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  چکیده
 شناس جامعه افکار از انتقادي تحلیل و بازخوانی اساس بر رسیده؛ انجام به نظري رویکردي با که مقاله این در

 به تحلیلی مدل دو مفاهیمی همچون جامعه صنعتی، سازماندهی معنوي و مفهوم دهش،  ُ   ک نت، آگوست فرانسوي،
 سه تفکیک و استخراج به نخست، مدل در. است ردیدهگ ارایه روستاها، در کارآفرینی پدیده ثرترؤم تبیین منظور

 رویکرد و شناسی سنخ رویکرد المعارفی، دایره رویکرد: شده پرداخته کارآفرینی متون و ادبیات بر حاکم پارادایم
 فکري نظام در "دهنده سازمان معنویت" و "صنعتی جامعه" مفاهیم بر است مبتنی آخر رویکرد. بستر بر مبتنی       ِفرهنگی 

 ،»شناختی بوم کارآفرینی« یعنی روستایی، هاي محیط با سازگار مند و زمینه          ِکارآفرینی  گونه سه دوم، مدل در. نت ُک 
. اند شده تجزیه شان دهنده تشکیل هاي مولفه و عناصر به »اجتماعی کارآفرینی« و »اجتماعی سرمایه بر مبتنی کارآفرینی«

هاي غیرقانونی و  دهنده در تقابل با بسیاري کارآفرینی نویت سازمانگیري از مفهوم مع کارآفرینی اجتماعی با بهره
 باال با اجتماع و هنجارهاي نوشکوفايماحصل همنوایی ، شناختی بومکارآفرینی گیرد.  کژکارکردهاي آن قرار می

حاکم کردن هاي کارآفرینانه و  کارآفرینی درپی تعدیل اثرات مخرب ایدهاین نوع از      ِ                محیطی  آن است. درواقع  زیست
 نظریه در تعدیلی از رهگذربر سرمایه اجتماعی،  و سرانجام، کارآفرینی مبتنیهاست.  محیطی بر آن اخالق زیست

ها و  ، درپی پیوند میان شبکهروستایی کارآفرینی مبحث با آن نمودن سازگار جهت اجتماعی مبادله شناختی جامعه
کیدي است بر گذار از ادبیات أتهدف اصلی مقاله، صادي است. تعامالت محلی روستا، دین و سنت، با معادالت اقت

اي از کارآفرینی روستایی که بر بستري از  شود؛ به گونه غالب که بیشتر در حوزه اقتصاد تعریف می       ِ روستایی   کارآفرینی
  گیرد. عوامل اجتماعی و فرهنگی شکل می
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  مقدمه
 براي کارآفرینی به پرداختن حاضر، حال در

 خاصی اولویت از ترویجی هاي   نهاد از بسیاري
 یک کارآفرینی). 1386 زاده، شریف( است برخوردار

 ثروت نگاهداشت و فقر با مبارزه براي مناسب راهبرد
 جهانی، اقتصاد به پاسخ در. است درآمد کم جوامع در

 هاي   وکار کسب توسعه به وستاییر گذاران سیاست
 کارآفرینان و اي منطقه تجاري هاي تشکل کوچک،

 ایران در). Thomas, 2004( اند نموده توجه محلی
 راستاي در مناسبی اقدامات اخیر هاي    سال طی ،هم

 توان می جمله آن از که شده برداشته کارآفرینی توسعه
 و کارآفرینی توسعه معاونت ارزنده و مفید        اقدامات   به

 سیسأت اجتماعی، رفاه و کار تعاون، وزارت اشتغال
امید،  کارآفرینی صندوق نیز و کارآفرینی هاي    کانون
  .نمود اشاره

 در حدودي تا نیز روستایی کارآفرینی به توجه
 کارآفرینی). Rightmyre, 2003( است افزایش حال

 نآ با مرتبط هاي   فعالیت و کشاورزي به تنها روستایی
 پوشش نیز را صنعتی توسعه بلکه شود نمی محدود

 منحصر روستاها به تنها مفهوم این همچنین. دهد می
 دربر نیز را مجاور نواحی و کوچک هاي   شهر و نبوده

 چرخش آغاز با). 1391 یعقوبی، و موحدي( گیرد می
 با گران پژوهش از بسیاري 1990 دهه در کارآفرینانه
 از ،کارآفرینانه مطالعات در عرضه مکتب پیروي از

 اند؛ بوده غافل خویش هاي    پژوهش در تقاضا بخش
 فرهنگی و اجتماعی هاي   بستر تحلیل به که بخشی

 پردازد می اقتصادي بدوا اي ه   پدید عنوان به کارآفرینی
)Thornton, 1999, 2011 .(سعی مطالعه این در 

 و آراء در مطرح       ِمفاهیم  اي پاره خالل از تا شده
 به شناسی جامعه گذار بنیان 1 ُ  ک نت آگوست نظرات
 مند  زمینه        ِروستایی  کارآفرینی از سه نوع ارایه و تحلیل

                                                             
1- August Comte  

 مفهوم بر دارد کیديأت مطالعه همچنین. اقدام گردد
 از نوین انواعی هارائ در آن نقش و اجتماعی سرمایه

 گشودن مقاله این در اصلی هدف .روستایی کارآفرینی
و  کارآفریتی ادبیات رارويف نظري اي دریچه

 زدودن در بتواند که  نحوي هب است کارآفرینی روستایی
 یاري گرا تقلیل و ارتدوکس اقتصاد سیطره تعدیل یا

  . رساند
گفتمان اقتصادي درخصوص : کارآفرینی و اقتصاد

حول محور تعادل اقتصادي از  ویژه کارآفرینی به
ناگزیر که  از سوي دیگر سویی، و نوآوري در اقتصاد

شود؛  خوردن نظم و تعادل اقتصادي منجر می  به برهم
طور فرض  هاي مدید این   براي مدت .بنا گشته است

شد که اقتصاد چیز چندانی براي ارایه در مبحث  می
در اقتصاد ). Swedberg, 2000کارآفرینی ندارد (

نئوکالسیک قرن نوزدهم همه چیز در تعادلی کلی 
اي براي کارآفرینی  یچ عرصهکند. ه است و تغییر نمی

هاي مسلط قرن هیجدهم و    مهیا نیست. اقتصاددان
، و 3اسمیتآدام ، 2کنتیلونریچارد نوزدهم همچون 

اهمیت کارآفرینی هیچ عنوان به   ، به4سی ژان باپتیست
عنوان منبعی براي تغییر، توسعه و  در اقتصاد به

 ,Licht and Siegelپیشرفت پی نبرده بودند (

که  5براي اقتصاددانی همچون لئون والراس ).2010
پیرو وضعیت تعادل در نظام اقتصادي است؛ 

اي.  اي دارند و نه هزینه کارآفرینان در واقع نه عایدي
نیز در  7مارك کیسون و 6کارها و آثار ایزرائیل کرایزنر

کارآفرینی قابل ذکر زمینه گفتمان اقتصادي تعادل و 
عدم  نوآوري/        ِاقتصادي اما ازدیگرسو گفتمان است. 

تعادل معتقد است که وقتی بازار در حالت متعادل 

                                                             
2- Richard Cantillon 
3- Adam smith  
4- Jean-Baptiste Say 
5- Léon Walras 
6- Israel Kirzner 
7- Mark Casson 
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از زمره . است جایی براي کارآفرین وجود ندارد
لودویگ فن توان به  می کسوتان ایده نوآوري شپی

با مبحث کارآفرین پیشگو، و نیز جوزف  1مایزس
                ِ                  ه کارآفرین نوآور  او اشاره کرد. در و اید 2شومپیتر

در گفتمان       ًخصوصا  - گفته مان پیشهردو نوع گفت
که در چهارچوب کلی علم اقتصاد مطرح  -تعادل
اند از بستر و یا ابعاد اجتماعی و فرهنگی پدیده  شده

ست که ا این درحالی کارآفرینی غفلت شده است.
گذار  ان بنیانعنوحتی عقاید شخص شومپیتر به

اي از  کارآفرینی طی دوران زندگی شخصی و حرفه
 اثر بعدي با نامتا  3وري توسعه اقتصاديتئکتاب 

از اقتصاد به  ،سرمایه داري، سوسیالیسم و دموکراسی
این امر ربط کارآفرینی  شناسی تغییر یافته است. جامعه

عنوان یک پدیده بدوا اقتصادي، به اجتماع و تحلیل   به
شاید تنها سازد.  شناختی از آن را ضروري می جامعه

                 ِ          ن گفتمان اقتصادي  کارآفرینیاستثنایی که بتوان درو
یافت که راه را براي طرح مقوالت و عوامل اجتماعی 

            ِ        از اقتصاددان  اتریشی  4کند مفهوم پراکسیولوژي باز می
                                                و ن مایزز که بر انتخاب و عاملیت انسانی در اقتصاد 

شومپیتر  5         ِهاي تجاري  کید دارد؛ و مفهوم چرخشأت
       ُ   آکوست ک نت  کیدأ               ِ                باشد. اما هردوي  این مفاهیم در ت

    ِ                           گی  اقتصاد و اجتماع مستتر است. تنیده بر درهم
 :کارآفرینی                  ِبر گفتمان اقتصادي        ُ   آگوست ک نت  نقد

 هاي ریشه اگر بتوان: کارآفرینی و صنعتی جامعه
 مکاتب و ها اندیشه در را کارآفرینی مفهوم
 آشکار است داد؛ تشخیص و بازشناخت شناسی جامعه

 منظر از کارآفرینی تبیین مسیر در بزرگی گام که
 آمده؛ مقاله این عنوان در که طور آن یا و شناسی جامعه
 شده برداشته آن، فرهنگی و اجتماعی ابعاد تحلیل

                                                             
1- Ludwig von Mises 
2- Joseph Schumpeter 
3- The theory of economic development 
4- Praxeology 
5- Business cycles 

 آگوست     ِفکري  مکتب در مطرح مفاهیم از یکی. است
 همچون مهمی مقوالت و مضامین کنار در  ُ   ک نت،
  آرون ریمون. است صنعتی جامعه مفهوم، گرایی اثبات
 بنیادین خصائص فرانسوي معروف ناسیش جامعه
 را نوزدهم قرن متفکرین اذهان در صنعتی جامعه

 منظور به کار علمی سازماندهی: شمرد برمی طور این
 در کارگران شدن متمرکز بازده،       حد اعالي تحصیل
 آزادي کارفرمایان، و کارگران میان تضاد ها، کارخانه
 به که نبازرگانا و کارفرمایان سودجویی و ،مباالت
 آرون،( انجامد می جامعه در ثروت دائمی افزایش
 سوسیالیستی نه صنعتی جامعه از  ُ  ک نت روایت. )1384
 مهمی مفهومی مدخل بلکه ،)پیشین( لیبرالی نه و است
 شناسی جامعه زاویه از کارآفرینی مبحث به ورود براي
 متون از بسیاري در شاید که مدخلی گشاید؛ می

 و مفهوم یک عنوان به چه کارآفرینی پیرامون شده منتشر
 نقد در مفهومی مدخل این. افتاده قلم از فرایند چه

 دادن لقب با او. است نهفته لیبرال اقتصاددانان از  ُ  ک نت
 سعی که گرایانی مابعدالطبیعه چونان لیبرال اقتصاددانان

اقتصادي را جدا از کل اجتماعی  نمودهاي دارند
ز اقتصاد را ناقص و دور از ها ا درنظر گیرند؛ تبیین آن

 آگوست آرون، جهت، این از. کند می ارزیابی واقعیت
 7سووي آلفرد و 6آله موریس همچون او پیروان و  ُ  ک نت

 داند می اقتصاد در سازماندهی مکتب پیرو را 7سووي
 خصوصی مالکیت حفظ ضمن که معنا این  به ؛)پیشین(

 در اجتماعی وظیفه نوعی به آن تبدیل با خواهند می
. سازند تغییر دچار را آن معناي معدود، تن چند ستد

-اقتصاد داشتن ریشه و بودن متاثر بر مبنی  ُ  ک نت آموزه
 -"صنعتی جامعه" داشته عنوان خود او که طور آن یا
 اقبال مورد چندان کارآفرینی متون در اجتماعی امر در

 سنگین سایه. است نشده توجه آن به و نگرفته قرار
 بسیاري که نئوکالسیک مکتب خصوص هب اقتصاد،

                                                             
6- Maurice Allais 
7- Alfred Sauvy 
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 یا گرایی تقلیل نوعی مبتالبه را آن )1385 فاین،(
 کلیه که معنا بدین دانند می شناختی روش فردگرایی

 فرو آن اقتصادي خصلت به را تحوالت و امور
 سنگینی کارآفرینی متون و مباحث سر بر کاهد؛ می
  . کند می

: کارآفرینیدهندگی معنوي و         ُ          آگوست ک نت، سازمان
سی بر اهمیت  باپتیست ثیر ژانأاگرچه کنت تحت ت

کید أکارآفرینان امروزي تصاحبان صنایع یا همان 
شایسته است که دارندگان  اما از دیدگاه او کرده؛

هاي متمرکز، قدرت اقتصادي و اجتماعی را نیز  سرمایه
ها را      ُ     که ک نت آن در دست داشته باشند؛ اما تمامی آنان

داران و  روساي موقتی، صنعت(اشراف)،  1پاتریسن
نامد؛ باید نقش خود را چونان  داران می بانک

). از 1384(آرون،   ّ          تل قی نمایند  "اي اجتماعی وظیفه"
امري فرعی است؛          ُ                     دیدگاه ک نت سلسله مراتب دنیایی
کند که بر معنویت  او از مراتبی در هستی دفاع می
ر مبتنی ب هاي اخالقی متمرکز بوده و جایگاه شایستگی

       ُ          عقیده ک نت، تولید به دهی معنوي است.  نوعی سازمان
دهی علمی کار در نهایت باعث  ثروت از طریق سازمان

 2دهششود تا در فرایند انتقال اموال، نقش  می
مفهوم  .)(پیشین گردد نقش مبادله یگزینتدریج جا هب

ان و داقتصاد 3دهش بعدها در نظام فکري کارل پوالنی
 4بستان ت عنوان بدهشناس اتریشی تح انسان
  گردد.  پردازي می مفهوم

 هم: اجتماعی و کارآفرینی  ُ          ک نت، سرمایه آگوست
 سرمایه مفهوم گذار بنیان هم و شناسی جامعه گذار بنیان

 و کنند؛ می کیدأت اقتصاد با اجتماع پیوند بر اجتماعی
 همچون معنوي هایی ارزش و هنجارها بر دو هر

 انگشت یوندپ این در دوستی و خیر اخالق،

                                                             
1- patrician 
2- Don 
3- Karl Polanyi 
4- Reciprocity  

 و روستایی اجتماع به 5فان هانی که آنچنان. گذارند می
 قائل کار و کسب براي بستري چونان آن به نگاه
 فقراي به کمک بر 6رز   هان  تعریف در نیز و باشد می

 در که شود می تکیه محبت و لطف برپایه روستایی
 نظام درگر،  توسعه -خانواده خودیا  7SDF مفهوم
 بن ).Sheth, 2010( است نعکسم نیز   ش ث     ِفکري 
 با تطابق در را اجتماعی سرمایه مفهوم) 1385( فاین

 اقتصاد میان پیوند عامل صنعتی، جامعه به  ُ  ک نت نگرش
 اقتصاد در که داند می شکافی پرکننده و اجتماع و

 یا اجتماع و اقتصاد میان آزاد، بازار و داري سرمایه
 سرمایهقع، وا در. است شده ایجاد نابازار و بازار

 به ازدست رفته      ِایمان   محصول تفکر درباره اجتماعی
 هاي سال واپسین     ِداري  سرمایه نظام در ،بازار و دولت

 دهد نشان خواهد می فاین). پیشین( است بیستم قرن
 پیچیده غایت به و گوناگون طرق به سرمایه که

 اجتماعی خصلتی از و بوده اجتماعی اي مقوله
 بن تحلیل بر حاکم منطققیقت، ح در. است برخوردار

 نقد ادامه دهنده ،اجتماعی سرمایه با رابطه در فاین
 است؛ آزاد بازار در رقابت و مبادله جایگاه بر  ُ  ک نت

              ُ                                بدین معنا که ک نت نیز همسو با بن فاین، قایل به 
نوعی مهار اجتماعی رقابت و مبادله آزاد توسط 

تصاد و عبارتی اتصال اق دهی اجتماعی یا به سازمان
 اجتماعی سرمایه در این پژوهش،  لذا اجتماع است؛

 در سنجش یا و مفهومی ابزارهاي از یکی عنوان هب
 کارآفرینی ارایه به و شده داده دخالت کارآفرینی بحث
  . است اقدام گردیده اجتماعی سرمایه بر مبتنی

  
  ها و یافته محوريبحث 

دو  ادبیات کارآفرینی و انفصال از امر اجتماعی در
 اصلی نگرش سه بر داریانیاحمدپور: رویکرد

                                                             
5- L.J. Hanifan 
6- Hannerz 
7- Self-development family 
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: کند می دکیأت کارآفرینی حوزه بر حاکم        ِاقتصادي 
 شومپیتر مکتب و اتریش مکتب نئوکالسیک، مکتب

 اقتصادي تبمک سه این در). 1389 داریانی،احمدپور(
 در اقتصادي تعادل و بودن    ّ مول د همچون، مفاهیمی بر

عام و خاص از  در تعاریف .است شده کیدأت بازار
 با که کاري و کسب ایجادترتیب بر  کارآفرینی که به

 فرایندو  است؛ همراه قطعیت عدم و خطر
انگشت  ارزش حداکثرسازي و فرصت    ِگري جستجو
 و کسب همچون اقتصادي مفاهیم به نیز اند؛ گذاشته

 و کردنائیج( است شده داده ارجاع حداکثرسازي و کار
 نتایج بر تعاریف این از بسیاري در). 1386 همکاران،
 توسعه از باشند عبارت همانا که شده تمرکز کارآفرینی
 افزایش خدمات، و کاالها توسعه اجتماعی، اقتصادي

 تجمیع اشتغال، ایجاد دولت، براي اجتماعی سود
 جدید اقتصادي هاي بنگاه ایجاد عمومی، اندازهاي پس

 داریانیاحمدپور ؛1391 یعقوبی،موحدي و .... ( و
 فرایند بسیاري که گفت توان می ارتیعب هب). 1389

 بار به که آمدهایی پی و تبعات معیار با را کارآفرینی
 چنین پژوهش این در اند؛ گرفته اشتباه آورد می

 نهاده نام "مبتنی بر تبعات و المعارفی دایره" ،رویکردي
 کارآفرینی رهاوردهاي ذکر به که رهیافتی ؛شده  

 و اجتماعی ابعاد تحلیل هرگونه هارای از و پرداخته
 از ثرأمت  ُ  ک نت .است عاجز پدیده این فرهنگی

در کتابی از  سی باپتیست ژان نوزدهمی قرن اقتصاددان
 اتخاذ از 1»سیاسی اقتصاد درباره گفتاري« عنوان با او

ورزیده؛  اجتناب کارآفرینی به المعارفی دایره رویکرد
 ,Hisrich( شتهگذا فرق دار سرمایه و کارآفرین میان

و به فرایندهاي کارآفرینانه مشتمل بر تولید و  ؛)2002
 که آنچه پردازد. میتوزیع، و نیز ترکیب کار و سرمایه 

 همان یا »صنایع صاحبان« عنوان تحت آن از  ُ  ک نت
 سرپرستی را توزیع و تولید برد؛ می نام 2»کارفرمایان«

                                                             
1- A treatise on political economy 
2- Entrepreneurs  

 ترکیب مه با اي   ّ     خل اقانه نحو هب را سرمایه و کار ؛کرده
 صنعتی، نظام ستون شاه همچون ترتیب بدین و ؛نموده
 نیز اینجا در لذا). 1383 ریتزر،( دنآفرین می ارزش
 همچون سرمایه از را سی و  ُ  ک نت گیري فاصله نوعی

 سی، دیدگاه از. شاهدیم ناب اقتصادي عنصر یک
 به دانش انتقال و آوري   ّفن  فهم کارآفرینی، کارکرد

 برآورده را کننده مصرف هاينیاز که است محصولی
 رویکرد اگر). Grebel, et al., 2001( سازد می

 نظر آن نتایج و پیامدها به کارآفرینی، به المعارفی دایره
بندي انواع  تقسیم بهتنها  ،"شناسی سنخ" رویکرد دارد؛

 همچون هایی گونه به کارآفرینی پردازد. کارآفرینی می
 خانوادگی، ی،خانگ یا و صنعتی، تجاري، خدماتی،
 گروهی، فردي، کارآفرینی نیز و متوسط، و روستایی
 داریانی،احمدپور( سازمانی درون و سازمانی شرکتی،

 ،)Hisrich, 2002 ،1391 یعقوبیموحدي و  ؛1389
 ،3اداري هاي شناسی گونهدر  همچنینشود.  تقسیم می

 و ،6گاهی پرورش و 5اکتسابی ،4گرایانه فرصت
 مواجه شرکت و سازمان همچون یمفاهیم با ،7ابتکاري

 در کارآفرینانه رخداداعتقاد به  از حاکی که یمشو می
چنین  .ستا ها شرکت و ها سازمان درون فضاي
 8سازمانی - درون کارآفرینی مفهوم خلق به، نگاهی
 سازمانی حصار درون را کارآفرینی که شده منجر

 نوآوري قدیمی مباحث همان ادامه و کند می محدود
 هاي ویژگی« مبحث طرحهمچنین . است نیسازما
 امر از انفصال اوج نقطه، »کارآفرین افراد روانی

 امر و شناختی روان امر میان تقابل طریق از اجتماعی
 در رویکرد سوم/. است کارآفرینی حوزه در اجتماعی،

                                                             
3- Administrative 
4- Opportunistic 
5- Acquisitive 
6- Incubative  
7- Initiative 
8- Intrapreneurship  
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مند و وابسته  اي زمینه کارآفرینی پدیدهشناختی،  جامعه
  گردد.  قی میاجتماعی و فرهنگی تلبه بستر 

: رویکرد ندم                        ِ      ه نوع کارآفرینی روستایی  زمینهس
در آنچه که : روستایی به کارآفرینی شناختی جامعه

شود که چگونه فرازهاي  پی خواهد آمد نشان داده می
                       ُ                      مهم نظري در مکتب فکري ک نت راه را براي طرح سه 

در حیطه روستایی  ویژه هگونه مهم از کارآفرینی که ب
اي که در قالب  گونه سهسازد.  ؛ هموار میاهمیت دارند

شوند.  به کارآفرینی مطرح می 1مند رویکردي زمینه
گردد با تبعات اقتصادي  میتلقی  اي کارآفرینی پدیده

که به عواملی غیر اقتصادي وابسته است. در اینجا 
است که در  2صحبت بر سر رخدادهایی اجتماعی

موثرند  3کارآفرینی مایه گسترش و استقرار جان
)Sheth 2010هاي کارآفرینانه  عبارتی فعالیت ). به

هاي اجتماعی  و مکانیسم 4محصول یک سري تعامالت
ینی را داراي دو برخی کارآفر). Ulhøi, 2005است (

هاي مدیرتی و  اند؛ یکی مهارت بخش عمده دانسته
بدون  ).Kahan, 2013کارآفرینی ( فرهنگدیگري 

فرهنگ مچون شک آنچه از معناي مفاهیمی ه
ثیر أاي است به ت شود؛ اشاره کارآفرینی مستفاد می

هاي  عوامل محیطی و اجتماعی بر رفتار و نگرش
ند م زمینه        ِروستایی  فرینیکارآفرینانه. سه گونه از کارآ

ت درباره جامعه                     ُ ها را از دل نظریات ک ن توان آن که می
آمیزي قدرت اقتصادي با  صنعتی و نیز درهم

خالقی و سازماندهی معنوي استخراج هاي ا شایستگی
الف) کارآفرینی اجتماعی، ب) نمود عبارتند از: 

، و ج) کارآفرینی برخاسته از شناختی بومکارآفرینی 
گانه به  ، نوعی رویکرد سه)1( مدلسرمایه اجتماعی. 

دهد. در این مدل، دو رویکرد  کارآفرینی را نشان می

                                                             
1- Contextual  
2- Social happenings  
3- Entrepreneurial spirit  
4- Interactions  

 اند. شده ادهد نشان هاشان لفهؤم همراه به گفته پیش
دهنده ربط مفاهیم  ) نشان1ستون وسط در مدل (

                 ُ                             ِ کلیدي در اندیشه ک نت و سه نوع کارآفرینی روستایی  
 نوعی مند است. این سه نوع کارآفرینی در قالب زمینه

قابل طرح و  کارآفرینی به اجتماعی و فرهنگی رهیافت
در این بخش از مقاله به تشریح هرکدام بحث هستند. 

  پردازیم. مند می گانه زمینه هاي سه رینیاز کارآف
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  .گانه به کارآفرینی رویکردهاي سه -1شکل 

  
کارآفرینی نوع اول اگر : کارآفرینی اجتماعی الف)
) 1عوامل اجتماعی اما در مدل (کیدي دارد بر أچه ت
ه بیشتر پیامدگرا بوده تا گونه از کارآفرینی است ک  یک

فرایند کارآفرینی نظر  ند و به نتایج خاصی ازم زمینه
توان آن را با  دارد؛ اما در هرحال بر اساس تعریف می

                        ُ                    مفهوم دهش در نظام فکري ک نت و نیز مفهوم فرعی 
                       ِ                           بودن سلسله مراتب دنیایی  مرتبط با ثروت ارتباط داد. 
درواقع کارآفرینی اجتماعی نوعی کارآفرینی با ماهیت 

اعی و برپایه درك مسائل اجتمغیرانتفاعی است که 
کارگیري  گیري از اصول کارآفرینی و به بهره
مدار با هدف پیشبرد تغییرات  هاي بازار شنگر

معه و در گري در سطح جا اجتماعی سودمند، اصالح
سازي، جامعه  سازي، تیم قالب نوعی مشارکت، شبکه

غیرانتفاعی،  -نیمد                     ّ ِمدنی و در سه حوزه کل ی 
شود  تجاري عملی می -و خصوصی ی،دولت - عمومی
). در عرصه توسعه 1388 ،زاده و همکاران (شریف

کارآفرینی اجتماعی توانسته است در قالب  ،روستایی
، حمایت   ُ                    1            عرضه خدمات اعتباري خ رد  بانک گرامین

جنبش کمربند و ز درختکاري و کشاورزي در طرح ا
سازي و تغییر  سبز، به نوآوري، توانمندسازي و ظرفیت

یازد (پیشین). مفهوم  در سطح جوامع روستایی دست

                                                             
1- Gramin Bank 
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 ه                 ُ    مطرح شده از سوي ک نت ب جاي مبادله هدهش ب
هاي اخالقی و  همراه نقشی که او براي شایستگی 

دهی جامعه صنعتی  زمانسلسله مراتب معنوي در سا
یک عنصر  همچون؛ خود را در نقش دین شده  قائل

کانونی از پیکره فرهنگی حاکم بر جامعه (آزاد ارمکی، 
نشان داده در محیط روستا و آفرینی ) در کار1387

هاي دینی و کارکردهایی که  است. استفاده از آموزه
همچون حفظ  ؛دین در یک اجتماع برعهده دارد

هاي  ها و تلطیف انسجام اجتماعی، احیاي سنت
) از 2010( 1ث                         شناختی داراي اهمیت است. ش  روان

گوید که از  سخن می 2یک کارآفرین مذهبی به نام بابا
یق تشکیل یک انجمن خودجوش بر پایه اصولی طر

فرینی به طراحی مدلی براي کارآ برخاسته از مذهب
پرداخته که  »گر خانواده خود توسعه«تایی با نام روس

  .است هایی وسیع در سطح جهان داشته بازتاب
با آموزش مروجین و فعالین اجتماعی از طبقه  ،بابا  

ترتیب  3انایم موسوم به سفرهاي متوسط، سفرهایی
ر هاي مذهبی خویش را ترویج کرده و د داده تا ایده

چنین  به مردم بپردازد. این اثناء به ارایه خدمات
  ف یینی مبتنی بر اصالحات و بازتعرانواعی از کارآفر

ها و  هنجاري تواند با بی اصول مذهبی می
هاي جوامع مدرن که به ظهور کارآفرینی  فردگرایی

 -4کژکارآفرینی همان ب یا               ّضداجتماعی و مخر 
هاي کشتار  ها در سالح گذاري عنوان مثال سرمایه هب

  ؛ مقابله کند. منجر شده -جمعی
 شناختی بومکارآفرینی : 5شناختی بوم) کارآفرینی ب
اي از کارآفرینی تعریف شده که از سویی  عنوان گونه به

به ارایه کاالها و خدمات سازگار با محیط زیست 
و از دیگر  ) Meek, 2010؛1391 انجامیده (یعقوبی،

                                                             
1- Sheth  
2- Baba  
3- Faith trip 
4- Dys-entrepreneurship 
5- Eco-preneuring 

سو رفتار کارآفرینانه در تطبیق و هماهنگی با 
 توانند دهد. این هنجارها می میهنجارهاي جامعه رخ 

هنجارهاي برخاسته از دولت، خانواده و یا اجتماع 
 عناصر هاي کارآفرینانه به باشند. در اینجا فعالیت
ط ها رب و گفتمان 6، رسومها فرهنگی همچون ارزش

از سویی و  مفهوم ریسک ،. همچنیندنشو داده می
وم جدید بودن ایده از سوي دیگر در تقابل با مفه

توسط جمع اي که  به معناي قوانین نانوشته هنجار
خواهید  نمی گیرد. اگر قرار می پذیرفته و تصدیق شده

 را انجام ندهید د؛ آنیکه فردا تیتر روزنامه نشو
)Meek, 2010 توانند هنجارها می). پس در اینجا

هاي کارآفرینانه داشته و  نقش تصحیح کننده براي ایده
مسائل محیطی خود البته ها را تعدیل نمایند.  یا آن

شوند؛ مسائلی بدل توانند به هنجارهاي جمعی  می
دست ساخته انسان،                          ِهمچون تغییرات آب و هوایی 

هاي                     ُ         هوا، رقیق شدن الیه ا زن، زباله آلودگی آب و
به هنجارهایی همچون هنجار  ... اي و تهسمی هس

مصرف، هنجار همنوایی و هنجار حمایتی بدل 
جنگ خلیج فارس، طوفان کاترینا و  از پیشوند.  می

رشد اقتصادي در چین که باعث افزایش قیمت نفت 
با                        ِهاي عرضه کننده اتومبیل  ؛ بر تعداد شرکتگردید

به  سوخت هیبریدي در آمریکا و اروپا افزوده شد که
ثیر هنجارهاي مصرف بر کارآفرینی است؛ أمعناي ت

اگرچه این یک منطق اقتصادي است اما ناگفته 
گرایانه در  هاي زیست پیداست که بسیاري از فعالیت

هاي  ها و شرکت تقابل با سود و منافع اقتصادي دولت
ثیر مثبت أخصوصی است. هنجارهاي حمایتی نیز بر ت

ماعی بر کارآفرینی روابط خانوادگی، گروهی و اجت
داللت دارد که در بحث سرمایه اجتماعی مورد بحث 

 شناختی بومکارآفرینی درهرحال، قرار خواهد گرفت. 
آورد. از  اي فراخ در حوزه روستایی فراهم می حیطه

گري کارافرینی  هاي عمل یکی از حیطه ،نگاه کارکردي
                      ُ                   روستایی تولید محصوالت ا رگانیک یا سبز، حفظ 
                                                             
6- Conventions 
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هاي پاك و  میراث فرهنگی، استفاده از انرژيطبیعت و 
یعقوبی، موحدي و بحث توریسم روستایی است (

معتقد ) 2004هوي (ل). آMcElwee, 2005؛ 1391
اي است چند بعدي و  که کارآفرینی پدیده است

اقتصادي که رفتارهاي منسوب به                  ًپیچیده و نه صرفا 
 ومیان افراد آشنا  1قوي و ضعیف پیوندآن بر اساس 

اي که توسط کاهان  گیرد. در مطالعه ناآشنا شکل می
)؛ به مفاهیمی اجتماعی همچون 2013انجام شده (

                  ّ      ر برابر استثمار دل االن و انسجام اجتماعی، محافظت د
شود؛  ها و تمایل مشترك به پیشرفت اشاره می واسطه

اي اجتماعی برخوردارند. همچنین  که آشکارا از سبقه
                       شود که موانع اجتماع سد   می به مروجین هشدار داده

جمله فرهنگ فردگرایی، مردساالري  راه کارآفرینی من
و فرهنگ تزریق کننده نامیدي و رکود را مدنظر قرار 

  دهند (پیشین).
برخاسته از سرمایه         ِروستایی  کارآفرینیج) 

در بخش قبلی توضیح مختصري : اجتماعی
درخصوص ربط میان دیدگاه بن فاین از سرمایه 

                    ُ                   ماعی و تحلیل آگوست ک نت از نقش مبادله و اجت
رقابت در بازار آزاد داده شد. در این قمست ابتدا به 
شرحی از ادبیات سرمایه اجتماعی پرداخته؛ 

شناسی  درخصوص نظریه مبادله اجتماعی در جامعه
؛ و سپس ارتباط میان ی داده خواهد شدتوضیح
هوم در بطن مفاجتماعی و کارآفرینی روستایی  سرمایه

سرمایه اجتماعی کنکاش بر   کارآفرینی روستایی مبتنی
  . شود می
سرمایه اجتماعی یکی از : ) سرمایه اجتماعی1 ج

مفاهیم و ابزارهاي مفهومی نوین است که دریچه 
هاي گسترده در زمینه  فراخی را فراروي پژوهش

یکی . و توسعه اجتماعی گشودهشناختی  مسایل جامعه
بانک  را از سرمایه اجتماعیترین تعاریف  از جامع

  که عبارت است از:  ارایه داده 1998جهانی در سال 

                                                             
1- Strong or weak ties 

سرمایه اجتماعی دربرگیرنده نهادها، روابط، «
هایی است که بر کنش و  ها، و ارزش نظرگاه
اند و در توسعه اقتصادي و  هاي بین مردم حاکم واکنش

اجتماعی سهمی دارند. سرمایه اجتماعی در عین حال 
ها و هنجارهاي مشترك الزم براي  نده ارزشدربرگیر

رفتار اجتماعی است که در روابط شخصی افراد، در 
اعتماد آنان به یکدیگر و در حس مشترك 

امري که جامعه را  .هاي مدنی منعکس شده مسئولیت
(پیران، » سازد. چیزي بیشتر و فراتر از جمع افراد می

1385 .(  
ن بر شمردن (پیشین)، ضمپرویز پیران و همکاران 

پردازان گوناگون در باب  تعریف مختلف از نظریه 31
رسند که  سرمایه اجتماعی در نهایت به این نتیجه می

مفاهیمی همچون روابط اجتماعی، کنش و واکنش، 
 ،بار تکرار در تعاریف 21گري و کنش جمعی با  کنش

بار تکرار در  17و مفهوم شبکه یا پیوند اجتماعی با 
ین مفاهیم در تعاریف یاد شده تعاریف، مهمتر

رتند از تعریف باشند. برخی از این تعاریف عبا می
 ؛2002فاین، که به عقیده بسیاري ( فان هانی

) نخستین Hisrich, 2002؛ 1382داریانی احمدپور
کسی است که در زبان انگلیسی واژه سرمایه اجتماعی 

  کار برده است:   هرا ب
جتماعی به آنچه ه امن در استفاده از مفهوم سرمای"

شود نظر ندارم  از سرمایه مراد می                  ًکه در منابع معموال 
برم. منظورم  کار می تمثیلی یا استعاري به        ًرا صرفا  و آن

ملک و دارایی شخصی یا پول نقد نیست؛ بلکه منظور 
من آن چیزي است که این اشیاء و مادیات ملموس را 

زشمند در زندگی روزمره اکثریت مردم با معنا و ار
خیر، دوستی، دلسوزي متقابل و  سازد؛ یعنی کار می

  (پیشین).   "ها گروهی از افراد و خانوادهرابطه اجتماعی 
سرمایه اجتماعی و بازبینی در نظریه مبادله  )2 ج

گذار نظریه مبادله اجتماعی جورج  بنیان: 2اجتماعی

                                                             
2- Social exchange  
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شناسی  است. این نظریه در حیطه جامعه 1نزهوم
هاي متقابل  ته و سعی دارد تا کنشرفتاري قرار گرف

شناسی تببین کند. در  میان افراد را بر مبناي اصول روان
ها، تنبیهات و  ها، تقویت این نظریه، این پاداش

ها  خسارات هستند که اهمیت دارند نه افکار و ارزش
شناختی هومنز  ). قضایاي معروف روان1384(ریتزر، 

-رومیتهمچون قضیه موفقیت، ارزش، محرك، مح
یید، همگی ریشه در أت -سیري، پرخاشگري

براي  روانی حاصله از آن -منافع فرديو  شناسی روان
و  2فرد دارند. در اینجا اما نکته مهم رویارویی کولمان

خصوص  هبا این نظریه و بسط آن ب 3رابرت پاتنام
توسط پاتنام در قالب مفهوم سرمایه اجتماعی است. 

سرمایه اجتماعی را براي ما تواند معناي  این تحول می
آشکارتر سازد. هومنز خود از مخالفین سرسخت کلود 

شناختی اشترواس،  است. در نظام انسان 4لوي اشتراس
که صورت بسط » ناخودآگاه جمعی«مفهومی همچون 

شناختی  در نظریه جامعه» وجدان جمعی«هوم یافته مف
که اي نظام تبادل اخالقی بوده  باشد؛ گونه دورکهیم می

هاي اجتماعی است تا  بیشتر بازتاباننده چشمداشت
منافع اقتصادي یا روانی شخصی و فردي. مفهوم 

و در سلسله مراتب معنوي تفکر  ،اخالقیات
که  آنچنان  ُ                 ک نت نیز مستتر است. معنوي سازماندهی

                                         گفته شد؛ کارآفرینی مذهبی ش ث نیز بر مبناي 
. با هعنوي فقراي روستایی شکل گرفتتوانمندسازي م

شناسی توسط جیمز  جاي رواناقتصاد جایگزینی 
کولمان در نظریه مبادله، گام مهمی در خلق و بسط 

شود. شاید بتوان  مفهوم سرمایه اجتماعی برداشته می
                        ِ                       گفت مفهوم سرمایه اجتماعی  کولمان و پاتنام و نیز 

تفکرینی همچون بن        ِ                   بازبینی  این مفهوم از سوي م
                ِ          م مبادله اجتماعی  هومنز از هاي مفهو فاین، در میانه

                                                             
1- George C. Homans 
2- James Samuel Coleman 
3- Robert Putnam 
4- Claude Lévi-Strauss 
 

شتراوس، از دیگرسو ا    ِ جمعی  گاه سو، و ناخودآ یک
) در مرور خویش بر 1385گیرد. بن فاین ( قرار می

ادبیات سرمایه اجتماعی، این مفهوم را گسترش مفهوم 
فرد در نظریه مبادله اجتماعی جهت رویارویی با 

زینی جایگ ،داند. از دیدگاه  فاین هاي بازار می نارسایی
از سوي  و شناسی در نظریه مبادله جاي روان هاقتصاد ب

که ضمن ایجاد مفهوم  نحوي هکولمان، اساسی است؛ ب
گري بیشتر افراد  سرمایه اجتماعی، راه را براي کنش

گري کماکان در  رچه این کنشسازد. اگ هموار می
لحاظ اقتصادي عقالیی صورت  هب           ِهاي انتخاب  محدوده

هنجارهاي اجتماعی هستند هایت این پذیرد اما در ن می
هاي محدود ما را به شکلی عقالنی تکمیل  که تجربه

کنند. انعقاد پیوند میان اقتصاد و اجتماع در جشن  می
سرمایه اجتماعی براي فاین، همچون راه سومی است 

هاي سوسیالیسم و بازار آزاد  در پاسخ به ناکامی
یان دولت و با پرکردن فضاي م ،). این راه سومپیشین(

گرایی،  هایی همچون نئولیبرالیسم، دولت       از د گم ،بازار
گذرد.  گرایی، مارکسیسم و پسامدرنیسم درمی تقلیل

اگر در مبادالت اجتماعی، سود و منافع شخصی با قید 
بستان، و هنجارهاي اخالقی حاکم         ِ         اجتماعی  دهش، بده

بر جامعه تکمیل شوند؛ امکان بروز و ظهور بیشتري 
  در فضاهاي روستایی است.                 ًکارآفرینی مخصوصا براي 

: فرینی روستایی و سرمایه اجتماعیکارآ )3 ج
نگریستن به کارآفرینی در چارچوب ساختارهاي 

انداز وسیع در مورد  اجتماعی راه را براي یک چشم
که توجه را به  طوري هسازد ب کارآفرینی هموار می

ه سمت نکات مبهم و کمتر پرداخته شده یعنی جنب
ربیعی و کند ( اجتماعی پدیده کارآفرینی جلب می

، تعامالت و ارتباطات 5سازي ). شبکه1390زاده،  صادق
و  عی از طریق شناسایی و کشف تهدیدهااجتما

کارگیري اقداماتی براي  ههاي محیطی و با ب فرصت
منجر به بروز  ،خنثی نمودن عدم اطمینان محیطی

از زمره که  شده           ّ              پیشگامی، خل اقیت و نوآوري 
                                                             
5- Networking  
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شوند  هاي مهم در کارآفرینی محسوب می مولفه
سون هاي یوهان ). در نوشته1390زاده،  (ربیعی و صادق

که  کید شدهأت)، 1994ساکسنیان (و  )،2000(
جمعی و گروهی است و         ًاي کامال  کارآفرینی پدیده

          ًیا اصطالحا  گفتگوهاي چندگانه میان اشخاص
الیت اقتصادي ، کلید بنا نهادن یک فع1»گفت میان«

نوعی   هاي کارآفرینی به جدید است. بسیاري از سنخ
باشند. در  متضمن کنش جمعی یا تعامل میان افراد می

سرمایه اجتماعی که به         ِارتباطی  -                   ب عد کیفی یا شناختی
ها، هنجارها، اعتماد و درك مشترك میان  ارزش
پردازد؛ بر اهمیت  گران در یک تعامل می کنش

شده است (ربیعی و  کیدأد تافراارتباطات میان 
 2مید  ). تفکیکی که جورج هربرت1390زاده،  صادق

  میان، 3در تحلیل خویش از سازوکارهاي همکاري
                 به آنچه که ش ث از شده؛ قائل  5و مبادله 4مفاهیم کمک

و دریافت همچون  6مفاهیم پیشکش نمودن به خدا
دوجانبه میان فقراي       ِبستان  در بده 7مرحمت خداوند

کند؛ بسیار  روستایی و اهداء کننده (مروج) مستفاد می
                              ُ                 نزدیک است و هر دو به آنچه که ک نت نظام اخالقی یا 

نامد. مید، جامعه شناس آمریکایی  معنوي در مبادله می
هایی از  معتقد است که کمک و مبادله هر دو شکل

اما در مورد کمک،  ها هستند؛ همکاري بین انسان
دیگري و در مورد تبادل نیاز  گیري انسان نیاز جهت

ز خود و کسب سود است؛ اگرچه از نظر او مبادله ا
یکی از  ،کمک اما                           قو ه عمومی بیشتري برخوردار،

مواضع بنیادین رفتار انسانی در قبال همنوعان خویش 
) به بررسی نقش 2012). پوون (1391، یشلاست (

سرمایه اجتماعی در دو سطح میکرو (خانواده) و 
هاي زنان) در کارآفرینی زنان در دو  حادیه(اتماکرو 

                                                             
1- Polylogue  
2- George Herbert Mead 
3- Cooperation  
4- Hilfe  
5- Tausch  
6- Offering to God 
7- Receiving as a God’s grace  

            ِ                                 منطقه محروم  شمال ویتنام پرداخته است. آنچه در 
رسد این نکته است که در  نظر می هگیري او مهم ب نتیجه

عنوان  هثیر مثبت پیوندهاي خانوادگی بأ     ُ       سطح خ رد بر ت
و در  ،منبعی مهم جهت دسترسی به منابع و اطالعات

کند که شکل نهادها  کید میأت سطح کالن بر این نکته
در جوامعی همچون ویتنام برخاسته از سنت 
سوسیالیستی تنیده شده در تاریخ این کشور بوده و با 
شکل نهادهاي ایجاد کننده سرمایه اجتماعی در غرب 

کند. مشخص  که مدنی و داوطلبانه هستند؛ فرق می
است که در تعامالت میان اعضاي خانواده، روابط بر 

                                               دیدگاه ش ث و مید نه بر مبناي مبادله که بر مبناي طبق 
کمک استوار بوده و در سطح کالن، تغییر ماهیت 
نهادي اشاره به بستگی شدید سرمایه اجتماعی به 
زمینه فرهنگی و اجتماعی آن دارد که اتفاقا بسیار مورد 

 معتقد است که  ته است. فاینکید فاین قرار گرفأت
جتماعی آمیخته شود بر با مقوالت اوقتی سرمایه 

(فاین،  گردد اش به زمینه افزوده می ت و بستگی     سی الی
). شاید یکی از بهترین تعاریف عملیاتی از 1385

خوبی با مفهوم  سرمایه اجتماعی که بتوان آن را به
بندي آن به ابعاد  ، ارتباط و تطبیق داد؛ تقسیمکارآفرینی
به  باشد. بعد ساختاري 9و شناختی 8ساختاري

رسمی، و بعد شناختی به  هاي رسمی و غیر شبکه
 ,Kaasaشود ( مفهوم اعتماد و هنجارها تقسیم می

هنگام که به بحث  ). کاسا در مطالعه خویش آن2009
پردازد؛  هنجارها در بعد شناختی سرمایه اجتماعی می

اشاره دارد. از منافع جمع  10به تبعیت منفعت شخصی
اي  ره دارد که گونهاشا 11بستان همچنین به هنجار بده

ایجاد انتظار و توقع است در شخصی که به شخص 
کند. این هنجار به مفهوم دهش از  دیگر کمک می

بان  نت نزدیک است. بر طبق گزارش دیده        ُدیدگاه ک 
جهانی کارآفرینی، نگرش کلی عموم مردم به 

                                                             
8- Structural  
9- Cognitive  
10- Reciprocity 
11- Self-interest 
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کارآفرینی و فهم و حمایت از اهمیت کارآفرینی در 
نگی و اجتماعی محسوب جامعه یک هنجار مهم فره

وري  رتقاي فرهنگ کار جهت افزایش بهرهشده و ا
شناسی  سنخ)، 2( شکلدر کشاورزي حیاتی است. 

کارآفرینی روستایی بر حسب نسبتش با عوامل 
. این مدل ه شده استفرهنگی و اجتماعی نشان داد

فرینی ي مناسبی براي پژوهش در حیطه کارآراهنما
هاي اجتماعی و فرهنگی  هروستایی بر بستري از مقول

عنوان یک  هنقش دین ب ،آورد. در این مدل فراهم می
نظام دامن گستر که مسیر یا تکامل مثبت اما ناقص 

را » اعیسوي سرمایه اجتم همبادله ب«              مد نظر فاین از 
اي باشد که تاکنون در  کند؛ شاید نکته تکمیل می

مباحث مربوط به کارآفرینی روستایی مغفول مانده 

همچون یک پدیده                      ًاشد. دهش یا کمک صرفا ب
 ،                                    رسانی به روستا مد نظر نیست بلکه منظور خدمات

شناختی و  یا و ساري ساختن کارکردهاي جامعهاح
شناختی دین در عرصه کارآفرینی است. حتی  روان

ه اجتماعی مشتمل بر هنجارهاي بخش شناختی سرمای
ن آمد؛ بر که ذکر به میا تواند آنچنان بستانی نیز می بده

میناي اصول اخالقی و معنوي مستتر در دین تلطیف 
» انتخاب عقالنی«             ِگراي اقتصادي  لشده و از اصل تقلی
هاي جمع بر فرد  ه رجحاناي ک ونهفاصله بگیرد به گ

) تفکیک مشخصی میان 2در مدل (البته  مقدم شود.
  سه نوع کارآفرینی وجود ندارد.

  

  

 
   .بر عوامل اجتماعی و فرهنگی) مند (مبتنی ستایی زمینهسه گونه کارآفرینی رو -2شکل 



  حیدري ابراهیم شهرکی و حسن
  

51 

عنوان مثال هنجار حمایتی در کارآفرینی   به
تواند از مجراي سرمایه اجتماعی  شناختی می بوم

حاصل شود یا هنجارهاي برخاسته از سرمایه اجتماعی 
اي براي ایجاد  خود گرفته و زمینه شکلی دینی به

مچنین این مدل د. هنکارآفرینی اجتماعی گرد
منفی سرمایه اجتماعی بر          ًثیر بعضا أدهنده ت نشان

  کارآفرینی نیز هست. 
  

  گیري بحث و نتیجه
هاي  پس از بازخوانی اندیشهین نوشتار در ا

 جامعه صنعتی،         ُ                 شناختی ک نت، مفاهیمی همچون جامعه
ور متونی و بر مبنایی مر دهی معنوي، سازمانو دهش، 

مفهوم سرمایه تحلیل ، اه در ارتباط با این نظریه
اجتماعی و نیز کارآفرینی، چنین استدالل شد که ضمن 

بندي انواع  هایی که تنها به تقسیم انی از مدلگرد روي
یا کارآفرینی را نه بر ؛ هاي کارآفرینی پرداخته یا گونه

اساس ماهیتش که بر مبناي تبعات آن تعریف و 
اصر ، عنها مولفه جستجو و تحلیلکنند؛  توصیف می
کارآفرینی همچون یک در  دخیل        ِاجتماعی فرهنگی و 
تر در این  ینیهاي تبی ارایه مدل مند، و پدیده زمینه

. دو مدل ارایه شده در اینجا ضروري استخصوص 
ه و از طریق دخالت مفاهیم، واجد چنین خصلتی بود

اند تا به  ها و مقوالت اجتماعی سعی نموده نظریه
ایی با رویکردي نظري و تتبیینی از کارآفرینی روس

) 1شکل (شده در  مدل ارایهاي بپردازند.  کتابخانه
دهنده  کارآفرینی، نشان من بازتاب سه رویکرد بهض

        ُ         اندیشه ک نت همچون                          ِنقشی است که مفاهیم مرکزي 
دهنده و مفهوم دهش  جامعه صنعتی، معنویت سازمان

شناختی از  سوي تحلیل جامعه هاي ب در گشودن دریچه
این مقاله،      ِ مطلوب  نمایند. در رویکرد  رینی ایفا میکارآف

ی آفرین به کارآفرینی، نقش شناختی جامعهرویکرد یعنی 
پس از تعدیالت اقتصادي نظریه مبادله جورج هومنز، 

ثیر أت و اجتماعی که کولمن و فاین خواستار آنند؛

نیز آن برداشتی و         ُ   دهنده ک نت، مفهوم معنویت سازمان
ه صنعتی دارد که همواره با مقوالت نت از جامع    ُکه ک 

. در اند ه است؛ مورد تاکید قرار گرفتهاجتماعی همبست
) سه گونه از کارآفرینی 2( شده در شکل تشریح مدل

هایی  ه مولفهروستایی پس از مرور متون مربوط، ب
که محققین  نحوي هشده ب شکافته ،دقیق منسجم و

، براي هاي کیفی و یا کمی توانند چه در پژوهش می
ها بهره برند. در این  از آن 1استخراج متغیرها و مقوالت

 مدل، تجزیه سرمایه اجتماعی به ابعاد شناختی/
هاي اعتماد، هنجار و  لفهؤارتباطی و ساختاري با م

تعدیل  - شبکه، و همچنین نقش دین و نظریه مبادله
                    ِ                    در کارآفرینی اجتماعی  روستایی حائز اهمیت  -شده

لفه تبعیت از ؤ، مشناختی بومرآفرینی است. در گونه کا
محیطی در لفه ؤمهنجارهاي مصرف به همان متغیر یا 

کارآفرینی روستایی اشاره دارد که در بسیاري از متون 
کارآفرینی روستایی بدان اشاره شده و عرصه فراخی 
براي کشاورزي چندکارکردي و نگاهی اقتصادي به 

شاید. این گ میراث قرهنگی و طبیعی در روستاها می
مدل همچنین بیانگر سنتزي است که میان سه گونه 

المثل  کارآفرینی روستایی وجود دارد بدین معنا که فی
از طریق هنجار مصرف و نیز  شناختی بومکارآفرینی 

بر سرمایه اجتماعی  هنجار حمایتی با کارآفرینی مبتنی
عنوان یک  ههمبسته است؛ همچنین هنجار همنوایی ب

تواند مورد موشکافی  می منفی محیطیا مثبت یعامل 
مضامین و  قرار بگیرد. مطالعه بر این عقیده است که

عنوان یک هنجار مثبت در  هبهایی همچون دین  پدیده
تواند  میثر واقع شده و ؤبروز و ظهور کارآفرینی م

هاي سه گانه در محیط روستا را همچون  کارآفرینی
بر اساس . یک حلقه اتصال به یکدیگر مربوط سازد

گردد تا به کارآفرینی  گفته پیشنهاد می نتایج پیش
وابسته به   ها همچون یک پدیده روستایی در تحلیل

                                                             
1- Categories  
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عوامل نقش زمینه فرهنگی و اجتماعی نگاه شود؛ 
خصوص در تحلیل و  محیطی و جغرافیایی به زیست

توسعه کارآفرینی روستایی با دقت نظر بیشتري مورد 
ز تحلیل کارآفرینی روستایی در ا و مطالعه قرار گیرد؛

ها و معادالت صرف اقتصادي که تنها  قالب مدل
وکار قرار  افزایش سود و مطلوبیت را هدف کسب
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Abstract 1 

Having based on some of the theoretical concepts in August Comte's system of thinking like 
"industrial society", "spiritual organization", and "don", this research paper, through a 
theoretical methodology, presents two analytical models for better explanation of the cultural 
and social context of rural entrepreneurship. In the first model, there have outlined three 
approaches to the entrepreneurship as a whole literature: Encyclopedic Approach, Typological 
Approach, and finally, Sociocultural Approach that is based on and related to the "industrial 
society", and "spiritual organization" as two critical concepts in August Comte's sociological 
system. The second model provides and deconstructs three important types of contextual rural 
entrepreneurship that are: Environmental entrepreneurship (eco-preneuring), Social capital-
based rural entrepreneurship, and Social entrepreneurship. The last one is a non-profit 
entrepreneurship related to the spiritual phenomenon such as religion. The eco-preneuring or 
green entrepreneurship is a production of high conformity with the new emerging 
environmental norms, and with the function of leveling and naturalizing the devastating effects 
of profit-based economic entrepreneurship in rural areas. And finally social capital-based rural 
entrepreneurship is the outcome of some modifications in George Homan's Social exchange 
theory in sociology to adapt it with the rural entrepreneurship and linking the rural interactions 
and networks, traditions and religion with the economic exchanges. The main goal of the paper 
is to emphasize on shifting the rural entrepreneurship from the mainstream entrepreneurship that 
is defined in the field of economy, toward the rural entrepreneurship that is based on the 
sociocultural context and factors.  
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