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 Hometown associations refer to spontaneous public organizations that immigrants who 

migrate from villages to cities- due to the high social capital- establish a local community 

in format of hometown association. One successful example of the hometown association 

in Iran is the “Daryani-s” in Tehran which have been very successful in providing 

employment and entrepreneurship in Tehran as the destination and in “Daryan” as the 

origin. Therefore, the purpose of the present study is to identify the factors affecting the 

development of entrepreneurship of Daryani-s’ hometown association. This research 

method is a qualitative research method of ethnographic type with purposeful sampling, 
which was done through the tools of observation and in-depth interview. The findings of 

the research indicate that 6 categories have been effective in the development of 

entrepreneurship in these associations, which include personality-psychological factors, 

entrepreneurial tendencies, contextual-demographic factors, social capital, symbolic capital 

and social entrepreneurship. Each of the categories are explained in the findings section 

with reference to the text of the interviews. 
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 چکیده  اطالعات مقاله

 پژوهشی -علمی نوع مقاله:

 54 - 66صفحات: 

 به کنندمی مهاجرت شهر به روستا از که مهاجرانی که هستند جوش خود و مردمی نهادهایی زادگاهی هایانجمن 

 انایر رد که. کنندمی اقدام زادگاهی انجمن قالب در محلی اجتماع یک تشکیل به آنها در باال اجتماعی سرمایه واسطه

 انعنو به تهران در کارآفرینی و اشتغال ایجاد زمینه در که است، تهران هایدریانی زادگاهی انجمن آن موفق نمونه

 در ؤثرم عوامل شناسایی حاضر تحقیق از هدف بنابراین. اندکرده عمل موفق بسیار مبدأ عنوان به دریان در و مقصد

 اب نگاریقوم نوع از کیفی تحقیق روش حاضر پژوهش روش. است هادریانی زادگاهی انجمن کارآفرینی توسعه

 حاکی تحقیق هاییافته. است گرفته صورت عمیق مصاحبه و مشاهده ابزارهای طریق از که است هدفمند گیرینمونه

 -شخصیتی عوامل شامل مقوالت این که است بوده مؤثر هاانجمن این کارآفرینی توسعه در مقوله 6 که است آن از
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 مقدمه

امروزه ترویج و توسعه کارآفرینی یکی از راهکارهای اجرایی 
 شودیماجتماعی تلقی  –برای دستیابی به توسعه اقتصادی 

کشورها کارآفرینی تبدیل همه در  تقریبا(. 1391،)ناهید و زالی
های مناسب شده که به ابزار نیرومندی در جهت ایجاد فرصت

هایی همچون باعث رفع چالشتواند ها میگیری از آنبهره
بحران اشتغال، کمبود نیروی انسانی خالق و پویا، کاهش 

وری، کاهش کیفیت محصوالت و خدمات، رکود گیر بهرهچشم
 (.1396،ش رقابت شود )پای خسته و همکاراناقتصادی و افزای

(، مهاجرت 1387،)ازکیا و همکاران شدهانجامهای طبق بررسی
ی همیشه ضد المللنیبدر مقیاس  چه در مقیاس داخلی چه

ی و دارای پیامدهای منفی نیست، بلکه مسیر کاریابی اتوسعه
یمو سکونت مهاجران و اجتماعات پراکنده، شکلی واحد پیدا 

یم، که این امر باعث کاهش اثرات نامطلوب مهاجرت کند
و در فرایند کاریابی، ایجاد شغل و کارآفرینی مهاجران  گردد

(. بنابراین با 1387،)ازکیا و همکاران شودیمواقع بسیار مؤثر 
ی اخیر توجه به نقش مهاجران برای هاسالتوجه به اینکه در 

شور در توسعه ک هاآنو نقشی که  قرارگرفتهی موردبررستوسعه 
داشته باشند  توانندیمزادگاه و همچنین اجتماعات زادگاه خود 

در شکل پایدار  ی مهاجران کههاشبکهحائز اهمیت شده است، 
، که این شودیمیی هاسازمان ، نهادها وهاانجمنخود تبدیل به 

سرمایه اجتماعی مستتر در  واسطهبه هاسازمانو  هاانجمن
نسبت به وضع عمومی مهاجران و همچنین اجتماع زادگاه  هاآن

نقشی مهم در توسعه  دارعهدهخود احساس مسئولیت کرده، و 
ی زادگاهی مصداق بارز هاانجمن. شوندیماجتماعات خود 

ی اجتماعی و سرمایه اجتماعی مهاجران است، و از هاشبکه
ای، خویشاوندی و مبتنی بر ی قوی، طایفهاشبکه ترمهمهمه 

(. 1387،ل و آشنایی است )ازکیا و همکارانشناخت متقاب
ی زادگاهی در ایران، دریانی های هاانجمنی از این انمونه

یانی های تهران ترکیبی از آشنایان و اقوام از تهران است، در
ی زیادی در بین شکلهمیک روستای واحدند و هماهنگی و 

آنان وجود دارد و شکل عضویت نیز به نحوی است که تمامی 
زادگاهی  یهاانجمنخود عضو های ساکن تهران، خودبهدریانی

 اهآن( .نکته مهم در رابطه با 1387،هستند )ازکیا و همکاران
همکاری نزدیک دریانی های مقیم تهران با افراد مبدأ و 

در پیشرفت  هاآنها و نقش وجوه ارسالی ها و مساعدتکمک
و  هاکارخانهکه از مصادیق آن، ایجاد  باشدیمدریان 
ه است )رستمعلی زاد های تهران بودههایی توسط دریانیکارگاه

 (. 1390،و فیروزآبادی
اهمیت توسعه کارآفرینی که نقش با توجه به  به طور کلی

های بسزایی در توسعه دارد و از طرفی نقشی که انجمن
ش این پژوه  زادگاهی در توسعه و پیشرفت مبدأ و مقصد دارند

به دنبال مشخص کردن عواملی است که در توسعه کارآفرینی 
  اند.ها مؤثر بودهانجمن زادگاهی دریانی

 مبانی نظری
زادگاهی موردبررسی برخاسته از یک ناحیه  ازآنجاکه انجمن

روستایی باید تأثیرات این انجمن بر توسعه ناحیه روستایی 
ها مشخص شود. همچنین افرادی که در این زادگاه آن

شده های گردآوریکنند باید طبق دادهها فعالیت میانجمن
ی شناختی خاصدریافت که آیا دارای خصوصیات رفتاری و روان

ا خیر. همچنین ازآنجاکه این انجمن نیازمند همیاری هستند و ی
و همفکری اعضای خود است شاخصه اعتماد در این میان 

ا تائید هاساس داده کند و این مهم باید بربیشتر خودنمایی می
شود. لذا نظریات مربوط به توسعه روستایی، نظریه پوتنام در 

ص در خصو حیطه مؤلفه اعتماد سرمایه اجتماعی،نظریه بوردیو
سرمایه نمادین،نظریه قانونمندی روانشتاین، دیدگاه مایر و 
همکاران در خصوص کارآفرینی اجتماعی و دیدگاه 

عنوان چارچوب نظری کار در نظر شناختی و رفتاری بهروان
  گرفته خواهد شد.

 نظریه قانونمندی راونشتاین
 رتجورج راونشتاین برای اولین بار استدالل کرد که مهاج

اتفاقی نیست بلکه قانونی خاص بر آن حاکم است. او با وضع 
قوانین جاذبه و دافعه در مهاجرت مدعی شد که عوامل جاذب 
اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی فرد را به سوی مهاجرت ترغیب 

کند در مقابل شرایط نامطلوب اجتماعی و فیزیکی او را از می
نظریه هر عمل در این .کندسرزمین خود رانده و دفع می

مهاجرتی به عوامل مربوط به کشور مبدا و مقصد و نیز عوامل 
اورت لی )  (. 1391سته است )راهشخو و همکاران، واب فردی
(  نظریه مهاجرت روانشتاین را با افزودن برخی شاخص 1966

ز توان نظریه جاذبه و دافعه نیبه تکامل رساند. نظریه لی را می
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 باشند و عواملتر مربوط به مبدا مینامید. عوامل دافعه بیش
جاذبه مربوط به مقصد. متخصصان و افراد تحصیلکرده بیشتر 

کنند و غیرمتخصصان از جمله براساس جاذبه مهاجرت می
 (.1385کشاورزان به دلیل دافعه )قاسمی اردهانی، 

 های کارآفرینیدیدگاه
ی هاییها و نوآوربه عقیده شومپیتر کارآفرینی مجموع ابداع

است که به اقتصاد انرژی جدیدی برای رشد و موفقیت تزریق 
کند . وی معتقد است نقش کارآفرین تخصیص مجدد منابع می

)مدرسی عالم و های موجود است ا برهم زدن تعادلب
 (. 1393،داودی
های کارآفرینی از نظر نصیرزاده و همکاران ویژگی

 ،مرکز کنترل درونی ،نیاز به پیشرفت :عبارت است از(1392)
ل تحم،خالقیت، نیاز به استقالل، تمایل به مخاطره پذیری

 .ابهام
های روانشناسان ی و رفتاری، نظریهشناخترواندیدگاه طبق 

ان را شناختی کارآفرینهای روانبرای توسعه کارآفرینی، ویژگی
مخاطره  ازجملههای مشخص قرار داده و ویژگی موردتوجه

باال،  سنفاعتمادبهطلبی، تحمل ابهام، یری، میل به استقاللپذ
 ،نفساعتمادبهسازی، مرکز کنترل درونی، خالقیت و ایده

ت فرصگام بودن، گرایی، خودمحوری، پیشگرایی، آیندهآرمان
یی، اهل کار و عمل بودن، ثبات و استحکام گرا یجهنتیی، گرا

ها، زیرپاگذاشتن قواعد ها، جستجوگر دادهکامل در برابر هیجان
گرایی، قاطعیت و قوانین در صورت لزوم، ظرفیت باال، هدف

بینی، عدم رعایت سلسه مراتب، دارای تفکر مثبت، باال، واقع
امیدوار به موفقیت، توانایی باال در تشخیص الگوها، واگرایی و 

های جدید و داشتن تفکر جانبی و عمودی برای خلق ایده
های روانی کارآفرینان و همچنین، را از ویژگی ها و...توسعه آن

 و دانند)هریوناکاز شروط الزم برای توسعه کارآفرینی می
 . 1(2010شرمن

(، توسعه کارآفرینی به عوامل 2002)2از دیدگاه لوردکیپانیدزه
اجتماعی، محیطی و زیرساختی، اقتصادی ونهادی  -فرهنگی

 دهشفراموشابعاد بستگی دارد. عوامل اجتماعی و فرهنگی، از 
ی به بعدتکاند که تا به امروز ناشی از نگاه کارآفرینی

های نو کارآفرینی بوده است. زیرا فردی که به خلق ایده

                                                             
1- Hrivnak & Sherman 

های های اجتماعی، مانند ویژگیپردازد، دارای زمینهمی
جامعه، میزان مشارکت و همکاری،  ورسومآدابخانوادگی، 

ه توانند در دستیابی بدوستان و اقوام و همسایگان است که می
ترین عوامل مؤثر بر موفقیت او را یاری کنند. یکی از مهم

ای، فرهنگ حاکم برآن جامعه است. کارآفرینی در هر جامعه
فرهنگی که برای افراد کارآفرین ارزش قائل است، افراد زیادی 

کند. در خصوص فرهنگ ه کارآفرینی تشویق میرا ب
تا رفتار  کنند اتخاذهایی را توانند سیاستکارآفرینانه، جوامع می

کارآفرینانه تشویق شود، رابطه قوی بین فرهنگ مردم و تمایل 
در  تواند بدونکارآفرینی نمی درواقعبه کارآفرینی وجود دارد. 

گون انجام شود. ها و نهادهای گوناگرفتن نقش سازمان نظر
ر ی و تشکیالت ددهسازمانی به نوعبهزیرا هرگونه فعالیتی 

ها و سطوح مختلف ملی و محلی نیاز دارد. دولت، سازمان
این نهادها هستند و از طرفی  ازجملههای ذیربط آن، ارگان

صورت خودجوش یردولتی محلی هم که بهغدیگر، نهادهای 
 باالیی در رشد و گسترش، دارای تأثیرگذاری اندگرفتهشکل

ادی نظران شرایط اقتصاند. برخی صاحبهای کارآفرینیفعالیت
را موجب کارآفرینی دانسته و معتقدند که کارآفرینی نیروی 
اصلی توسعه اقتصادی محسوب شده و تغییر و نوآوری، رشد و 

 (.1394و موسوی، الدینیدارد )شمس همراهتولید خدمات را به 
های کارآفرینان در جامعه وقوف آثار و نقش شناسان بهجامعه

زایی، انتقال فناوری، تعادل کامل دارند و آنان را عامالن اشتغال
های پویا، بوروکراسی اداری، ساماندهی منابع و در اقتصاد

تولید  توانند عاملدانند. کارآفرینان میها میاستفاده بهینه از آن
تجدد حیات ملی و محلی آمده و باعث تحول و  به شمارسرمایه 

در جامعه شوند زیرا کارآفرینی فراتر از شغل و حرفه است. 
کارآفرینان با شناخت، ایجاد و گسترش بازارهای جدید به 

 پردازند و نقش وگذاری و نوآوری میترغیب و تشویق سرمایه
گی و ارتباط بازارها و رفع وظیفه مشخصی را در یکپارچه

 درواقعکنند. ار و اجتماع ایفا میها و تنگناهای بازشکاف
 هایها و سازمانتوان اذعان داشت که کارآفرینان و شرکتمی

های کارآفرین با قبول مسئولیت اجتماعی خود، هم به خواسته
 اند. تجربههای دولت پاسخ مثبت دادهجامعه و هم به سیاست

کاری، نارضایتی از شغل قبلی، الگوی نقش، شرایط کودکی، 

2- Lordkipanidze 
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مشخصات  ازجملهت، سن و جایگاه اجتماعی تحصیال
 رود.می به شمارشناسی کارآفرینان یتجمع

اساس نظریات مربوط به توسعه روستایی، کارآفرینی  بر
شغلی،  هایای برای بهبود کیفیت زندگی، ایجاد فرصتوسیله

وری تولیدات روستایی، افزایش درآمد افزایش بازدهی و بهره
کاهش مهاجرت روستاییان و .. در روستاییان، کاهش فقر، 

(. یکی از 1393ایی است )جمشیدی و همکاران، نواحی روست
انواع کارآفرینی کارآفرینی اجتماعی است که خود تا حد زیادی 

باشد. یعنی پرداختن به های تجاری میبازتابی از فعالیت
مشکالت و مسائل اجتماعی نیاز به پرداخت هزینه و 

 باشد و بخش زیادی ازغیرانتفاعی می رسانی به صورتخدمات
گیرد که خود دارای این اقدامت توسط افرادی صورت می

های اقتصادی باالیی هستند. کارآفرینان اجتماعی سعی سرمایه
های طبیعی و ها و باورهای عام را با قابلیتکنند تا ارزشمی

 یمادرزادی افراد ترکیب کنند و از آنها در پیشبرد توسعه اقتصاد
(. تعاریف زیادی 2006و اجتماعی بهره ببرند )مایر و همکاران، 

در خصوص کارآفرینی اجتماعی وجود دارد. مایر و همکاران 
( کارآفرینی اجتماعی را به عنوان ابزار کاهش مشکالت 2006)

های اجتماعی در نظر اجتماعی و تسریع و تسهیل دگرگونی
 گیرند )همان(. می

 ماعی و نمادیننظریه سرمایه اجت 1-3

عنوان بنا به اعتقاد پاتنام اعتماد و عمل متقابل اعضا در شبکه به
دهند. های اعضا را تحت تأثیر قرار میمنابعی هستند که کنش

او سرمایه اجتماعی را در جوامع امروزی مانند ابزاری در جهت 
داند. او وجود عنصر رسیدن به توسعه سیاسی و اجتماعی می

ابراز  شمارد واصل اساسی در توسعه سیاسی برمیاعتماد را یک 
دارد که اعتماد منبع باارزشی از سرمایه اجتماعی است که می

ی دارد )ربیعی و وجود آن رابطه مستقیمی با توسعه اجتماع
های برطبق نظر پیر بوردیو سرمایه (.1390زاده، صادق

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قابلیت تبدیل شدن به همدیگر 
ها کسب احترام و منزلت و عزت را دارند. ماحصل این سرمایه

شود. به باشد که از آن در قالب سرمایه نمادین بحث میمی
عبارتی کسب سرمایه اقتصادی باال، زمینه الزم برای کسب 

 های اجتماعی و توسعهسرمایه فرهنگی و پیوستن به شبکه
ن کند و ایمی ارتباطات و به عبارتی سرمایه اجتماعی را فراهم

ت تحقق دارد. آنچه که در امر به صورت برعکس هم قابلی
کند سرمایه نمادین ن سه نوع سرمایه را همراهی مینهایت ای

 (.1394باشد )ریتزر، می
 پیشینه تجربی

تحقیقات صورت گرفته داخلی و خارجی در ارتباط با پژوهش 
حاضربه صورت خالصه در قالب دو جدول به تفکیک ارائه 

 شود: می
 

 در داخل گرفتهانجامهای تجربی مرتبط خالصه پژوهش . 1جدول 

 نتایج تحقیق عنوان تحقیق پژوهشگر

 (1387ازکیا و دیگران )
های زادگاهی در توسعه نقش انجمن

 روستایی

ها از طریق روابط خویشاوندی و آشنایان با این انجمن
 گذاری، ایجاد اشتغال، احداث کارخانجات وسرمایه

 رسیدگی به امور روستا نقش مهمی در توسعه روستا دارند.

 بررسی نقش تعاون در توسعه کارآفرینی (1388اکبرپوردباغی )

ریزی و تسهیالت و گذاری و برنامهدو شاخص سیاست
اند و های مالی و غیرمالی دارای بیشترین تأثیر بودهکمک

 رسازمانی مؤثر بر توسعه کارآفرینی ازنظعوامل درون
عنوان های تعاونی با امتیازی بیشتر از حد متوسط بهشرکت

 اند.شدهعوامل تأثیرگذار معرفی



 1401تابستان  ،دو شماره ،سوم دوره/ فصلنامه مطالعات مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی، 59 

 

 (1395زاده )رستمعلی
ای مهاجران در نقش نهادهای توسعه

 پایداری اجتماعات روستایی

ای در میان گیری نهادهای توسعههای شکلزمینه
مهاجران روستاهای موردمطالعه، تجربه مهاجرتی، حمایت 

قدیمی، تعامالت اجتماعی و روحیه حمایت اجتماعی در 
میان مردم، تعلق به زادگاه، اتحاد و انسجام مهاجران در 

 دست بوده است.مقصد، و مواردی ازاین

الدینی و موسوی شمس
(1394) 

عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در استان 
 فارس با تأکید بر بخش تعاون

تأثیرگذارترین عامل در توسعه  "گذاریقانون"عامل 
 "عامل فرهنگی"کارآفرینی بوده، و در مقابل 

 ترین عامل بود.اهمیتکم

 های انجام گرفته در خارجخالصه پژوهش 2جدول

 پژوهشگر عنوان پژوهش نتایج پژوهش

ها نقش مهمی در اتقای شرایط انجمن
اجتماعی جوامع مبدأ خوددارند. و باید 

ی شناسایی نیازهای پایهمدیریت پروژه و 
خود را جهت افزایش در توسعه و مشارکت، 

 ارتقا دهند.

ها ی آنهای زادگاهی و مشارکت حال و آیندهانجمن
 های جدید توسعهو فرصت

 (2003اوروزکو )

های زادگاهی مکزیکیان، بخش انجمن
مهمی از روابط فراملی هستند و تأثیر 

در ای بر زندگی روستایی مالحظهقابل
 مکزیکو دارند.

های های زادگاهی  مکزیکیان و فرصتانجمن
 توسعه

 (2004اوروزکو و الفونتین )

های آواره و های زادگاهی برای گروهانجمن
د که کننمکان کرده، امکاناتی فراهم مینقل
ها را به عوامل فراملی اثرگذار در توسعه آن

جوامع میزبان و جوامع محلی تبدیل 
 کند.می

 (2004پائول و گامج ) های زادگاهی و توسعهنانجم

های های مشترک بین انجمنپروژه
زادگاهی و دولت به ویژه جوامع محلی، 
مشارکت افراد را در توسعه جوامع زادگاهی 

ها توان از طریق سیاستکند. میترویج می
های صحیح، استعدادها و و مشوق
های جوامع مکزیکی را جهت توانمندی

 های مدون و توسعه تقویت کرد.فعالیت

 (2005اوروزکو و ویله ) های زادگاهی و توسعهانجمن
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های انجام گرفته در داخل کشور، تنها یک در بین پژهش
های تحقیق توسط ازکیا و همکاران در خصوص انجمن
ها در زادگاهی نوشته شدهاست که بیشتر بر نقش این انجمن

ی هاده است. و اکثریت پژوهشتوسعه روستایی پرداخته ش
های زادگاهی بر نقش و انجمن خارجی انجام شده در زمینه

ها در توسعه پرداخته شده است. پژوهش حاضر تاثیر این انجمن
های زادگاهی دریان را در توسعه کارآفرینی  نیز نقش انجمن

 دهد. مورد بررسی قرار می

 

 هشوژپروش 

است.  نگاریقوم روش پژوهش حاضر روش کیفی از نوع
نگاری طرحی کیفی است که در آن پژوهشگر به توصیف قوم

و تفسیر الگوهای ارزشی، رفتارها، باورها و زبان مشترک و 
از این پژوهش   پردازد.شده یک گروه فرهنگی میآموخته

اسایی عوامل مؤثر بر شنبه  طریق ابزارهای مشاهده و مصاحبه
انجمن  ،جامعه پژوهش .دازدپرمیها هی دریانیزادگا انجمن

گیری هدفمند با و محقق با توجه به نمونهها زادگاهی دریانی
افرادی مصاحبه کرده که دارای اطالعاتی در رابطه با موضوع 

 انجام هاموردمطالعه بودند. و روش تجزیه و تحلیل داده
یق رآوری شده از طهای گردی پس از مرتب کردن دادهرکدگذا

در پژوهش حاضر با ده تن از افراد  مصاحبه است.مشاهده و 
 ها واقع در ستارخان تهران مصاحبهحاضر در انجمن دریانی

ای آنها مطابق جدول زیر صورت گرفت که اطالعات زمینه
 است:

 
 شوندگانشناختی مصاحبهاطالعات جمعیت .3جدول 

 به باال 80 85-70 70-55 55-40 های سنیگروه

 1 6 1 2 فراوانی

 لیسانس ابتدایی تحصیالت

 2 8 فراوانی

 متاهل مجرد وضعیت تاهل

 10 0 فراونی

شده از متن در این بخش ابتدا مفاهیم و مقوالت استراخ هایافته

شود و سپس ها در قالب یک جدول نمایش داده میمصاحبه

 به تحلیل و توضیح هر یک از آنها پرداخته خواهد شد.

 مقوالت استخراج شدهمفاهیم و  .4جدول 

 هامفاهیم استخراج شده از مصاحبه مفاهیم استخراج شده از مشاهدات مقوله ردیف

1 
 -عوامل شخصیتی

 روانشناختی
ی پذیری، دستیابشناس بودن، حس مسئولیتوقت

 به هدف

تغییرپذیر بودن، اهل کار و عمل بودن، 
پذیر بودن، خودباوری، مستقل ریسک

بودن در پیشرفت، سختی و پشتکار، تداوم 
در کار و تالش،  دقت در کار، تحمل 

 سختی و مشکالت،

2 
های گرایش

 کارآفرینانه
 تالش برای شناخت نیازها و بازار

محور، پیشگام بودن، توسعه اقدامات آینده
زایی، پیروی از های کاری، اشتغالحیطه
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ریزی دقیق؛ ارتباط با رقبای کاری، برنامه
 فرافکنی فرهنگی

3 
 -ایزمینهعوامل 

 شناختیجمعیت
 تعصب روی دریانی بودنمداری، روحیه قوم

تغییر محیط به علت اوضاع غیرقابل 
بینی، نبود منابع اولیه مالی و پیش

استفاده از تجربه کاری افراد تحصیالت، 
موفق، کسب تجربه از طریق شناخت 

 مردم و بازار،

 سرمایه اجتماعی 4
ازی سداشتن اعتماد به هم، ارتباط نزدیک و شبکه

مداری در کار و غیره، زادگاهی، گروهبا افراد هم
 انسجام و همبستگی

وابستگی و احترام بین همه، گسترش 
روابط و همکاری، وابستگی و تعلق، 
داشتن افرادی با قدرت ارتباطی قوی، 
اولویت دریانی ها در دریافت وام، 

مداری، گرفتن راهکار و مشاوره از ارزش
 افراد با تجربه،

 انجام امور خیرهمیاری، پشتیبانی مالی،  دوستانه در مبدا و مقصدهای انسانفعالیت کارآفرینی اجتماعی 5

 برجستگی افراد پیشگام و موفق سرمایه نمادین 6
تاثیر نقش الگو، تاثیر وجود یک فرد بر 

 پیشرفت کاری

فوالت استخراج شده پرداخته در ادامه به تشریح هر یک از م
 .شودمی

 روانشناختی -عوامل شخصیتی
محیط  آدمی تحت تاثیرمنش و درونیات ،بنا بر منابع روانشناسی

یابد، حال در این گیرد و جهت میو عوامل وراثتی شکل می
ارتی باشد. به عبمیان، تاثیر عوامل محیطی بسیار بیشتر می

در جامعه و در هایشان هشخصیت افراد تحت تاثیر آموز
یابد. و افراد در امورات زندگی ی مختلف پرورش میهامحیط

در انجمن زادگاهی »ها پیروی خواهند کرد. ان آموزهخود از هم
ه شود برجوع احترام زیادی گذاشته میدریانی به زمان و ارباب

طوری که در زمان مقرر برای گرفتن مصاحبه، همه افراد حتی 
حل برای مافراد بسیار برجسته که سالخورده هم بودند در 

 افراد برای در هنگام مراجعههمچنین پاسخگویی آماده بودند. 
دریافت وام، کمک هزینه، مصاحبه شغلی و یا دریافت کمک 

های درمانی و بهداشتی و ... همه پرسنل تمام تالش هزینه
خود را جهت پاسخگویی و حل مشکالت افراد به کار 

داشتن نظم و دقت در کارها، انطباق با شرایط متغیر، « بردند.می
ب استقالل و ها، تالش برای کستحمل مشکالت و سختی

ها به مرور زمان و تحت تاثیر محیط در بسیاری دیگر از ویژگی
های ها و خصلتیابد و بسیاری از همین ویژگیافراد پرورش می

کند و یا متضاد اینها افراد را در زندگی به جلو هدایت می
شوندگان در انجمن در این دارد. یکی از مصاحبهازحرکت باز می

یط روستای ما کوچک بود و ما برای اینکه مح»گوید: باره می
ات بیشتر نیاز ناکشرفت بکنیم به محیط بزرگتر با امبتوانیم پی

داشتیم برای همین خیلی از کسانی که توانش رو داشتن از 
محیط روستا بیرون اومدن و سعی کردن در محیط های دیگه 

در ادامه یکی دیگر از پرسنل انجمن «. برای خودشون کار کنن
تجربه محیط جدید، نیاز داره سریعتر شرایط جدید » گوید: می

رو بپذیری و تالش کنی در اون محیط ببینی چی الزمه و اون 
. جمله رو فراهم کنی و این با ریسک و خطر کردن هم همراهه

معروفی داریم که میگه  ماهیگیر برای گرفتن ماهی باید 
رتیب ه این تب«. خودش را به آب بزند و این یعنی ریسک کردن

پیشرفت و یا پسرفت در جوامع انسانی تا حد مقبولی متاثر از 
های شخصیتی و روانی افراد ساکن آن ها و ویژگیخصلت

 جامعه خواهد بود.
 روحیه کارآفرینانه
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های کارآفرینانه و یا روحیه  زمانی که بحث از گرایش
یتی های شخصآید همیشه ردپای خصلتکارآفرینی به میان می

و روانی افراد قابل مشاهده است. انطباق با شرایط جدید، 
ریسک پذیر بودن و روحیه تالش و تحمل مشکالت بخشی از 

تواند در جهت اقدامات کارآفرینانه به هایی است که میویژگی
در زمان حضور در محل انجمن، افراد حاضر »کار گرفته شود. 

های اقتصادی خود به مشورت با هم برای توسعه فعالیت
پرداختند و اطالعات خود را در زمینه نیازهای می

ن گذاشتند که ایکنندگان و بازار با هم به اشتراک میمصرف
ریزی برای خود یکی از راهها برای شناخت بازار و بعد برنامه

کردن آن است که باعث توسعه اقتصادی در نحوه برطرف 
یکی از « شود.ح کالن و البته کسب درآمد میسط

ست در د گوید: ما پروژهای خیلی بزرگیشوندگان میمصاحبه
ی که یکی از اونها به مرحله بهره داریم، دوتا سد بزرگ خاک

برداری نرسیده اما اگه بتونیم به انجام برسانیم تا پنج سال آب 
هایی اهیم داشت. ما بیشتر تمرکزمون روی طرحذخیره خو

هست که در بلند مدت بتونه بازدهی داشته باشه و در آینده 
افراد  یکی دیگر از«. بتونه برای ما منفعت به همراه داشته باشه

ها، های دیگری مثل بنیسیانجمن»گوید: انجمن نیز می
ها ها و... در تهران وجود دارند که رقیب دریانیشانجانی

در ادامه « شوند با رقبای خودمون هم ارتباط داریممحسوب می
ما یک شورای » گوید:یکی دیگر از اعضای انجمن می

 هایهماهنگی به نام ... داریم که ماهی یکبار با دیگر انجمن
رقیب دور هم جمع می شویم و به تبادل نظر و گفتگو 

شگام انه و پیهای کارآفریندر زمینه قدمت فعالیت«. پردازیممی
حاج مهدی » گوید: شوندگان میبودن نیز یکی از مصاحبه

عنوان اولین به "شهرآرا"ابراهیمی دریانی با تأسیس 
، "تهران ویال"های، ساز در ایران بودند. و بنیان محلهآپارتمان

 «، به دست ایشان بود."ستارخان"، "آریاشهر"، "دریان نو"
ی و های شخصیتن شد ویژگیبا توجه به آنچه که تاکنون بیا

گیری روانشناختی که در مقوله ابتدایی بیان شد باعث شکل
ها شده که این مهم به نوبه خود روحیه کارآفرینی در دریانی

زایی توسط ها و اشتغالهای کاری دریانیباعث توسعه حوزه
 آنها شده است.

 

 شناختیجمعیت -ایعوامل زمینه
ه ک به شرایط و بسترهایی دارد ای اشارهمقوله عوامل زمینه

ها هم شامل . این شرایط و زمینهمواجه هستند افراد با آن
 ها، شرایطیشود. در زمینه دریانیشرایط مبدا و هم مقصد می

)دافعه( در مبدا باعث حرکت آنها به سمت مقصد شده است . 
همچنین بسترهایی در مقصد )جاذبه( باعث مهاجرت آنها به 

شده است. همچنین بخشی از همین شرایط  مقصد موردنظر
همچون  شناختیهای جمعیتباعث بروز برخی ویژگی

 های تهرانشده است که این نیز درخصوص دریانی مداریقوم
کند. به عبارتی همین ویژگی تا حد خیلی زیادی صدق می

شناختی به صورت یک اهرم مرکزی عمل کرده و باعث جمعیت
در هنگام حضور » عه آنها شده است. ها و توسانسجام دریانی

در انجمن، زبان رایج در بین اعضای انجمن با وجود سکونت 
دیرینه آنها در تهران همچنان ترکی بود. بیشتر مراجعین انجمن 
نیز افراد ترک زبان بودند. اولویت برای دریافت خدمات با افراد 

ه شوندگان در باریکی از مصاحبه« ساکن روستای دریان بود.
بیشتر ما مردمی کشاورز بودیم بعد »گوید: ای میعوامل زمینه

ای که در دریان آمد، و دریان با خاک یکسان شد از زلزله
 ایجاهای دیگهچی فرق کرد و بیشتر مردم برای کار بههمه

ر از یکی دیگ«. رفتن. ما هم تهران اومدیم تا پیشرفت کنیم
م چنانی که نداشتیتحصیالت آن» گوید: افراد حاضر نیز می

ضور گذاری کنیم. حوحتی اونقدرپول نداشتیم که جایی سرمایه
ما در این انجمن و همکاری با آن برای شغل و کار شخصی 

دیده هرکدام از ما  بسیار الزم است، چون افراد بزرگ و دوران
نند کدر اینجا حضور دارند که تجربه و اطالعات خود را بازگو می

به این ترتیب شرایط « کند.ما کمکمان می که خیلی در کار
نابسامان مبدا و لزوم حرکت به سمت مکانهایی که امکانات 

ناختی، شهای جمعیتباشند با ویژگیپیشرفت را در خود دارا می
 گیری انجمن دریان شد.باعث شکل

 اجتماعیسرمایه 
های بسیار مهم برای موفقیت و سرمایه اجتماعی یکی از آیتم

ه تواند بشود. این سرمایه میدر کارها محسوب می پیشرفت
راحتی به سایر سرمایه ها تبدیل شود. بسیاری از افراد با داشتن 

توانند شغل موردنظر خود، یا سرمایه اجتماعی، به راحتی می
خدمات موردنیاز خود را در هر ارگانی دریافت کنند. یکی از ابعاد 
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باشد. از دیگر ابعاد این یبسیار مهم سرمایه اجتماعی اعتماد م
سرمایه، ارتباط و انسجام و همبستگی است. افراد از طریق 
عضو بودن در یک شبکه و ارتباط با افراد آن، قادر به دریافت 

در محل انجمن، یک میز »مزایا از آن شبکه خواهند شد. 
دوستانه بزرگ قرار داده شده بود که تمامی کارها به صورت 

 «شد.اهنمایی افراد با تجربه تر انجام میدسته جمعی و با ر
همچنین انجمن زادگاهی دریان، به صورت یک شبکه بسیار 

روستایی را به همدیگر کند که تمام افراد همبزرگ عمل می
مداری کند و ویژگی جمعیت شناختی تعصب و قوممتصل می

ها ها ناشی از نوعی اعتماد متقابل در بین دریانیدر بین دریانی
ست. همین شبکه و اعتماد باعث انسجام و همبستگی و بافت ا

ن شوندگاها نیز شده است. یکی از مصاحبهیکسان دریانی
قدر دریانی در سطح شهر تهران در حال حاضر آن» گوید: می

های باال داریم که همیشه در و حتی خارج از کشور در پست
های غذبازیها زیاد کاواسطه آنحال همکاری با ما هستند، به

گوید: اگر یکی دیگر از افراد می«. کنداداری اذیتمان نمی
دهیم یعنی بدون راحتی به او وام میدریانی بخواهد بهیک

شود. چون باالخره مال همین جامعه ضامن وام به او داده می
» گوید: در ادامه یکی دیگر از اعضای انجمن می« دریانه.

 ما شدند، عوامل کلیدی عواملی که باعث پیشرفت و شهرت
ا، و ترهوابستگی، احترام بزرگ باور داشتن به هم،مثل وحدت،

 کننارزش گذاشتن برای هم است. اینجا همه از هم حمایت می
 .«کننو هر مشکلی باشه با همکاری هم حل می

شوندگان، انجمن دریان هم های مصاحبهبا توجه به گفته
 اجتماعی افراد، و هم بستریتشکیل یافته به واسطه سرمایه 

برای ایجاد سرمایه اجتماعی و اعطای آن به افراد تحت پوشش 
باشد. در همین راستا، به واسطه همین سرمایه بخش و عضو می

اعظم مشکالت انجمن و افراد تحت پوشش حل و فصل 
 شود.می

 کارآفرینی اجتماعی
 هکارآفرینی اجتماعی بیشتر اشاره به اقدمات کارآفرینان

المنفعه دارد. به عبارتی حل مسائل اجتماعی و مشکالتی عام
های خالقانه را حلکه در جامعه وجود دارد از طریق راه

گویند. با توجه به آنچه که تا کنون در کارآفرینی اجتماعی می
ه توان استنباط کرد کقالب مقوالت به آنها اشاره شده است، می

تجاری به انجام کارهای  ها عالوه بر کارهایانجمن دریانی
نه ای دیریپردازند و این امر در بین آنها از سابقهخیر نیز می

در محل انجمن نیز تمامی نیازمندان با روی »برخوردار است. 
یبا گرفتند و البته تقرگشاده مورد پذیرش و رسیدگی قرار می

ت های مختلف به دریافتمام مراجعین کسانی بودند که در زمینه
یاز داشتند و توسط پرسنل انجمن حتی در خارج از زمان کمک ن

ر این ها دیکی از دریانی« گرفتند.کاری مورد رسیدگی قرار می
ترین حاج مهدی ابراهیمی دریانی از بزرگ» گوید: می زمینه

خیرین هستند، ساخت بازار شبستر، تأسیس درمانگاه، و مدارس 
پشتیبان بزرگ  همینطور بانی و .ایشونهو... از کارهای 
یکی  «نژاد تهران خانواده ابراهیمی دریانیه .بیمارستان هاشمی

در اینجا همیاری و » گوید: دیگر از اعضای انجمن نیز می
ه گیره و وام بکمک به افراد غیر دریانی نیازمند هم صورت می

ها دریانی ضامن آنگیره به شرطی که یکها هم تعلق میآن
ها توسط خود خیرین دریان پرادخت امباشد. و البته این و

 « میشه.
 های اعضایشود و با استناد به گفتههمانطور که مشاهده می

دوستانه و خیرخواهانه در مبدا های انسانانجمن، انجام فعالیت
و مقصد یکی از اهداف انجمن بوده که تا زمان کنونی به آن 

 شود.مبادرت ورزیده می

 سرمایه نمادین
سرمایه نمادین به پیشینه و تاریخچه و دستاوردهای مقوله 

... اشاره دارد. به  ذشته یک ملت، گروه، اجتماع، قوم، فرد وگ
ها) اجتماعی، عبارتی سرمایه نمادین ماحصل سایر سرمایه

اگر اجتماعی به واسطه سرمایه باشد. و اقتصادی( می فرهنگی
ین ند و همچنگرایانه بزاقتصادی خود، دست به اقدامات توسعه

کارهای انسان دوستانه انجام دهد در بلندمدت باعث 
 احترام وگیری سرمایه نمادین و به عبارتی کسب افتخارشکل

هایی از افراد موسس درزمان حضور در انجمن عکس» شود.می
من و حسینیه یشگامان دریانی بر در و دیوار انجانجمن و پ

ضر با افتخار از آن کرد و همه افراد جوان و حاخودنمایی می
 «دانستند.کردند و خوئد را ادامه دهنده راه آنها میافراد یاد می

اج اگر ح» گوید: شوندگان میدر همین زمینه یکی از مصاحبه
مهدی ابراهیمی و اقدامات ایشون نبود االن نه انجمنی وجود 
داشت و نه ما اینجا بودیم. ایشون تالش خیلی زیادی کرد و 
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نفراتی بود که برای توسعه دریان و دریانی دست به جزو اولین 
اینجا  »گوید: شوندگان نیز مییکی دیگر از مصاحبه« کار شد.

همه از افراد موسس و کسانی که برای وجود انجمن تالش 
کردن مثل حاج مهدی، الگو برمیدارن و همه داستان زندگی 

ائل ق هاشون رو میدونن و براشون احترام زیادیایشون و تالش
هستن. ایشون کارهای زیادی هم برای روستا و هم مردم روستا 
انجام دادن به خاطر ایشون و اقدماتشون بود که االن روستای 

ن هم باعث شده خیلی یمتا حد زیادی توسعه پیدا کرده و هما 
ها و دریانی دیگه از روستاهای اطراف از دریان الگوبرداری کنن

 «.باشن همه جا از احترام برخوردار
 ها و تالش و کوششوجود افرادی خیر و مسئول در بین دریانی

تناد ای قابل احترام و اسگیری تاریخ و پیشینهآنها باعث شکل
دهند شده است به طوری که افراد حال حاضر به آنها ارجاع می

 دانند.دهنده همان تاریخ و پیشینه میو خود را ادامه

 

 گیرینتیجه

در ادبیات مهاجرت  دیدی منفی به افرادی که از روستا به 
علت که سرمایه انسانی ینابهکنند دارند، شهرها مهاجرت می

شود. و باعث عدم توسعه آن منطقه می شدهخارجاز آن منطقه 
هایی که از روستا به شهرها صورت اما امروزه بعضی از مهاجرت

که باعث کنند بله پیدا میدر مقصد رشد و توسع تنهانهگیرد، می
ها نمونه شوند. دریانیزادگاهشان می همانتوسعه مبدأ یا 

ها هستند. از زمانی که دریان را ترک بارزی از این نوع مهاجرت
زادگاه کردند و به تهران آمدند از هر راهی برای توسعه و رشد 

استفاده کردند. آنچه که زمینه این پیشرفت و توسعه را در  خود
شخصیتی و روانی و روحیه له اول فراهم آورده است عواملوه

شناختی و رفتاری  ازنظر دیدگاه روانباشد. کارآفرینی می
( به برخی از عواملی که در 2010هریوناک و شرمن )

، اندکردهگیرند اشارهشناختی قرار میزیرمجموعه عوامل روان
، پذیریریسکطلبی، مانند )اهل کار و عمل بودن، استقالل

ها در مقوله اول گرایی(،که بخشی از این عوامل و ویژگیهدف
 بازتاب داشته است.

های روانی و شخصیتی جوانب مختلفی را در بر داشتن ویژگی
 های اقتصادی وگیرد. به این صورت که عالوه بر فعالیتمی

تجاری جهت کسب سود و درآمد، بخشی از درآمدهای حاصله 

بادانی و کمک به رفع مسائل اجتماعی و رفع صرف عمران و آ
 شود. که این مهماحتیاجات افراد نیازمند بومی و غیربومی می

 .ها تشریح شددر قالب کارآفرینی اجتماعی در قسمت یافته
کارآفرینی اجتماعی را به  (2006همکاران )مایر و  همچنان که

عنوان ابزار کاهش مشکالت اجتماعی و تسریع و تسهیل 
، و همکارانگیرند )مایر های اجتماعی در نظر میرگونیدگ

2006.) 
ای که تحت تاثیر شرایط مبدا و مقصد در خصوص عوامل زمینه

 کند که مهاجرت اتفاقی نیست. اوباشد روانشتاین بیان میمی
با وضع قوانین جاذبه و دافعه در مهاجرت مدعی شد که عوامل 

کند )راهشخو و فرد را به سوی مهاجرت ترغیب می مختلفی
ای و (. که این مهم در قالب عوامل زمینه92: 1391همکاران، 

 ها تشریح شد.شناختی در مورد دریانیجمعیت
در ، اجتماعی همچنین بر اساس نظر پوتنام در رابطه با سرمایه

اد اعتم واسطهبهاین مهاجران  توان گفتها میخصوص دریانی
در جریان است در  هاآن همهو سرمایه اجتماعی که در بین 

شوند و به شکل اجتماع محلی ظاهر می صورتبهمقصد نیز 
کنند. کار این امروزی آن یعنی انجمن زادگاهی فعالیت می

بدأ از م واردتازهها(، حمایت و پشتیبانی از افراد انجمن )دریانی
که در حال حاضر دارای نه نفر امنایی یئتهاست. و دارای یک 

کنند به کار انجمن رسیدگی می هرروزهاست، هستند. این افراد 
 شود. و  دربرگزار می هاآنو یک روز در هفته یک جلسه بین 

جمعی و گاهی هم دسته صورتبهزمان مشخص مبالغی یک
 کنند.اعتماد و همبستگیانفرادی به دریان ارسال می صورتبه

یک عامل بسیار مهم در وهله اول برای  عنوانبهو انسجام 
ها و در وهله دوم جهت کمک و همکاری تشکیل  چنین انجمن

شود است. تعصب زیاد آنان به زادگاه و یکدیگر باعث می باهم
های ارسالی  در وقت فراموش نکنند. کمکیچهکه همدیگر را 

که دریان  است به طوری طی زمان باعث توسعه دریان شده
اهای با روست کامالً بیشتر شدن خدمات رفاهی و آموزشی، نظراز

 اطرافش متفاوت است. 
براساس نظر بوردیو سرمایه نمادین نقش کلیدی در مشروعیت 

ها دارد  و به نوعی نماد محسوب شده بخشیدن به سایر سرمایه
و برای دارنده آن، احترام، منزلت و شخصیت به همراه دارد 

 طهواسبهها توان گفت که دریانیمیین باره (. در ا1394)ریتزر،
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اجتماع محلی خود در قالب انجمن زادگاهی که از طریق 
شده لیتشکسرمایه اجتماعی باال و روابط خویشاوندی و قومی 

یک  نوانعبهاند که رشد و گسترش زیادی کنند و است توانسته
 الگوی موفق از مهاجران عمل نمایند که هم زادگاه را توسعه

اند و باعث توسعه در دادند هم در مقصد رشد و پیشرفت کرده
أثیر نکته جالب دیگر تاند. زایی شدهرشد و اشتغال ازنظرکشور 

اتیک یزمکار باقدرتاز یک نقش الگو است که  هاآنپذیرفتن 
خود توانست همه جوانان دریانی را به سمت موفقیت سوق دهد 
و با حمایت مالی و در اختیار نهادن اطالعات و تجارب خود در 

کمک فراوانی کند. این شیوه  هاآنتر شدن مسیر برای روشن
ات اطالع بر اساس هاآنرفتار و حمایت و پشتیبانی در بین 

یز ادامه دارد و از بین نرفته بعد از شخص الگو ن آمدهدستبه
چنانکه این سرمایه نمادین ضمن تاثیرگذاری بر جامعه  است

 بومی، بر اجتماعات همجوار نیز تاثیر داشته است.
ها به این ترتیب آنچه که باعث توسعه کارآفرینی در بین دریانی

شده است از دیدگاه خود آنان در قالب شش مقوله عوامل 
های کارآفرینانه، عوامل گرایش روانشناختی، -شخصیتی

شناختی، سرمایه اجتماعی، سرمایه نمادین و جمعیت -ایزمینه
 گیرد.کارآفرینی اجتماعی قرار می

 هشیپیشنهادات اجرایی و پژو
ها به علت سرمایه با توجه به پیشرفت و رشد این انجمن

هایی برای باال بردن و ایجاد اجتماعی باال الزم است زمینه
سرمایه اجتماعی در بین مردم فراهم شود تا بسترهای رشد و 

 توسعه از این طریق حاصل شود.
های کوچک به سمت با توجه به حجم مهاجرت از محیط 

 درروندهایی جهت تسریع شهرها الزم است دولت حمایتکالن
 های آنان فراهم کند.توسعه و استفاده از پتانسیل

زایی قش بسزایی در اشتغالهایی که نتشکیل چنین انجمن 
در  زادگاهی، بلکه صورتبه الزاماًتواند نه وکارآفرینی دارند می

برای این مهم الزم  کهدشوتری تشکیل های گستردهزمینه
های الزم را جهت است دولت امکانات و شرایط و زمینه

 فراهم هاآنطور تشکیل ینهمرسانی و سازی و اطالعفرهنگ
 کند.

 عام و کارآفرینی اجتماعی طوربهاینکه کارآفرینی  با توجه به
ای هستند و های گستردهخاص دارای ابعاد و جنبه طوربه

همچنین تأثیرات انجمن زادگاهی در این امر تا حدودی 
باره با یندراهای بیشتری مشخص است، الزم است پژوهش

 های مختلف صورت بگیرد.روش

 مالحظات اخالقی

وهش حاضر از مصاحبه عمیق و مشاهده و ... از آنجا که در پژ
ها استفاده شد، الزم بود که تمام افراد برای گردآوری داده

شونده از مطالعه اطالع داشته باشند تا با رضایت کامل مصاحبه
و آگاهی وارد مصاحبه شوند و تجارب خود را بیان کنند. لذا 
پژوهشگر از قبل با اعضای انجمن و مسئول اصلی 

شوندگان انجام های الزم را جهت آگاهی مصاحبهگیهماهن
 داد.

 سهم نویسندگان

نویسنده مسئول در مقاله حاضر تقریبا دو سوم حجم پژوهش 
 را بر عهده داشته است.

 تقدیر و تشکر

 هایپژوهشگران مقاله حاضر از انجمن و اعضای انجمن دریانی
 کننده جهتهایی که با مصاحبهتهران به واسطه همکاری

دریافت اطالعات و حضور در انجمن و همچنین ارائه مستندات 
 موجود کمال تشکر را دارد.
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