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99ان پژوهشگر منتخب دانشگاه جامع علمی کاربردی است•



کالم الهی



سرود جمهوری اسالمی ایران



وند  آفریناوکارآفرینان  ازهب کارآفرینبنام خدا

همهبهگرامیباد،شماخیرمقدم

داردخداییرنگوفا،وعهدچنیناین



گلبارانمقدم تان 
کارآفرینیمسئولیت پذیری سازمان ها و »

«اجتماعی در مشاغل آینده

www.bahramsattari.ir

bahram_sattari

كه توئي               ،اي نسخه نامه الهي
كه توئي،اي آئينه جمال شاهي

آنچه در عالم هست،بيرون ز تو نيست
هر آنچه خواهي كه توئي،از خود بطلب



«الخالقیشکرمن لم یشکر المخلوق،  لم »
د  بدین وسیله   از   زحمات ارزشمند کلیه  مسئولین ربگزاری این روی گاهی  کشور و )دا سازمان جهاد دانش

گاهی استان آرذبایجان شرقی  .زاریمگ صمیماهن سپاس (    سازمان جهاد دانش

حسبنا اهلل و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر
ست  خداوند بلند مرتبه مرا کفایت می کند، او وکیل و روزی دهنده من ا



معاونت آموزش و 
کارآفرینی

:تاریخ برگزاریموضوع نشست موضوع نشست موضوع نشستسلسله نشست های علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

8

مقدمه
معرفی حوزه

مشاغل آینده و نوظهور حوزه
مهارت های مورد نیاز برای احراز مشاغل تشریح شده 

آموزش عالیمهارتی وآموزش هایتوصیه برای مدیران 



ماهایخابانتکیفیتبهبستگیمازندگیکیفیت
میخودمانازلحظههردرکهداردسواالتیو

!پرسیم

!چه چیزی کیفیت زندگی ما را تعیین می کند؟



تاهمیسازمانهااجتماعیمسئولیتامروزهچرا

دارد؟بیشتری

هبنسبتجوامع،دراجتماعیکارآفرینانچرا

تند؟هستکریمموردبیشتردیگرکارآفرینان

رخدادهایواتفاقاتمسئولراخودچقدر

؟مدانیمیماناطراف(اکوسیستم)بومزیست
10
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امیدوارم
بهمنجر،فاخررویداداینثمره

ونوآفرینی،تحول آفرینی
ملیبومزیستدرارزشخلق

.باشدایرانکارآفرینی
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حدس بزنید چیست؟

حلقه تعهد و مسئولیت
مهندسان
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خطای انسانی
اعیمسئولیت پذیری اجتم

(کوپرتئودور )
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اجتماعیپذیریمسئولیت
اجتماعیکارآفرینیتاریخچه



=خلق ارزش مشترک 

+ خلق ارزش اقتصادی 

خلق ارزش اجتماعی

سرمایه داری 

در حال حركت 

بطرف خلق 

ارزش مشترک



مفهومبهکهاستسال60ازبیشعلمیجامعه
.دمی دهنشانعالقه«شرکتیاجتماعیمسئولیت»
تیشرکمسئولیتازمتفاوتاجتماعیکارآفرینی

.استاجتماعی
کرامروپورتر:

تاندکردتالش«مشترکارزشخلق»مفهومپیشنهادبا
بخشاثرغیرواثربخشاجتماعیفعالیت هایبینمرزی
.کنندتبیینبنگاه هابرای

یست؛نرقابتیااجتماعیمسئولیتیکمشترک،ارزش
موفقیتآوردندستبهبرایجدیدیمسیربلکه

.استاقتصادی
(2011,(Kramer & Porter
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:اجتماعـیکارآفریـن
مفاهیـمازودادهتشـخیصرااجتماعـیمشـکلیـک

سـرمایهمدیریـتوسـازماندهیبـرایکارآفرینـی
نایـومی کنـداسـتفاده(ارزش)تغییـرایجـادبـرای

اهـدافازبخشـیاجتماعـیکارآفرینـانرسـالت
.شـرکت هاسـتاجتماعـیمسـئولیت

درـهاینکبـرایشـرکتهاکـهباورنـدایـنبـرمحققین
مسئولیتبایـدباشـندموفـقخـودکاروـــبکس

اجتماعی
(corporate social responsibility=CSR)درراخود

تأثیـرتحـتکـهکسـانیتمـاموجامعـهقبـال
.کننـدرعایـتمیگیرنـدقـرارسـازمانفعالیت هـای



قبل از 
سالهای حدود

1800

1890دهه 

قرن ابتدای
گذشته

(1900)

سال
1919

اوایل دهه 
1920

اعمالبرکمیاثراجتماعی،نگرشهای
.استداشتهمدیریت

هاسازماناجتماعیلیتئومسضرورتبهجامعهتوجه
ورگبزهایشرکتبیشتروقدرتگیریشکلزماندر

عظیم

تمسئولیبهنیازنظران،صاحبازبسیاری
.دادندقرارتاکیدموردراهاسازماناجتماعی

یناولبرایبازرگانیرشتهمحققانهشدار
اجتماعیمسئولیتاهمیتخصوصدربار

اقتصادیهایبنگاه

ئولیتمسبهمدیریتمحققانسایرتاکید
اقتصادیهایبنگاهاجتماعی



گريفين 
و بارني

درک 
فرنچ و 
هينر 
ساورد

رابينسون

كيث 
ديويس

تجهدربایستیسازمانکهاستتعهداتیووظایفمجموعه
ند،کمیفعالیتآندرکهایجامعهبهکمكومراقبتوحفظ
.دهدانجام

بروئیستاثیرکهمعنااینبهخصوصی،موسساتبرعهدهاستایوظیفه
آلوده:شاملوظایفاین.نگذارندکنند،میکارآندرکهاجتماعیزندگی
فعالیتهایهبنپرداختندراستخدام،نشدنقائلتبعیض،زیستمحیطنکردن

.محصوالتکیفیتازکنندهمصرفکردنمطلعوغیراخالقی

معهجاساختنمنتفعدرجهتسازمانتعهداتووظایفازیکی
سودکردنحداکثریعنیسازماناولیههدفکهنحویبهاست

ببخشدمتعالیصورتیرا

زمانهایسامدیرانوسیلهبهتعهداحساسنوعییعنیاجتماعیمسئولیت
سودکسبارکندرکهنمایندگیریتصمیمگونهآنکهخصوصیبخشتجاری

یابدبهبودنیزجامعهکلرفاهسطحموسسه،برای



توجه سازمانها
مسئوليتبه 

شان اجتماعي
به صورت 
داوطلبانه

در ميان جامعه، از چهره مطلوبي 
گردندميبرخوردار

عدم توجه 
سازمانها به 
مسووليت

شاناجتماعي

دولت با اتخاذ تصميمات و 
تصويب قوانين

:مثال
درصد 2پرداخت 

حق آموزش و 
پرورش سازمانهاي 

توليدي به ازاي 
مقدار فروش خود

مسئوليت
مدني

7



CSRمدل مسئولیت اجتماعی کارول 



رفع نيازهاي 
اقتصادي

رعايت قوانين و 
مقررات عمومي

رعايت اخالق کسب 
و کار

مسئوليت هاي 
بشردوستانه

ابعاد مسئولیت اجتماعی

بنگاه ها موظفند 
نيازهاي اقتصادي 

جامعه را برآورده و 
کاالها و خدمات 
مورد نياز آن را 

تامين کنند و انواع
گروه هاي مردم را 

از فرآيند کار 
.بهره مند سازند

بنگاه ها وظيفه دارند 
به بهداشت و ايمني 
کارکنان و مصرف 
کنندگان خود توجه 

کنند،محيط زيست را 
نيااليند، از معامالت 

درون سازماني 
بپرهيزند، دنبال 
انحصار نروند و 

مرتکب تبعيض 
قومي يا جنسي 

. نشوند

مسووليت بنگاه، 
اخالق کسب و کار 

در اين . است
قلمرو اصولي چون 
صداقت، انصاف و 

احترام جا دارد

مشارکت بنگاه در
انواع فعاليت 

هايي که 
معضالت جامعه 

را فرو کاهد و 
کيفيت زندگاني 

آن را بهبود 
.بخشد

3



برقـراریبـهکمـک)اجتماعـیانگیـزهیـکبـهتوجـه

ذیوافـرادزندگـیورفـاهسـطحارتقـاءوپایـدارمعیشـت

وتشـفافی،پاسـخگوئی(اجتماعـیانسـجامبهبـود،نفعـان

بــهمحلــیــعجوامازیــتوانمندسواخالقــیرفتـار

.اســتپایــدارادــاقتصســوی



کرد ؟چگونه به فقرا کمک( کانزاس)شرکت گندم 

از مسئوليت هاي اجتماعي شركتهاي ايراني چه مي دانيد؟
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اجتماعـیمسـئولیت



هبنياكانمانازرازمينما”
نبرده ايم،ارث

فرزندانمانازراآنبلكه
“.ايمگرفتهامانتبه

اجتماعیمسئولیتضرورت 



 ترينبرجستهواصلي ترينكهمي دانستيدآيا
فرهنگازهمگياسالميدورانيادگارهاي

مانده اند؟به جايغيرهوزكاتخمس،وقف،

ازصيانتبارزنمودجهتيكازوقف•
نمودديگرجهتازوفردیمالکيتهای
انايردرسرمايهصاحباناجتماعیمسئوليت
.میباشدباستان

!اندداشتهوقفهمزرتشتيانحتی•

5

:نکته مهم



توسعهراههاو
رصدخانهها
مستقلاز
دولت

اوليندانشگاه
پزشکیاروپادر

آندلس
سالپيش1000

مجتمعآموزشی
درمانیرشديه

تبريز

وقفدر
آتشکدهها

وقفچاههای
آبتوسط
حضرتعلی

نمونههای
جالبتوجه
ازوقف

4



:اجتماعیکارآفرین
رااجتماعیمشکلودردیککهاستفردی

برایکارآفرینیمفاهیمازومی دهدتشخیص
ادایجبرایسرمایهمدیریتوایجادسازماندهی،

.می کنداستفادهتغییر

وازدهببررسیبهتجاریکارآفرینانحالی کهدر
ماعی،اجتکارآفرینانمی پردازند،بازگشتیسود

.ندمی کنایجادغیرانتفاعیسازمان هایوگروه ها



ایران پیشرو کارآفرینی اجتماعی جهان
سازیتمدنوبشرحقوقازحمایتکوروشدوره•

مشکالتومسائلحلبرایداشتنوجودهاییگروه
لحجامعهمعضالتنانوشتههایپیمانقالبدرجامعه

.میکردند

اجتماعی در اسالمکارآفرینی
(ص)پیامبربعثتازقبلالفضولحلفپیمان

شدواقعظلمموردهرکسیکهکردنددرستجوانیتیم
ودادستانیودادخواهی.کننددفاعمقتدرانهاواز

.شدنهادینهجامعهدررسمیغیربشکلظلمبامبارزه



crowdfunding(گل ریزانتامین اجتماعی جمعی ،)

قصندودرولینخوردبدردمانشایدماخردهایداشته
درندقدرتمبشکلتاکنیممیتجمیع(جمعیسرمایه)

.گرددهزینهعام المنفعهاهدافبهکمکجهت

کزیمربانکگزارشاساسبرتومانمیلیاردهزار1300
ایمتهنتوانسهنوزکهداریمجامعهدرنقدینگیگردش

کنیمخرجوهدفمندکردهکارآفرینیچرخهوارد
:مثال

ردمعلولینتولیداتازحمایتبرایصدقاتصندوق
بنگالدشبانکگرامین–محک–فیلیپین



:اقتصادنوعدو•

(گذاریسرمایه)تکاثریاقتصاد•
(هاتعاونیمانند)کوثریاقتصاد•
آیندهبهدهیجهتکاروکسبفکریاستعدادوکشفمدارس•

(شغلیوتحصیلیصحیحمسیردرکشورکودکان
البقدرگرددورهفروشندگانساماندهیکانون،کارآفرینیمدرسه)•

ساختحامیخیریهبنیادگرد،دورهفروشندگانتخصصیمادرشرکت
ایندولتیبودجهریالیبدونتهراندانشگاهکارآفرینیدانشکده
(...وکنندمیاحداثراساختمان

یکپالستحذفوزیستمحیطحفظجهتایپارچههایکیسهتولید•
هارستورانغذایمازادازفقراغذایتهیه•
ردهایدبتوانیماینکهیعنیسادهزبانبهاجتماعیکارآفرینیمدل•

.برسیمکوثریاقتصادبهوبدیمتسکینرااجتماعی



سه مدل مهم کارآفرینی اجتماعی 
NGOنهادمردمهایسازمانواقعدرها

تفعالیولیدارنداجتماعیهدفکهایخیریههایسازمان
خرجراشانسودآوریودهندمیانجاماقتصادیهای

.می کننداجتماعیهایفعالیت

وسبکعنوانتحت)یونسمحمدپروفسورتوسطمدلآخرین
راایسرمایهاجتماعیهدفیکبامردم(اجتماعیکار

خودپولمجدداودهندمیانجاماجتماعیکارومی گذارند
.دارندبرنمیراسودیوبرمی دارندمیزانهمانبهرا



سعديا مرد نكونام نميرد هرگز
ندمرده آن است كه نامش به نكويي نبر

بزرگ اجتماعی کشور و دنیاازکارآفرینانبرخی 



(آرشیا)کارخانه زیتون 
که یکارآفریندکتر علیرضا نبی 

. تنها مجرمان را استخدام می کند
موسس بنیاد خیریه دکتر نبی

:  شرط استخدام
باغلهست،پیشینهسوءداشتن

زنیادیروزمعتادانومجرمان
.باشندمیسرپرستبیهای

:نبیدکتر
یدتولاجتماعیکارآفرینی

هناستانسانیتوانسان
.کاالتولید



گروه بهداشتی فیروز
(  قزوین1۳۳۳)سید محمد موسوی



موسسه خیریه حمایت از کودکان سرطانی محک
قدسسعیده
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.

هستندآیندهشتابدهندهکارآفرینان

.هستکارآفرینانهبمتعلقآیندهو

تربیت
".دشونمی͝هبلکشوند،نمیزادهخالقافرادوکارآفرینان"



(2006)نوبلجایزهبرندهیونسمحمدپروفسور
افرادبهکه(1983)گرامینبانكمؤسس
.می دهدکم اعتباروام هاینیازمند

داشتهخالصدرآمددالرمیلیون10ازبیش
.است

اجتماعیسرمایه داریوخردوام هایمبتکر
بنگالدش-داکا:مرکزیشعبه

اختهسقادررابنگالدشیفقیرمیلیون ها
راه اندازیراخودکوچکبنگاهکهاست

.بخشندارتقایاکرده
.هستندزنوام گیرندگاندرصد9۷

۷8وکشورسراسردرشعبه2۴00ازبیش
روستاهزار

https://www.muhammadyunus.org/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4


ازعالینمونه ایفقطدرایتونبیل
ردنیست،اجتماعیکارآفرینیک

یناترویجوتعریفبهخودشاوواقع
.استکردهکمکواژه

فعلیرئیسومؤسسدرایتون
معموبراینوآوران)آشوکاموسسه

Innovators for the public)،است
وکردنپیداوقفراخودکهسازمانی

دراجتماعیکارآفرینانبهکمک
.استکردهجهانسرتاسر

حامی،آشوکابنیاد،2010سالتا
کشور۷۳درشرکت2،1۴5مالی
بکسبهآنهاازبرخیکهبوده،جهان

یرتأثوشدهتبدیلپیشروکارهایو
اسرسرتدرمختلفجوامعبرشگرفی

.داشته اندجهان

https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Drayton
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responsibility

ددارنسروکارسازمان هاییباامروزمدیران
گذشتهسازمان هایبهشباهتیهیچکه

.ندارند
راخودنوازبایدسازمان هاوشرکت هاهمه

“دراکرپیتر”.کنندتعریف
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دهماننآنعواملوابزاروسنتیمدلبهوفاداری
استزمینبودنثابتنظریهبرورزیدناصرار

.کردثابتراآنخالففرزانهگالیلهکه
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:گیتسبیل
محصولهرپرتودر

میبازاربهکهجدید
تا2مایکروسافتآید،

یورشکستگبهسال۳
.می شودنزدیک
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 اندازیپوستنتواندکهماری��
.است«مرگ»بهمحکومکند،

رانرویکردشانتوانندکهشرکت هایی
دستازراخودشماهیتدهند،تغییر

!دهندمی



.

“

انان”.

bahramsattari.ir
@EntrepreneurshipBusiness

bahram_sattari

http://www.bahramsattari.ir/


.فُسِهِمبِاَن ما  غَيِّروا يُحَّتی، بِقَومٍما  يُغَيِّرُال  اللهَاِنَّ

وند سرنوشت هيچ قوم و ملتی را تغيير نمی دهد، م  گر آنكه آنها خود سرنوشت خدا

.خود را تغيير دهند



To e or Not to be
هایمدلکههائیسازمان

نیبازآفریراخودکاروکسب
ترقابمیدانازبزودینکنند

شکستوشدهراندهبیرون
.خوردخواهند

:دایناسوریهایسازمان
کفش-ارج-پلوراید-نوکیا.

ینماش-چیالچین-استارالیت-ملی
کوک،توماس،Yahoo...وسازی
...وبیفالی
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🔹Uberبینتاکسیاجارهشرکتبزرگ ترین؛

!نداردنقلیه ایوسیلههیچالمللی،
🔹Facebookرسانهمالکمعروف ترین؛

!نمی کندخلقمحتواییهیچجهان،
🔹Alibabaفروشیخردهواطالعاتیغول؛ 

!نداردانباریهیچجهان،

هانجهتلداریشرکتبزرگترینایرباسشرکت✅

ملکیهتلیکحتیداشتنبدوناست

یاتغییر ماهیت کسب و کارهای دن
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🔹Airbnbکنندهتهیهوجهانداریهتلشرکتبزرگ ترین؛ 

!نداردفیزیکیکاردفتراقامت،محلومنزل
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دیگه نمی توان با روش های قدیمی 
به نتایج دلخواه امروزی دست یافت
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حوزه آپ هایاستارت 
اجتماعی کارآفرینینوآوری اجتماعی، مسئولیت پذیری اجتماعی و 

ناجتماعی و آینده آکارآفرینیمعرفی حوزه 



New Startups

TOO GOOD TO GO
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،رستوران هابهکهشدهتولیداپلیکیشنیاستکهلمدر2015سالدر

کمترقیمتباراشانغذاییمواددورریزمی کندکمککافه هاو،خواروبارفروشی ها

.دهندارائهمصرف کنندگانبه

اپلیکیشنلطفبهاستارتاپاین.می شودریختهدورتولیدیغذاییموادکلسومیك

مواددنشتبدیلازسویکاز،می کندمطرحرامسئلهدوحلپیشنهادخود،نوآورانه

شفکامکاندیگرسویازومی کندجلوگیریضایعاتبهنشدهفروختهغذایی

بهآن هاازبهره مندیوخواروبارفروشی هاوکافه ها،رستوران هاخوشمزهغذاهای

.کرده اندثبت نامآندرکهمی دهدکاربرانیبهرامعمولقیمتنصف

.استبرخورداردالریمیلیون16.۷پشتوانهاز
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باسازمانیسطحدرراهکارهایی،دوبلیناهلاستارتاپاین

ایبردیجیتالهویتوبلوکیزنجیرهفن آوریازاستفاده

وخیریه ها،دولت ها،بین المللیهایNGOبهکمک

ائلمسریشه دارترینازبرخیباکهمی دهدارائهشرکت هایی

خودکاریحوزهدر(...وپولشوئیوبرداریکالهفساد،)

.هستندمواجه
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اریگذسرمایهازاستفادهبااسکاندیناویاهلاستارتاپ

درخورشیدیانرژیپروژه هایایجادازحمایتجمعی،

.کندمیدنیاسراسر

بودبهرافقیرجوامعدرانرژیکمبودوضعیتپروژه هااین

.ندمی برباالراآنهازندگیسطحواستانداردوبخشیده
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استنرایگابرخطآموزشیپلت فرمیکشده،تأسیسآلمانبرلیندر2015سال

.دارداختصاصپناه جویانآموزشبهمنحصراًکه

ازهمهآندر»کهداردجهانیساختنبهکمکبرایجدیتعهدیشرکتاین

«.باشندربرخورداآندرموفقیتوعالیهتحصیالتبهدسترسیجهتبرابرشانس

یکKironوفق،میادگیریوعالیهتحصیالتبهپناه جویاندسترسیتسهیلبه منظور

فادهاستخاصآموزشیرویکردیکازوگرفتهخدمتبهرانوآوردانشگاهیمدل

میانردواستدیجیتالراهکارهایحمایتتحتآنهاآموزشیپیشنهادات.می کند

.دارندحضوربرجستهومعتبردانشگاهچندهمکارشانشرکای
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،امبوآرچسباستینتوسطسایتوباینسوئد،مالمویدر201۴سالدر

بامتاقامحلرزرومنظوربهعضالنی،بیماریبهمبتالپسریپدر

دادنمنزل)منحصربه فردهدفیكوتعطیالتبرایمقصدچند

.شدتاسیس(ویژهنیازهایومعلولافرادبه

ولیتمعلمختلفسطوحبراساسرامنزلانتخابامکانمشتریانشبه

2۳000میانازرافراوانیگزینه های.می دهدآنهاحرکتی-جسمی

ی اشاصلتمرکزالبته،می کندپیشنهادجهانکشور52ازبیشدرملک

.استکرواسیوفرانسهاسپانیا،انگلستان،روی
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زیست،انکودکعلیهآنالینخشونتبامبارزههدفباایتالیااودیندر201۷سالدر

نوعیمصهوشفن آوریازکهاپلیکشنازمجموعه ایاست،ساختهراخودشدیجیتالاجتماعیبوم

.می کنداستفادهکودکانبهکمکوقلدریازپیشگیریراهکارهاییکپارچه سازیبرای

وملزوجوداینبااست،کردهجلبخودبهراتوجه هاجهان شمولپدیده ایبه عنواناخیراً قلدری

اعمالازاروپاییکودکمیلیون11.5ازبیشبدانیدکهمی شودحسبیشتروقتیاستارتاپیشغلاین

راهکارهایKaitiakiدیجیتال،طاعوناینکردنمهارمنظوربه.دیده اندآسیباینترنتیخشونت

راهمفرااجتماعیشبکهپروفایل هایمبنایبررفتارتحلیلامکانکهمی دهدارائهبسیاری

وکودکان،آنالینتهدیدهایترسیموواقعیزماندرنظارتطریقازنهایتاً استارتاپاین.می سازند

ازوردهککسباینترنتیفضایخطراتدرموردبیشتریآگاهیتامی کندترغیبراوالدینشان

امنیتساساحسایبریفضایدردرعین حالکنند،استفادهمسئوالنهشکلیبهاجتماعیرسانه  های

.می دهدجوانکاربرانبهبیشتری
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ازتحمایوقفراخودکهاجتماعیتأثیرگذاریمحوریتبااستشرکتیدومخانه

لندنردکهاستارتاپاین.استکردهاجتماعیکارآفرینیتقویتوهنروفرهنگ

یهنرپس زمینهدارایاعضایاختیاردرراالزمکاریفضایمی خواهدشده،واقع

وهنرمندانسازندگان،اندیشمندان،،شده اندانتخابدقتبهکهدهدقرار

،فن آوریمد،گوناگونرشته هایازتخصص هاییوشخصیت ها.کارآفرینان

دری،عالکارطلبدرومشترکهدفیباهمگی…وطراحیهنر،تولید،فیلم سازی

Second Homeمی آیندهمگرد.
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یتمأمورومی کندکارماشینییادگیریباکهاستفناورانهاستارتاپیک

ازیانگلیسشرکتاین.استغلطاطالعاتوجعلیاخبارشناساییاشاصلی   

الیه   ای»تا«جعلیاخبارجستجویموتور»ازببالد،خودبهفراوان،عناوینداشتن

.«اینترنترویاعتباراز

تنظاروماشینییادگیریطبیعی،زبانپردازشازاستفادهLogicallyهدف

هربهمربوطاخباردرکهاستغلطیاطالعاتوگیریسوبامبارزهجهتانسانی

مرحله  دردالرمیلیون1تاکنونشده،متولد201۷سالدر.دارندوجودموضوع

.استکردهجذبسرمایهمایهبذر
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مایتحامکانتانمودهایجادراخودخیریه  آنالینفروشگاهکهاستاستارتاپی

حیوانات،آسایشزیست،محیطاجتماعی،رفاه)دغدغه   هایازعادیشهروندان

بشر،قحقووالمللیبین   توسعه  انسانی،علوموفرهنگهنر،قربانیان،ازحمایت

سازدفراهمرا(سالمندانازحمایتآموزش،معلولیت   ها،

ودادهپیونداجتماعیمسائلباراکنندگانمصرف   ،201۴سالدرتأسیسزماناز

ختهسافراهمرامالیمنابعکسبروش هایبهبخشیتنوعامکانخیریه هابرای

حراج   هایومالیکمک   هایبرخط،خیریه  فروشگاه   هایازاعم،روش هااین.است

.می باشندبرندهاومشهورافرادحضورباخیریهویژه  

استکردهجذبسرمایهدالرمیلیون1.2
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بایانسانمنابعزمینه  دراستشدهتأسیسسوئددر2016سالدرکهاستارتاپاین

Theنامبانوآورانهفرمیپلتو   فردمنحصربهکامالًرویکردی Bourneفعالیت

ردهدفیافتندرراآنهامی   دهدقولشرکت   هایاافراد،مشتریانشبهکهدارد

برایهمراهشرکتتعهدباحرف   هااین.دهدیاریشخصی   شانوکاریزندگی

مثلمتحد،مللجهانیاهدافهدف   گیریجهتاطالعاتفن آوریازاستفاده

.تاسهمراهسعادتوصلحبرقراریوزمینکره  ازحفاظتفقر،کردنریشه   کن

گرفتهپشتوانه(سوئدکرونمیلیون1.2)دالر1۳.000حدودبذرمایهمرحله  در

.است
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:مفهوم اکوسیستم کارآفرینی
روش،هاسازمان،افرادازایمجموعه

یکدرغیرهورویدادها،قوانینوها
ایهفعالیتبرکهجغرافیائیمحدوده

آندرآفرینانهارزشوکارآفرینانه
.گذاردمیاثرمنطقه

بهیکارآفریناکوسیستمیکسازماندهی
نایملیعزموتالشوتعهددههیکحداقل

.استنیازمنداجزا
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یر، وجود نیروی متعهد، مسئولیت پذ
پاسخگو و داوطلب 

...فرهنگی، اقتصادی وساخت هایزیر 

تخصص های فنی مورد نیاز
دانش مدیریتی

قوانین و مقررات مناسب
72
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مدیران آموزش عالیمهارتی و آموزش هایتوصیه به مدیران 
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فرنششمینتوکنی،دوستینفسبهاعتمادانسان5بااگر
.شدخواهی

خواهینفرششمینتوکنی،دوستیباالهوشباانسان5بااگر
.شد

دشخواهینفرششمینتوکنی،دوستیعلماهلنفر5بااگر.
شدخواهینفرششمینتوکنی،دوستیبیکارانسان5بااگر.
دوستیهجامعبهبودوتوسعهدرتالشگرانساننفرپنجبااگرو

.شدخواهینفرششمینتوکنی،

؟!!هستیدگروهکدامازنفرششمینشما

75



انفرادینهاستتیمیفرآیندیکآفرینیارزش.
کندحاصالرااعضاشخصیتیهایویژگیتواندمیتیم.
آسانیمدیریتوفنیمهارتهایکسببرایتیمیتالش

.است
تیمیکتشکیلاولیههستهتواندمیآموزشیگروهیک

.آوردبوجودراآفرینارزش

تمسئولیسازمانیکایجاددرقدماولینتیم
.استپذیر

76



تشکیل تیم های رصد مشکالت ❖
آوری اطالعاتجمع❖
مشکالتغربال گریارزیابی و ❖
ارائه طریق و حل مشکالت و عارضه یابی سازمانی❖
مشتریانرضایت مندینیل به ❖
باور مدیریت به مسئولیت سپاری کامل ❖
اعتماد به نیرو و توانمند سازی نیروها❖
کار فرهنگی و تقویت روحیه همدلی سازمانی❖
سیستم اطالعاتی مناسب❖
شفافیت اطالعات❖
و ارزش های سازمان آرمان هاپایبندی به اهداف، ❖

77



باراخودوقتبیشترینکههستیدنفری5معدلشما
.میگذرانیدآنها

دهیدتشکیلنفریششتیمیکپس.
استاقتصادیتوانوافزائیهمافزایشتیمهدف.

.ماییدنبرطرفیکدیگرباراخودشخصیتیضعفنقاط.1
.آوریدفراهمخودبرایبهتریمحیطیشرایط.2

تیمضااعدیگروخودبرایکارآفرینیاکوسیستمبهبود

78
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رآشنایی با انواع مدل های کسب و کا➢
تهیه طرح کسب و کار➢
مهارت های بازاریابی و ارزش➢
مدیریت نیروی انسانی➢
قانون تجارت➢
قوانین مرتبط با مالیات و بیمه➢
قوانین مالکیت فکری➢

80



Peer to peer training
• Peer-to-peer learning is where one 

student leads another thought a 

concept, in which first student is an 

‘expert’ and the second is a novice. 

The peers don’t necessarily need to 

be from the same class or age 

group.
81
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هاانسازمپاسخگوئیعدمازانتقادبجای
اشخاص،و

راپذیریمسئولیتبرایتغییربگیریمیاد
.کنیمشروعخودسازمانوخوداز
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چگونه برای خود یک 
ناسبمیکرو اکوسیستم م
ایجاد کنیم ؟



آموزشیکدیگربهوآییدهمگرد10تا5نفرچند•
.دهید

انخودترابینمدیریتیوفنیهایمهارتیادگیری•
.کنیدتقسیم

.کنیدتعریفجایگزیندیگرانوخودبرای•
وهگردانشوتوانافزایشکهباشیدداشتهایمان•

.شودمیشمازندگیشرایطبهبودباعث
منتقلااعضدیگربهراگیریدمییادهرچهکنیدسعی•

.کنید
86





نتیجه گیری

حاکميتچارچوبيكخود،ورودبااجتماعيمسئوليت
هبسازمانهاآنبراساسکهکندمياضافهرااخالقـــي

رده،کبهترراجامعهوضعکهکنندمياقدامفعاليتهايي
يمجامعهوضعيتشدنبدترباعثکهکارهاييانجاماز

.کنندميپرهيزگردند

هککندميعملاشاجتماعيتعهدبهزمانيسازمان،يك
نييعنمايدعملخوداقتصاديوقانونيهايليتئومسبه
عملاستخواستهاوازقانونکهليتيئومسحداقلبه

.(مدنيمسئوليت)بيشترنهوکند

1



ادامه-گیرینتیجه

اجتماعی مسولیتو بافیتوارنوگیتسبیلوبرگزاکرمارک•
شان در دنیا



90

:گذشتمهتابکوچهازشاعر
.نسرودشعریلیک

نداشتمعشوقهکهنه
نبودسرگشتهکهنه

مهتابکوچه:بلکه
.ودبشدهخیاباندگرکهبودسالها



:منابع ومراجع

نشر مرکز -ران ته-مدیریت و مسئولیت های اجتماعی سازمان،مسئولیت اجتماعی شرکتهاسایه روشنهایی از مسئولیت پذیری-سیداحمد رضا قاسمی -مهــدی الوانی سید.1

1377-آموزش مدیریت دولتی 

نقش نهادهای مدنی و سازمان های غیردولتی در پیشبرد اهداف مسئولیت های اجتماعی شرکتها.2

1386باقر نمازی با همکاری دکتر سید حسین امیدیانی تهران دی ماه 

35تا 31صفحات 1387آبان -18، مجله مشاور مدیریت شماره درآمدی بر مسوولیت اجتماعی در سطح سازمانچاوش باشی ، فرزانه عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی .3

نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری.4

1374موسسه مطالعات و تحقیقات بازرگانی ، : تهران . ترجمه پارسائیان و اعرابی . رابینز ، استیفن ، مدیریت رفتار سازمانی .5

132مدیریت اخالق در سازمان مرتضی سلطانی، ماهنامه تدبیر شماره .6

 , 1387شهریور  07حسابرسی مسوولیت  اجتماعی شرکت هاعلی ،بیات .7

.8world bankروزنامه جام جم-محسن شعبانی یزدلی : مترجم؟مسوولیت اجتماعی چیستwww.jamejamonline.ir

دکتر حسن  ره  پیك ،حقوق مسوولیت مدنی و جبران  ها.9

 www.Mardom salary.comیك مسوولیت اجتماعی در عرصه بین الملل،احمد پناه، زهرا،10.

17521386/12/13نسخه شماره 

http://www.sarmayeh.net/ShowNews.php?28087
http://www.acclearn.com/forum/index.php/topic,3370.msg13577.html
http://www.jamejamonline.ir/
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How to Contact Me:

◼ Mobile: (+98  914) 312 8808
◼Office:(+98 41) – 3 5555 809

◼Fax : (+98 41) – 3524  80  95

www.bahramsattari

bahram_sattari
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