی را ورای آنچه 
ند دیگران از آنها غافل هست
:  ندمی بینند و عمل می کن

فرصتهایی برای بهبود و
ه ارتقای سیستم، ایجاد را
حلها و ساخت و  ابداع 

رویکردهای جدید و نوین 
که ارزش اجتماعی ایجاد 

.می کنند

راهبردی 
(:استراتژیک)

از آنجائیکه کارآفرینان
اجتماعی بیش از دینای 

کسب و کار در داخل یک 
چارچوب اجتماعی عمل 

می کنند، دسترسی 
محدودتری به سرمایه و 

سیستمهای پشتیبانی
در . سنتی بازار دارند

نتیجه، کارآفرینان 
اجتماعی باید در تجهیز و

انی، بسیج کردن منابع انس
مالی و سیاسی مهارت و 

.تبحر داشته باشند

کاردان و مدبر

کارآفرینان: نتیجه محور
اجتماعی بدنبال تولید 
نتایج و بازخوردهای قابل

ایج  اندازه گیری هستند، نت
ل واقعیتهای موجود را منتق
می کند، مسیرهای 

جدیدی را برای اقشار 
روستایی، محروم و حاشیه

نشین باز می کند و 
پتانسیل جامعه را برای 

اثرگذاری بر تغییر 
اجتماعی آزاد و بالفعل می

.کند

نتیجه محور



:تفاوت بین کارآفرینان اقتصادی و اجتماعی

کارآفرین اجتماعیکارآفرین اقتصادی
پرکردن شکاف در یک بازار، تغییر جهانکسب یک بازار امنهدف نهایی و مقصد

ایجاد راه حلهای پایدار برای تغییر اجتماعیایجاد یک کسب و کار، کسب سودهدف میانی

به حداکثر رساندن ارزش سهام، سود انگیزه منفعتی
مالی بعنوان نهایت امر

ارتقای اهداف اجتماعی، سود مالی به عنوان 
وسیله ای برای ثبات مالی

ریسک پایه ی کسب و کار بعالوه ی جنبه ریسک پایه ای کسب و کارریسک
اجتماعی

همکاری برای تاثیر اجتماعیرقابتی برای یک شرکترشد
مستقیمغیرمستقیمارتباط با مسائل اجتماعی

باید در اخذ بازخوردهای بازار مبتکرانه عملارمشتری ثابت و منابع اطالعاتی بازبازخورد
کرد

رین یک کسب و کار در برابر سای"برد"رقابت
در بازار

رقابت وجود دارد چونکه "برد برای جامعه"
هیچ فردی به تنهایی جهت حل مسائل و 

مشکالت موفق نخواهد بود

بهره مند از خدمات قدرتمند مالی و سرمایه
مدیریتی

لی تامین مالی یکپارچه نیست و با تامین ما
تغیرقابل پیش بینی و پراکنده درگیر اس



اقتصادیواجتماعیکارآفرینیتفاوت

وجوه تمایزموضوع

دستیابی به سود با توجه به امور خیریهانگیزه
و منافع جمعی

بهره  برداریی تلقی از فرصت و نحوه
نیازها، خالها و محرومیت ها: منبع فرصت

ریشه یابی کمبودها و : شیوۀ بهره برداری
تالش برای رفع آنها

خروجی فعالیت ها

محرومیت زدایی، مقابله با زمینه های: دستاورد
جرم و انحرافات اجتماعی، تامین

رفاه و امنیت عمومی و  دستیابی به سرمایه 
اجتماعی

مدیریت منابع انسانی

توانمند سازی عمومی، 
روحی افراد،–ارتقای شرایط جسمی 

رفع درماندگی، رفع کمبودها،
کم کردن شکاف درآمدی،

جذب اجتماعی، همبستگی جمعی 
و جلوگیری از گسستگی اجتماعی





کارآفرینی اجتماعی گردشگری

:شاملکرد،اشارهتوانمیاجتماعیکارآفرینیپیرامونکهمهمیمفاهیم–

ایجاد ارزش اجتماعی ، نوآوری اجتماعی و پایدار

نایاساسبر.گیردمیبردرراگردشگریصنعتدراجتماعیکارآفرینیاهمیتهمچنینمفاهیماین–
:شودمیتعریفصورتاینبهگردشگریاجتماعیکارآفرینی،استدالل

وطیمحیزیست،اجتماعیفوریمشکالتبراینوآورانههایحلراهایجادمنظوربهگردشگریازکهفرایندی
اخلداز)،اجتماعیهاینامهموافقتومنابع،هاظرفیت،هاایدهبسیجوتجهیزطریقازمقاصددراقتصادی

اینطریقاز.کندمیاستفادهآنپایداراجتماعیتحولبراینیازمورد،(گردشگریمقصدازخارجیا
دشگریگرارزشزنجیرهطریقازتریمطلوبتأثیر،اجتماعیکارآفرینیازاستفادهباجایگزینرویکردهای

همطالعیکدر.کندمیتبدیلاجتماعینوآورینوعیبهراگردشگریاجتماعیکارآفرنیوشودمیایجاد
رآفرینیکاهایشیوهکهدریافتندمهمان،پذیرشوگردشگریصنعتدراجتماعیهایشرکتنقشاکتشافی
آوردنفراهمازجدا.استآمیختههمدرپایداروزیستمحیطدوستدارتجاریهایشیوهپرورشبااجتماعی

کهعیطبیمحیطحفظجهتدرابزاریعنوانبهگردشگردیدراجتماعیکارآفرینیبراقتصادی،هایفرصت
.کردندتأکید،اندوابستهآنبهجوامعبرخی



ت و پایداری بخش صنعت را تحریک می کند ، زیرا کارآفرینی اجتماعی به گردشگران محصوال• 
.خدمات گردشگری جایگزین اما پایدار ارائه می دهد

ه تحت فشار قرار دادن شرکت های سنتی گردشگری موجود برای پیروی از شیوه های مسئوالن• 
.گردشگری

.به عنوان پایه و اساس سایر فعالیتهای کارآفرینی برای توسعه محلی عمل می کند• 

منجر تحریک سیاست ها و مقررات را ممکن می سازد که به نتایج مثبت زیست محیطی و اجتماعی•  
و. شود

.توسعه اقتصادهای محلی را ترغیب و ارتقا می بخشد و توجه جهانی را به خود جلب می کند• 

برای ایجاد تحرک در سیستم گردشگری ، کارآفرینی اجتماعی یک 
استراتژی مهم برای دستیابی به یک صنعت گردشگری پایدار است



کارآفرینی 

اجتماعی و توسعه

گردشگری 

روستایی

"با بصیرت"

فضا و محیطی. چشم انداز را شکل می دهد

را فراهم می آورد که ببچشم انداز در آن 

.  شکل می گیرد و توسعه می یابد

.چشم انداز را پیاده سازی می کند

"معمار شبکه"

شبکه سازی و ایجاد شبکه

تسهیل شبکه سازی

بکهاثرگذاری بر تغییر در کارکرد ش

"فرصت طلب"

.گردشگری فعالیت اصلی است

عی گردشگری بریا دستیابی به اهداف اجتما

.بکار می رود

اهداف گردشگری محصول جانبی دستیبابی به

.اجتماعی است

.ندشبکه سازی به تشخیص و تعیین فرصتها کمک می ک

برای عملیاتی کردن فرصتها اغلب به
.شبکه سازی نیاز است

اجتماعیکارآفرینان
ردغالباًکههستندافرادی

فرصتاولوهله
یمشناساییراگردشگری

دراساسینقشی،کنند
یمحلهایشبکهپیشرفت

چشمواهدافودارند
دررامشترکیاندازهای

میایجادمحلیجامعهبین
.کنند



چارچوب نظری کارآفرینی اجتماعی گردشگری برای توسعه جامعه پایدار


