
  

 

  

 شماره دوم 

 1395اسفند 

 خبرنامه پروژه بسترسازی مشارکتی برای حمایت از کارآفرینی

در ذهنمان شکل گرفت، هر لحظه چیزی را « گیری بستر مشارکتی برای حمایت از کارآفرینیشکل»ی پروژه از زمانی که ایده

آنها ارتباط  آفرینی را پیدا کنیم و بادر ابتدا همین که بتوانیم موسسات حمایت از کار کردیم.ی موفقیت آن قلمداد مینشانه

مهم بود و در زمانی دیگر  شد. بعد از آن پذیرفته شدن و عملیاتی شدن ایدهبرقرار کنیم دستاورد قابل توجهی محسوب می

 آمد. قبولی به حساب می ها را کنار یکدیگر ببینیم، خروجی قابلهمین که بتوانیم این سازمان

توانست گیری بستری جمعی برای حمایت از کارآفرینی بود، اما واکنش و همراهی بازیگران مختلف میاگرچه هدف اولیه شکل

انتظار نداشتیم که در این مسیر،  دانچن های پیش رو اثر بگذارد و مسیر متفاوتی را شکل دهد. با توجه به این شرایطبر گام

رو، این نکته را در نظر داشتیم که کار مایتی شکل بگیرد و دیگران با ایده و پیش فرض ما همراه شوند. از اینکانون یا گروه ح

 ی بازیگران بخواهند. تا جایی ادامه پیدا خواهد کرد که همه

این  گیری فضای همکاری و هماهنگی شود. دربا این حساب دو گزینه داشتیم؛ اول اینکه مسیر طی شده منجر به شکل

توانست تجربه و دستاوردی برای پروژه باشد. دوم اینکه بازیگران تمایلی به گیری این همکاری میصورت ثبت فرآیندشکل

دادن همکاری نداشته باشند. در چنین شرایطی ثبت فرآیند طی شده، بررسی عوامل شکل نگرفتن همکاری و شکل

هایی که زمینه شد برای همکاری گروهگرفت. در واقع مشخص میر میحل مناسب برای آن در دستور کار قراجوی راهوجست

 تری برای طی شدن این راه وجود دارد.های مشترکی دارند باید چه ملزوماتی مهیا شود و چه مسیر مناسبو دغدغه

گیری لسات منجر به شکلوگوها هفت جلسه دوام آورد. اگر چه این جدر ابتدا انتظارمان از این کار زیاد نبود اما مجموعه گفت

های متنوعی برای پیمودن این مسیر به همراه داشت که سعی آموختهها و درسها نشد ولی یافتههمکاری بین سازمان

 ها در این خبرنامه اشاره کنیم. ایم به بخشی از آنکرده
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 مکان شرکت کنندگان موضوع مدت زمان تاریخ جلسه 

 جلسه اول
 اردیبهشت 62یکشنبه 

5931 
6 

ها،  مشخص شدن امیدواری

ها و انتظارات از حضور در  نگرانی

 جلسات

 فاطمه مکی )انجام میدم(

ندا شمس )بنیاد توسعه کارآفرینی 

 زنان و جوانان(

 

مرکز خدمات اجتماعی 

 شهرداری

 6392 5931خرداد  8شنبه  جلسه دوم
خالهای جریان »شناسایی 

 «حمایت از کارآفرینی

 )دونیت(الدین سنیسل  محی

 پژمان پازوکی )کفشدوزک( 

 فاطمه مکی )انجام میدم(

 داوود شیخان )فاندوران(

 خیابان میرعماد

 6392 5931خرداد 69یکشنبه  جلسه سوم
اولویت بندی خألهای جریان 

 حمایت از کارآفرینی

 فاطمه مکی )انجام میدم(

 داوود شیخان )فاندوران(

 سرای محله اراج

 

 6392 5931خرداد  92یکشنبه  جلسه چهارم
های حمایت  مشخص شدن اولویت

 از کارآفرینی و معیارهای آن

 داوود شیخان )فاندوران(

 محی سنیسل )دونیت( 

پژمان پازوکی و لیال خادمی 

 )کفشدوزک(

 دفتر فاندوران

 6392 5931تیر  62یکشنبه  جلسه پنجم

 مشخص شدن هدف جمعی -5

 ارزیابی مسیر جلسات جمعی -6

 

 )فاندوران( داوود شیخان

ندا شمس )بنیاد توسعه کارآفرینی 

 زنان و جوانان(

پژمان پازوکی و لیال خادمی  

 )کفشدوزک(

 دفتر فاندوران

 جلسه ششم
 5931تیر   62یکشنبه 

 
6392 

 بازنگری تحول مورد نظر -5

های دستیابی به  تعریف گام -6

 تحول

بررسی علل عدم حضور -9

 سایرین در جلسات

 شیخان)فاندوران(داوود 

 پژمان پازوکی)کفشدوزک(

ندا شمس)بنیاد توسعه کارآفرینی 

 زنان و جوانان(

 دفتر فاندوران

 

 جلسه هفتم
شهریور   65یکشنبه 

5931 
6392 

 مرور و بازنگری روند جلسات -5

مشخص شدن منافع شرکت -6

کنندگان از ایفای نقش به عنوان 

 حامی

 داوود شیخان )فاندوران(

 پازوکی )کفشدوزک(پژمان 

چیان و مهیار علیزاده  ماندانا آینه

 )موسسه مانی(

 دفتر فاندوران

 

جلسه جمعی بتوان بر سر موضوعاتی گفتگو و توافق کرد که به شکل گیری بستری جمعی برای همکاری  52کردیم که با برگزاری حدود بینی میدر ابتدای کار پیش

هایی که اعالم آمادگی کرده بودند به طور مستمر در جلسات کارآفرینی منجر شود. البته برای دستیابی به چنین منظوری نیاز بود تا گروههای حامی افزا در بین گروههم

موضوعاتی  ها،ها به سه سرفصل اول پرداخته شد. عالوه بر این سرفصلجلسه نسبتا جمعی تشکیل شد و در آن 2شرکت کنند. در مسیری که تا اینجای کار طی شد 

 گیری چنین بستری بر کار و فعالیت خودشان و نقش وزارت کار در این ماجرا نیز بحث و گفتگو شد.همچون انتظارات حاضرین از منافع شکل

 جمعی برگزار شده شناسنامه جلسات



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  .نیست کافی کار و کسب  راه اندازی برای تنهایی به شغلی زمینه یک در مقدماتی مهارت کسب و آموزش•
  مختلف مراحل در که است الزم کرد، تبدیل کاری و کسب به را مهارت و آموزش بتوان اینکه برای

  چنین به دستیابی فرصت های کلی طور به .گیرد صورت تخصصی آموزش نیز کار و کسب شکل گیری
   .است محدود بسیار آموزش هایی

عدم دسترسی به آموزش های تخصصی در 
 مراحل مختلف راه اندازی کسب و کار

  که است نیاز و دارند کمی تجربه و مهارت اندازند می راه کاری و کسب بار اولین برای که کسانی عموما•
  کار خالء کردن پر به می تواند مربی حضور این بر عالوه .باشد همراهشان کار مختلفِ مراحل در مربی یک

  کمک کار و کسب سسیستم در رهبری مهارت های آوردن دست به هم چنین و تیمی انسجام بهبود تیمی،
  .کند

 (کوچینگ)عدم دسترسی به مربی 

  با متناسب  یا و نشده اند وضع یا که قوانینی .مواجه اند قانونی حمایت عدم با گاهی نو کسب و کارهای•
  کافی اطالع رسانی باشد،  هم کننده ای حمایت قوانین اگر حتی .نیستند کارهایی و کسب چنین شرایط
  کارهای و کسب اختیار در را (حقوقی مشاوره) موجود قوانین تا باشد داشته وجود باید مرجعی .ندارد وجود

    .کند کمک جدید قوانین وضع و ایجاد به لزوم صورت در  و بگذارد نوپا

کمرنگ بودن حمایت قانونی از  
 کسب وکارهای خرد

  سرمایه می شود سبب و است کمرنگ خیریه ای حمایت  های سایر با مقایسه در کسب وکار از حمایت فرهنگ•
  مالی غیر چه و مالی نظر از چه کسب و کار یک شکل گیری یا و راه اندازی از حمایت برای الزم اجتماعی

   .باشد نداشته وجود

کمرنگ بودن فرهنگ حمایت از  
 کسب وکار

 خالءهای جریان حمایت از کارآفرینیشناسایی و تحلیل 

 های موضوع همکاریویژگی

باشد جمعی حول موضوعی شکل بگیرد، آن موضوع چه  اگر بنا

 هایی باید داشته باشد3ویژگی

انجام آن در توان و حیطه تأثیرگذاری این جمع باشد؛ 

جمع اطالعات کافی درباره آن داشته باشند؛ 

گیری کسب و کارهای زیادی کمک کند؛به شکل 

 کار زیربنایی و نیاز اصلی باشد؛وکسببرای ایجادِ یک 

زمان کافی برای انجام آن داشته باشند؛ 

تر شدن چتر حمایتی و جمعیت حامیان شود؛باعث گسترده 

خالءهای دیگری را هم پوشش دهد؛ 

از هدر رفتن منابع کارآفرین و حامی جلوگیری کند؛ 

.به ایجاد فضای همکاری کمک کند 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالء کار تیمی

مهارت کسب و 

کار و تجربه 

 پایین

عدم رهبری 

سیستم کسب و 

 کار 

مشاوره کمبود 

 مستمر

عدم وجود 

 سیستم پایش

عدم طراحی مدل 

 کسب و کار

 

 

 

تواند پوشش دهد. برای این کار، هایی از خالءها را میها چه بخش یا بخشدر این فرآیند تالش شد تا مشخص شود همکاری بین این سازمان

 بندی شدند و شش اولویت مورد بررسی قرار گرفتند.خالءهای مطرح شده اولویت

ای برقرار رسد که بین این خالءها رابطههای به دست آمده همگی از دسته اول و دوم خالءهای جریان حمایت از کارآفرینی هستند. به نظر میاولویت

به  تواندتواند خالءهای دیگری هم پوشش دهد. به عنوان مثال داشتن مهارت رهبری سیستم کسب و کار میکه پرداختن به یکی میاست به طوری

عدم طراحی »تواند به نوعی خألهای بیشتری را دربربگیرد، چه میچنین ایجاد سیستم پایش کمک کند. با این حساب آنکاهش خالء کارتیمی و هم

ن نیازی برای عملی کردن یک ایده کسب و کار است، بلکه باید تدابیری برای پرکرداست. طراحی مدل کسب و کار نه تنها پیش« مدل کسب و کار

به عنوان تحولی در نظر گرفته شد که این جمع خواستار « پایدارشدن کسب و کارهای نوپا»های دیگر بیندیشد تا پایدار بماند. بدین ترتیب خالء

 تأثیرگذاری بر آن است. 

 اولویت حمایت از نگاه حامیان
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 نهادهای حمایتی جمع ی کهنقش« شدن کسب و کارهای نوپاپایدار »با توجه به هدف در نظر گرفته شده  برای حمایت از کارآفرینی یعنی 

 است.« همراهی کسب و کارها برای پیمودن این مسیر»تواند ایفا کند  می

 

 

کمک به بازنگری و اصالح مدل کسب و  -
 کار

 مشاوره فنی و مدیریتی در فرآیند اجرا -

 همراهی در جذب منابع انسانی -

 همراهی در جذب منابع مالی -

کمک در برقراری و اتصال گروه های   -
نوکارآفرین با مؤسسات و گروه های مالی و 

 بانکی

 

مشخص شدن مواد اولیه و شیوه تأمین  -
 آن

مشخص شدن بازار فروش و شیوه   -
 دسترسی به آن

 برندسازی و شیوه معرفی محصول -

شناسایی زنجیره ارزش محصول و یا   -
 خدمات

همراهی در 

اجرای مدل 

 کسب و کار

همراهی در 

پایش مدل 

 کسب و کار

همراهی در 

طراحی مدل 

 کسب و کار

 «همراهی کسب و کارها برای پیمودن این مسیر»

 نقش گروه حمایتی در حمایت از کارآفرینی



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توانند حمایت کنند. برای اینکه این کنند یا میگیری کسب و کارهای دیگر حمایت میپروژه، کسب و کارهایی هستند که یا از شکلیکی از بازیگران اصلی این 

ن تواند راه افتادن جریاطلبد که توجه به آن میهای حمایتی دور هم جمع شوند تا حمایتشان در قالب کار جمعی بالفعل شود، شرایط و ملزوماتی میپتانسیل

هایی توان حداقلیحمایتی را تسهیل کند. در جلسات متعددی که با این حامیان داشتیم ابتدا شرایط الزم برای ورود به این جریان بررسی شد. این شرایط را م

 و ادامه روند فعالیت جمعی شود.  گیریتواند باعث شکلها می دانست که تحقق آن

 

 شودتحلیل شرایطی که حامی بالقوه به حامی بالفعل تبدیل می



 
 

   

 

 بازدارندهعوامل                            دهنده سوقعوامل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 عوامل سوق دهنده و بازدارنده برای حضور در جریان جمعی حمایت 
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 انسانی نیرویمحدود بودن 

 
 هاهمکاری در بین گروهارتباط و شکل گیری 

 
 نداشتن فرصت و زمان کافی 

 
 امید نداشتن به اجرای ایده

 
  های دولتیهای بد از حضور در جلسات سازمانتجربه

  نو و متفاوت بودن ایده

 
جلوگیری از موازی کاری در بین 



 
 

 

 

 

 

 

 خبرنامه پروژه بسترسازی مشارکتی برای حمایت از کارآفرینی

 babrgir@gmail.comپست الکترونیک: 

  09171100836-02144532913شماره تماس: 

 

از ایفای نثش به و انتظارات متنوعی  انگیزهدر این فرآیند حضور داشتند موسساتی که 

 3آمده است در ادامهبرخی از این انتظارات  عنوان حامی دارند. 

 هابهبود فضای کسب و کار سازمان.1

کسب و  یفضا» ندیفرآ نیبود که به واسطه حضور در ا نیامؤسسات  انتظارات از یکی

کند و فرصت  دایتوسعه پ ها آن تیفعال حوزهای که گونه. به«شود لیکارشان تسه

 کنند.  دایپ یشتریارائه خدمات ب

 ایجاد فضای یادگیری.2

ها آورد که هر کدام از سازمانکنار هم قرار گرفتن حامیان این فرصت را به وجود می

انتظار به همین دلیل  .هایشان را با سایرین به اشتراک بگذاردآموختهتجارب و درس

و « های فردی و سازمانی در مقوله کارآفرینی و اشتغال توسعه یابدتوان» رودمی

 اتفاق بیفتد. « فضای یادگیری از طریق تبادل تجارب»

 دیده شدن.3

انتظارات مطرح شده بود.  گرید از یشانهاتیفعال و هاسازمان «شدندهید»به  کمک

  ی خود قرار گیرند.مخاطبان اصلها در معرض که این سازمانباشدیعنی فرصتی 

 منفعت مالی.4

از جمله انتظاراتی بود که « پول»رسیدن به منفعت مالی یا به زبان ساده همان 

های مهم کسب و کارشان حامیان از پیوستن به این ماجرا عنوان کردند. یکی از جنبه

ها نیز منجر به منفعت درآمدزایی است و انتظاری که دارند این است که این فعالیت

 مالی شود. 

 کار یاپ میت کبه وجود آمدن ی.5

ها شکل گرفت این انتظار به وجود آمده به واسطه جلساتی که بین نمایندگان سازمان

برای پیگیری توافقات و اجرایی شدن تصمیمات شکل بگیرد کار  یپا میت کبود که ی

نتیجه رها تا به صورت منظم کار را دنبال کند تا ماحصل گفت وگوها و توافقات بی

 نشود. 

 گیری همکاری کدیگر و شکلپرکردن خالء های  ی.6

را با نقاط قوت  شانیهاءخالبتوانند از طریق آن  سساتؤم که ییهافرصت ییشناسا

 دیگر ازو به نوعی مکمل کارهای یکدیگر باشند  کنندمیترم گرید یهانسازما

  بود.  انیجر نیحضور در ا انتظارات

 هاگذاریتاثیر بر سیاست.7

های مربوط به گیریها و تصمیمسازیانتظارات این بود که نقشی در تصمیمدیگر از 

ها تاثیر گذاریحوزه فعالیت خود داشته باشند. به عبارتی دیگر بتوانند بر سیاست

 بگذارند. 

 

 حمایتیحامیان از حضور در جریان  تتظاراان 

گیری های پروژه این بود که چه موانعی سر راه شکلیکی از سواالت و دغدغه

های برطرف شدن این موانع حلوجود دارد و راههای حمایتی همکاری بین گروه

چیست. به همین خاطر برای ارزیابی و پایان بندی این پروژه قصد داریم  با کسانی 

های حامی و دفتر توسعه اند از جمله سازمانکه در این فرآیند نقشی داشته

چند  ای برگزار کنیم تا به تعریف اقدامات اجرایی آتی کمک کند.کارآفرینی جلسه

ها را از طریق وگوی این جلسه باشد که قصد داریم آنتواند محور گفتموضوع می

پایانی بر اساس دغدغه و به اشتراک بگذاریم تا موضوع جلسه این خبرنامه 

 مشخص شود. موضوعات پیشنهادی عبارتند از3 بازیگران این فرآیندعالقمندی 

گیری همکاری بین نهادهای حمایتی و همفکری بررسی موانع شکل-1

 اره رفع این موانعدرب

 هاتحلیل چگونگی تاثیر همکاری جمعی بر سیاستگذاری-2

 های مثبت و منفی فرآیند طی شدهارزیابی جنبه-3

 تعریف نقش وزارت کار در همکاری بین نهادهای حمایتی-4

بندی حداقلی نسبت به تواند به جمعپرداختن به هر کدام از موارد ذکر شده می

های جدیدی را پیش ها و فرصتمک کند و سرنخمسیر طی شده در این پروژه ک

 کنندگان آن قرار دهد.روی شرکت

های مختلف کار انجام شده باشد و کمک کند امیدواریم این خبرنامه بیانگر جنبه

 ها برداشته شود.گامی در راستای ایجاد فضای همکاری بین سازمان
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