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 عالجي كه فقط يك مشكل را چاره كند 
.پايدار نيست  

 

طرحمعرفي و كليات اجراي  ●  
باال رفتن سن  ،مسكن گرانياعتياد، كمي درآمد، بيكاري،  چونكشور ما هم اكنون با مسايل عديده اي 

اما همزمان، ايران از فرصتي بي . روبروستروستاها  مهاجرت از و مواليد ي، كاهشِوابستگي اقتصاددواج، از
از جوانان دانش آموختة جوياي كار در شهر و و رو به رشدي  سابقه نيز برخوردار است كه همان تعداد عظيم

ابع انسانيِ در روستاهاست كه از طريق آن منايجاد الگويي قابل تكرار حاضر طرحِ بنيادينِ هدف . روستاست
توسعه همه جانبه «رويكرد پايه نظري اين طرح بر  .مسايل نامبرده مشغول شوند تحصيلكرده به كارِ حلِّ

قبال از توسعه در سطح جهاني جامع به اين رويكرد تجربيِ نكات نظري و دستاوردهاي  .استوار است »محلي
با اين طرح سازگاري  1.شده استشر منت» در خدمت اصالح الگوي مصرف«طريق وب سايت اطالع رساني 

اقتصاد دستيابي به حركت به سوي اصالح الگوي مصرف،  يعنينظام جمهوري اسالمي، اهداف راهبرديِ 
تعميم نيز از جمله استعدادهاي بالقوه آن براي  پيشرفت،تبيين الگوي اسالمي ايراني مقاومتي و 

داوطلبينِ واجد شرايط مي توانند براي . است شورو شهرهاي استان و ك روستاهاديگر به دستاوردهاي آن 
                                                               2.دنآغاز طرح در روستاي خود مستقيما با ما تماس بگير

   
نه ، اينطور به نظر مي رسد كه براي هريك مي بايد راه حلي جداگاتوسعه در رويارويي با سياهه اي از مسايل

مي توان به درهم تنيدگيِ آنها اشراف يافت و با  ،جامعه به مسايلِهمه جانبه و جامع اما با نگرشِ . ارائه كرد
و حل چندگانه مسايل را كارآمد ) هاي( 3نهادشكوفايي براي مساعد شرايط ، وارد كردن يك فناوري مناسب

                                                                      .                                            به وجود آورد
 

 روستاييِ را دختران، پسران و زوج هاي جوانِ» ، اميد، كارخانوادهخانه، « مردمي و مشاركتيِ مخاطبين طرحِ
طالبِ كار تشكيل مي دهند. اجراي اين طرح به چهار مرحله تقسيم شده است: مرحله 1 به معرفي طرح و 

در . اختصاص دارد ،در محل روستاي خود داوطلبين،براي ساخت خانه به دست تيم هاي كاري تشكل 
مرحله 2، شركت كنندگانِ مرحله اول در كارگاه هاي آموزشي براي كارآفريني شركت مي كنند. آموزه هاي 

 ي خودموجود در روستابع مسايل و منابا در نظر گرفتن ايشان را براي كارآفريني اجتماعي اين كارگاه ها 
، جديد توسط هر يك از داوطلبين كسب و كارطرح طراحي و اجراي حداقل يك نمونه . آماده مي سازد

مرحله 3 طرح را تشكيل مي دهد. در اين مرحله شركت كنندگان تشويق مي شوند كه عالوه بر حوزه هاي 
 ديگري  زمينه هاي مستعدهاي خود را در طرح سنتي توليد در روستا، يعني زراعت، باغباني و دامداري، 

                                                 
www.eabbassi.ir/guide_rural_intro.htm   تيراهنماي توسعه محلي در اقتصاد مقاوم: 21روستاي سالم قرن 

1
  

www.eabbassi.ir/pdf/article_olgu3.pdf به آدرس » توسعه همه جانبة محلي، خط مقدم پايداري و پيشرفت«و نيز مقاله   

www.eabbassi.ir, esfandiarabbassi@gmail.com ، »در خدمت اصالح الگوي مصرف«سايت اطالع رساني   
2
  

086 4325 5251 
:شناسي و نهادسازي، به سايت زير نگاه كنيدبراي اطالع بيشتر در مورد نهاد، نهاد 
3
  

www.eabbassi.ir/localdevelopment_institutions.htm 
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و  6مثال ها در صفحه ( .كسب و كارهاي جديد ارائه دهند ومناسب فناوري هاي كاربست يا توليد چون 

ايجاد مشاركت هاي مالي، در اين مرحله همچنين تالش مي شود كه اقدامات الزم جهت ) 1منبع پاورقي 

به از سوي ديگر و عالقمندان در سطح محلي و ملي  يك سو از علمي و كاري بين فعاالن اقتصادي روستا
وجود آيد. در مرحله 4، اعضاي برجسته گروه هاي كاري كه توانايي و خالقيت خود را در طي اجراي سه 

براي تعميم آموخته هاي طرح و توسعه محلي طرح نشان داده اند به عنوان مربيِ كارآفريني  مرحلة پيشينِ
از آنجاييكه هر مرحله از طرح داراي  .آموزش خواهند ديداستان هرستان و شدر ديگر روستاهاي 

پايان هر مرحله نسبت به ادامه همكاري با طرح مي تواند در  داوطلبدستاوردهاي مستقل خود است، 
اما فقط آن دسته از شركت كنندگاني كه مراحل قبلي را با موفقيت طي كرده اند مي . تصميم گيري كند

                                                                                              .د مراحل بعدي شوندتوانند وار
 

 نزديك به به لحاظ فناوري پيشرفته اي به نام فناوري ابرخشت كه در طراحي و ساخت اين بنا بكار مي رود،
از . و زيباي اين طرح از خاك محل تامين مي شود درصد مصالح مورد نياز براي ساخت خانه هاي ايمن 90

اگر چه هزينه تقريبي ساخت . اين رو، هزينه ساخت اين بناها به مراتب كمتر از خانه سازيِ متداول است
 در متن آمده است، اما براي اطالع بيشترِ) تا پايان مرحله سفتكاري(يكي از بناهاي پيشنهاديِ طرح 

داوطلبين، و به روز كردن هزينه مصالح و ابزار الزم، در ضميمه 1 ليست كاملي از اين اقالم را آورده ايم. 
راه طرح و  اجراي اثرگذاري ماه پاياني،  6در . سال است 4 »خانه، خانواده، اميد، كار« مدت اجراي طرح

طرح توسط مشاور بند اول اين مقدمه نامبرده در  در ارتباط با مسايلِ جديدكسب و كارهاي اندازيِ 
، داده ها و اطالعات مرتبط با وضعيت ميداني طرحجراي اآغاز به همين منظور، پيش از  .ارزشيابي مي شود

را  كشور شهرستان، استان و يدر ديگر روستاها آن، تكرار طرح نتايج ارزشيابيِ .موجود گردآوري خواهد شد
تسهيل خواهد كرد. جزييات بيشتر در مورد چگونگي ارزشيابي دستاوردهاي طرح در ضميمه 2 آمده است. 

                                                      

مراحل اجرايي ●  
 

براي خود سازي خانه :1111مرحله  ▫  

با ارزانترين طراحي خانه هاي شيك، راحت و مناسب را  ،علم مهندسيپيشرفت پژوهش دانش بومي و 
با بهره گيري از اين فناوري نوين، با هزينه بسيار اندك، . ستامكانپذير كرده امصالح، يعني مصالح بومي، 

جوانان روستايي مي توانند شرايط مساعدي براي اسكان، ازدواج و اشتغال در موطن خود را براي خود فراهم 
ساخته مي  است، سراسر ايرانقابل دسترس در  مصالح بوميِ، كه عمدتا از خاكهاي اين طرح خانه . كنند
و از نظر ايمني در  ترين است كه از نظر انرژي كم مصرف گونه ايبه هوشمندانة اين سازه  طراحي. شود

ه اقشار تقريبا براي هماين نوع بنا ساخت ، خاك به لحاظ استفاده از. تسازه هاس ترينِ مقاوم برابر زلزله
به داليل زير به  ي زيبا، امروزي، ارزان و مقاوم،ساخت اين خانه ها. استميسر و شهر  ساكن در روستا

                                                           :عنوان اولين گام در اين طرح كارآفريني گنجانده شده است
.مي دهد كه تشكيل خانواده دهند اميد خانه دار شدن به جوانان) 1  
. به وجود مي آورددر محل  كار و فعاليت بهو خانواده شدن پايبندي بيشتري خانه  صاحبِ) 2  
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بستر ، انجام مي شودداوطلبين جوان و به دست  مشاركتيبه صورت كه ساخت خانه هاي اين طرح ) 3
  .سازدروستا را فراهم مي جديد براي اشاعه ياريگري جوانان در  نهاديپايه گذاريِ  تجربي و ذهنيِ

براي ) و اهالي ديگر بستگاناحتماال و (، انگيزه اي قوي در والدين جوانان خانه دار شدنِ) 4
.همفكري و مشاركت در اجراي طرح به وجود مي آورد  

و روستاييان براي قوي ساخت اين نوع خانه ها به جذابيت توريستي روستا افزوده و انگيزه اي ) 5
خود محل زندگي مشابه در  يطرح خودجوشِ منطقه براي بازديد از طرح و اجرايِشهرنشينانِ 

.ايجاد مي كند  

 

 طرحشركت در داوطلبين واجد شرايط  

 آفريني توسطكار هدف اصلي اين طرح ايجاد شرايط مطلوب براي
قشر . ستروستار طرح و ديگر اهالي ه دشركت كنندجوانانِ 

جوياي «. در روستاستساكن  رجوانانِ جوياي كا ،مخاطبِ طرح
ديگر، حداقل هاي يعني اينكه داوطلب بتواند فارغ از مشغله » كار
ساعت در روز در ارتباط با فعاليت هاي عمراني، آموزشي و  8

جذب جوانانِ دانش  چه اگر. طرح به كار مشغول باشد عملياتيِ
مانع داوطلب كم سواديِ اما  ،آموخته روستا داراي اولويت است

در نيز جنسيت و وضعيت تاهل . يستنبه طرح  داوطلبينپيوستن 
شركت در اما . مي شودانتخاب داوطلبين طرح در نظر گرفته ن

براي پرداخت نقديِ هزينه هاي مرتبط  افرادطرح مستلزم توانايي 
در مقايسه (در صورت كثرت داوطلبين  .است يساختمانبا مصالح 

از روش هاي ) مقدار زميني كه براي ساخت و ساز مهياستبا 
سابقه و جديت داوطلب در دوران ر اساس گزينشي عادالنه ب

محلي رخورداري از روحيه خدمت به جامعه و ميزان ب تحصيل
                                                    . استفاده مي شودخود 

 
در كنار هم ساخته  شش تاييسازه هاي مورد نظر در خوشه هاي 

هر خوشه به خانه هاي مي شود و نيروي انساني براي ساخت 
تامين سازندگان از سوي  )كار با كار برابرِ ةمبادل(صورت تعاوني 

مي  داوطلب، يا عدم توانايي فيزيكي در صورت معلوليت. مي شود
. معرفي كندخود ار كانجام سهم تواند فردي را به جاي خود براي 

مشخص  واحدهاتا زمان اتمام تمام خانه هاي يك خوشه، مالكيت 
هر سوي از اجراي تعهدات كار در قصور نخواهد بود لذا در صورت 

براي ادامة شركت در طرح از را خود  شرايط وياز سازندگان، يك 
مصالح مصرف شده، جاي خود را به داوطلب ديگري كه قادر به  هزينةبا دريافت و ا. دست مي دهد

تصميم گيري در اين مورد بر عهده اعضاي تيم  .تعاوني است خواهد داد اجراي بهنگام تعهدات كارِ

 مهندسي نوين در خانه سازي
 مسكن ارزان و ايمن براي همه

ساخت و ساز با بهره فناوريِ مهندسي نوين در           
جوامع كهن، ساخت سازه هايي را  گيري از دانش بوميِ

بركت طراحي هوشمندانه و كه به نپذير كرده است امكا
ساخت و ساز كاسته، به ايمني آنها  ةمصالح بومي از هزين

و  در ساخت در مقابل زلزله افزوده و از نياز به انرژي
سازة . كم كرده است آنها) سرمايش و گرمايش(نگهداري 

خانه، خانواده، اميد، « هوشمندانه اي كه براي اجراي طرحِ
 پژوهشِ مهندسِ ههبيش از سه دانتخاب شده حاصل  »كار

استفاده  استاد نادر خليلي است كه سازندگان را از ،معمار
سيمان، آجر و آهن آالت ساختماني كه در افراطي از 

فرآيند توليد آنها مقادير عظيمي انرژي مصرف مي شود بي 
                                                    . نياز كرده است

با بي نيازي از اين مصالحِ پرهزينه، مسئله مسكن           
با اشاعه فرهنگ ساخت و سازِ . در روستاها تخفيف مي يابد

نوين، اين بناهاي زيبا و امروزي، اهالي روستاها را از خطر و 
هزينه ساخت و سازِ نازيبا و ناايمن با بلوك هاي سيماني، 

حمل و نقل مصالح پرداخت هزينه هاي گزاف براي 
صنعتي، پرداخت بهره وام مسكن، و هزينه هاي مستمر 
. براي گرمايش و سرمايش اين بناهاي بدعايق رها مي سازد

مناسب، خانه  چه بسا مثبت ترين پيامد ترويج اين فناوريِ
دار شدن بسياري از جوانان در روستاها با هزينه نسبتا 

براي تامين  اندك است كه به علت نداشتن سرمايه كافي
مسكن مناسب، ازدواج و تشكيل خانواده را به تاخير 

اين بنا از سوي شوراي بين الملليِ مقررات . انداخته اند
ساختمان كه از سختگيرانه ترين استانداردها در ساخت و 
سازِ بناهاي مقاوم به زلزله در دنيا پيروي مي كند مورد 

ني بيشتر در اطالعات ف. آزمايش و تاييد قرار گرفته است
.                         4مورد اين نوع خانه سازي در پاورقي   
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طرح آموزش داده مي شود و لذا  شاوراي الزم براي ساخت بنا از سوي ممهارت ه .كاري در هر خوشه است
                                                                .نيست ينساخت مسكن از شرايط انتخاب داوطلب سابقه

         

ساخت و مالكيت: جزييات بنا  

و  مهندسي 4.نادر خليلي استفاده مي شود هندسِمقاوم به زلزلة م معماريِاز  هاي طرحبراي ساخت بنا
 طراحي بديع. تاييد شده استآزمايش و  5سازه از سوي شوراي بين المللي مقررات ساختماناين مصالح 

به كار مي رود، نه تنها آسايش ساكنين از لحاظ دما در فصول مختلف  آنكه در اي  مصالح بومي واين سازه 
 لب نظرِفراهم مي كند، بلكه زيبايي آن موجب افتخار ساكنين و جرا  انرژي با كمترين نياز به مصرفسال 

طراحي خانه ها با مشاركت فكري داوطلبين انجام مي شود به  .شدروستا خواهد خارج از بازديدكنندگان از 
 هااين خانه . اجتماعي ساكنين و روستاي آنان باشد/اقليمي و فرهنگيفردي، طوري كه پاسخگوي نيازهاي 

همچنين، به . مجهز كرد مورد نياز ساكنينو آب گرم تامين برق خورشيدي براي  پانل هايرا مي توان به 
به راحتي امكانپذير فضاي سبز اطراف  آبياريبراي  و برفاب استحصال آب بارانلحاظ شكل اين سازه ها، 

                                                                                                                            . است
                      

است چرا كه امالك، مثل زمين و سازه ها به آن  ةفزاينديكي از مسايل مرتبط با مسكن، قيمت امروزه 
اين طرح خانه هايي كه در براي جلوگيري از افزايش قيمت، . ستابزاري براي سرمايه گذاري بدل شده ا
زمين مورد . استوقفي آن متعلق به سازنده و زمين ساختمان : استساخته مي شود داراي مالكيتي دوگانه 

دو شرط با اين  ،گيردشركت در طرح قرار مي  ينِدر اختيار داوطلبدر ازاي اجاره بهايي نازل هر خوشه  نيازِ
دادن بنا به غير و يا خالي رها كردن آن را مالك اجازة اجاره ) 1 :مي شوددر وقفنامه به روشني مشخص  كه

بر اساس قيمت روزِ مصالحي كه براي ساخت آن  ساختمانبه فروش، قيمت در صورت تمايل ) 2ندارد و 
تماما مسئوليت مالي ساخت و ساز . بازار مسكن نيست روزِنرخ هاي استفاده شده محاسبه مي گردد و تابع 

كار در برابر (به صورت تعاوني اييكه نيروي كار از سوي خود سازندگان از آنج و سازنده خانه است ةبه عهد
برابر با هزينه مصالح مصرف شده خواهد ساخت  در زمان اتمامِقيمت تمام شده مسكن تامين مي شود، ) كار
 به عنوان يكرا شركت در اين طرحِ خانه سازي و كارآفريني داوطلبين براي  ةانگيزاين مالكيت دوگانه . بود

                                                                                       .مي سازدابزار سرمايه گذاري منتفي 
 

 هزينه 

يك  اتاق، سهداراي  ،يك طبقه، نمونه اي كه ماكت آن در عكس روي جلد آمده است ةخانبه طور مثال، 
آشپزخانه، و دو سرويس بهداشتي با زير بنايِ مفيد تقريبي 130 متر مربع است.6 هزينه تقريبيِ مصالح مورد 
نياز براي ساخت اين خانه، بر حسب قيمت هاي جاري7 برابر با 150 ميليون ريال برآورد شده است.8 شركت 

                                                 
:است آمده» در خدمت اصالح الگوي مصرف« زير از سايت هاي در صفحهو ساز ساخت  ةاين شيو فني جزييات و ويژگي هاي 
4
  

www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2apptech_const_des_erthqksf.htm  
www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2apptech_const_des_erthqksfirandetails.htm 

5 International Code Council / ICC, http://www.iccsafe.org/Pages/default.aspx 
  6 زيربناي كل، شامل ضخامت ديوارها، تقريبا برابر با 400 متر مربع است.

، رو بنا، گچكاري و نقاشي درون ساختمان، به سليقه مالكپنجره، درنوع و هزينة . سفتكاري سازه را در بر مي گيرد رقم فقط هزينهاين   
7
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 كارآفريني اجتماعي

كسب معاش ، حل مسايل جامعه –يك تير، دو نشان 

 خانوار
كارآفرينِ اجتماعي كسي است كه با نوآوري در           

مسايل يك جامعه را به فرصتي مدل هاي كسب و كار، 
براي اين . براي ايجاد شغل و درآمد بدل مي كند

كارآفرينان، توليد ثروت تنها يكي از معيارهاي سنجش 
بت اجتماعي و زيست محيطي پيامدهاي مث. موفقيت است

كسب و كارِ يك كارآفرين اجتماعي » درآمدهاي«نيز از 
ي موفقيت از تالش ها تصاويريدر زير . محسوب مي شود

براي . مي آيددر دنيا  آميز اين تالشگرانِ عرصه كسب و كار
: اطالع بيشتر به منابع ذكر شده در پاورقي ها مراجعه كنيد
                                                                

 
)ايسلند( 8مركز توانبخشي معلوالن در روستا  

 
)روسيه( 8در روستا دارااليتام  

 
)موزامبيك(  9توليد توربين هاي بادي توليد برق در روستا  

)اسكاتلند( 10در روستا برقتوليد و فروش   

تر براي خانه خود كه  مناسبمي توانند با انتخاب طرحي  »خانه، خانواده، اميد، كار«كنندگان در طرح 
                                                . ي كوچكتر است، ارزان تر و سريعتر صاحب خانه شونديربناداراي زي

آموزش :2مرحله  ▫  

طراحي و كه داوطلبين طرح را براي دانش و فنوني  آموزشِ
در مرحله  آماده مي كند موفق كسب و كارِاجراي طرح هاي 

و تبادلِ كار  تيمي ه كارِالزم به ذكر است ك. مي شودانجام  2
تمامي در  ،بر آن تاكيد مي شود در مرحله نخستكه با كار 

از اين رو بخشي از . نقشي محوري دارد طرحاجراي مراحل 
كارگاه هاي آموزشيِ طرح به آموزشِِِ مهارت هاي ارتباطي 

و نيز ارتباط بين اعضاي تيم هاي كاري اختصاص دارد كه 
و مشتريان  پير و جوان روستا اهاليِ ارتباط بين كارآفرينان و

كارگاه اين در . سازدمي  ترو مؤثر محترمانه تررا  آنانآينده 
ها، شركت كنندگان با مهارت هاي ارتباطيِ بينِ فردي، فنونِ 
تصميم گيري گروهي از طريق اجماع، و راه هاي پرهيز از 

آنها . دودستگي آشنا مي شوندكدورت و سوء تفاهم، 
گام هاي  ،كه چگونه با هم انديشي به مي كنندتجرهمچنين 

ايشان . بردارندتر  سنجيدهبا همدلي بيشتر و گروهي خود را 
با فنون ميانجيگري نيز آشنا مي شوند تا در صورت بروز 

رنجش و بروز ، از تشديد مناقشات به جلوگيري اختالف قادر
با برخورداري از اين مهارت . باشندخود در گروه كينه توزي 

به منظور مبادله نيروي كار  بومي هاي تعاونيِداحياي نهاها، 
دستاورد اجتماعيِ طرح، اين . امكانپذير مي شودو منابع 
براي تامين هزينه را از اتكا به تسهيالت بانكي  انكارآفرين

بي نياز  در بدو كار هاي مرتبط با نيروي كار يا ماشين آالت
برون از حوزه كار، كما اينكه توسعه اجتماعي در . مي كند

و نقدينگي  درآمدها، سرمايه هاقابل توجهي از رفت مقدار 

                                                                                                                                            
هزينه لوله كشي براي آب و پساب، برق كشي و ساخت سازه هاي چوبي مثل كمد و . و ساكنين بستگي دارد و جداگانه قابل محاسبه است

ساخت اين سازه ابتدايي رقم باال بر اساس هزينه هاي . ل هاي خورشيدي هم جداگانه قابل محاسبه استكابينت آشپزخانه و نيز هزينه پان

، هساخت خانه مذكور از نيروي كارگر استفاده شد در. در روستايي از توابع شهرستان مشهد در خراسان رضوي است 1393در تابستان سال 

براي حفظ برتريِ اقتصاديِ خانه سازي با ابرخشت » خانه سازيِ تعاوني«استفاده از . ه استاني در اين رقم گنجانده نشداما هزينه نيروي انس
را خنثي مي ) در مقايسه با مصالح صنعتيِ گرانقيمت(استفاده از نيروي كارگرِ روزمزد، صرفه جويي هاي اين روش در مصالح . الزامي است

كند و احتماال هزينة ساخت در هر متر مربع در اين روش از خانه سازي مدرن بيشتر مي شود.  اين نكته تاكيدي بر ضرورت استفاده از كار 
 تعاوني براي اجراي طرح «خانه، خانواده، اميد، كار» است.

به آدرس اينترنتي ابر خشتي اين خانهو جنبه هاي پيشرفتة فرهنگي از جمله ابعاد  –مهندسي  –دقيق تر فني  خصوصياتبراي   8
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                                                .منتفي مي سازدبه كلي را بهره بانكي براي پرداخت  روستا
           
عالوه بر مهارت هاي ارتباطي، شركت كنندگان با حضور در كارگاه هاي آموزشيِ كارآفريني و مديريت 
كسب و كار با مهارت هاي الزم به منظور طراحي كسب و كار موفق آشنا مي شوند. آموزه هاي اين كارگاه 

                                      :سرفصل هاي زير استشامل ويژه به كارآفريني اجتماعي دارد  يكه توجهها 
                                                                       

كدام است؟ اجتماعيچيست و كارآفريني كارآفريني ) 1  
انتخاب نوع كارخودشناسي و ) 2  
برآورد دارايي ها  و فرصت شناسيمسئله شناسي، ايده پردازيِ نوآورانه با  )3  
افراد، چيزها، دانش: منبع شناسي) 4  
مديريت منابع وشطراحي كسب و كار و ر )5  
ش هاي تامين سرمايه اوليه بدون وام رو) 6  
فرهنگ، بازار، قوانين و مقررات، رقبا : محيط شناسي) 7  
مديريت مشاركتي ) 8  
حسابرسي و مديريت سرمايه ) 9  
91011بازاريابي) 10  
 

بهبود ) 1: توجه دارد نيز ت كه عالوه بر سود به دو دستاورد ديگرنوعي از كارآفريني اس كارآفريني اجتماعي
كارآفرينان اجتماعي نه تنها براي كسب يعني . منابع طبيعيو  پايداري محيط زيست) 2و ط اجتماعي شراي

 از يك سو و جامعهدر سالمت عدالت و در تقويت خود كسب و كار  ةبالقودرآمد مي كوشند، بلكه به نقش 
كارآفرين اجتماعي، . دواقف اناز سوي ديگر محيط زيست سالم سازيِ منابع طبيعي و  بهره گيري پايدار از

آلوده كردن  لمث(لطمه مي زند سالمت جامعه فناوري هايي كه به روش ها و استفاده از با كسب درآمد 
يا  روستا براي توليد زغال سالمِ مثل بريدن درختانِ(را از ميان مي برد منابع طبيعي يا ) و هوا ، خاكآب

وي ديگر، كارآفرين اجتماعي، با توجه دقيق به مسايل و از س. سئله ساز و مردود مي داندمامري را ) پوشال
، در رفع اين مورد نيازي هامشكالت جامعه مي كوشد كه با نوآوري و بصيرت، و ارائه خدمات و يا توليد كاال

تا زماني كه بتوان با ايجاد كارِ مبتكرانه به سه كه است هد عو متكارآفرين اجتماعي معتقد . مسايل بكوشد
براي منابع و پايداري و عدالت براي جامعه ، سالمت او كارآفرين و همكارانبراي  ني درآمديعمنفعت، 

جامعه منافع و مصالح معاش در برابر اي بر انسان دست يافت، عقالني نيست كه نيازِطبيعي و محيط زيست 
                                                                                                      . گيردقرار  اوسرزمين و 

 
 بهشركت فعاالنه و عالمانه در كمك نيز و  ،مدتدر كارآفريني اجتماعي در كوتاه  يجهبراي بهترين نت

 ،طرحكارآفريني  آموزشيِفعاليت هاي ، در ميان مدت و درازمدت اهداف راهبردي كشور دستيابي به
                                                                    :عات زير استهمچنين شامل دروسي پيرامون موضو

                                                 
9 www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2_socialservices.htm 
10 www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2apptech_energy_loc_onabudget.htm 
11 www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2apptech_energy_loc_findhorn.htm 
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اقتصاد مقاومتي) 1  

كسب و كارهاي جديد) 2  

و نوين مناسبهاي  فناوري) 3  
الگوي اسالمي ايراني پيشرفت) 4  

حركت به سوي اصالح الگوي مصرف) 5  

توانمند سازي نهاد هاي محلي و ملي ) 6  

و دانش رسمي و تجربي وميب يِ موثر از دانش بهره گير) 7  

 

و اجراي طرح هاي كسب و كار تدوين :3مرحله  ▫  

در اين  .به كار برده مي شود هدر اين مرحله، آنچه در مرحله پيشين عمدتا به صورت نظري آموخته شد
بر اساس  .شركت كنندگان يك طرح كسب و كار را تدوين و آن را عملياتي مي سازدهر يك از  ،مرحله

به  راروستا  دركه در حد امكان افراد عالقمند  تشويق مي شود فرد داوطلب، 2آموخته هاي مرحله 
يكي : اين امر از دو لحاظ مطلوب است. تشويق كند تجربي، مالي و نيروي كار،/، از لحاظ علميمشاركت

د نذينفع خواه ،كسب و كارهاي طرح  و» خانه، خانواده، اميد، كار«طرحِ  افراد بيشتري در موفقيتاينكه 
مي تواند در  ،خود ، عالقه و منابع مالياستعداد، و دوم اينكه، اهالي روستا، هر كس فراخور مهارت شد

شركت كند كه عالوه بر موفقيت مالي، دستاوردهاي مطلوبي براي سالمت كل جامعه  يهايكار موفقيت
                                                    . اهد داشتمحلي و احياي منابع طبيعي درون و اطراف آبادي خو

 
جوانان آن دسته از (شامل جلب مشاركت فارغ التحصيالن روستا،  ،تالش براي درگير كردن ديگر اهالي

مهاجران و جلب نظر ) كار اندجوياي شركت نكرده اند اما »، اميد، كارخانوادهخانه، « كه در طرحِ روستا
نظر . عالقمند به سرمايه گذاري در موطن خود هستند مي شودكه  ديگر كشورهاكن در شهرها و روستا سا

و سرمايه گذاران قادر  كاركنانطرح، ماهيت به كوچك بودن مقياس طرح هاي كسب و كار، بسته به 
                 . سهيم شوند كسب و كارهاي پيشنهاديخواهند بود كه با كمترين ريسك در موفقيت و رشد 

 
تاكيد  هاي جديددانش تجربي و بومي روستا در طراحي كسب و كار بر بهره گيري مؤثر ازدر اين مرحله 

از منابع محلي كمك مي كند، پايدار اين تالش نه تنها به صرفه جويي در انرژي و بهره گيري . مي گردد
در اين همچنين . به وجود مي آورداين طرح حمايت از اقشار سالمند روستا در مجالي براي مشاركت بلكه 

كه از دانش و مهارت هاي نويني كه در روستا و در ميان داوطلبين وجود دارد  شودتالش مي مرحله 
رشته هاي عمران، برق، شركت كننده در طرح كه در مثال، دانش آموختگان . به عمل آيداستفاده بيشترين 

كارآفريني جهت نوآوري در در از آموخته هاي خود كه  تحصيل كرده اند ترغيب مي شوندكشاورزي و غيره 
                                                               . برداري كنندبهره و نوين توسعه فناوري هاي مناسب و 

 
، مثال در ارتباط با ابزارها و و نوين در صورت نياز به آموزش هاي تخصصي پيرامون فناوري هاي مناسب

الزم براي عالقمندان  هاي ستگاه هاي مرتبط با توليد انرژي خورشيدي يا توليد برق از نيروي باد، آموزشد
                                                                                                             . فراهم خواهد شد
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مهارت هاي تكميلي :4مرحله  ▫   

طرح يعني ساخت مشاركتيِ مسكن، يادگيري فنون ارتباطي و  ين مرحله، افرادي كه در مراحل قبليِدر ا
كارآفريني و طراحي كسب و كار و اجراي آن خوش درخشيده اند مي توانند با دريافت آموزش هاي تكميلي 

و يا  با مشاور طرحود در ديگر روستاهاي منطقه خ »، اميد، كارخانوادهخانه، «گسترده ترِ طرح براي اجراي 
بخشي از آموزش . وارد همكاري شوندسازمان هاي دولتي عالقمند به اجراي دولتيِ طرح در سراسر كشور 

                                    . مي شودبه صورت نظري و بخشي به صورت كارآموزي عرضه  ي اين مرحلهها

 

مدت ●  
 الي 6برابر با  ثابت نفرِ 8الي  6با مشاركت ) عكس روي جلد(خانه معرفي شده مدت ساخت به طور مثال، 

اين ) متر مربع 60يعني (خانه اي با زير بناي معادل با نصف زيربناي اين سازه  .ماه تخمين زده مي شود 7
اگر چه در ابتداي ساخت، كار به آهستگي پيش مي رود، اما با كسب . مدت را تقريبا به نصف مي رساند

. بودكاري به سرعت خود مي افزايد و تكميل سفتكاريِ بنا در طي مدت ذكر شده عملي خواهد تجربه، تيم 
راه ديگر كاستن از زمان ساخت، دعوت ديگر اهالي عالقمند به همكاري در ازاي آموزش مهارت هاي ساخت 

مل آموزش مهارت ، كه شا»خانه، خانواده، اميد، كار« طرح كاملِ مدت اجرايِ. است به ايشان با اين فناوري
برابر با  هاي اجتماعي، مهارت هاي كارآفريني اجتماعي، ايجاد كسب و كار، و مهارت هاي تكميلي است،

                                                                                             .تخمين زده مي شودسال  چهار
 

ار خانه سازيمصالح، لوازم و ابز :1ضميمه  ●  
فناوري ابرخشت به سازندگان فرصت مي . طرح به لحاظ فناوري و طراحي پيشرفتة آن استنة ايمني و ارزاني خا

خانه، «از سوي ديگر، طرح . خاك محلِ ساخت تامين كننداز درصد مصالح ساختمان را  90 نزديك بهدهد كه 
مشاركت در طراحي خانه خود از  كه باا تشويق مي كند سازندگان رطوري تدوين شده است كه  »خانواده، اميد، كار

نيروي انساني مورد نياز براي ساخت خانه مصالح و از هزينه هاي مرتبط با  از سوي ديگر، تبادل نيروي كار يك سو و
 كارگريا هر بناي ابرخشتي ديگر، با  بهره گيري از نيروي  ،خانهساخت اين الزم به تاكيد است كه . خود بكاهند

ميلگرد /هزينه اي تقريبا معادلِ ساخت همان زيربنا با استفاده از مصالح صنعتي يعني آجر، سيمان و تيرآهن مستلزم
                                                                                                    )6توضيح بيشتر در پاورقي . (است

 
 12سايت،در زير ليستي از مصالح، لوازم و ابزار مورد نياز براي ساخت خانه اي كه در اين متن و به طور مفصل تر در 

در روستاي خود اند و مي « خانه، خانواده، اميد، كار«كه مايل به اجراي طرح  عالقمنداني. آمده است ،توصيف شده
 .ق و به روز محاسبه كنند مي توانند از اين ليست بهره ببرندخواهند قبل از تصميم قطعي هزينه ها را به طور دقي

خانه اي كه صرفا مسلما اگر طرحي كه براي اجراي خانه سازي در روستاي خود انتخاب مي كنيد زيربنايي كمتر از 
    .  به آن تعلق خواهد گرفت پايين تريه باشد، مصالح كمتر و هزينه به عنوان نمونه در اين متن معرفي شده داشت

                                                                                                
                                                 
12 www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2apptech_const_des_erthqksfirandetails.htm 
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قط براي اجراي ساختمان تا پايان مرحله سفتكاري است و ملزومات ديگري چون لوله ياد شده در زير فملزومات 

ويس هاي بهداشتي، درها و پنجره ها و نورگيرها، ، شيرآالت، ملزومات سيم كشي، سراميك هاي سرپسابهاي آب و 
به واسطه . و نظاير اينها را در برنمي گيرد) رو بنا(يروني ديوارهاي برويه ديوارها در داخل و  يةآستر و رو ملزومات

عهده  ، انتخاب اين گزينه ها و محاسبه هزينه ها را بهمردم بين اقشار مختلفتنوع در سليقه و توان مالي متفاوت در 
طراحي شده براي فرهنگي خانة –مهندسي  –براي درك ضرورت ملزومات زير حتما جزييات فني . ايمافراد گذاشته 

                                              .مطالعه كنيد ي كه در پاورقي اين صفحه آمده استاجراي اين طرح را در آدرس

 
توضيحات عمومي را در انتهاي . استاضافه شده ات در زير هر يك توضيحات الزم در مورد هر قلم از ملزوم

.ليست بخوانيد  

 

 مواد مصرفي (مصالح):

متر 5555100100100100) سانت 50505050عرض (گوني پالستيكيِ لوله اي  ●  
مي شود و به صورت توپي  بافتهدر فرآيند توليد اين كاالي صنعتي، گوني هاي پالستيكي به صورت لوله اي 

خريداران به قطعه  گوني پالستيكي سپس توسط شركت هاي گوني دوز به سفارشِاين . به فروش مي رسد
مناسب ترين نوع گوني براي ساخت با ابرخشت، گوني پالستيكي . هاي مشخص بريده و دوخته مي شود

. به رنگ سفيد است) پيوسته(لوله اي   

متر 600600600600) سانت 40404040عرض (گوني پالستيكيِ لوله اي  ●  

متر 11115555000000000000)  ه اي، چهار پر و گالوانيزهدو رشت(سيم خاردار  ●  

كيسه 1111) براي پياده كردن نقشه روي زمين(گچ  ●  

متر 5555)  سانت قطر 20202020(لوله پليكا  ●  

متر 230230230230) سانت عرض 90909090(گوني كنفي   ●  

به اندازه كافي كه بتوان مساحتي كه ) نوعي كه در دماي محيط مايع است(قير آماده  ●

. كرد اندودار قيرگوني كنفي مي پوشاند را دو ب  
ابرخشت، كه چيزي جز كيسه . قير و گوني كنفي براي ضد آب كردن سقف ها در نظر گرفته شده است

و از آنجاييكه براي رديف هاي پي و ده رديف اول بنا از . هاي پر از خاك نيست در برابر نم بسيار مقاوم است
ود، مگر اينكه خانه در منطقه اي باراني استفاده مي ش) مخلوط خاك و آهك و يا سيمان(ابرخشت محكم 

در باران هاي سيل آسا مورد و احتماال  شيب استبنا شده يا سفره هاي زيرزميني آب باال باشد يا بنا در 
يك راه درك ضرورت قيرگوني . ، قير گوني كردن پي و ديوارها ضروري نيستخواهد گرفتهجوم سيل قرار 

اگر نمور . انه هاي روستا يا خانه هاي نزديك محل اين بنا نگاه كنيدبراي پي اين است كه به ديوارهاي خ
براي قير و مقدار ذكر شده كه در آنصورت  .اند و گچ و رنگ آنها طبله شده، قيرگوني براي پي ضروري است

                                                                                             . سه برابر شودبايد در باال گوني 

)آهك از نوع آب ديده( يا سيمان آهك ●  
قبل از بناي ساخت دو . تعيين كرد چون به نوع خاك بستگي دارداز پيش مقدار آن را نمي توان دقيقا 

يا سيمان براي و بر اساس نتيجه آزمايش اول آهك . آزمايش بر روي خاك محل ساختمان اجرا مي شود
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نتيجه آزمايش دوم مقدار آهك يا سيمان مورد نياز و بر اساس  انتخاب مي شود  ابرخشت استحكام بيشتر

                                              . درصد خاك بيشتر نيست 10اما اين مقدار هرگز از . مشخص مي شود

 

 لوازم و ابزار

عدد 4444) باشدمتر كوتاه تر ن 3333متر طول ايده آل است، اما از  5555(نردبان   ●  

عدد 4444) متر 3333به طول (داربست  چوب ●  

عدد 1111پيچ گوشتيِ بزرگ  ●  

جفت 4444ضروري براي كار با سيم خاردار، ) چرمي و با دوام(دستكش  ●  

جفت 6666، )بادوام( يدستكش سيمانكار ●  

سازندگانبه تعداد ) داراي لبه پهن(كاله حصيري  ●  

و خاك سر و كار  ، سيمانهك خشكبه تعداد افرادي كه با آ(ماسك و عينك ايمني  ●

)دارند  

عدد   4444) سرتخت(بيل  ●  
را بعد از چند روز اول كه به پي كني اختصاص دارد به  هاضروري براي پي كني، اگر قرضي باشد مي توان آن

.بازگرداند انصاحبانش  

عدد 6666) باغباني(بيل  ●  

عدد  2222 )دسته كوتاه( بيل مقني ●  

عدد 2222سر،  2222كلنگ  ●  

عدد 2222) يك سر، دسته كوتاه(قني كلنگ م ●  

عدد  3333فرغون   ●  
.خوب است بيشتر از اين تعداد سودمند است اگر بتوان از اهالي موقتا به عاريه گرفت ي كاردر ابتدا  

عدد  10101010) نفتي، فلزي(بشكه  ●  

از نوعي كه سبك است و گره نمي خورد، معموال حلقه هايي مسطح و بيضي (زنجير آويز  ●

متر 80808080) نت يا دو سانت داردبه طول يك سا  

متر 12121212براي استفاده به عنوان تراز، ) شفاف(شلنگ آب  ●  

براي هر تيم كاري، (عدد  8888الي  6666سطل ماست بزرگ و يا قوطي هاي حلبي روغن نباتي  ●

)توضيحات بيشتر در پايين  

عدد 4444) كه معموال در آن رنگ مي فروشند(گالوني  5555سطل بزرگ  ●  

متر طناب ضخيم  30303030(خاكبرداري و حفرِ همزمانِ چاه در محل ساختمان طناب و دلو براي  ●

) دلو 3333و   

شاخه  5555) سانت 2222قطر (ميلگرد   ●  
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در صورت امكان بهتر است كه در محل خريد و پيش از حمل به كارگاه به اندازه بريده شوند تا نيازي به 
.ت بنا مشخص مي شودهنگام ساخ برش ميلگرد دراندازه . ابزار بريدن در كارگاه نباشد  

 
لذا مي توان در . ساختمان طرح اساسا از خاكي كه از محل ساخت استحصال مي گردد ساخته مي شود

به اين طريق در هزينه ها مي توان بيشتر . حين ساخت بنا، چاه هاي مورد نياز ساختمان را نيز حفر كرد
كه در اين كار خبره اند انجام شود و  بهتر است توسط مقني هايي حفر چاهاساسا اما . صرفه جويي كرد

و از سوي ديگر، مي توان براي تسريع كار از بيل مكانيكي . دارندرا ايشان لوازم كار خود از جمله چرخ چاه 
استفاده كرد و خاك مورد نياز ابرخشت را از زمين  به صورت سطحي استحصال كرد و حفر چاه هاي مورد 

پس در اينجا بايد هزينه استخدام بيل مكانيكي را در نظر گرفت . وكول كردنياز را به بعد توسط مقني ها م
هزينه حفر چاه ها را به طور جداگانه بايد به . كه هفته اي يك بار مقداري خاك به محل كارگاه منتقل كند

يد براي اطالع بيشتر در مورد لزوم حفر چند چاه به منظور هاي مختلف، نگاه كن. هزينه هاي ساخت افزود
                                                         آدرس اينترنتي مهندسيِ سازه در  -به صفحه مشخصات فني

www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2apptech_const_des_erthqksfirandetails.htm 
ربع تخم ( مورد نياز تنها اگر خاك داراي سنگ هاي درشت تر از ريگ(الك ايستاده  ●

عدد 3333)  در غير اين صورت نيازي به الك كردنِ خاك نيست. و به نسبت زياد باشد) مرغ  

از فلزي سبك اما به اندازه اي مقاوم كه در مقابل سيم خاردار مقاوم باشد (صفحه فلزي  ●

ورق 4444) 60606060در  35353535و تاب برندارد و درآن فرورفتگي يا سوراخ ايجاد نشود، ابعاد   

 

توضيحات: لوازم و ابزار به تعدادي تعيين شده است كه بتوان چهار گروه سازنده (تيم كاري) و يك گروه 
مالت ساز، هر يك متشكل از سه نفر را در طي روز همزمان مشغول به كار روي بنا  نگهداشت تا كار ساخت 

تعداد نفرات اين به اين معني است كه اگر . برود عت بيشتر پيشسرقسمت هاي مختلف بنا همزمان و با 

عضو طرح  6و سازندگان تنها به كه به صورت جدي هر روز به كارگاه بنايي بيايد را انتظار نداريد  زيادي
مثال در صورت محدود بودن . مي توان با تعداد كمتري از لوازم نامبرده كار را شروع كردمحدود مي شود، 

نكته . ورقه فلزي و غيره 1داربست،  چوبك بشكه فلزي نياز است و ي 4نفر، فقط  6تعداد سازندگان به 
ديگر اينكه ممكن است برخي از اين لوازم و ابزار را بتوان به عاريه يا اجاره گرفت و نيازي به خريداري آنها 

اعضاي طرح هزينه لوازم و ابزار را به صورت از سوي ديگر، چون اين لوازم مصرف شدني نيست، . نباشد
                                               . هزينه ها بين همه آنها سرشكن مي شود گروهي مي پردازند لذا اين

 
براي منتقل كردن مالت ابرخشت از روي زمين به گونيِ روي ديوار از سطل هاي ماست و قوطي هاي روغن 

نه تاكيد بر سايز استفاده از ظرف هاي ديگر هم ممكن است اما با ذكر اين دو گو. نباتي استفاده مي كنيم
زود خسته  سازندگاناگر ظرف ها بزرگتر باشد، بلند كردن آنها مشكل ساز مي شود و  .داريم مناسب آنها

اگر كوچكتر باشد، زمان زيادي . مي شوند و آنهايي كه بنيه كمتري دارند در ناحيه كمر آسيب مي بينند
ر تعداد زيادي از اين سايز ظرف بايد فراهم لذا براي تسريع كا. صرف پركردن و خالي كردن آنها مي شود

. د تا كار معطل نماندنگوني باالي ديوار داشته باش پر كردنِبه صورت مستمر مالت براي  دگانباشد كه سازن

                                                                         . است مطلوبظرف براي هر تيم سازنده  8تا  6
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در  13نه سازي در طرح حاضر بدون استفاده از هيچگونه آهن آالت ساختماني مثل تيرآهن و ميلگردخا

شكل هاي هوشمندانة ايراني مثل طاق، قوس، گنبد و نيم گنبد، سازندگان اين . انجام مي شودساختار آنها 
تعدادي فرم دگان نياز به سازن قوس و طاق،اما براي ساختن . بنا را از اين مصالح گرانقيمت بي نياز مي كند

شايد بتوان . در ابتداي كار مشخص نيست اين فرم هاسايز و تعداد دقيق . )تصوير زير(دارند  يا فلزي چوبي
از جمله ضايعات دايروي شكلي كه ، گذشت، بسته به اينكه در محل چه امكاناتياين فرم ها از  يعدادتاز 

، بارها شوند خريدارياين فرم ها، چنانچه به هر حال، . جود باشدمو، بتواند به جاي فرم از آنها استفاده كرد
در سازه هاي بعدي نيز مي تواند به كار آيد و هزينه ، اول، يعني پس از استفاده در سازه ندقابل استفاده ا

 مي توانمشكل امروز با توجه به وضعيت تورمي اقتصاد . هاي مرتبط با آنها بين داوطلبين سرشكن شود
را براي آينده پيش بيني درست مي شوند يا فلز ) عمدتا تخته سه ال(مرتبط با اين فرم ها كه با چوب هزينه 
14.كرد

                                                                                                          

          
بساط آبخوري و بساط مان اندازه مهم است لزوم تدارك براي امده اما به هنيو توضيحات باال ليست آنچه در 
 كار ساخت و ساز انرژي بر است و لذا مي بايد نيروي. است) ميان وعده بين صبحانه و نهار( قيلوله پذيراييِ

لذا الزم است كه سازندگان به نوبت تدارك . باشدكار پرانرژي و به دور از گرسنگي، تشنگي و يا گرمازدگي 
                                                                                                     .بساط را ببينند اين دو

  و طاقفرم هاي چوبي براي ساختن قوس      

 
 
 
 
 

 نمونه هاي فلزي فرم ها

 
 
 

                                                 
مورده در ليست مصالح آمده است عمدتا براي داربست هاي متحرك ساختمان و به منظور تامين فضاي سبز بيروني بنا ميلگردي ك  13  

در صورت وجود مواد جايگزين مي توان اين قلم را از ليست مصالح مورد نياز حذف . استفاده قرار مي گيرد و نقشي در ساخت سازه ندارند
.نمود  

.ميليون ريال هزينه داشت 15به آن اشاره شد بالغ بر  6خانه اي كه در پاورقي ساخت اين فرم ها براي   14  
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ارزشيابي: 2ضميمه  ●  
همكاري و براي فرصت از هرگونه  لذااست  اركتيو مش ، طرحي مردمي»خانه، خانواده، اميد، كار«طرح 

دستگاه هاي اجراييِ مرتبط با توسعه روستايي، مسكن، تامين اجتماعي، كار و نيز خيرين و مشاركت به 
الگوي اسالمي ايراني پيشرفت و اصالح الگوي مصرف  ،پژوهشكده هاي مرتبط با كارآفريني، اقتصاد مقاومتي

سازمان ، خيرين و »در خدمت اصالح الگوي مصرف«ه سايت اطالع رساني جهت استفاد. استقبال مي كند
در نظر نوع ارزشيابي  سهبه منظور تعميم اجراي طرح در شهرستان، استان يا در سطح ملي،  ي دولتي وها

) 2 ،طرحشركت كنندگانِ تاثير آن در زندگي با توجه به  مشخصا ارزشيابي طرح) 1: گرفته شده است
) منابع طبيعي و محيط زيست(در شرايط اجتماعي و محيطيِ  جديدكسب و كارهاي يرِ طرح و ارزشيابي تاث

در سطح  سنجشِ تاثيرگذاري طرح و كسب و كارهاي جديد بر محيط خارج از روستاي پايلوت) 3و  روستا
                                                                                        .دهستان، شهرستان، استان و كشور

 
از سوي ديگر، اين طرحِ كارآفريني، عالوه بر كمك به ايجاد اشتغال و درآمد، حل مسايل مشخص ديگري 

طرح و كسب و كارهاي ايجاد شده با  تاثيرلذا سنجش . كه در بخش معرفي نام برده شد را نيز مد نظر دارد
با توجه . قابل توجه است ي پايلوت و محيط خارج از آندر روستات اين مسايل نگاهي دقيق به تغيير در شد

. ه خواهد شدبهره گرفتمعيارهايِ كمي و كيفي جهت ارزشيابي طرح از به اين دو رويكرد در امر ارزشيابي، 
                                                                                                         )، صفحه بعد1جدول (

                  
مثال در . نكته قابل توجه ديگر اينكه، كارآفريني اجتماعي داراي ارزش ها و معيارهاي خاص خود است

ميزان صادرات، از  و ، ميزان توليدهساالن سودارزشيابي كسب و كارهاي عادي، معموال معيارهايي چون 
دستاورد اما به لحاظ . آيدبه شمار مي و پيشرفت او كارآفرين  محك هاي اساسي در سنجش موفقيتجمله 

، )و طبيعي محيطيپايداريِ اجتماعي و  بهبود شرايطيعني درآمد به ريال، (سه گانة كارآفريني اجتماعي 
معيارهاي قابل اندازه گيري به ريال فقط يك دسته از مجموعه معيارهاي متنوع براي سنجش موفقيت 
كارآفرينِ اجتماعي است. ارزش هايِ غير ريالي براي ارزشيابي طرح و كسب و كارهاي آغاز شده شامل 

، و نوين با ابداع يا كاربست فناوري هاي مناسب احيا و بهره گيري پايدار از منابع طبيعي :موارد زير است
به محلي، ايجاد فرصت هاي سرمايه گذاري  ،بانكي ، پرهيز از وامدر جامعه اصالح الگوي مصرفتسهيلِ 

منابع انسانيِ روستا، شبكه سازي با افراد و سازمان ها در درون و بيرون از هر چه بيشترِ خدمت گرفتن 
اسالمي تقويت فرهنگ منطقه، مقاوم سازي اقتصاد محلي،  وتغيير شرايط مسئله ساز در روستا روستا، 
به  .مليتقويت نهادهاي محلي و د و ايجا و دانش بومي و دانش رسميتلفيق ، بهره گيريِ موثر از ايراني

و كيفي در هر مورد پيش از اجراي طرح گردآوري مي  كميمنظور بررسي قياسيِ نتايج طرح، اطالعات 
                                                                                                                              .شود

 
، اجراي اين طرح فرصت هاي در روستاي پايلوت هدف مسايلِ ديگرحلِّ تخفيف مسئله بيكاري و  وه برعال

پژوهش، آموزش، اطالع رساني، نشر، سياستگذاري، و توسعه كارآفريني در كشور ايجاد مديريت، جديدي در 
افق جديدي در انتر، مهندسي برتر و مصالح بسيار ارزبا مسلما ساخت مسكنِ ارزان و ايمن  :خواهد كرد

را تا حد قابل توجهي در  نمقررات و امكانات ساخت و ساز در روستاها خواهد گشود و تنگناي مسك
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ايجاد كسب و كارهاي جديدي كه در اين طرح فرصت طراحي و پرورش مي . بردروستاها از ميان خواهد 
ايجاد ملي  كالنِسطح كننده در يابند نيز افق هاي جديدي در برنامه ريزي و سياستگذاري هاي تسهيل 

ضمنا به عنوان يك نهاد محلي، اين طرح قالبي اجتماعي براي مشاركت نزديك دولت با مردم  .خواهد كرد
بسياري از دستگاه هاي دولتيِ متولي اموري چون مسكن، براي حل مسايل به وجود مي آورد كه در آن 

فرصت همكاري نزديك و هم نيرو،  ستي و مددرساني و، وقف، بهزيكار، كشاورزيجوانان، توسعه روستايي، 
و فعاليت هاي بازديد  براي بي نظير كانيمهمچنين ين روستاي نوآور و كارآفرين، ا .افزا با هم را مي يابند

اميد . فراهم خواهد كرداز ديگر استان هاي كشور و اساتيد رشته كارآفريني  دانشجويان يِِو آموزش يپژوهش
مسير حركت به سوي به خصوص در ، بيست ساله در راستاي اهداف سند چشم انداز است كه اين طرح

داري از سالمت، رفاه، امنيت غذايي، تامين اجتماعي، فرصت هاي برابر، بهره رتوزيع مناسب درآمد، برخو
ن به ارتقاء سطح درآمد سرانه و رسيدي از نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، فساد و تبعيض و نيز مند

اشتغال كامل، بتواند نهادي الهام بخش براي تكرار در ديگر نقاط كشور و در ديگر كشورهاي اسالمي ارائه 
                                                                                                                             . دهد

طرح يبعد ارزشيابي چند :1111جدول   
و ) ب(شهرستان دهستان، ، )الف( روستاهاي اطراف

)ج( و كشور استان  

روستاي 
 پايلوت

شركت كنندگان 
 در طرح

 جمعيت
 

                       موضوع /مسئله

موارد الگوبرداري در ايجاد شغل و تعداد ؛ كمي) الف
 درآمد

 بيكاري كمي كمي

)سينيازهاي اساتوان رفع ( گراني كمي كمي -   

كمي) الف و كيفي كمي  و كيفي كمي  )اميد به زندگي(اعتياد    

؛ تعداد موارد الگوبرداري از خانه هاي كمي) الف و ب
 طرح

 مسكن كمي كمي

؛ نرخ ازدواج هاي جديد در ميان كمي) الف و ب
 صاحبان خانه هايِ نوعِ طرح 

 وضعيت تاهل كمي كمي

انه هاي نوع طرح؛ در ميان صاحبان خكمي) الف و ب  مواليد كمي كمي 
و كيفي كمي -  و كيفي كمي  به كاالها و خدمات ( وابستگي 

)خارج از روستا  
و كيفي  كمي -  و كيفي  كمي  يشافراد در موطن خو ماندگاري   
و كيفي كمي -  و كيفي كمي   پايايي شغل هاي ايجاد شده 

و كيفي كمي) الف و كيفي كمي  و كيفي كمي  متيسال   
؛ موارد الگوبرداري از نوع مسكن و نوع كمي) الف و ب

؛ پوشش خبري در رسانه ها، كمي) كارآفريني و ج
 بازديدهاي رسمي از روستا 

و كيفي كمي اطالع رساني/الگوبرداري -    

 


