
 انداز، اقدامات و دستاوردهارسالت؛ چشم  یشبکه توسعه اجتماع

 مقدمه

تجربه کشور در چهل سال پس از انقالب اسالمی نشان داده هرجا موفقیت و دستاورد چشمگیری بدست آمده، حاصل 

کشور شاهد رشد  ای بسیار ارزشمند است که باید آن را احیاء کرد تا این فرهنگ، گنجینه  مشارکت جدی مردم بوده است.

و شکوفایی بیش از پیش شود. باورهای دینی، دیدگاههای امام راحل و رهبر فرزانه انقالب اسالمی نیز نشان از این دارد که 

مردم،   تیبر محور  ی مبتن  توسعه اقتصادی کشور و بهبود رفاه عمومی نیز تشنه حرکت های جهادی و مردم محور است. لذا

 ی بهتر  یاجتماع  ی اریهم  ی هاباشد. هرچه کانون  یاجتماع  یار ی هم  ی هاکانونشبکه،    ی ریگشکل  یاصل  انیبن   تاشد  مقرر  

ها شکل اگر این کانون  .دیآیبه ارمغان م   یو اجتماع   ی اقتصاد  ی هااز مشارکت مردم در صحنه   ی بهتر  جینتا  رند،یشکل بگ

 شود. پردازند و بار از روی دوش حاکمیت برداشته می طور خودجوش و جمعی به رفع نیازهایشان میبگیرد، مردم خودشان به

  شتر یهرچه ب ارتقای   ی خود را برا  ی هات یو ظرف  خصوصی و معتبر در سطح ملی گردهم آمدندشش سازمان    ،راستا  نیدر ا

 یریگشکل انی ( بانی نام دارندراهبر ی هاسازمانکه ها )سازمان نی. اگرفتندبکار  یاجتماع  ی اریهم ی هاکانونهای فعالیت 

 شدند.  رسالت ی شبکه توسعه اجتماع با عنوان  ی امجموعه 

 ی ها در راستاکانون  نیوارد صحنه شدند تا بتوانند هرآنچه که ا  ارانی تحت عنوان ره  یمختلف  یفعاالن اجتماع  یاز طرف

مند و عالقمند به  های دغدغه سازمان ای از افراد و  افزون بر این، عده سازند.    ایو مه  لیهستند را تسه  ازمندی ن  ناقداماتشا

الحسنه و کارآفرینی اجتماعی(، اقدام به حمایت از اهداف این  توسعه موضوعات این مجموعه )نظیر همیاری اجتماعی قرض 

 های همیاری اجتماعی کردند. مجموعه و نیز کانون

های  سازمان و    حامیان،  رهیاران،  یهای همیاری اجتماع کانون ای شکل گرفت که در آن، چهار رکن  در نتیجه مجموعه

رسالتآفرینی مینقش  راهبری عنوان  نام گرفت که  اجتماعی رسالت  توسعه  این مجموعه، شبکه   واسطه   به  هم  کنند. 

 آن انتخاب گردید.   معنایی و فرهنگی بار و نام، مفهوم بودن نمادین

 تعریف شبکه توسعه اجتماعی رسالت -1

، ارانیره  ،یاجتماع  ی اریهم  کانون  هزاران  شامل  یاجتماع  نیفعال   از  یمردم  ی امجموعه   ،رسالت  یاجتماع  توسعه  شبکه

  یاجتماع توسعه ی الگواز طریق  شان رایزندگ سبکآن هستند که  دنبالی است. این اعضا بهراهبر ی هاسازمان و انیحام

 تی وضع  و   شتیمع   لحاظ   از  هم  و  ی زندگ  تیفی ک  و   نوع   لحاظ  از   هم  را  شانیزندگ بیانی بتوانند  بهبود ببخشند و به   رسالت

 بهتر کنند.  ی ماد

 

 شود:در الگوی توسعه اجتماعی رسالت، بهبود سبک زندگی مردم از طریق سه محور زیر دنبال می



توانند خیلی از مسائل و  مردم با تعاون و همیاری می: همیاری اجتماعی یعنی  یاجتماع   ی ار یتوسعه فرهنگ هم •

نمایند. برطرف  را  خودشان  ا  نیازهای  فعالیت   ،راستا  ن یدر  از  به شکلیکی  شبکه،  در  اصلی  توسعه های  و   گیری 

اختصاص  سازمانها    ایها، روستاها و  محله   ،خانواده ها  ،کشور اعم از مساجد  ی جای در جا  یاجتماع  ی اری هم  های کانون

 یافته است.

ی و خدمات  مال   تبادالت  در  سود  بدون  نابمعنای ابزار تامین مالی  الحسنه به: قرضتوسعه فرهنگ قرض الحسنه •

بانکی است. در این راستا، مدل نوآورانه بانکداری اجتماعی پیاده سازی شده است تا عموم مردم بتوانند از خدمات  

 حضوری و بدون محدودیت جغرافیایی استفاده نمایند.   بانکی شرعی آسان و ارزان به صورت غیر

معنای توسعه کسب و کارهای خرد و خانگی، تولید در روستاها و شهرهای کوچک : بهتوسعه کارآفرینی اجتماعی •

های است. در این راستا، استعدادیابی و تشکیل هسته   تبدیل هر خانه به یک کارخانهو مصرف در شهرهای بزرگ، و  

های کاروکسب )در شهرهای بزرگ( و نیز مدیریت زنجیره ارزش  ی )در روستاها و شهرهای کوچک( و هسته کاروزندگ

 شود.های این مجموعه محسوب میها از اهم فعالیت تولیدات این هسته 

 معرفی اعضای شبکه توسعه اجتماعی رسالت -2

 دسته اصلی زیر قابل تفکیک هستند:  4  اعضای شبکه در قالب

 

 همیاری اجتماعی  های کانون •

خودجوش   یصورتدارند، به   تی هم سنخ  با  ی که به نحو  ی از افراد  یاست که توسط جمع  یتشکل کانون همیاری اجتماعی،  

و استفاده از توان    یاجتماع  ی اریهم قیآن، انجام کارها و حل مسائل ازطر  ی ر یگو هدف از شکل  ردیگیشکل م  یو مردم

عضو( در سراسر کشور    160کانون فعال )با میانگین    000,13  به  تاکنون قریب  آن کانون( است.  ی خود مردم )اعضا  یجمع

های همیاری اجتماعی عضو شبکه  میلیون نفر از مردم کشور در قالب کانون  4شکل گرفته و فعالیت دارند. در نتیجه حدود  

 هستند.

 رهیاران  •

سازی، رهیاری به ها دارند. اهم وظایف آنها عبارت است از گفتمان گیری و ارتقای کانونشکلرهیاران نقشی کلیدی در  

های کار و زندگی، مشاوره، تسهیلگری و پایش  ها، استعدادیابی اعضاء جهت تشکیل هسته اعضاء در شکل گرفتن کانون

 ها.امور کانون

 حامیان  •

هستند  هاسازمان   و  افراد همیاری   هدف  از  کهیی  طریق  از  زندگی  )بهبود  رسالت  اجتماعی  توسعه   اجتماعی،  الگوی 

فعالیت (  اجتماعی  کارآفرینی  الحسنه،قرض  از  نیز  اعضای  و  )نظیر    مختلف  اشکال  به  یاجتماع   ی اریهم  ی هاکانونهای 



های ها، سازمان خصیت حامی )اعم از افراد و ش  7000د. تاکنون بیش از کننیم تیحمااعتباری، فنی، فرهنگی و بازرگانی( 

 اند.آفرینی در این مجموعه پرداخته خصوصی و دولتی( به نقش

 های راهبری  سازمان  •

های اصلی مورد نیاز اعضای گیری شبکه توسعه اجتماعی رسالت هستند و از طرفی پلتفرمهای راهبری، بانیان شکلسازمان 

 : شش سازمان عبارتندکنند. این شبکه را ایجاد و مدیریت می 

و  : یک سازمان مردم الحسنه و کارآفرینی اجتماعیانجمن حامیان فرهنگ قرض - نهاد، غیردولتی، غیرسیاسی 

تاکنون می باشد و در تمام    1393از سال    کشور  وزارت  از  یمل  سطح  در   تیفعال   مجوزغیرانتفاعی است که دارای  

گیری و  سازی در جهت شکلی و گفتمان های کشور در حال فعالیت است. مأموریت اصلی این انجمن، رهیاراستان

میلیون عضو( تحت پوشش این    4کانون فعال )با حدود    000,13های همیاری اجتماعی است و تاکنون  توسعه کانون

از طرفی، باتوجه به استقرار دبیرخانه راهبری شبکه توسعه اجتماعی رسالت در انجمن،     انجمن شکل گرفته است.

 شود. ایی دبیرخانه توسط انجمن انجام میکلیه امورات راهبری و اجر

  است که کلیه   کشور   شعبه  بدون  بانک  نی نخستالحسنه و  اولین بانک خصوصی قرض الحسنه رسالت:  بانک قرض -

بانکداری  ک یزیف  ی جا  کی  در  حضور  به  ازین  بدون  کشور  جامعه  آحاد  به  راالحسنه خود  قرض   خدمات قالب  و در  ی 

میلیون عضو از سراسر کشور داشته و حدود سه و    6الحسنه رسالت تاکنون حدود  بانک قرض دهد.  اجتماعی ارائه می

   به اعضاء اعطا کرده است. %2نیم میلیون وام خُرد با کارمزد  

بنیان، یکی از سه شرکت برتر با مجوز رسمی از سازمان  این شرکت دانش شرکت پردازش اطالعات مالی پارت:   -

پردازد. این شرکت در شبکه توسعه  که با تخصص پردازش اطالعات مالی به فعالیت میبورس و اوراق بهادار است  

سنجی اعضاء و ایجاد فرهنگ اعتماد در بین اعضاء و نیز ارتقاء سواد مالی آنها را به اجتماعی رسالت، موضوع اعتبار

با هدف شناخت ا اعتبارسنجی مرآت« را  تاکنون »سامانه  های همیاری  عضای کانونعهده گرفته است. این شرکت 

 میلیون عضو را تحت پوشش خود قرار داده است. 2اندازی کرده است و تاکنون حدود اجتماعی راه 

: مسئولیت اصلی آن »توسعه کارآفرینی اجتماعی« از طریق توسعه کسب و گروه توسعه کارآفرینی پویش ثمین -

شهرهای کوچک و روستاها، مصرف در شهرهای بزرگ«، کارهای خُرد و خانگی است. از جمله شعارهای آن »تولید در  

باشد. این  « میسازدسازد، بلکه کار پول می پول کار نمی «، » هر عضو، یک مربی«، » هر خانه، یک کارخانه» 

های کار و زندگی« در روستاها  ها و کانونهای »هسته گروه در راستای توسعه کسب و کارهای خُرد و خانگی، فعالیت

 دهد. چک را تحت پوشش قرار می و شهرهای کو

« است. در این راستا، مدیریت تخصصی زنجیره ارزشهمچنین یکی از اقدامات محوری گروه توسعه کارآفرینی ثمین، » 

اعم از )  ارزش محصوالتشان  رهی از مراحل زنج  کی  کاروزندگی در هر  های و کانون  هاهستههای  این گروه، کلیه فعالیت 



کند. تاکنون  ( مدیریت میخدمات پس از فروش  عرضه در بازار و  ،بازاریابی  ه،یمواد اول  نیتأم  ی محصول،طراح تعریف و  

 اند.و تحت پوشش این گروه قرار گرفته  »هسته کار و زندگی« در اقصی نقاط کشور شکل گرفته  000,5حدود  

های شبکه )نظیر سامانه  هبنیان، حسابداری اعضاء و مدیریت سامان: مأموریت اصلی این شرکت دانش شرکت فرداپ  -

همیاری اجتماعی، سامانه کارآفرینی اجتماعی، سامانه حامیان و سامانه بازار اعضاء( است. »سامانه بازار اعضا« یک  

تا اعضاء از طریق آن بتوانند  مهیا کرده است    اعتمادساز  و  منصفانه  ی تقاضا  و   عرضه  بستر تجارت الکترونیک آنالین برای 

راحتی عرضه کنند.  ورد نیازشان را خریداری کنند و از طرفی محصوالت و خدمات خود را بهمحصوالت و خدمات م

  نه یبههایی است که توسط این شرکت در راستای  ترین پلتفرم این بازار، بازار اعضاء نام دارد. این سامانه، یکی از مهم 

  دررا  وجوه حاصل از  فروش     افتی خاطر  از در  یسودگآ   نینهاده ها، عرضه محصوالت  و همچن  نیتأم  ندیفرا  ی ساز

 .ه استدادقرار ءاعضا اریاخت

سازی و مدیریت  های نسل چهارم است و مأموریت اصلی آن، فرهنگ : این دانشگاه از نوع دانشگاهدانشگاه رسالت -

 توسعه اجتماعی رسالت است. دانش )اعم از مستندسازی، آموزش و پژوهش( در شبکه  

 پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی الگوی توسعه اجتماعی رسالت  -3

های مردمی شکل بگیرد تا  دنبال آن است تا بستری برای فعالیتهمانطور که بیان شد، الگوی توسعه اجتماعی رسالت به 

هایی تولید شده  خودشان را بهبود ببخشند. در این مسیر، پلتفرم های خودشان، سبک زندگی  مردم بتوانند با اتکا به ظرفیت 

 شود:عنوان مثال به موارد زیر اشاره میاست تا این اتفاقات با سرعت و سهولت بیشتری رقم بخورد. به

منابع کنند، به  های همیاری اجتماعی اگر در اجرای تصمیماتی که برای بهبود امور خود اتخاذ می اعضای کانون  -

 الحسنه بهره بگیرند. توانند از سازوکار تأمین مالی قرض مالی نیاز داشته باشند، می

 توانند از سازوکار مدیریت زنجیره استفاده کنند. وکارهای خود، میهای کاروزندگی جهت توسعه کسباعضای هسته  -

تلف )اجتماعی، کارآفرینی و ...(  های مخهای همیاری اجتماعی در شناسایی افراد توانمند در حوزه اعضای کانون -

 توانند از سازوکار استعدادیابی یاری بجویند.می

به آخرین روش  - اینکه مردم نسبت  فناوری برای  و  نیاز در منطقه آشنا شوند، ظرفیت ها  دانشگاه  های مورد  های 

 گیرد. رسالت در اختیارشان قرار می 

توانند از همیاری  دگی برای تسهیل توسعه فعالیتهایشان میهای کاروزنهای همیاری اجتماعی و هسته اینکه کانون -

 حامیان شبکه توسعه اجتماعی رسالت )در ابعاد مختلف حمایتی( بهره بجویند.

 

های مردمی قرار گرفته تا آنها هرچه بهتر بتوانند های شبکه توسعه اجتماعی رسالت در اختیار کانون بنابراین تمامی ظرفیت 

 ان بپردازند.به بهبود زندگی خودش



 اجتماعی -پیامدهای فرهنگی

از مهممیارتقای نگرش جامعه محلی:   • ادعا نمود، یکی  اجتماعی در  توان  الگوی توسعه  بهبودهایی که  ترین 

های نهادهای دولتی و  وابستگی صرف به کمکسبک زندگی جوامع رقم زده است، تغییر نگاه و ذهنیت مردم از » 

دانند که برای  « بوده است. مردم در رویکرد جدید، اوالً می های درونی و مردمیظرفیتاعتماد به  « به » ایتوسعه 

رسند که همیاری  هایشان را بشناسند، ثانیاً به این باور و اعتقاد می تغییر و توسعه جامعه خود، باید خودشان و توانمندی 

 کنند.برداری میبهترین نحو بهره های آنهاست و از این سرمایه به و باهم بودن یکی از مهمترین سرمایه 

: یکی از سازوکارهایی که در شبکه توسعه اجتماعی  های سرمایه اجتماعیفعال ساختن بخشی از ظرفیت •

جای « بهشناخت مبتنی بر اعتماد اجتماعیرسالت برای ارتقای سرمایه اجتماعی در حال اجراست، بکارگیری روش » 

ترین عامل اجرایی این روش  « است. نکته قابل توجه اینکه، مهم لی و حقوقیهای ماها و وثیقهضمانتاستفاده از » 

 در هر منطقه، معتمدان محلی هستند. 

: در ارتباط با توسعه کارآفرینی اجتماعی، روستاها و شهرهای مهاجرت معکوس به روستاها و شهرهای کوچک •

جرت ساکنان این مناطق به شهرهای بزرگ، نبود  ها قرار گرفتند. چراکه دلیل عمده مهاکوچک هدف اصلی این فعالیت

تواند به ارتقای سطح گیری اشتغال پایدار در این مناطق میشغل پایدار و پایین بودن سطح رفاه و امکانات بود. لذا شکل

 .منجر شودشان معاش و رفاه مردم و بازگشت برخی از مهاجران به زادگاه 

اقدامات جدی صورترسالت آسمانی • از  ارتقای  گرفته در شبکه توسعه اجتماعی رسالت، جهت  : یکی  دهی و 

ها در راستای برگزاری رویدادهای آئینی )نظیر مراسم اربعین و عاشورا و ...(، همیاری  های اجتماعی اعضای کانونهمیاری 

ها و  م باالی حمایت باشد. حجهای امور خیر و... میدیدگان بالیای طبیعی )نظیر سیل، زلزله و ...(، برپایی پویش حادثه 

 و... شایان توجه بوده است.  1398های اربعین و عاشورا و نیز حادثه سیل فروردین های مردمی در موکب همیاری 

مولد، کاهش  های اجتماعی مناطق روستاییکاهش آسیب  • و  اشتغال جمعیت جوان  افزایش  است  بدیهی   :

 سرقت و... در منطقه را در پی دارد.های اجتماعی ناشی از بیکاری نظیر اعتیاد، آسیب 

برکات تشکیل هسته خانواده  ان ی بن  م یتحک  • از  یکی  به :  اعضای خانواده  نزدیک شدن  بیشتر  های کاروزندگی، 

 های خانوادگی و در نتیجه تحکیم بنیان خانواده است.یکدیگر و تقویت عُلقه

 پیامدهای اقتصادی و مالی 

توسعه اجتماعی رسالت توسط این   : از جمله اتفاقات شیرینی که در شبکه کارآفرینیزایی و توسعه  اشتغال  •

وکار خُرد و خانگی و تولید محصول  های کاروزندگی با هدف کسبگیری هسته نشیند، شکل های مردمی به ثمر میتشکل

 تا:  دنبال آن استدر محیط خانه است. الگوی توسعه اجتماعی رسالت در موضوع کارآفرینی به 

 مردم روستاها و شهرهای کوچک در دیار خود بمانند و مهاجر شهرهای بزرگ دیگر نشوند.  -



 روستاها و شهرهای کوچک تولیدکننده باشند و شهرهای بزرگ مصرف کننده تولیدات آنها  -

 مانای باشد برای تولید محصوالتی شایسته مردم ایرانهر خانه در روستا و شهر کوچک، کارخانه -

 ین مناطق، کارآفرینانی صاحب ایده و حرف باشند برای کشورمان و دنیا   جوانان ا -

 اعضای خانواده، در کنار یکدیگر و در محیط خانواده کاروزندگی را تجربه کنند.  -

هزار هسته کاروزندگی در روستاها و شهرهای مختلف شکل گرفته است. هر هسته کاروزندگی عموماً   5در این راستا، حدود  

های شود که در محیطی از خانه خود به تولید محصولی مشغول هستند. اعضای هسته یک خانواده تشکیل میاز اعضای  

شوند های همیاری اجتماعی، استعدادیابی میکاروزندگی، افرادی توانمند و عالقمند به کارآفرینی هستند که از دل کانون

شوند تا مهیای  نظر، مهارت افزایی و توانمندسازی می   و از طریق گروه توسعه کارآفرینی ثمین در رشته تخصصی مورد

 آفرینی در جامعه شوند.نقش

الحسنه رسالت، بانکداری بدون  : بانک قرض الحسنهقرض  یرحضور یبه خدمات غ عمومی    ی دسترسافزایش   •

شعبه و بانکداری اجتماعی را در محوریت اقدامات خود قرار داده است که در نتیجه باعث شده تا مردم در اقصی نقاط 

سادگی بهره مند شوند. همچنین سازوکار اعتبارسنجی  به  خدمات غیرحضوری بانککشور بدون هیچ دردسری از  

توسط شرکت   تسهیالت  اجراشده  دریافت  به  با کمترین مسأله، نسبت  افراد  تا  است  باعث شده  پارت،  مالی  پردازش 

الحسنه، خدمات آسان، ارزان و شرعی  الحسنه اقدام کنند. مجموع این اتفاقات باعث شده است تا در زمینه قرض قرض 

 برای مردم مهیا شود.

 

های اعطای تسهیالت هدفمند  از آسیب  یکیالحسنه در مقاصد موردنظر:  هدایت مصارف تسهیالت قرض •

رسانند. سازوکار حسابداری اعضاء  الحسنه آن است که برخی از متقاضیان، آن را در مقاصد مورد نیاز به مصرف نمی قرض 

در شرکت فرداپ و سامانه اعتبارسنجی، کمک شایان توجهی به تخصیص هدایت تسهیالت واریزی به اهداف مورد نظر  

 نموده است.

پایین بودن و :  خانوار   رفاه و سطح    درآمدء  ارتقا • از روستاها به مناطق شهری،  افراد  از دالیل مهاجرت  یکی 

های  باشد. سازوکارهای کاروزندگی توانسته است، سطح درآمدی و رفاه اعضای هسته ناپایداری سطح درآمدی آنها می

 کاروزندگی را تا سطح مناسبی ارتقاء دهد. 

 

برای رشد:  سرمایه  • درونگذاری جامعه محلی  مزایای رشد  از  فعالیکی  بر  مبتنی  های  شدن ظرفیت  زا که 

دنبال آن هستند تا  گیرد این است که افراد جامعه، به دلیل حس هویت و وابستگی به منطقه، بهجامعه محلی شکل می

 یشتری بجویند. ای مختلف بهره بهای خودشان برای اجرای اقدمات توسعهاز سرمایه 

 



الگوی توسعه اجتماعی رسالت در راستای توانمندسازی مالی  ارتقای سواد مالی اعضاء:   • از اقداماتی که  یکی 

های مالی افراد است. در همین راستا، شرکت پردازش مالی پارت، ارتقای  اعضای شبکه بر آن تأکید دارد، افزایش آگاهی

ظر قرار داده است؛ از جمله این اقدامات، چاپ کتبی با محتوای سواد مالی برای سواد مالی اعضاء را در اقدامات خود مدن

 کودکان است.

های  در الگوی توسعه اجتماعی رسالت، اعتقاد بر این است که اعضای هستهارتقای سواد کسب و کار اعضاء:   •

محصوالت خود را با کیفیت و قیمت    های یک کارآفرین اشراف داشته باشند تا بتوانندکاروزندگی باید به تمام توانمندی 

کننده برسانند. در همین راستا، سازوکار مدیریت زنجیره ارزش توسط »گروه توسعه کارآفرینی  مطلوب به دست مصرف 

ثمین« بکار گرفته شده است تا بتواند عالوه بر پشتیبانی آنها در هر مرحله زنجیره ارزش، به توانمندسازی آنها در هر  

 وکار بپردازد. ی کسب هایک از تخصص 

 محیطی مالحظات زیست

با توجه به اینکه در این رویکرد، فعاالن اقتصادی و اجتماعی جامعه محلی وارد میدان  پایداری محیط زیست:   •

گذاری  سرمایه دنبال  بوم محلی خود دارند، بهشوند و از طرفی این افراد دلسوزی بیشتری برای محیط اجتماعی و زیست می

دنبال داشته باشد. در  محیطی را برای منطقه بههایی هستند که کمترین آسیب اجتماعی، اقتصادی و زیست در پروژه 

بر( که الگوی توسعه اجتماعی رسالت برای مناطقی وکارهای خانگی غیرکشاورزی )غیر آب توان به کسبهمین زمینه می

 هاد داده است، اشاره کرد. که مشکالت تأمین منابع آب دارند، پیشن

 مالحظات فناوری

: با بکارگیری این پلتفرم، اعضای  بکارگیری تجارت الکترونیک آنالین در فرایند عرضه و تقاضای اعضاء •

های کاروزندکی قادرند محصوالت مورد نیاز خود را با سهولت و هزینه کمتری خریداری نموده و از آن  ها و هستهکانون

 را با کیفیت و قیمت مطلوبی به مصرف کننده در سراسر کشور عرضه کنند. طرف تولیدات خود 
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