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چکیده
دولتها بهعنوان تأمینکنندۀ کاالهای عمومی و زیرساختهای توسعة اقتصادی ،ممکن استت در شترای بحترانهتای
ادواری ناشی از انباشت مازاد و یا در شرای تحریم قرار گیرند .بنابراین ،از ایفای نقش معمولی بازمیماننتد .کتننشتهرها
بهمثابه پیشتازان تعامل با اقتصاد جهانی و توسعة اقتصادی کشور بتا ججتم وستیر گتردش سترمایه و نیتروی کتار و نیتز
بهرهمندی از اقتصاد مقیاس و اقتصاد تنوع میتوانند نقش مهمی در دورههای تحریم و بحران ایفا کننتد .در ایتن شترای ،
سرمایة اجتماعی کنشگران اقتصادی ،زمینهساز کارآفرینی و تحول مادی و اقتصادی جامعة شتهری استت .روش تحقیت
توصیفی-تحلیلی و ابزار تحقی پرسشنامه و ججم نمونة مورد مطالعه  222نفر است .این مقاله با توجته بته چشتمانتداز
نظریهپردازان مهم سرمایة اجتماعی ،قائل به سه نوع سرمایة اجتماعی اتصالی ،بههمپیوستگی و مرتب کننتده استت .نتتای
تحقی نشان میدهد سرمایة اجتماعی اتصالی و مرتب کنندۀ نقش خطیری در کارآفرینی و توستعة اقتصتادی در شترای
تحریم دارند و میتوانند به بازتولید چرخش سرمایة ملی در محدودۀ کننشهرها و در چارچوب جغرافیای فرهنگی برند
و کاالی ایرانی عمل کنند.
کلیدواژهها :سرمایة اجتماعی ،کارآفرینی ،تحریم ،توسعة اقتصادی
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شمارۀ دوم

متنوع در جوزههای مالی ،بانکداری ،رواب اجتمتاعی،

 .9مقدمه
 .9 .9طرح مسئله

سیاسی و ژئوپلتیکی پیش میرود .چنانچه با تحول و

دولتها بهعنوان تأمینکننتدۀ کاالهتای عمتومی و

دگرگونی ماهیت گتردش سترمایه از نظتام مبتنتی بتر

زیرساختهتای توستعة اقتصتادی ،ممکتن استت در

کشتتاورزی بتته نظتتام اقتصتتادی-اجتمتتاعی مبتنتتی بتتر

شرای بحرانهای ادواری ناشی از انباشت متازاد و یتا

صتنعت و خت تولیتتد انبتوه ،سلستتلهمراتتب قتتدرت

در شرای تحریم قرار گیرند .بنابراین ،از ایفتای نقتش

اجتمتتاعی در میتتان متتردم جامعتته دچتتار تغییتترات

معمولی بازمیمانند .کتننشتهرها و شتهرهای بتزر

گستردهای شتد کته چتارلز دیکنتز نویستندۀ معترو

بهمثابه عرصههتای فضتایی و جغرافیتایی هستتند کته

انگلیسی در رمانهای معترو ختود از آنهتا تحتت

نقش مهم پیشتازان توستعة ملتی و تعامتل بتا اقتصتاد

عنوان نوکیسههای تازهبهدورانرسیده یتاد متیکنتد .در

جهانی(پیری ،6932 ،ص )22 .را بر عهده دارنتد .ایتن

جال جاضر نیز با تحوالت عمی اقتصادی-اجتمتاعی،

پدیدههای فضایی آنچنان دارای پیچیدگی اجتمتاعی-

فرهنگی و فناورانه زمینههای گرار از جامعة صتنعتی و

اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی هستند کته ایتن ویگگتی

2

اقتصاد فوردیستی به جامعة اطنعاتی (کاستتلز 2221،؛
9

باعث میشود تمامی تحوالت ملی و فراملی در بستتر

لوهتتان  )6312 ،و اقتصتتاد پسافوردیستتتی (هتتاروی،

رواب اجتمتاعی-اقتصتادی در کتننشتهرها بازتتاب

6327؛ هاروی )2221 ،فراهم شده استت کته یکتی از

داشتتته باشتتد .کتتننستتاختارهای جغرافیتتایی هماننتتد

ویگگیهای اصلی آن بتازآفرینی اجتماعتات محلتی و

کننشهرها همیشه محمل رواب دیالکتیکی بتودهانتد؛

کارآفرینیگرایی (هاروی )6323 ،در توسعة اقتصتادی

به این صورت که این پدیدهها هم محصول فوردیستم

است .مهمترین نظریهای که در سالهای اخیر به نقتش

بودهاند و هتم درعتینجتال ،شترای گترار بته دوران

و اهمیت اجتماعات محلی بهمثابه ارکان توسعه توجته

پسافوردیسم را فتراهم آوردهانتد .گتردش سترمایه در

کرده است ،نظریة سرمایة اجتماعی استت کته توست

جغرافیتتای منطقتتهای کتتننشتتهرها (پیتتری6932 ،؛

اندیشمندان مهمی همانند رابرت پوتنام ،جیمتز کلمتن

هاروی ،)6327 ،6بهمنظور بازتولیتد ختود از محتدودۀ

و پی یر بوردیو مطرح شده استت .سترمایة اجتمتاعی

مرزهای منطقتهای و ملتی فراتتر رفتته و عرصتههتای

مولود روابت کنشتگران در بتازیهتای مکترر استت

فضتتایی گستتتردهای را بتتهمثابتته بازارهتتای مصتتر

(پیتتتری .)6932 ،تتتتأایرات اجتمتتتاعی-اقتصتتتادی و

تولیدات کارخانهها و کارگاههای خود اشغال متیکنتد.

همچنین منتابر اصتلی و ستازوکارهای گتردآوری آن

بنابراین ،هم ماهیت سرمایه و هم ماهیتت بختشهتای

علتتت اصتتلی مطالعتتات انبتتوه و فراوانتتی استتت کتته

مختلف اقتصادی در معرض تحتوالت گستترده قترار

بهخصوص از دهته  6332روی ایتن مفهتوم صتورت

میگیرد .این دگرگونیها بهصورت موازی با تغییترات
1. Harvey

2. Castells
3. Lohan

سال چهارم

تحلیل نقش سرمایة اجتماعی در کارآفرینی و توسعة اقتصادی ...

693

گرفته استت (هووانت  )2223 ،6و در طتول دو دهتة

اقتصادی کننشهر منجر میشتود ،کتارآفرینی استت.

گرشته تحقیقات زیادی رابطة بین سرمایة اجتمتاعی و

این مفهوم در ابتدا بهصورت موضوعی فردگرایانته بته

موفقیتتت تحصتتیلی ،کتتارآیی ،جکمروایتتی ،توستتعة

نظر می رسدکه درواقر ،مسبوق به تنشهتای فتردی

اقتصادی و بسیاری از پدیدههتای دیگتر را نشتان داده

سرمایهگراران استت و ریشته در انگیتزههتای کستب

است (اسنلگراو .)2223 ،2این مفهوم اغلب بته همتراه

سود دارد؛ اما وقتی در ارتباط با سرمایة اجتماعی قترار

مشارکت مدنی و متوازی بتا شتبکههتای همکتاری و

میگیرد ،میتواند بهصورت دیگری مفهومسازی شتده

یکپارچگی است؛ اما مفتاهیم بستیار انتزاعتی دیگتری

و عمل کند .این تعامل در دورههای بحتران اقتصتادی

همتتراه ستترمایة اجتمتتاعی استتت کتته عبتتارتانتتد از:

یا تحریم دولتها جامل ظرفیت فزایندهای برای گترار

انستتجام ،اعتمتتاد ،معاملتته بتته مثتتل و کتتارآیی نهتتادی

از تحریم و مشکنت اقتصادی است .بنتابراین ،ستاال

(فرانک .)2221 ،9موضوع مرکتزی آن ایتن استت کته

اساستی تحقیت عبتتارت استت از :ستترمایة اجتمتتاعی

مردم از طریت مشتارکت در زنتدگی جمعتی ،عضتو

چگونه میتواند باعتث کتارآفرینی جمعتی و توستعة

گروههایی میشوند که هویت ،هنجارهتا ،اعتقتادات و

اقتصادی کننشهرها در شرای تحریم دولت شود؟

اولویتهایشان را منعکس کرده و درعینجال ،هتم بته

 .2 .9پیشینۀ پژوهش و مبانی نظری

این هنجارها شکل متیدهنتد (متاکینکو و استتارفیلد،2

 .9 .2 .9کالالالنشالالهرها ،کالالارآفرینی و توسالالعۀ

 .)2226رابتتترت پوتنتتتام بیشتتتترین ستتتهم را در

اقتصادی

عمومیکردن و مفهومسازی سرمایة اجتماعی دارد کته

در ادبیات توسعه از کننشهرها ،بهمثابته قرینتهای

توانست آن را از جالت انتزاع در اندیشتة اجتمتاعی و

تجربی و فضایی (پیری )6936 ،بر تئتوری «شتهرهای

اقتصتتادی نجتتات بخشتتد (ه تارپر ،2229 ،1موهتتان،1

بزر بهعنوان مولد مدرنیزاسیون و توستعة اقتصتادی»

2221؛ جان فیلد2221 ،7؛ تتاجبخش .)2221 ،مطالعتة

(فنتتی )2221 ،یتتاد متتیشتتود و مطالعتتات اقتصتتادی-

او دربتتارۀ دموکراستتی ،ستترمایة اجتمتتاعی و توستتعة

اجتماعی انجامشده در چنتد دهتة اخیتر نشتاندهنتدۀ

اقتصادی در ایتالیا ،تمایل عمومی شتدیدی نستبت بته

رابطة مستقیم میان نرخ شهرنشتینی (تمرکتز جمعیتت

قابلیت سرمایة اجتمتاعی در بهبتود کیفیتت زنتدگی و

در شهرها) و میزان رشد و توستعة اقتصتادی هستتند

تسهیل التزام مدنی به وجتود آورد (بته سرتر.)2223 ،2

(فکوهی .)6929 ،توسعة اقتصادی در کتننشتهرهای

متغیر دیگری که به همراه سرمایة اجتماعی بته توستعة

پساکینزی از تسل فضاهای تولید بته غلبتة فضتاهای
مصر تغییتر ماهیتت داده استت؛ امتا درعتینجتال،

1. Huang
2. Snelgrove
3. Franke
4. Macinko and Starfield
5. Harper
6. Mohan
7. Jan Field
8. Besser

مصر گرایی انبوه بهنوعی مصر گرایتی اختصاصتی
تبتتتدیل شتتتده استتتت .از منظتتتر اقتصتتتاد سیاستتتی
پستمدرنیستتی ،چترخش بته ستمت نظتام انباشتت
پسافوردیستی ،چرخشی است از تولید انبوه بته تولیتد
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انعطا پریر و از مصر انبوه به مصتر اختصاصتی

آورد .بسترسازی کارآفرینی جمعتی نیازمنتد توجته و

(لتتش .)6929 ،بنتتابراین ،رقابتتت و درگیرشتتدگی در

تأمل در عوامل زیر است:

تتتدارف فضتتای مصتتر  ،بتتیش از هتتر چیتتز مستتتلزم
کارآفرینی و جکمروایی مطلوب شهری است (پیتری،

 الزامات جقوقی و قانونی تسهیم منتافر در میتاناعضا و سهامداران

 .)6939کارآفرینی به معنای فعالیتی نوآورانه است کته

 -نوسازی دائم مهتارتهتا و آمتوزش متداوم :بتا

با مفهوم تخریب خنق مدرنیته نیز پیونتد متیختورد.

توجه به ایتنکته خنقیتت و کتارآفرینی فرآینتدی از

چنانچه شتومپیتر کتارآفرینی را فرآینتدی از تخریتب

تخریب خنق را به وجود میآورد ،بنابراین ضتروری

ختتنق 6متتیدانتتد و درعتتینجتتال ،معتقتتد استتت کتته

است که مهارتهای اعضا بهصورت متداوم نتوبتهنتو

کارآفرینی نیروی محرکته و موتتور توستعة اقتصتادی

شود.1

است (شومپیتر .)6392 ،2با توجته بته عقیتدۀ عمتومی

 -بازاریابی مصر انبوه و اختصاصی :کارآفرینتان

دربتتارۀ پیشتتتازی کتتننشتتهرها در توستتعه ملتتی(

اجتمتاعی بترای تتداوم فعالیتت نیازمنتد بازاریتتابی در

کتتتویگلی6332 ،9؛ ناکامتتتارو6321 ،2؛ هندرستتتون،1

بازارهای مصر انبوه در محدودۀ جغرافیای فرهنگتی

2222؛ آلونستتو6376 ،؛ پیتتری6932 ،؛ پیتتری.)6936 ،

و جغرافیای سترزمینی 7هستتند .مصتر اختصاصتی

بنابراین ،بستر کارآفرینی تودهای و جمعی مستبوق بته

بیشتر محصول فرآیند گرار از نظام فوردیستی به نظتام

مشارکت ذینفعان و سهامداران اصتلی شتهر ازجملته

پسافوردیستی هستند.

دولت ،بخش خصوصی و بازار و نیز جامعتة متدنی و

 -برندستتازی شتترکتی 2و مکتتانی :3بتتا توجتته بتته

اجتماعات محلی است .کارآفرینی زمانی متیتوانتد در

تحوالت فرهنگی و اقتصادی-اجتماعی که با گرار بته

توسعة اقتصادی شهر ماار افتد که بهصورت پدیتدهای

پسافوردیسم روی داده است ،موفقیت عمتل و تتداوم

عمومی و قابل مشاهده درآید (پیری .)6936 ،بنابراین،

سوددهی کارآفرینی جمعی مسبوق به کیفیت کاالها یا

اگر کارآفرینی بهصورت محتدود و در انحصتار چنتد

خدمات و تتوان رقابتت در بتازار استت .برندستازی

شرکت یا سرمایهگرار بتاقی بمانتد ،توستعة اقتصتادی

شرکتی یکی از راهبردهای اصلی بازاریابی است .برنتد

کننشهر نیز بهصتورت محتدود بتاقی خواهتد مانتد،

چیزی نیست جز تشخصبخشتیدن بته یتک کتاال یتا

درصورتیکه منافر ناشی از بهرهبترداری از کتارآفرینی

شیء؛ چنانکه ژان بودریار ،فیلسو پستمتدرن ،نیتز

گروههتای اجتمتاعی و اجتماعتات محلتی متیتوانتد
توسعة اقتصادی کننشهر بته معنتای واقعتی را پدیتد

 .1طبر چیزی نو به نو خواهد همی /چیز نتو نتو راهترو خواهتد
همی /رو به سر چون سیل تا بحر جیات /جوی کن کان آب گتو
خواهد همی(موالنا ،غزلیات دیوان شمس).

1. Creative Destruction
2. Schumpeter
3. Quigly
4. Nakamura
5. Henderson

 .7جغرافیتتای ستترزمینی محتتدودۀ مرزهتتای ملتتی و جغرافیتتای
فرهنگی محدوده مرزهای فرهنگی را شامل میشود که متیتوانتد
فراتر از مرزهای جغرافیای سرزمینی باشد.
8. Cooperate Branding
9. place Branding
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تأکید میکند که متا در عصتر اشتیا زنتدگی متیکنتیم

وسیعی به کتار متیگیترد و آن را ایتنچنتین تعریتف

(بودریار ،2262 ،6ص .)62 .ارزش و اهمیت نام برنتد

متتیکنتتد« :جنبتتههتتایی از ستتازمان اجتمتتاعی هماننتتد

متغیر و متنوع است و به ماهیت تقاضای بازار بستتگی

شبکهها ،هنجارها و اعتمتاد کته همیتاری و همکتاری

دارد (چتتو ،2223 ،2ص .)6212 .برندستتازی مکتتانی

برای دسترسی به منافر متقابتل را تستهیل متیکنتد» (

(بیکر )2262 ،9مسبوق به نتام یتک مکتان استت کته

چان  )2222 ،و زمینة دستیابی به کاالی عمتومی را

2

فراهم میآورد (مارو .)2227 ،2تعریتف او بته مزایتای

شروع شود؛ همانند فرش تبریز ،پستة رفستنجان ،پنیتر

جمعتتی شتتبکههتتای اجتمتتاعی (ستتنلگراو2223 ،3؛

لیقوان ،تابلوفرش سردرود و غیره .برنتدهای اخیتر بتا

جتتونز )2262 ،62و ابعتتاد انستتجام اجتمتتاعی؛ هماننتتد

نام مکان جغرافیایی شهرت یافتهاند .بنابراین ،میتواننتد

اعتمتتاد بتتین فتتردی و هنجارهتتای معاملتته بتته مثتتل

مورد استتفاده و بهترهبترداری کارآفرینتان جمعتی در

(کارپیونه )2222 ،66توجه دارد و شتامل ویگگتیهتا و

همان مکان قرار گیرد.1

کیفیات رواب اجتمتاعی استت (فوالنتد .)2227 ،62او

کارآفرینی جمعی میتواند از همان کاالی مکان-مبنتا

 .2 .2 .9تعامل سرمایۀ اجتماعی ،کالارآفرینی و

در کتاب معترو ختود بته نتام تمترین دموکراستی:
سنتهای مدنی در ایتالیا 69با تأکید بر آنچته کتنوس

توسعۀ اقتصادی کالنشهرها

سرمایة اجتماعی در کتارآفرینی جمعتی و توستعة

اُفه آن را «فرآینتدهای غیررستمی و فترو-نهتادی کته

اقتصادی کننشهرها در شرای تحریم نقتش بستزایی

استتتقامت و پایتتداری نهادهتتا بتته آن وابستتته هستتتند»

ایفا میکند؛ بهعبتارتدیگتر ،باعتث تجمیتر نیروهتای

(تتتاجبخش ،)2221 ،بتتا تحلیتتل عمی ت تجرب تة ایتالیتتا

پراکندۀ بازار کار میشود که برآیند نهایی آنها توستعة

درزمیة راهاندازی جکومتهتای محلتی در منتاطقی از

اقتصادی کننشهرها است .سترمایة اجتمتاعی شتامل

قبیتتل امیلیتتا رومانتتا و توستتکانی بتتا ستتنت دیرپتتای

جنبههایی از ساختار اجتماعی است که کتنش جمعتی

ستتازمانهتتای متتدنی و کاالبریتتا و سیستتیل بتتا فقتتدان

را تسهیل کرده (سوزوکی )2262 ،1و منابعی را جهتت

نهادهتای متدنی ،دو نتوع سترمایة اجتمتاعی در میتتان

دستتتیابی متتردم بتته اهدافشتتان در اختیتتار متتیگتترارد

اجتماعات محلی تشخیص میدهد:

(چانتت  .)2222 ،7رابتترت پوتنتتام اندیشتتمند علتتوم

 -ستترمایة اجتمتتاعی بتتههتتمپیوستتتگی :ایتتن نتتوع

سیاستتی ،اصتتطنح ستترمایة اجتمتتاعی را بتته مفهتتوم

سرمایة اجتماعی مبتنی بر پیوندهای درونی میتان افتراد

1. Baudrillard
2. Chu
3. Baker
4. Place – Based Goods
 .1این موضوع را در مقاله دیگری بتا عنتوان برندستازی مکتانی
شتتهر و جکمروایتتی مطلتتوب؛ تعتتاملی بتترای توستتعة اقتصتتادی
متروپلیتن به تفصیل بحث کردهام.
6. Suzuki
7. Chuang

گروه استت و بتر اهمیتت پیونتدهای نیرومنتد درون
اجتماعی که به خانوادهها و اجتماعات جس هویتت و
8. Maru
9. Snelgrove
10. Jones
11. Carpiano
12. Folland
13. Making Democracy Work: Civic Traditions
in Italy
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مقصد مشترف میدهتد ،تأکیتد متیکنتد (وولکتاف و

بلکه با افزایش تنوع شبکههای اجتماعی فقرا رفاه آنتان

نارایان .)2222 ،6

نیز افزایش مییابد(همان منبر).

 -ستترمایة اجتمتتاعی اتصتتالی :ایتتن نتتوع ستترمایة

 -سرمایه اجتمالاعی مربالوک کننالده :نتوع اخیتر

اجتماعی با اتکا بر رواب بیرونی گروههتا ،تأکیتد دارد

سرمایه اجتماعی مکنون در تقسیمبندی رابترت پوتنتام

کتته در فقتتدان پیونتتدهای بتتین اجتمتتاعی از قبیتتل

نیست اما با توجه به اهمیت آن درزمینتهٔ همبستتگی

پیوندهایی که شکا های گوناگون اجتمتاعی از قبیتل

اجتماعی و مشتارکت متدنی ،توست وولکتاف بترای

دین ،طبقه ،قومیت ،جنسیت و موقعیتهای اجتمتاعی

اشاره به رواب عمودی بین مردم و گتروههتا ضتمن

را درمینوردند ،بهعنوان مبنایی برای پتیجتویی منتافر

تمایز آشکار قدرت اشاره دارد برای مثال روابت بتین

فرقهای درمیآیند .بنابراین ،سترمایة اجتمتاعی اتصتالی

یتتک ستتازمان و ستترمایهگتتراران .روابت هیئتتتهتتای

میتواند وجه منفی آن را پوشش دهتد (پیتری،6932 ،

مرهبی با اهالی محل که بودجه آنها را تأمین میکننتد

ص( )2 .جدول )6

یکی از مثالهای مربوط به این نوع سترمایه اجتمتاعی

جدول  .9ابعاد سرمایۀ اجتماعی در سطح اجتماع
محلی

است(اشنایدر .)2227 ،2این نوع از سترمایه اجتمتاعی
پیوندهایی را توصیف میکند که افراد یا گروهها را بته
مردمی مرتب میکند که قدرت سیاسی و مالی دارنتد.

شبکههای برون
اجتماعی

پیوندهای درون اجتماعی

برای مثال ،سازمانهتای جامعته متدنی بته شتهروندان

(سرمایه اجتماعی

(سرمایۀ اجتماعی بههمپیوستگی)

اجازه میدهد تتا از رهگترر برقتراری مناستباتی بتا

اتصالی)
کم
کم

راندهشدگان از
اجتماع خود
مهاجران

زیاد

تازهوارد از
روستا به شهر

نهادها و ماسسات  ،فعالیتهای پشتیبان کنش جمعتی

زیاد

را انجتتام دهنتد (ستتاباتینی .)2223 ،9ایتتن پیونتتدها بتته

روستاییان فقیر

گروهها اجازۀ دستیابی به منتابر ،افکتار و اطنعتاتی از

اعضای موف

نهادهای قدرت را میدهد .همچنین ،توانتایی اعضتای

برنامههایی که با

گروه را برای گسترش سرمایة اجتماعی سطح خترد و

سرمایههای خرد
اجرا میشوند

مأخر :وولکاف و نارایان ،2222 ،ص296 .

پگوهشگرانِ دوراهی زنتدانی و دیگتر متدلهتای
نظریه بازی به این نتیجه رستیدهانتد کته بتازی مکترر
ماارترین راه برای ایجاد و جفظ کنش جمعتی استت.
بنابراین ،سرمایه اجتماعی یتکشتبه ایجتاد نمتیشتود
1. Woolcock&Narayan

کنش جمعی به سمت سطح ماار سیاسی و اقتصتادی
افزایش میدهد؛ بهعبتارتی ،اهمیتت پیونتدهای مثبتت
بین سطوح مختلف قدرت و موقعیتتهتای متفتاوت
اجتماعی را آشکار میکند( مرگتان و استوان.)2222 ،2
خانة آخر در سمت راست جدول فوق درزمینة تعاملِ
کارآفرینی و سرمایة اجتماعی بترای توستعة اقتصتادی
2. Schneider
3. Sabatini
4. Morgan and swann

سال چهارم
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مورد نظر است .شبکة روابت اجتمتاعی و پیونتدهای

اتصالی متیتوانتد دیپلماستی فرهنگتی2یتا دیپلماستی

درونگروهی همانند دو روی یک سکه عمل میکننتد

شهری 1یا گروهی را جایگزین دیپلماسی ملتیِ دولتت

که جتی میتوانند باعث تولید سرمایة اجتمتاعی منفتی

مرکزی تحت تحریم 1کنتد؛ بته ایتن صتورت کته بتا

شود .در این صورت انگیزههای اعضا برای کتارآفرینی

فعالیت گروههای کارآفرین و تماس با سرمایهگتراران

را از بتتین متتیبتترد و متتانر از نوشتتدن مهتتارتهتتا و

فراملی و گروههای دیگر در کشتورهای دیگتر بتدون

راهانتتدازی فرآینتتدهای نتتوین بازارستتازی و تولیتتدات

اصطکاکی که الجرم در دیپلماسی ملی با دولتتهتای

جدید شود .با توجته بته محدودشتدن عرصتة عمتل

دیگر به وجود می آید ،متیتواننتد بازارهتای مصتر

فراملی شرکتها و بنگاههای اقتصادی در دورۀ بحتران

بسیاری برای تولیتدات ختود فتراهم آورنتد .اقتصتاد

و تحریم ،این شتکل از سترمایة اجتمتاعی متیتوانتد

تحت تحریم عتنوه بتر ایجتاد محتدودیتهتا بترای

بهصورت رانت اقتصادی انحصاری مانر از کتارآفرینی

تولیدکننتتدگان و عرضتتهکننتتدگان کتتاال و ختتدمات

تتتتودهای و گستتتترده شتتتود .ستتترمایة اجتمتتتاعی

درعینجال ،متحمل آسیبهتای اجتمتاعی– فرهنگتی

بههمپیوستگی در میتان کارآفرینتان و سترمایهگتراران

بسیاری نیز میشود که مستبوق بته رکتود تتورمی یتا

محدودی به وجود میآید؛ چون با گستردهشدن گتروه

بحران انباشت تولید است که با اشتباع بتازار مصتر

(کارآفرینان) امکان جفتظ هویتت یکپارچتة گتروه در

داخلی به علت تحریم نمیتواند از محتدودۀ مرزهتای

برابر عناصر بیرونی مشکل متیشتود .بنتابراین ،بترای

جغرافیای سترزمینی فراتتر رود .بنتابراین ،گتروههتای

کتتارآفرینی جمعتتی بایتتد بتته نتتوع مبستتوط ستترمایة

اجتمتتاعی در معتترض فروپاشتتی قتترار متتیگیرنتتد.

اجتماعی اتصالی گرار کنیم .نوع اخیر با مرزهای باز و

کارآفرینی بر مبنای سترمایة اجتمتاعی متیتوانتد ایتن

گسسته و نیز تسهیم دانش (ایشتی هتارا و پاستکوال،6

آسیبها را کاهش دهد .دولتت تحتت تحتریم بترای

 )2223و انسجام بسیار فراگیر (تی ته جا و ورویتش،2

مقاومت در برابتر دول تحتریمکننتده بایتد بته نجتات

 )2222بین مردمانی با زمینههتای فرهنگتی و ارزشتی

اقتصاد کننشهرها بهمثابته قطتبهتای مهتم گتردش

متفاوت (اندریوس )2222 ،9برای تولید زمینة فعالیتت

سرمایه اقدام کند .همبستگی دولت – ملتت متیتوانتد

مشتتترف کارآفرینتتان و درنهایتتت ،توستتعة اقتصتتادی

رهآورد ستتترمایة اجتمتتتاعی مربتتتوطکننتتتده باشتتتد.

کتتننشتتهرها متتیتوانتتد بستتیار متتاار باشتتد .ستترمایة

بهرهبرداری از سرمایة اجتماعی اتصتالی پیترو عوامتل

اجتماعی اتصالی درواقر فراخوانی برای بههتمپیوستتن

زیر است:

و یکپارچهشدن گروههای پراکنتده و جزیترهای استت
که بهتنهایی جامل سرمایة اجتمتاعی بتههتمپیوستتگی

 تجتتارب مشتتترف تتتاریخی ،فرهن ت  ،دیتتن وقومیت

هستند .در شرای تحریم اقتصادی ،سترمایة اجتمتاعی
1. Ishihara and Pascuala
2. Titeca and Vervisch
3. Andrews

4. Cultural Diplomacy
5. City Diplomacy
6. National Diplomacy of under Sanction
Central State
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 -جغرافیای سرزمینی مشترف

و توسعة اقتصادی) از آزمون  tتتک نمونتهای استتفاده

 -منافر مشترف اقتصادی – اجتماعی

شده است.

 -هد مشترف گرار از بحتران تحتریم بتهمثابته

 .2 .2متغیرها و شاخصهای پژوهش

در این پگوهش تحتریم اقتصتادی بتهمثابته متغیتر

بازی برد -برد

زمینهای در تحقی عمل میکند و گویههای متناظر بتر

 .2روششناسی پژوهش

دو متغیر با توجه به چگونگی عمتل آنهتا در شترای

 .9 .2روش پژوهش

تحریم است .سرمایة اجتماعی متغیتر مستتقل تحقیت

تحقی جاضر از نتوع توصتیفی-تحلیلتی و روش

استتت کتته شتتامل ابعتتاد بتتههتتمپیوستتتگی ،اتصتتالی و

تحقی پیمایشتی استت .ابتزار تحقیت پرستشنامته و

مربوطکننده استت کته هرکتدام از ایتنهتا هتم دارای

جامع تة آمتتاری تحقی ت شتتامل کارآفرینتتان و متتدیران

مالفههای خردتر هستتند کته در متدل مفهتومی بیتان

صنایر و کارگاههای صنعتی کننشهر تبریز است .بتا

شده است .متغیر وابسته تحقی هتم کتارآفرینی استت

استفاده از فرمول عمومی کتوکران ججتم نمونته 222

که مالفههتای آن عبتارتانتد از :بازارستازی ،ترغیتب

نفر انتخاب شده است .بهمنظور بازنمایی رابطتة متغیتر

سرمایهگراری ،انتقال فنتاوری ،اشتتغالزایتی و تولیتد

مستقل (سرمایة اجتماعی) و متغیر وابستته (کتارآفرینی

اروت (شکل .)6
توسعۀ اقتصادی
کالنشهر در شرایط
تحریم

کارآفرینی

سرمایۀاجتما
عی

تولید
ثروت

اشتغالزایی

انتقال

ترغیب

بازار

بههمپیو

فناوری

سرمایهگذاری

سازی

ستگی

مشارکت
اجتماعی

اتصالی

مربوط
کننده

اعتماد
تعمیمیافته

کنش
سیاسی
سرمایه

شکل  .9مدل مفهومی تحقیق
مأخر :نگارنده6931 :

اعتماد

مشارکت

گذاری
اعتماد

غیررسمی

مدنی

نهادی

سال چهارم
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 .3یافتههای تحقیق
جدول  .2آزمون همبستگی کارآفرینی و سرمایۀ اجتماعی بههمپیوستگی
کارآفرینی

سرمایۀ اجتماعی بههمپیوستگی

سرمایۀ
اجتماعی

اعتماد غیررسمی

مشارکت اجتماعی
میانگین

T

Sig

نتیج آزمون

میانگین

T

Sig

نتیجۀ آزمون

تولید اروت

6/22

-6/22

2/222

رد H0

6/62

-6/26

2/262

عدم رد H0

اشتغالزایی

2/29

-2/96

2/222

رد H0

2/62

6/11

2/926

عدم رد H0

انتقال فناوری

6/26

-6/16

2/212

عدم رد H0

6/16

-6/21

2/222

عدم رد H0

ترغیب سرمایهگراری

6/11

6/26

2/262

عدم رد H0

6/21

6/29

2/269

عدم رد H0

بازارسازی

2/21

-2/72

2/962

عدم رد H0

2/22

6/12

2/922

عدم رد H0

مأخر :نگارنده6931 :

جدول  .3آزمون همبستگی کارآفرینی و سرمایۀ اجتماعی اتصالی
کارآفرینی

سرمایۀ اجتماعی اتصالی

سرمایۀ
اجتماعی

مشارکت مدنی

اعتماد تعمیمیافته
میانگین

T

Sig

نتیجۀ آزمون

میانگین

T

Sig

نتیجۀ آزمون

تولید اروت

9/22

6/29

2/222

رد H0

2/26

6/66

2/222

رد H0

اشتغالزایی

2/62

-6/72

2/222

رد H0

6/22

-6/92

2/222

رد H0

انتقال فناوری

6/29

-6/26

2/222

رد H0

2/26

-6/96

2/222

رد H0

ترغیب سرمایهگراری

2/26

-6/21

2/222

رد H0

2/72

2/21

2/222

رد H0

بازارسازی

6/92

2/23

2/222

رد H0

6/29

-6/21

2/222

رد H0

مأخر :نگارنده6931 :

جدول  .4آزمون همبستگی کارآفرینی و سرمایۀ اجتماعی مربوککننده
کارآفرینی

سرمایة اجتماعی مربوطکننده

سرمایة

کنش سیاسی

اجتماعی

اعتماد نهادی

میانگین

T

Sig

نتیجه آزمون

میانگین

T

Sig

نتیجة آزمون

تولید اروت

2/63

-6/21

2/226

رد H0

6/26

-6/22

2/222

رد H0

اشتغالزایی

9/62

6/12

2/266

عدم رد H0

6/63

-2/11

2/222

رد H0

انتقال فناوری

6/11

-2/21

2/626

عدم رد H0

6/93

6/29

2/222

رد H0

ترغیب سرمایهگراری

2/26

-6/27

2/222

رد H0

6/27

-6/23

2/222

رد H0

بازارسازی

6/22

6/91

2/226

رد H0

6/23

6/27

2/222

رد H0
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 .4نتیجهگیری

دولتهتا در شترای تحتریم اقتصتادی بته منتابر
درونی اجتماعی-اقتصادی ،سیاسی ،نهادی و فرهنگتی
جغرافیای سرزمینی اتکا میکنند تا بتواننتد بتا ایجتاد و
تداوم گردش سرمایه ،آستیبهتای ناشتی از آن را بته
جداقل برسانند .فروپاشتی اقتصتادی ،تهدیتد انستجام
اجتماعی ،استبداد سیاسی و غیره معضنتی هستند کته
میتوانند با شروع تحریم به وجتود آینتد و وضتعیت
اقتصادی را پیچیدهتر و مشتکلتتر کننتد؛ امتا راهکتار
دیگری که میتواند به پویایی منابر درونتی جغرافیتای
ستترزمینی منتهتتی شتتود و از ایتتن رهگتترر کنشتتگری
دولتتت در برابتتر تحتتریمکننتتدگان افتتزایش داده و
آسیبهای فوق را کتاهش دهتد ،تکیته بتر پیشتتازی
کننشهرها در رهبتری اقتصتاد ملتی و زمینتهستازی
بازتولید سرمایههای منطقهای است .کتننشتهرها هتم
دارای توان باالی تولید و عرضتة کتاال و ختدمات بته
بازار مصر داخلی و بینالمللی هستتند و هتم بتازار
مصر و تقاضای وسیعی را در اختیتار تولیدکننتدگان
و کارآفرینان قرار میدهند .با توجه به محدودیتهتای
ناشی از تحریم ،دولت و جامعه به داراییهای درونتی
خوداتکا میکنند که یکی از عناصر مهم ،استحصتال و
بهتترهبتترداری از آن بتتهمنظتتور توستتعة اقتصتتادی
کننشهرها سرمایة اجتماعی است .سترمایة اجتمتاعی
در کل محصول رواب اجتماعی در بتازیهتای مکترر
است که زمینتة تعامتل کنشتگران را فتراهم متیآورد.
فرآیند کارآفرینی ،تابر تخریب خنق مدرنیتته استت.
ازاینرو ،به وجدت اجتماعی واکنش نشتان متیدهتد؛
بهعبارتدیگر ،پیامد نهایی وجدت اجتماعی میتوانتد

شمارۀ دوم

بهصورت کارآفرینی تودهای و جمعی بازنمتایی شتود.
سرمایة اجتمتاعی بتهمثابته پیامتد وجتدت و انستجام
اجتماعی در کارآفرینی و ازاینرو در توسعة اقتصتادی
کننشهر نقش بسیار مهمی ایفا میکند .بتا توجته بته
ابعاد و انواع گوناگون سرمایة اجتماعی تأایر آنهتا نیتز
میتواند بهمثابه فرآیندی دیالکتیکی جلوهگر شتود؛ بته
این صورت کته هماننتد بعضتی رویتههتای سترمایة
اجتماعی بههمپیوستتگی متانر از تولیتد و کتارآفرینی
شود .این بعد سرمایة اجتماعی زمانی اتفاق میافتد کته
گروههای سیاسی -اقتصتادی محافظتهکتار ،از شترای
ناشی از تحریم ،رانت انحصاری خاصی را در تولیتد و
عرضه کاالها و خدمات ختود بته دستت متیآورنتد.
ازایتتنرو ،متتانر از کتتارآفرینی متتیشتتوند؛ چنانک ته در
جدول نشان داده شده استت ،مشتارکت اجتمتاعی از
مالفتتههتتای ستترمایة اجتمتتاعی بتتههتتمپیوستتتگی در
اشتغالزایی و تولید اروت رابطتة هتمبستتگی برقترار
متتیکنتتد ()Sig:0/000؛ امتتتا بتتا انتقتتال فنتتتاوری
( ،)Sig:0/450ترغیتتب ستترمایهگتتراری ( )2/262و
فرآیند بازارسازی انبتوه و اختصاصتی بترای تولیتدات
کارآفرینان ( )Sig: 0/312همبستتگی نتدارد و فترض
 H0رد نمیشود .اعتماد غیررسمی مالفة دیگر سرمایة
اجتماعی بههمپیوستگی نیز با هیچ یک از مالفتههتای
کارآفرینی رابطه معنیدار ندارد؛ امتا سترمایة اجتمتاعی
اتصالی در کارآفرینی تتأایر مثبتت و معنتیداری دارد.
اعتماد تعمتیمیافتته بتهعنتوان مالفتة اول آن بتا تمتام
مالفتتههتتای کتتارآفرینی هتتمبستتتگی معنتتیدار دارد
( .)Sig:0/000همچنتتین ،مشتتارکت متتدنی بتتهعنتتوان
مالفتتة دوم ستترمایة اجتمتتاعی اتصتتالی هتتمبستتتگی
معنیداری با کارآفرینی دارد .بنابراین ،تولید و تقویتت
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این نوع سرمایة اجتماعی میتواند به بتروز کتارآفرینی

بهمثابه دو مالفة آن در نظر گرفته شتده استت .کتنش

جمعتتی و تتتودهای منجتتر شتتده و توستتعة اقتصتتادی

سیاسی در ترغیتب سترمایهگتراری تتأایر معنتی دارد

کتتننشتتهر را فتتراهم آورد .همچنتتین ،بتتا برقتتراری

()Sig: 0/000؛ اما با تولیتد اتروت و بازارستازی نیتز

دیپلماسی شهری با کارآفرینان سایر شتهرها از تبعتات

هتتمبستتتگی معنتتیداری ضتتعیفی برقتترار متتیکنتتد

ناشی از تحریم بکاهد .در شترای تحتریم دیپلماستی

( )Sig:0/001و با اشتغالزایتی ( )Sig:0/211و انتقتال

دولت مرکزی با مشکنتی از نظر تعامل بتا کارآفرینتان

فناوری ( )Sig:101همبستگی نشان نمیدهتد .اعتمتاد

سایر کشورها برخورد میکند؛ امتا کارآفرینتان جمعتی

نهایی با تمام مالفههای کتارآفرینی رابطتة هتمبستتگی

میتوانند از رهگرر سرمایة اجتماعی اتصالی ختود بتا

دارد ( .)Sig:0/000سرمایة اجتماعی اتصالی در ستطح

همکاران خود در سایر شهرها تعامل اقتصتادی داشتته

اول ،سرمایة اجتمتاعی مربتوطکننتده در ستطح دوم و

باشند .نوع سوم سرمایة اجتماعی که در این تحقی بته

سرمایة اجتماعی بههمپیوستگی در سطح سوم اهمیتت

آن پرداخته شد ،سرمایة اجتماعی مربوطکننتده استت.

از نظر کتارآفرینی و توستعة اقتصتادی کتننشتهر در

کنش سیاسی و اعتمتاد نهتادی یتا اعتمتاد بته دولتت

شرای تحریم قرار دارند.
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