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 چکیده

 های اجتماعیآسیب و برخی مسائل حل راهکارهای از یکی و مأموریتی اجتماعی عنوان به کارآفرینی اجتماعی توسعه به امروزه

 های فرصت ایجاد و اقتصادی سبب توسعه مستقیمی بر کاهش بیکاری دارد؛ازسوی دیگر، و مثبت تأثیر کارآفرینی .شود می توجه

 کارآفرینی وضعیت بررسی هدف با مقاله حاضر .شود جامعه فرهنگی و اجتماعی وضعیت بهبود تواند باعث می و شود می شغلی

 به توجه اجتماعی واثرات آن بر روی اشتغال و توسعه اقتصادی با تمرکز براستان های کرمانشاه و کردستان انجام گرفته است. با

 جامعه وجود فرصت های شغلی برای افراد   عدم و بیکاری در این استان ها ریشه اجتماعی های آسیب و مسائل از بسیاری اینکه

کاهش دهد.لذا این  را هاآن و قرارداده الشعاع تحت را هااین آسیب زیادی حد تا تواند می اجتماعی کارآفرینی مقوله به توجه دارد،

به کمک کارآفرینی اجتماعی نتایج و راهکارهایی را برای مقاله قصد دارد با بررسی مسائل و مشکالت موجود در این استان ها 

 زایی مطرح کند.رشد وتوسعه اقتصادی و اشتغال

 کارآفرینی، کارآفرینی اجتماعی، توسعه اقتصادی،... های کلیدی:واژه
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 مقدمه

ها تغییرات زیادی به ژهواژه کارآفرینی بیش از دو قرن نیست که در ادبیات مدیریت و اقتصاد وارد شده و مانند سایر وا

های اقتصادی تبلور یافته و به عنوان عامل اصلی ایجاد است. کارآفرینی ابتدا در نظریهخود گرفته و از رشد تکاملی برخوردار بوده

است)احمدپور ثروت و یا ارزش اقتصادی شناخته شده و از قرن پانزدهم تا کنون، در کانون مکاتب مختلف اقتصادی قرار داشته

 (. 3131داریانی، 

ی کارآفرینی و در کنار کارآفرینی سازمانی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته، کارآفرینی مبحث جدیدتری که در عرصه

تواند نقش مهمی در رفع مشکالت اجتماعی ایفا کند. این نوع اجتماعی است. این مقوله در صورتی که در جامعه نهادینه شود می

دارد و اجتماعی(، منفعت موسسه اجتماعی را با تصویری از انضباط، نوآوری و وابستگی اجتماعی بیان می کارآفرینی)کارآفرینی

های خالقانه برای حل مسائل اجتماعی را ریشه در تعامالت انسانی و روابط اجتماعی بشری دارد. کارآفرینان اجتماعی نگرش

های خاص خود؛ یعنی عامالن تغییر در بخش اجتماعی، پذیرش یبرند و دارای ویژگکار میجهت ایجاد ارزش اجتماعی به

های جدید به وسیله منابع درسترس که در نهایت به ماموریت برای ایجاد و بقای ارزش اجتماعی، شناسایی و ترغیب فرصت

 (.3133گردد، هستند)طالبیان، سازی اجتماعی و بقا موسسه اجتماعی منجر میارزش

ی دنیا با گذشته به طور اساسی تفاوت دارد. توسعه پایدار امروز بر پایه نوآوری و خالقیت و استفاده امروزه ساختار اقتصاد

از دانش استوار است. توسعه کارآفرینی اجتماعی در کشور ضمن فراهم آوردن زمینه رشد و توسعه پایدار، مسائل و مشکالت 

آموختگان دانشگاهی و معضل بزرگ انبوه بیکاران را مرتفع خواهد انشجاری ازجمله فقر، نابسامانی اجتماعی و فرهنگی، بیکاری د

جانبه کرد. در واقع کارآفرینی اجتماعی که به معنی فرآیندی نوآورانه برای ایجاد ارزش اجتماعی است پایه و اساس توسعه همه

ای در رشد و توسعه اقتصادی، ستهدهد کارآفرینی اجتماعی نقش شایسته و بایشود. مطالعات و تحقیقات نشان میمحسوب می

 اشتغالزایی پایدار، توسعه عدالت، کاهش فقر،درآمد ملی و حل مشکالت جامعه دولت و بخش عمومی دارد. 

ها کرمانشاه و کردستان(، این مقاله ضمن تعریف های غرب کشور) تاکید ویژه بر استانبا توجه به وضعیت اقتصادی استان

اعی و عوامل موثر برآن، تاثیر کارآفرینی اجتماعی بر رشد و توسعه اقتصادی را با تاکید بر این جامعی از کارآفرینی اجتم

 های کشور بررسی خواهدکرد.استان

 

 مبانی نظری

 (.Cochran , 1968( به معنی متعهد شدن نشات گرفته است )Entreprendreواژه کارآفرینی از ریشه فرانسوی )

ر محیطها و مجموعه های مختلف اتفاق می افتد و طی آن، تغییرات در سیستم اقتصادی از طریق کارآفرینی فرایندی است که د 

نوآوریهای افرادی که به فرصتهای اقتصادی واکنش نشان می دهند، رخ می دهد که این باعث ایجاد ارزش فردی و اجتماعی 

 (.3Echols, 199خواهد شد )

های یرانتفاعی نوآورانه، دربرگیرنده اهداف اجتماعی است. تاسیس بانککارآفرینی اجتماعی عالوه بر کسب وکارهای غ

توان در زمره های ترکیبی که مرکب از عناصر انتفاعی و غیرانتفاعی هستند، را میغیرانتفاعی توسعة اجتماعی و تأسیس سازمان

میشود و در آن کسب وکارهایی برای آموزش خانمان دایر همچنین، مراکزی که برای افراد بی این نوع کارآفرینی بازشناسی کرد.

 (.dees ,1998شوند)بندی میشود، نیز در این دسته از نهادها طبقهو استخدام آنها ارائه می

پناهان پاسخ های جدید کسب وکار به نیاز محرومان و بیسازی مدلکارآفرینان اجتماعی تصمیم دارند از طریق تعریف و پیاده

ترین هدف کارآفرینی (. مهم3131های اقتصادی پیوند برقرار کنند)مقیمی ، ی خیرخواهانه و فعالیاتهاگویند و بین کوشش

اجتماعی توجه به یک انگیزه اجتماعی، مانند بهبود انسجام اجتماعی، مبارزه با فقر، دفاع از حقوق بشر و یا ارتقای خدمات 

 (.trivedi , 2010بهداشتی و درمانی است)

 ( :Martin & Osberg , 2007اجتماعی، سه وضعیت به شرح زیر قابل شناسایی است ) برای کارآفرینی

شود، در ها میشناسایی تعادلی پایدار اما ناعادالنه که موجب محرومیت، به حاشیه رانده شدن و یا ناراحتی بخشی از انسان -3

 خ دهند.توانند نیازهای خود را در سطح مناسب پاسها نمینتیجه این دسته از انسان



  

شناسایی یک فرصت که دراین تعادل ناعادالنه، ارزش اجتماعی را گسترش دهد و موجب الهام، خالقیت، عملکرد مستقیم،  -2

 که از طریق آن شرایط پایدار اما ناعادالنه موجود به چالش کشیده شود.شجاعت و بردباری شود؛ به طوری

اند و یا ایجاد نظم یا کمبودهایی شود که گروه خاصی با آن مواجههای بالقوه ایجاد تعادلی که موجب از بین رفتن نقص -1

 ای بهتر برای گروه هدف و حتی کل جامعه منجر شود.طبیعی، پایدار، باثبات، جدید و اطمینان بخش به آینده

جای افزایش عی بههای کارآفرینی اجتماعی این حقیقت وجو دارد که انگیزه زیربنایی کارآفرینی اجتمادر مبانی نظری و تعریف

های شخصی، خلق ارزش اجتماعی است. محرک اصلی کارآفرینی اجتماعی مسئله اجتماعی است که ثروت سهامداران و منفعت

باید رسیدگی و حل شود. بنابراین شکل سازمانی این نوع کارآفرینی نیز باید بتواند به طور کارآمد منابع را برای حل آن مسئله 

 Moizerهای غیرانتفاعی، دولتی و تجاری مشاهده کرد ) توان در بخشهای کارآفرینی اجتماعی را میمونهبسیج کند. درواقع ن

& Tracey , 2010;Trivedi ,2010) 

 

 انواع کارآفرینی اجتماعی

 بندی شده است:کارآفرینی اجتماعی به سه نوع دسته

ن و به منظور ایجاد دستاوردهای مثبت اجتماعی بر هر فعالیت اقتصادی که به طور روش کارآفرینی اجتماعی یکپارچه: -3

 آید.شمار میها و نیازهای اجتماعی طراحی شده باشد، کارآفرینی اجتماعی یکپارچه بهی ارزشپایه

هر فعالیت اقتصادی که در یک سازمان و یا نهاد غیرانتفاعی انجام شود تا به وسیله آن کارآفرینی اجتماعی توزیع مجدد:  -2

بخشی به آن استاده کنند، ازنوع تفسیر مجدد ها و یا افزایش درآمدها و تنوعهای موجود برای کاهش هزینهها و فرصتیاز توانای

 است.

های اقتصادی خود به طور هرگاه یک سازمان یا نهاد غیرانتفاعی بخش نوینی را برای فعالیت کارآفرینی اجتماعی مکمل: -1

های بخش غیرانتفاعی خود را تامین کند، مبادرت به کارآفرینی اجتماعی مکمل رسمی تاسیس کند تا از منافع آن هزینه

 (.3131میری، است)علیکرده

 

 ویژگی کارآفرینان اجتماعی

ی کارآفرینی به آن است به شش ویژگی ایی که به حق به عنوان منبعی که بیشترین مراجعه در حوزهجرج دیز در مقاله

 کند که به شرح زیر است:اره میی کارآفرینان اجتماعی اشعمده

 ها عامالن تغییر در بخش اجتماعی هستند؛آن -3

 کنند؛برای خلق و نگهداری ماموریت اجتماعی ارزش تعریف می -2

 های جدید برای رسیدن به هدف هستند؛گیری فرصتاین افراد مجدانه در پی کشف و پی -1

 کنند؛و انطباق می ها به طور مداوم خود را درگیر فرآیند نوآوری، یادگیریآن -4

 کنند؛باکانه و بدون محدود شدن توسط منابع دردسترس، فعالیت میها بیآن -1

 (. Dees, 2001کارآفرینان اجتماعی نسبت به مخاطبان خود پاسخگو هستند )  -6

 

 تفاوت کارآفرینی اجتماعی و اقتصادی

دم آن است که معنای ضمنی لغت ))اجتماعی(( های میان کارآفرینی و کارآفرینی اجتماعی اولین قبرای شناسایی تفاوت

را مدنظر قرار دهیم، چراکه در واقع این لغت وجه تمایز دو نوع از کارآفرینی بوده و بدان معناست که میان اجتماعی و 

 (.Nicholls,2006غیراجتماعی بودن فعالیت تفاوت وجود دارد)

شود. در است که در راستای پیشبرد اهداف اجتماعی انجام می هاییبراین اساس کارآفرینی اجتماعی در برگیرنده فعالیت

اهداف اجتماعی حضور بیش از یک فرد مطرح است و منافع به گروه یا جمعی از افراد خواهد رسید. در بیشتر مباحث مربوط به 



  

ل کارآفرینی اجتماعی تمرکز بر فرآیندی است که طی آن رفتارهای خاصی برای تعقیب اهداف اجتماعی شک

 (.Bielefeld,2008گیرد)می

 اند:بوش و مک گئوریک براساس دو تعریف زیر کارآفرینی اجتماعی را از کارآفرینی سنتی متمایز کرده

کنند، از مواد های غیر انتفاعی کمک مالی میهرچند کارآفرینان سنتی نیز رفتارهای اجتماعی دارند، به طور مثال سازمان -

ها آمیز دارند، اما رفتار آنزیست آسیب نرساند و با کارمندانشان رفتاری احترامکنند که به محیطیهایی استفاده ماولیه و روش

ها تنها به صورت غیرمستقیم با مسائل اجتماعی ارتباط دارد. کارآفرینان اجتماعی متفاوت هستند زیرا راهبردهای درآمدزایی آن

کنند که از نظر جسمی، ها افرادی را استخدام میست. به عنوان مثال آنشان گره خورده ابه طور مستقیم به اهداف اجتماعی

کنند که پاسخگوی مشکل اجتماعی گروه خاصی محوری تولید می-روحی یا مالی در مضیغه هستند و یا محصوالت ماموریت

 است.

ها در تولید سود برای وانایی آنشوند و موفقیت یا شکست کسب و کارشان با تکارآفرینان اقتصادی با نتایج مالی سنجیده می -

شود. در مورد کارآفرینان اجتماعی هرچند سودآوری همچنان یک هدف است، اما تنها هدف نیست و صاحبان سهام تعریف می

 (.Boschee , McClurg ,2003شود)گذاری میها دوباره در راه ماموریت اصلی سرمایهسود آن

 

 ینقش کارآفرینی در رشد و توسعه اقتصاد

 قابلیت تطبیق که باشند موفق اقتصادی چنین در توانند می کشورهایی لذا .است سریع تغییرات امروز، اقتصاد بارز ویژگی

 و صنعت که توسعه یابیم درمی باشیم، داشته اقتصادی توسعه نظریات تاریخی سیر بر نگاهی اگر .باشند داشته را تغییرات این با

 هیچ نوآوری، و علم پیشروان صف در گرفتن قرار بدون و ها است نوآوری خلق و ها ایده تغییر بر مبتنی جامعه اقتصاد در پیشرفت

 .بود نخواهد موفق توسعه مسیر سریع پیمودن در کشوری

بر  مبتنی اقتصادی نظام در .است کارآفرینی برساند، مقصود این به را ما تواند می که ابزاری بارزترین که است طبیعی

 .شوند محسوب می توسعه اصلی عوامل از و اقتصادی بنگاه یک اصلی های سرمایه ایده، و فکر صاحبان و وآورانن کارآفرینی،

 رشد روبه در کشورهای توسعه های شاخص از یکی امروزه و دارد تنگاتنگی رابطه اجتماعی و اقتصادی توسعه با کارآفرینی

 در دولتها از جامعه، بسیاری اقتصادی رشد و پیشرفت روند در کارآفرینان ویژه جایگاه و نقش دلیل به .شود می محسوب

 جامعه از افراد شماری دستاوردهای تحقیقاتی، از برداری بهره و امکانات حداکثر با کنند می تالش پیشرو و یافته توسعه کشورهای

 (1387همکاران، و نعیمی( کنند هدایتکارآفرینانه  فعالیتهای و کارآفرینی آموزش به هستند کارآفرینی های ویژگی دارای که را

 فرهنگی، و اجتماعی فقر، نابسامانی جمله از جاری مشکالت و مسائل توسعه ، و رشد زمینه آوردن فراهم ضمن آفرینی کار توسعه

 به یازن اجتماعی توسعه و رشد به دستیابی .خواهد کرد مرتفع را بیکاران سایر انبوه معضل و دانشگاهی آموختگان دانش بیکاری

  (.3131شعبانیان، (است راهبردها این ترین اجرایی از یکی آفرینی کار .دارد بخش اثر راهبردهای اجرای و تدوین

 ظرفیت مستلزم مابه ویژه منطقه غرب از جمله استان های کرمانشاه و کردستان کشور در توسعه که است این امر واقعیت

 که شود می افرادی پرورش به منجر امر این .است جامعه فرهنگی و اجتماعی دی،اقتصا مختلف بخش های در آفرینانه کار سازی

 نوآوری، با و دهند توسعه را موجود های ظرفیت کنند، ایجاد نوین کارهای و کسب جامعه مختلف بخش های در توانند می

 حداکثر جامعه در بالقوه های ظرفیت از مهم، هدف این تحقق صورت در .دهند کاهش را عمومی بخش و جامعه، دولت مشکالت

این  در زندگی به امید و نشاط زندگی کیفیت پایدار، توسعه اجتماعی، رفاه و عدالت اشتغالزایی، و آمد خواهد عمل استفاده به

 معضل رفع .است افزایش یافته دانشگاهی آموختگان دانش بیکاری رشد که دهند می نشان ها بررسی .دارد دنبال به را مناطق

 توسعه و سو یک از ها همه رشته آموختگان دانش و دانشجویان به آفرینانه کار های مهارت آموزش با آموختگان دانش اریبیک

 این از .بود خواهد ممکن دیگر از سوی موجود های رشته دروس سایر کنار در آفرینی کار جدید های گرایش و ها رشته انواع

 به .داشت خواهند بر گام بیکاران سایر اشتغال برای ایجاد و کار و کسب تاسیس سوی به آموختگان دانش از بیشتری تعداد طریق

 فقر، جمله از جاری مشکالت و ،مسائل و توسعه رشد زمینه آوردن فراهم ضمن کشور در آفرینی کار توسعه با دیگر عبارت

 از استفاده .شد خواهد مرتفع نیز بیکاران سایر انبوه دانشگاهی معضل آموختگان دانش بیکاری فرهنگی، و اجتماعی نابسامانی



  

 و بخشها همه در نیاز این.دارد نیاز جامعه در آفرین کار و نوآور افراد خالق، وجود به پیشرفته فناوری توسعه و موجود های ظرفیت

 همان( است ضروری فاین اهدا به دستیابی و این نیازها تامین برای کار آفرینی توسعه بنابراین .است ملموس و مشهود ها رشته

 .)منبع

 اما در رابطه با تاثیر کارآفرینی بر رشد اقتصادی آدرچ و توریک معتقد هستند سه مسیر برای بیان این تاثیرگذاری وجود دارد:

 کانال اول: ایجاد سر ریز دانش

ز طریق رشد دانش میسر در نظریه های نوین رشد، زمانی که اقتصاد به حالت پایدار دست یابد، رشد درآمد سرانه تنها ا

خواهد بود و این امر، منجر به ظهور تکنولوژی های تولید کاراتر با بهره وری بیشتر می گردد. رومر در فرمول بندی جدید خود از 

(، انباشت و سر ریز دانش را مبنای زشد درون زای یک اقتصاد می داند. وی در درجه اول دانش را به عنوان سر 3836رشد )

 سطح انباشت سرمایه ، و سپس سر ریزی از انباشت دانش می داند.ریزی از 

 کانال دوم: افزایش رقابت

افزایش تعداد بنگاه ها نه تنها موجب افزایش رقابت در اتخاذ ایده های جدید می شود، بلکه رقابت بیشتر بین بنگاه ها، 

 ص جدیدی تخصص دارند.سبب تسهیل ورود بنگاه های جدیدی می شود که در زمینه تولید محصول خا

کارافرینان از طریق افزایش رقابت، بهره وری را افزایش می دهند. آنها از طریق معرفی گونه های محصوالت و خدمات موجود در 

بازار، دانش ما را افزایش می دهند. درنتیجه، انتخاب بهترین ترکیب های بازار محصول میسر می شود. در این  فرایند، سر 

 نقش مهمی را بازی می کنند. ریزهای دانش

 کانال سوم: ارائه تنوع و نوآوری 

(، مفهوم کارافرینی را در قالب نواوری، به عنوان نقش کلیدی در پیشبرد توسعه 3833شومپیتر در مطالعات اولیه خود )

ی در حال تعادل و ایجاد فرصت اقتصادی، وارد کرد.فعالیت های نواورانه کارافرینان با ایجاد اختالالت ثابت به یک سیستم اقتصاد

(. در تنظیم تعادل، نواوری های دیگری ایجاد 31:ص3842ها برای منافع اقتصادی،روند تخریب خالق را به جلو می برد)شومپیتر،

شده و کارافرینان بیشتری وارد سیستم اقتصادی می شوند. به این ترتیب، نظریه شومپیتر پیش بینی می کند، افزایش تعداد 

رینان منجر به افزایش رشد اقتصادی می شود. مطابق نظریه شومپیتر، در جریان پیشرفت ادبیات اقتصادی تجربی، نواوری به کاراف

 عنوان یک منبع رشد اقتصادی شناخته شده است.  

 

 پیشنه تحقیق

 مطالعات داخلی:

ی اجتماعی به بررسی وضعیت زنان ایی تحت عنوان توانمندسازی مبتنی بر کارآفرینمهدی کرمانی و همکاران در مقاله -

اند. بعد از سرپرست خانوارهای فقیر در شهر تهران پرداخته و به کارآفرینی اجتماعی به عنوان راهکاری موثر برای آن تاکید کرده

آن تدوین ی مرکزی تحقیق، مدل پارادایمی متناظر با شناسایی )) توانمندسازی مبتنی بر کارآفرینی اجتماعی (( به عنوان پدیده

خواه، نیروی انسانی تواتمند، ساختار سازمانی انعطاف دست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که مدیریت تحولشد. نتایج به

ی مذکور هستند. همچنین سه پیامد ترین شرایط علی موثر بر پدیدهی کارآفرینی مهمایی و روحیهپذیر، حاکمیت اخالق حرفه

است )مهدی کرمانی و ذکور توانمندسازی مقتصدانه، توانمندسازی باثبات و توانمندسازی متقابل بودهی ماصلی رخداد پدیده

 (.3184همکاران، 

ایی با عنوان بررسی نقش کارآفرینی در رشد اقتصادی و توسعه پایدار، تعاریفی از مفاهیم دیوساالر و بزرگی در مقاله -

رئه کرده و سپس با توجه به مبانی نظری به نقش کارآفرینی در رشد اقتصادی و کارآفرینی، توسعه اقتصادی و توسعه پایدار ا

ترین آثار توسعه کارآفرینی، افزایش نوآوری، ارتقای سطح فناوری، کنند که مهمتوسعه پایدار پرداختند. نتایج این تحقیق بیان می

تواند افزایش ثروت ملی و رشد ست؛ که در نتیجه میافزایش اشتغال، تولید دانش فنی و تولید وتوزیع درآمد در سطح جامعه ا

 (. 3183اقتصادی جامعه را دربرداشته باشد )دیوساالر و بزرگی،



  

اند و به ها، فرآیند ظهور ابتکارات کارآفرینی اجتماعی را مطالعه کردهی برخاسته از دادهیادگار و همکاران با استفاده از نظریه -

ی کارآفرینی اجتماعی و وضعیت بازارهای اجتماعی به عنوان شرایط محیطی در فرآیند ایجاد این نتیجه رسیدند که محیط نهاد

توان از رویکرد نهادی برای درک بهتر پیچیدگی این پدیده ی اجتماعی اثرگذار هستند؛ ازاین رو میهای کارآفرینانهسازمان

 (.3181استفاده کرد )یادگار و همکاران، 

 

 مطالعات خارجی:

ن یمی در تحقیقی کیفی و با روش پدیدار شناسی، به بررسی و توصیف اقدامات یکی از کارآفرینان مشهور نیجریه به کمی اگا -

هایی به منظور آموزش هنرهای مختلف است. مدل کارآفرینی اجتماعی نایک دربرگیرنده کارگاهنام نایک دیویس اکاندی پرداخته

است. های سنتی و غیره به ویژه برای زنان فقیر بودهبافی، رقصبافی، پارچه، فرشسنتی همچون کار با فلز، کار با چوب، طراحی

برداری از امکانات ها امکان بهرهآموزان است؛ به نحوی که آنهای ثانوی از مهارتیکی ازنقاط قوت مهم کار نایک در پشتیبانی

های فرعی و نیز عرضه و فروش تولیداتشان در شتریهای خود، انجام برخی سفارشات مزیرمجموعه وی برای برگزاری کارگاه

 (.2132یابند )کمی اگان یمی، های اورا میگالری

ی مثبت آن مربوط به ویژگی ی منفی و مثبت بوده که جنبهمارتین و آزبرگ  معتقدند که کارآفرینی اجتماعی دارای دوجنبه -

های جدید های جدید و ایجاد ترکیبی به دنبال کشف و شکار فرصتکارآفرینی اجتماعی است؛ که درونی و ذاتی بوده و با نوآور

شود. در رویکرد قبلی و اولیه ی منفی آن به رویکرد قبلی یعنی مبانب کارآفرینی مربوط میهای موجو بوده و جنبهاز واقعیت

ه با هدف کسب درآمد و حداکثرسازی های اقتصادی توجه شده و هرنوع فعالیت کارآفرینانها و کارکردها، اقدامصرفا به فعالیت

شود ) شکنی در مفاهیم، تعاریف و مبانی کارآفرینی محسوب میشد. بنابراین کارآفرینی اجتماعی نوعی سنتسود معنی می

 (.2113مارتین و آزبرگ، 

ایی یا تمرکز بر هفت های توسعهیارون و ددوایک به دنبال ابزاری برای ارزیابی و سنجش میزان توانمندسازی حاصل از برنامه -

های مورد اند. براساس نتایج حاصل از این تحقیق هرچند برنامهبرنامه اصلی تامین اجتماعی و مبارزه با فقر در بنگالدش بوده

نفع در حد اندکی است؛ اما دراغلب موارد این اثرات برای زنان ذیبررسی اثراتی را در زمینه توامندسازی اقتصادی زنان داشته

 (.2113ه است ) یارون و ددوایک، بود

 

 های کرمانشاه و کردستانبررسی وضعیت بیکاری در استان

 باشد:براساس اطالعات به دست آمده از مرکز آمار ایران اطالعات اقتصادی دواستان کرمانشاه و کردستان به شرح زیر می

 
نرخ رشد  جمعیت استان

 جمعیت

نرخ رشد 

 بیکاری

نرخ مشارکت 

 اقتصادی

  باسوادی نرخ

  .76.. 4374 5373 37.3 5463941 کردستان
  257.4 3671 5.79 3796 .564144 کرمانشاه

 

های طور که از جدول باال مشخص است وضعیت بیکاری در دواستان ذکر شده بحرانی است وطبق آمار موجود استانهمان

 کاری دارا هستند.کرمانشاه و کردستان به ترتیب رتبه یک و دو در کشور را در شاخص بی

رویه و ها، واردات بیتوان به تحریماما درمورد دالیل بیکاری در این دو استان موارد زیادی ذکر شده است که از جمله آن می

حمایت نکردن از تولید و صنعت داخلی، رشد جمعیت در طول سی سال گذشته و عدم تمهیدات کافی برای انتقال، رشد پایین 

های دولتی و مهاجرپذیری اشاره کرد. لذا کارآفرینی و به طور خاص کارآفرینی تعداد دانشجویان، اشباع دستگااقتصادی، افزایش 

ها ها باشد. درادامه به این ویژگیتواند عاملی در جهت بهبود وضعیت اشتغال در اینگونه استانهایی که دارد میاجتماعی با ویژگی

 اشاره خواهد شد.



  

 بحث و نتیجه

ها بیشتر از گذشته و تحوالت در سراسر جهان امروز باعث شده است که کارآفرینی بیش از پیش اهمیت یافته و سازمان دگرگونی

 نیازمند نوآوری و کارآفرینی برای تطبیق با شرایط جدید باشند.

های شتر با کارها و فعالیتها و رفتارهایی شبیه به کارآفرینان اقتصادی دارند بیدر این راستا کارآفرینان اجتماعی که ویژگی

دست آمده کننده ارتباط داشته و برای حل مشکالت اجتماعی تصور و بینش مطلوبی دارند. ازجمله نتایج بهدلسوزانه و حمایت

مربوط به توسعه کارآفرینی اجتماعی افزایش نوآوری، ارتقای سطح فناوری، افزایش اشتغال، تولید دانش فنی و تولید و توزیع 

 در سطح جامعه است. درآمد

با توجه به تاکید مقاله بر وضعیت اقتصادی دو استان کرمانشاه و کردستان و نظر به اینکه وضعیت بحرانی بیکاری و عدم وجود 

 ها با کارآفرینی اجتماعیها است، لذا با آموزش و آشنایی افراد وخانوادههای بارز این استانشغل اداری برای تمام جوانان از ویژگی

 های مذکور برداشت.توان گامی موثر در جهت بهبود وضعیت اقتصادی استانمی

 های زیر مطرح است:براین اساس پیشنهاد

باشند و های بیشتری داشتههای کارآفرینی اجتماعی به طوری که افراد در قالب گروه بتوانند فعالیتها و انجمنایجاد شبکه -

 زایش یابد.های آنان افدامنه تاثیرگذاری فعالیت

که سرمایه های مذهبی و جزآنهای همساالن و هیئتها وشوراهای محلی، تشکیل گروهتشکیل اجتماعات محلی مانند انجمن -

 اندیشی در محالت برگزار شود.باشند، تقویت شوند و جلسات هماجتماعی مهمی می

طالع رسانی به آحاد مردم توجه جدی شود. بدین های اجتماعی در ناآگاهی مردم است؛ به آموزش و اریشه بسیاری از آسیب -

های های سنی مختلف در محالت برگزار شود. تشکیل کارگاههای مختلف و برای گروههای آموزشی در زمینهمنظور کارگاه

هایی ی فعالیتآموزان بسیار مفید است. مشاوره در سراهای محالت نیز در زمرهآموزشی در مدارس برای آگاهی بخشی به دانش

 است که باید به طور جدی پیگیری شود.

های خوداشتغالی و کارآفرینی های ترویجی تاثیرگذار است. ایجاد بازارچهها و همایشهای ترویجی، جشنوارهبرپایی نمایشگاه -

زارچه محلی برای فروش جا که بسیاری از افراد توانایی بازاریابی و فروش محصوالت خود را ندارند، این باباید رونق پیدا کند. ازآن

 و معرفی محصوالت این افراد است.

اندازی کسب و کار را در های ایجاد و راهها عالوه براینکه مهارتهای کسب و کار توجه شود. این آموزشبه آموزش مهارت -

 گیرد.های حین کار را نیز در برمیگیرد، باید مهارتبرمی

ف مشکل بسیاری از کارآفرینان اجتماعی است، لذا باید در این زمینه های مختلها و ارگانعدم هماهنگی سازمان -

های الزم انجام گیرد. درواقع باید متولی هماهنگی به طور دقیق مشخص و نقش محوری در این زمینه رسما به وی هماهنگی

 واگذار شود.
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