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 چکیده

عة پذیری جواناان در راساتای برپاایی و توسایسا ررمایة اجتماعی باا هدف از تحقیق حاضر، بررسی و تبیین الگوی ارتباطی میان ارکان س: هدف

 کارآفرینی روستایی در شهرستان تنکابن بوده است.
شده  العات اسنادی و میدانی گردآوریبا دو روش مط هادادهبستگی است. تحلیلی و هم –تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نوع توصیفیروش: 

ی انتخاب اچندمرحلهی اخوشهیری گنمونهنفر با روش  365تعداد  هاآنعه، جوانان روستایی شهرستان تنکابن بوده که از میان است. جامعة مورد مطال

 فته است.صورت گر LISRELو  SPSS افزارنرمبا انجام معادالت ساختاری به کم  دو  هادادهوتحلیل یهتجزشده است. 
پذیری جوانان روستایی در محادودة ماورد مطالعاه یس ردرصد نشان داد که تا حدودی  48مسیر با ضریب  نتایج حاصل از آزمون تحلیل ها:یافته

پذیری جواناان روساتایی، دارای اثار یس ر ی سرمایة اجتماعی عالوه بر اثر مستقیم درهامؤلفهچنین، ی سرمایة اجتماعی بوده و همهامؤلفهمتأثّر از 

اعی باا میازان ، اعتماد اجتم22/0ترین میزان اثرگذاری به ترتیب، مشارکت با میزان ی مورد بررسی، بیشهامؤلفهان غیرمستقیم نیز بوده است. در می

 بوده است. 10/0ا میزان ببستگی و انسجام اجتماعی و هم 106/0، تعلّق مکانی با میزان 195/0
 ها بوده است.یتمحدودترین ماهای نمونة تحقیق از مههای مراجعه به روستینههزپراکندگی روستاها و باالبودن ها: یتمحدود

ن کارآفریناان، ی اجتمااعی بایهاشبکهیجاد اافزایش میزان تعامل و ارتباط مؤثّر و سطح اعتماد بین کارآفرینان جوان روستایی با کارهای عملی: راه

گااهی ی و افازایش آسازفرهنگای جوانان در جوامع روستایی و هگسترش فرهنگ کارآفرینی در میان جوانان روستایی، حمایت از ریس  و خلّاقیت

 مدیران و سایر اقشار جوامع نسبت به مزایای کارآفرینی.
کناون  پذیری و کارآفرینی در میان جوانان روستایی است که تایس رنقطة قوت تحقیق حاضر، توجّه به نقش سرمایة اجتماعی در  اصالت و ارزش:

 ن این موضوع انجام شده است.تری پیراموتحقیقات کم
 پذیری.یس رتوسعة روستایی، سرمایة اجتماعی، کارآفرینی، کارآفرینی روستایی، : هایدواژهکل

 

 و پذیرییس ر در اجتماعی سرمایة نقش تحلیل(. 1395) ، م. ر.جورنبیان، ه. و قراگوزلو، م.، پورحجی ، م.،معصومقدیری ارجاع: 

 .31-17(، 4)5ریزی روستایی، مجله پژوهش و برنامه. (تنکابن شهرستان: مطالعة موردی) یروستای جوانان کارآفرینی

 http://dx.doi.org/10.22067/jrrp.v5i4.50281 
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  مهمقدّ. 1

 طرح مسأله. 1. 1
 ةوساتیپ اهشکا رغمیعلا ،مجهان ساوّ یشورهاک اکثردر 

ت یااز جمع یه، هنوز بخش قابال تاوجّییت روستایسهم جمع

ع، وّد محصاوالت متنایاق تولیه از طرک اندساکن در این فضاها

فااا یی و ساارزمینی امحلّاا ةتوسااع، در اقتصاااد ییساازانقااش به

 ؛24، ص. 1384 ،ی؛ عابااد2، ص. 1373 ،یصااادق) کنناادیم

در کاه اسات داده  مطالعاات نشاان(. 1ص.  ،2000 ،1استوارت

 باا مساا ل و ییروساتا یهااکانوننظیر ایاران،  کشورها ةعمد

در جاذب  یشاورزکبخش  یچون ناتوانهم ؛اییدهعدمشکالت 

، هایرساختزا کمبود یخانوارها، فقدان  یاقتصاد یزندگ رةاداو 

د یاجد هاییناهزم ةتجرب، کمبود و نبود ی، فقر اقتصادیاریکب

راد کان رشد اجتمااعی افاو محدودیت ام یاقتصاد هاییتالفعّ

و  طاهرخااااانی ؛8، ص. 1380 )مهاااادوی، اساااات مواجااااه

، ص. 1385 ،ناورریو  ، چیذری؛ بقایی44 ، ص.1381،قیداری

؛ 86ص.  ،8219،  2، داگوپتااا، لیشاالی و لی تااونکوناال ؛33

و  تااولفون؛ 310، ص. 1984 ،3هوماان، پارپیا، واناگ و مردوک

 (.9، ص. 1993، 4یندیورسا

، در راساتای حصاول پیشارفت اکثار کشاورها در دنیااامروزه 

چااون کااارآفرینی و پاارورش کارآفرینااان هم ؛اقتصااادی از اباازاری

 ؛2ص.  ،1389، قیااداری و رضااوی، )افتخاااری کنناادیماسااتفاده 

 یاگوناهبه  ؛(119، ص. 1384 ، احمدپور و شهاب الدین،یجکردنا 

موتااور رشااد  «کااارآفرینی»معتقدنااد  نظرانصاااحبکااه برخاای 

( و 221 ص. ،1386،، فروهاای و صااالحیفاارد یدانااا دی )اقتصااا

 .ص ،1384 ،صافرزادهو  اسات )فرهنگایسرزمینی  ةمبنای توسع

؛ (240. ص ،2007؛ چاادوری، 2.ص ،2002، 5کم ال؛ هریوت و 4

 یهاااچالش از یاریبساا یکنناادگبرطرفتااوان کااارآفرینی  زیاارا

 ن وییپاا درآماد ،یاریکاب چونهم ؛فضاهای جغرافیایی گیریبانگر

از ایان را داراسات.  ییروستا مناطق در یژهوبه یاقتصاد عتنوّ عدم

 هاییاهنظر در دیاجد یارکاراه ییروساتا ینیارآفرکا است که رو

 باا ییروساتا مناطق در سازییتظرف و یتوانمندساز یبرا توسعه

 ،یاقتصاااد یبراباار جااادیا روسااتا، - شااهر افکشاا اهشکاا هاادف

ابازاری  ،ینچناهمو  رودیمابه شمار  ینهاد و یطیمح ،یاجتماع

)افتخااری، قیاداری و  داریاپا به توسعة یابیدست یراستا مهم در

کارآفرینی به عنوان جریانی نو در رهیافت (. 3، ص. 1389رضوی، 

و خطرکردن در میان افاراد جامعاه  کردنیس رتوسعه، با مفهوم 

یکاای از  ،(. در واقاع19، ص. 1388 قارین شااده اسات )سااعیدی،

االن فعّا پذیرییسا رساطح  ،کاارآفرینی ةیل در توسععوامل دخ

میاازان  ،در ایاان میااان اساات. کارآفرینااان ایاان عرصااه یااا همااان

 زیارا ؛برخاوردار اسات بادیلییبیات جوانان از اهمّ پذیرییس ر

اصالی  هااییروینانساانی،  ةسارمای جوانان به عنوان بخش مهام

ن دیگار، باه بیاا ؛رونادیمسرزمین به شمار  ةک رشد و توسعمحرّ

چون جوانان باا خصاایص کیفای الزم هم ؛اییانسان ةوجود سرمای

 ةتوساع یژهوبهفضایی و  –مکانی ةن استیالی توسعمتضمّ تواندیم

 .ص ،1389 ،، چیذری و حساینینایفضاهای روستایی باشد )پورس

32.) 

ابهی وابسته به فاکتورهای متنا پذیرییس ر ةسطح و دامن

 در سات.ا «سارمایه» ةمقول ،آن ینتربرجستهاست که یکی از 

اقتصاادی، اجتمااعی،  یةسارماکارآفرینی چهاار ناوع  در ،واقع

 ، ص.2001 ،6ینفارک)انسانی و فرهنگای مطارو و الزم اسات 

 یتارمهمنقاش بسایار  اجتمااعی ةسارمای ،(. در این میان42

باود نکاه در صاورت  یاگونهبه  ؛دارد هایهسرمانسبت به سایر 

ت اثربخشای خاود را از دسا هایهسارماسایر اجتماعی،  ةسرمای

، اقتصاادیتوسعه و تکامال فرهنگای و  یهاراهداده و پیمودن 

باا  (.17-18 .ص، صا2002، 7آدلار) دشاویمناهموار و دشاوار 

 خصاوصبهنواحی روستایی با مشکالت عدیاده  کهیناه به توجّ

 اقتصادی و اجتماعی مواجه است و جوانان روساتایی ةدر زمین

ی ت گساتردگانسانی ایان فضااها باه علّا هاییهسرماوان به عن

 برندیم، در وازدگی و واگرایی از روستاها به سر یادشدهمسا ل 

ظار له اساسی مطماح نأاین مس ،(34 .ص ،1375 ،زادهیآقاس)

 پذیرییسا ربار  تواندیماجتماعی  ةطور سرمایهچ»است که 
 یسااازچارهکاارآفرینی و  ةجواناان روسااتایی در جهات توسااع

 .«اثرگذار باشاد  یادشدهاز فضاهای  هامشکالتی چون گریز آن
و تبیاین الگاوی  بررسایدر این مقاله کوشش شده است تا به 

جواناان  پذیرییس راجتماعی با  ةارتباطی میان ارکان سرمای

شهرساتان تنکاابن در در راستای پایابی کاارآفرینی روساتایی 

ر استان مازندران قارا شهرستان تنکابن در غرب پرداخته شود.

نفاار( از جمعیاات ایاان  83417درصااد ) 54از گرفتااه و باایش 

. ندهسااتروسااتایی ساااکن  یهاگاهسااکونتشهرسااتان در 

درصااد  37از ایاان تعااداد جمعیاات نیااز باایش از  ،چنااینهم

 از ایان رو،و  دهدیمنفر( را جوانان روستایی تشکیل  31209)

انساانی  هاییهسارماگیر باه عناوان وجود این جمعیت چشام

در را  هااآن پذیرییسا رضرورت پرداختن به مواردی چاون 

 .دکنیمراستای کارآفرینی روستایی توجیه 
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 تحقیق ۀپیشین. 2 .1
موضاوع ماورد مطالعاه  ةپاژوهش در زمینا ةبه لحاظ سابق

 به تحقیقات زیر اشاره داشت: توانیم

نقاش »( در پژوهشی باه بررسای 2007) 8بارون اوزگن و 
. انادپرداخته« هافرصاتالعاات در شاناخت جتماعی اطّمنابع ا

ه یا  د این واقعیت بوده است که اتکای کارآفرینان بیّؤنتایج م

اجتماعی غیررسمی، احتماال کشاا ایجااد  یهاشبکهمربی و 

 .دهدیمافزایش  هاآنجدید را برای  وکارکسب

عناوان  باا( 2010) 9 ی پاترتاندو آفین  ةسسؤتحقیقات م

ر محیط به عنوان یا  دساتو ةکارآفرینان هاییترفظبررسی »
 نشان داد که آگاهی کاارآفرین کاه «روستایی ةکار برای توسع

او  وکارکساباجتماعی فرد باوده در  ةحاصل ارتباطات و توسع

 ر است.ثّؤم

باا  یامطالعه( در 1385) منوریانتسلیمی و  یقتحقنتایج 

ارآفرینی اجتمااعی و کاا ةباین ساارمای ةبررسای رابطاا»عناوان 
عی و ابعااد اجتما ةکه بین سرمای دهدنشان می «یسازماندرون

 یارابطاه یساازماندرونشناختی و ساختاری آن با کارآفرینی 

ی، اجتماع ةبه عبارت دیگر، با افزایش سرمای ؛مثبت وجود دارد

 .یابدیمافزایش  یسازماندرونکارآفرینی 

 ةررسی رابطب»( در پژوهشی به 1390) زادهصادقربیعی و 
نشاان  هایافتاهپرداخته اسات.  «اجتماعی با کارآفرینی ةسرمای

اجتماااعی  ةر از ساارمایثّأداده اساات کااه شاارایط محیطاای متاا

خوش اقیت به کاارآفرینی را دساتفرصت تبدیل خلّ توانندیم

از روابط گسترده، باالبودن اعتماد  یاشبکهتغییر کنند. داشتن 

فرینی را افازایش خواهاد داد. العات میال باه کاارآو تبادل اطّ

کاار  ةروحی یاقانه ارتقاباالبردن حمایت اجتماعی از ریس  خلّ

مشارکتی عوامل ارتباطی و رواباط متقابال  هاییتالفعّتیمی و 

 .آیدیماجتماعی کارآفرینی به حساب  هایینهزمبا اعتماد، 

نقاش »ن عنوا با( در تحقیقی 1391) نِژادبهرامپورکیانی و 
دریافتناد  «اجتمااعی بار کاارآفرینی ساازمانی ةسرمای یرتأثو 

. دشاویماجتمااعی  ةکارآفرینی سازمانی سبب افزایش سارمای

الیی اجتمااعی باا ةافراد کارآفرین باید دارای سارمای ،ینچنهم

روز باشخصیتی نهفتاه در خاود را  هاییژگیوبتوانند  باشند تا

رسایدن  ،تایجاد کنش مثبت در جامعه و در نهای باعثداده و 

 .شودر پایدا ةبه توسع

( در تحقیقای باه بررسای 1391و رضاوی ) فارسییدالهی

انسانی در کارآفرینی جوانان  ةاجتماعی و سرمای ةنقش سرمای»
 ایشاان مطالعات. نتایج اندپرداخته «در روستاهای بخش کربال

قیات در کاارآفرینی اجتماعی با موفّ ةشبک ةاندازنشان داده که 

کاارآفرین  یهامهارت ،چنینو معناداری دارد. هممثبت  ةرابط

مثبات و  ةرابطقیت در کارآفرینی نیز دارای وی با موفّ ةتجربو 

نتیجاه  تاوانیممعناداری است. از مجموع مطالعاات گذشاته 

اجتمااعی باا  ةکنون تنها به بررسی ارتباط سارمای گرفت که تا

ی در اجتمااع ةیت کارآفرینی پرداخته شاده اسات و سارمایکلّ

 ةافاراد جامعاه بارای توساع پذیرییسا رارتباط با تغییارات 

 ،نظارتر دیده شده اسات. از ایان کارآفرینی و یا کارآفرینان کم

ارچوب ها. از ایان رو، براسااس چیابادیمتحقیق حاضر تماایز 

ی زیار ممفهاو مادل توانیمنظری تحقیق و مطالعات گذشته 

 د.کر( را برای تحقیق ترسیم 1)شکل 

 

 
 مدل مفهومی تحقیق() کارآفرینی روستایی ۀاجتماعی و توسع ۀالگوی ارتباطی سرمای -1ل شک

 1392پژوهش،  هاییافته خذ:أم
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 تحقیق یشناسروش. 2
اسات. از  یاتوساعهکااربردی و  ،این مقاله به لحاظ هادف

تحلیلاای و  –حیااث ماهیاات و روش نااوعی تحقیااق توصاایفی

اساتفاده از مطالعاات  ماورد نیااز باا یهادادهبستگی است. هم

در  شادهاستفادهاسنادی و میدانی گردآوری شده اسات. ابازار 

االت آن در ؤساا کااه ساااختهمحقق ةمناپرسااشروش میاادانی 

( تاا 1) باارزشاز خیلی کم  لیکرت، ارزشی 5 ارچوب طیاهچ

( تدوین شده است. روایی ابزار به کما  5) باارزشخیلی زیاد 

 ةتوساع و یزیربرناماه ةحاوز متخصصاان و خبرگان نفر از 15

د. میزان پایاایی آن باا شبررسی مورد بحث  ةدر زمین ییروستا

مقدار آزمون  ةو محاسب SPSS افزارنرمانجام تحلیل عاملی در 

K.M.O  د اطمیناان بااالی یّؤبه دست آمده که م 812/0برابر

 باه هتوجّا باا بررسی مورد یهاشاخصابزار تحقیق بوده است. 

 کااه مشااابهی مطالعااات ،چناینهم و تحقیااق اهااداف و ساؤال

مورد مطالعاه، جواناان  ةجامع .است شده انتخاب گرفته صورت

نفر بوده که در  31209روستایی شهرستان تنکابن مشتمل بر 

(. از 1390)مرکاز آماار ایاران، نادکنیمخانوار زندگی  26187

 95این تعداد به کم  فرمول کاوکران و باا ضاریب اطمیناان 

نفر جوان روساتایی تعیاین شاد کاه  365نمونه  درصد، حجم

کفایات حجام نموناه  689/951براساس میزان آزمون بارتلت 

 یهانموناهییاد شاده اسات. أبرای انجام تحقیق و تحلیل نیز ت

 یریگنمونااهتحقیااق در سااطح جامعااه بااا اسااتفاده از روش 

بخاش،  ،و به طور تصاادفی باه ترتیاب یاچندمرحله یاخوشه

. باه منظاور (1)جادول  ی انتخاب شاده اساتدهستان و آباد

انتخااب شاود کاه  هاایییآبادسعی شد تاا  یگرپرسشانجام 

 تاری باودهآن دارای رونق بیش ةتوسع هایینهزمکارآفرینی و 

واحادهای جغرافیاایی انتخااب شاده باه  (1)باشد. در جادول 

راه حجم نمونه در آن نمایش داده شده است. آمار توصیفی هم

تهیاه،  SPSS افازارنرماز پارامترهاای مربوطاه در  با اساتفاده

 افاازارنرمتجزیااه و تحلیاال نهااایی بااا انجااام تحلیاال مساایر در 

LISREL8.5  شده استانجام. 

 

 روستاهای مورد مطالعه و حجم نمونه در آن -1جدول 

 1392،پژوهشهای مأخذ: یافته

 حجم نمونه آبادی دهستان بخش حجم نمونه آبادی دهستان بخش

ی
کز
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س
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نیالد
 

 30 آبادیحاج

شتا
ن

ترا 
ک

 

 12 پلت کله

 12 الکله 26 میرشمس الدین

 آبادیول
 مازوچال 50
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گل

 

 14 لزربن

رم
خ
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آ

 

زار
وه
د

 

 7 برسه

 5 قاسم زادهامام 17 نصیرآباد

 6 میانکوه 20 چناربن

 11 گراکو

زار
ه ه
س

 

 3 خانیان

 3 سرن 16 کشکو

 3 مران 11 چالسر

 8 خشکرود

ده
بل

 

 6 لتاک

 14 لشگرک 3 تلوسرمحله

شتا
ن

کل 
مش
ت

 

 6 کرف 11 تمشکل

 11 مرزک 7 لوله ده

 17 سیاورز 19 تربن

  14 معلم کوه

 365 جمع کل
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 تحقیق . مبانی نظری3
 ةو متولیاااان توساااع یزانربرناماااهیکااای از باورهاااای 

انسانی در عصر حاضر، لازوم تشاویق جمعیات  یهاهگاسکونت

ایان  ةانسانی بارای گارایش باه کاارآفرینی اسات تاا در ساای

حااکم  یهااچالشمناسب و پایداری برای  ییجوچارهرهیافت، 

بر فضاهای جغرافیایی نظیر روستاها شود. کارآفرینی به عناوان 

رویکرد جدید برای حصاول توساعه، دارای تعااریا و تفاسایر 

 .(142 .، ص1988 ،10یالنممااا لاااو و )ناااابهی اسااات. مت

. باه نامنادیماقتصاادی جدیاد  یهاابنگاهکارآفرینی را ایجااد 

کارآفرینی فرآیناد خلاق یاا  (1992) 11یمونزتتعبیر بایگریو و 

کردن آن، صارف نظار از مناابع تصاحب یا  فرصات و دنباال

ار کانش یآفر یبه عبارتی، تالشی برا ؛جاری کنترل شده است

ا یافارد  ةلیموجود به وس یهاتیالد و گسترش فعّیجد ةو حرف

 .ص ،2000، 12ش ردو  یگریوب )زاچاریس، از افراد است یگروه

معتقدند کارآفرینی  (1992) 13یمنفراستونر و  ،ینچنهم .(25

فرآیندهای منقطع ترکیب منابع بارای تولیاد کااال و خادماتی 

تولیادات و  دهندةیشافزارشد اقتصادی،  کنندةیعتسراست که 

ه باجدیاد اسات.  هاییورآفنخدمات، تولیدات و  یجادکنندةا

گفت کارآفرینی فرآیندی است کاه در آن  توانیمترتیب،  ینا

شخصیتی خود، آگاهانه در پای  هاییژگیوفرد کارآفرین بنا به 

اقیات خاود راه ناوآوری و خلّ ةحل ی  مشکل بوده و با روحیا

کردن آن با پاذیرش ارا ه و برای عملیحل، ابزار و یا طرحی را 

کاه  کنادیمتاالش  یت،نهادر مربوطه اقدام و  هاییریخطرپذ

و  ریازییپمحصول خود را عرضه کند و ی  جریان جدیاد را 

از مجمااوع تعاااریا  (.3 .ص ،1387 توسااعه دهااد )زمااانی،

ت یاالفعّ یریگلکش یدریافت که محور اصل توانیمکارآفرینی 

اسات.  نیارآفرکاباا عناوان  یور و وجود فاردنانه، حضیارآفرک

 یهااتیالو فعّ یب ناوآورکیه با ترکهستند  یسانکنان یارآفرک

داده و  یاقتصاد ةدات و خدمات خود جنبیمناسب به تول یارک

آورناد یرا فاراهم م یشانواحدهاتر شیرشد ب ةنیزم ،تیدر نها

 نقاشن بار یارآفرکاا یا(. در تعر12 ، ص.2001، 14دابسون)

 نیارآفرکا هکان است یشود و اعتقاد بر اید مکیتأ او یتیریمد

 یدهسازمان را یاقتصاد و یاجتماع و ملزومات سازوکارها دیبا

 انیام ینابرابر رفعد و برای اهدافی خطیر چون کن یبازساز و

که جهت  یازددست به ترکیب جدیدی از تولید  تقاضا و عرضه

ورداری از قابلیات برخا»اصال  ترینیاساساق در این امار، تفوّ
 ،ییاست )صمدآقا «پذیرییس رل شرایط عدم قطعیت و تحمّ

، 2000، 16بارمات؛ 307 .ص ،1999 ،15 پاراج ؛22 .، ص1377

 شادهحسابه عبارت دیگر، میل باه خطرپاذیری ب ؛(122ص. 

براساس زمان از اجازای اصالی فرآیناد کاارآفرینی باه عناوان 

 ؛(30. ص ،2004 ،17هاادگتسکوراتکاو و فرآیندی پویاسات )

کارآفرینانااه دارای نقااش بنیااادین در  هاییریخطرپااذ زیاارا

 .ص ،1387 ،میارییعل) نوآوری، تولید و رقابت اثربخش است

کااارآفرینی (. 121. ص ،1992 ؛ گااراس و ماا  ماایالن،142

، در یادشاده ةفضایی به مقول –روستایی به عنوان نگاهی مکانی

ینی نادارد. تنهاا شارایط اصل هیچ تفاوتی با مفهوم عام کارآفر

خاص مناطق روستایی نظیار بااالتربودن خطرپاذیری، کمباود 

کاه  شاودیمامکانات و ضعا مادیریت در ایان فضااها سابب 

کارآفرینی در این نواحی متفاوت باا ساایر ناواحی و  هایینهزم

، کاارآفرین روساتایی باه دنباال گوناهه اینباباشاد.  هایتالفعّ

 هااییتالفعّاقیت در وآوری و خلّجدید، ن یهافرصتشناسایی 

بهیناه،  ةغیرکشااورزی، کااربری اراضای و اساتفاد کشاورزی و

روستایی اسات )رضاوانی و  ةع و نوآورانه در راستای توسعمتنوّ

از منظار ریگاان،  ،به تعبیر دیگار ؛(165. ص ،1387 نجارزاده،

اشتغال، افزایش درآماد  ةزمین ةکنندفراهمکارآفرینی روستایی 

باه  ةکننادکم کیفیت زنادگی و  ةید ثروت، بهبوددهندو تول

 ،2002 ،19یگاانری برای مشارکت در اقتصاد اسات )افراد محلّ

از نگاه ورتمن، ایجاد سازمانی جدید است کاه تولیاد (. 41ص. 

و یا بازار جدیدی را باه  کندیمتازه یا خدمتی جدید را معرفی 

روسااتایی یااا از تکنولااوِدی جدیااد در محاایط  آوردیماا وجااود

 (.2 .ص ،2002 هریوت،) کندیماستفاده 

کاارآفرینی در فضااهای روساتایی معلاول  ةحیات و توسع

 زمانهماجتماعی، انجام  هاییرساختز ةچون توسععواملی هم

تحقیااق و توسااعه، افاازایش کیفیاات نیااروی انسااانی، افاازایش 

تکنولاودی اسات  ةآماوزش و توساع ةکیفیت مادیریت، توساع

؛ 78، ص. 2001، 2یاالوره ؛78. ص ،1380 ی،)احماادپورداریان

 ینتارمهمدر ایان میاان، یکای از (. 8. ص ،1991 ،21کروگمن

 زیارا ؛اجتمااعی اسات ة، سرمایسازینهزمفاکتورهای اساسی و 

 پذیریریسا یشافزااقیت، رفتارهای نوآوراناه و سبب بروز خلّ

؛ 7 .ص ،1379 )الوانی و سیدنقوی، شودیمکارآفرینان مدبرانه 

 مناابعی اجتماعی یةسرما (3 .ص ،2002 ،22اندرسونالستریا و 

 باه فردی یهاشبکه درون یا وکارکسب یهاشبکه در که است

 ،هاییراهنما ،هایشهاند العات،اطّ شامل منابع این. آیدیم وجود
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 نفااور، و قاادرت مااالی، هاییهساارما، وکارکسااب یهافرصاات

. هساتند کااریمه و اعتمااد خیرخاواهی، احساسی، پشتیبانی

 ایان بار داللات اجتماعی، یةسرما در عنوان «اجتماعی» مةکل

 و نشاده محساوب شخصی هایییدارا منابع، خود این که دارد

 دل در مناابع ایان. نیسات هااآن  مالا ییتنهاباه فردی هیچ

(. 12 .ص ،1382 ،18یکاارب) اناادگرفته قاارار روابااط یهاشاابکه

 اعتمااد چاون هایییادهدپ حاصل توانیمرا  اجتماعی ةسرمای

 احسااس اجتمااعی، یهاگروهمتقابل،  اجتماعی تعامل متقابل،

 از کمشاتر تصاویری وجاود و گروهی، احساس جمعی هویت

 دانسات )علاوی، اجتماعی سیستم  ی در گروهی کار و آینده

اجتمااعی، اعتمااد و  ةدو رکن اساسی سرمای (.36 .ص ،1380

در پاای  (.32 .ص، 2000 ،23پونتاااماجتماااعی اساات ) کةشااب

اجتمااعی از  یهاشابکه یابیشاکلارتباطات درونای جامعاه و 

کاری در حل مشکالت العات و همپیوند افراد موجود، تبادل اطّ

حاصال  شاناهدافقیت افراد در رسیدن به و افزایش امکان موفّ

و ؛ ریناگ، پاردو 102 .ص، 2008 ،24یلونگ، چن و ) شودیم

گروهای از افاراد کاه  ،در واقع (.177. ص ،2010، 25یسمنکر

همان کارآفرینان اساتقراریافته در فضاای جغرافیاایی  تواندیم

اجتماعی باا مناابع و  یهابخشارتباط با دیگر  ةواسطباشد، به 

 هااانتخااب آن ةو دایار شاوندیممواجه  یترفزون یهافرصت

 تاوانیمایان کانش اجتمااعی  جاةینت. در دشویم ترگسترده

کیاد أمدبرانه و هوشمندانه را کاه ماورد ت پذیرییس ر یارتقا

، الفریناگ، کارآفرینی است، شاهد باود )بااگواتال ةاصول توسع

، 27 یسدناا؛ کاایس و 320.ص ،2010 ،26گرهاااردتیلباارو و 

ریس  ترکیبای از احتمااالت و پیامادهای (. 392، ص. 2008

اجتمااعی  ةاصلی سرمای ةاندیش ،ی  حادثه است و در این بین

 دهنادیمدارایی بسیار مهمی را تشکیل طرافیان که ا این است

را به کار گیرد، از  هاآندر شرایط بحرانی،  تواندیمکه ی  فرد 

د. اجتماعاتی کنها بهره گیرد و یا برای منافع مادی استفاده آن

اجتماااعی و  یهاشاابکهگوناااگونی از  ةکااه از نعماات مجموعاا

ضااعیت ماادنی برخااوردار هسااتند، در یاا  و یهاااانجمن

و حل منازعات قرار دارند  پذیرییبآسدر مواجه با  ترمستحکم

منابع ریس  را تحت کنترل خاود در بیاورناد  توانندیمو بهتر 

 (.104 .ص ،1391، ابادی و گراوندیعلیبیگی و )علی

 تحقیق هاییافته. 4
 اجتماعی ۀسرمای .1. 4

مورد مطالعاه باه کما   ةاجتماعی در جامع ةسرمای ةمقول

بساتگی و انساجام، اعتمااد و ق مکانی، همچون تعلّ ییهاؤلفهم

ق مکاانی مشارکت سانجیده شاده اسات. بررسای میازان تعلّا

وستای محل زندگی نشان داد که این جوانان مورد مطالعه به ر

در افراد مورد مطالعاه در ساطح  52/3 میانگین کلّبا شاخص 

ق تعلّا یهاشااخصدر میان زیادی قرار دارد.  ط تا نسبتاًمتوسّ

 ترین میزان مربوط به رضایت از زندگی در روساتابیش ،مکانی

باا بوده و شاخص افتخار به زنادگی در روساتا  8/3میانگین با 

ترین میزان در میان جوانان باوده نیز دارای کم 25/3میانگین 

 .(2جدول است )

 گیق مکانی جوانان مورد مطالعه به روستای محل زندمیزان تعلّ  -2جدول 
 1392،پژوهش هاییافتهخذ: أم

 انحراف از معیار میانگین گویه رتبه

 81/0 8/3 رضایت از زندگی در روستا 1

 884/0 75/3 که روستای بخشی از هویت فرد استاعتقاد به این 2

 016/1 56/3 عالقه به زندگی در روستا 3

 866/0 5/3 عالقه به اهالی روستا 4

 899/0 3/3 ی و مذهبی در محیط روستاملّهای سمکردن مراعالقه به س ری 5

 941/0 25/3 افتخار به زندگی در این روستا 6

 

 ةدر جامعابساتگی و انساجام اجتمااعی میزان هم ةمطالع

نشاان  ،جواناان روساتایی در شهرساتان تنکاابنمورد بررسی 

 82/2با میانگین کال  هابستگی آنی همبه طور کلّکه  دهدیم

انسااجام  یهاشاااخصقاارار دارد. در میااان  نیپاااییدر سااطح 

و  جویییابعتارین رقام مرباوط باه پرهیاز از اجتماعی بیش

باوده اسات.  4/3میاانگین بدگویی از دیگار اهاالی روساتا باا 

میاازان مااراودات و مناساابات اجتماااعی جوانااان  ،ینچنااهم

 .است رتبه ترینیینپا 4/2با میانگین اهالی  روستایی با دیگر
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 روستا با دیگر اهالیجوانان مورد مطالعه  بستگی و انسجام اجتماعیهممیزان  -3جدول 
 1392،پژوهشهای مأخذ: یافته

 انحراف از معیار میانگین گویه 

 741/0 4/3 و بدگویی از دیگر اهالی روستا جویییبعپرهیز از  1

 382/0 05/3 با دیگر اهالی روستا دوطرفهاستواری روابط دوستانه و تعامالت  2

 604/0 8/2 رعایت حقوق دیگر اهالی روستا 3

 625/0 75/2 دوری از دودستگی و اختالف با سایر اهالی روستا 4

 458/0 7/2 روزمره هاییگرفتاردن کرکم  به اهالی روستا در برطرف 5

 478/0 65/2 ولیت نسبت به دیگر اهالی روستاؤاحساس مس 6

 491/0 4/2 ی روستامراودات و مناسبات با دیگر اهال 7

 

اجتمااعی در  ةاعتماد اجتماعی یکی از ارکان مهام سارمای

کااارآفرینی اساات. ایاان  ةباارای توسااع پذیرییساا رراسااتای 

که میازان اعتمااد  دهدیمنشان  37/3 میانگین کلّبا شاخص 

طی قارار متوسّا  مورد مطالعه در حادّ ةاجتماعی در میان جامع

گاه مثبتی در بحاث اعتمااد باه گفت ن توانیم ،از این رو دارد.

محایط روساتایی میاان جواناان برقارار اسات.  افراد حاضر در

 ی درجاهتنهاا افاراد » ةن آن است گویمبیّ هایافته ،ینچنهم

باالترین رتبه و  91/3با میانگین  «خانواده مورد اعتماد هستند

با میاانگین  «نسبت به کارکنان دولت اعتماد وجود دارد» ةگوی

(. سااطح پااایین 4جاادول ) اسااتتاارین رتبااه رای کمدا 25/2

 تاوانیمجوانان روساتایی باه کارکناان دولتای را  اعتمادییب

دولتای باه مطالباات و عادم  یهاسازمان یهتوجّکممربوط به 

 دانست. هاآندرک صحیح نیازهای 

 میزان اعتماد اجتماعی جوانان مورد مطالعه به دیگر اهالی روستا -4جدول 
 1392،پژوهشهای فتهمأخذ: یا

 انحراف از معیار میانگین گویه رتبه

 882/0 91/3 هستند خانواده مورد اعتماد ی درجهتنها افراد  1

 985/0 81/3 شودیمسهولت انجام دادن میان اهالی بهقرضپول 2

 9/0 7/3 دوستان و همسایگان افرادی قابل اعتماد هستند 3

 073/1 61/3 کنندیمدیگر را  سهولت ضمانت مالی یافراد به 4

 126/1 51/3 قرارها افزایش یافته استووفای به عهد و ماندن بر سر قول 5

 16/1 36/3 کاری و صداقت حاکم استدر معامالت درست 6

 153/1 31/3 شورای اسالمی و دهیار روستا اعتماد وجود دارد ینسبت به اعضا 7

 1 91/2 فته استاعتماد به اهالی روستا افزایش یا 8

 841/0 25/2 نسبت به کارکنان دولت اعتماد وجود دارد 9

  

 دهادنشاان می 57/2سنجش میزان مشارکت با میاانگین 

در سطح کم بوده است. حضور و  هامشارکت آن ،که در مجموع

 21/3ال در انتخابات شوراهای اسالمی با میاانگین مشارکت فعّ

مشاارکتی سانجیده  یهاشااخصشاخصی است که در میاان 

 ةتاارین زمینااتاارین میاازان را داشااته اساات. کمشااده و بیش

 یهااپرودهدر کم  باه اجارای  21/2مشارکت نیز با میانگین 

 .(5جدول مزد بوده است ) داشتچشمعمومی در روستا بدون 
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 میزان مشارکت جوانان مورد مطالعه در محیط روستا -5جدول 
 1392،پژوهشهای مأخذ: یافته

 انحراف از معیار میانگین گویه رتبه

 029/1 21/3 انتخابات شورای روستا ةال در هممشارکت فعّ 1

 919/0 6/2  هاعمومی روستا و برگزاری مراسم یهانشستمشارکت در  2

 736/0 61/2 بودن کارهای مشارکتیآمیزیتقموفّنظر مثبت به  3

 633/0 26/2 یاریمشارکت فکری و یدی با شورای اسالمی و ده 4

 621/0 21/2 عمومی روستا یهاپرودهمشارکت در  5
 

کککارآفرینی  ۀجوانککان در زمینکک پذیرییسکککر .2. 4
 روستایی
اقیت و نوآوری از ارکان بنیاادین راه خلّبه هم پذیرییس ر

 پذیرییس رمیزان  ة. مطالعرودیمکارآفرینی به شمار  ةتوسع

کااه  دهاادیمن نشااان جوانااان روسااتایی شهرسااتان تنکاااب

نسبتاً باالیی  در سطح 37/3 این گروه با میانگین پذیرییس ر

میازان  ةمقولا ،ماورد بررسای یهاشااخصدارد. در میان  قرار

جدیاد و  هاییتالفعّخطرافتادن موقعیت فرد با انجام اعتقاد به

در  05/4شاارایط پااذیرش ریساا  باااال بااا میااانگین  داراباودن

 پذیرییسا ر ةترین رقام در حاوزکم باالترین حد بوده است.

بودن شرایط کارآفرینی در جامعه با مربوط به اعتقاد به مطلوب

 (.6بوده است )جدول  4/2میانگین 
 

 کارآفرینی روستایی ۀدر زمین جوانان پذیرییسکرمیزان  -6جدول 

 1392،پژوهشهای مأخذ: یافته
 انحراف از معیار میانگین گویه رتبه

 738/0 05/4 جدید ممکن است موقعیت فرد را با خطر مواجه سازد هاییتلافعّانجام  1

 027/1 05/4 دارابودن شرایط پذیرش ریس  باال 2

 975/0 8/3 دهدارای قطعیت باالیی نبو لزوماًکه  هایییتالفعّ کردن تمایل به دنبال 3

 746/0 45/3 بودن شکستبرندهاعتقاد به پیش 4

 738/0 41/3 ودن ی  کار جدیداعتقاد به ارزشمندب 5

 802/0 41/3 کشیدنداشتن خطرپذیری و زحمتاعتقاد به سرانجام 6

 864/0 4/3 بخشیدن به اهدافاطمینان به قدرت خود برای تحقق 7

 959/0 3/3 اعتقاد به شانس و اقبال 8

 016/1 15/3 الیت نوپامانند برپایی ی  فعّ  ؛شدن وضعیت زندگیتمایل به ریس  برای بهتر 9

 999/0 1/3 کردن در کارهای اقتصادینداشتن هراس از ریس  10

 818/0 95/2 کارآفرینی ةاعتقاد به دارابودن شرایط و روحی 11

 808/0 4/2 بودن شرایط کارآفرینی در جامعهاعتقاد به مطلوب 12

 

 پذیرییسکراجتماعی با  ۀسرمای الگوی ارتباطی .3. 4
بااه منظااور بررساای و تحلیاال الگااوی ارتباااط )مسااتقیم و 

 پذیرییساا راجتماااعی باا  ةسارمای یهامؤلفااهغیرمساتقیم( 

جوانان روستایی از تحلیل مسیر اساتفاده شاده اسات. میازان 

درصاد  48( برابر با 2)شکل  شدهارا هضریب تعیین برای مدل 

 یتااا حاادودگفاات  تااوانیم ،بااوده اساات کااه براساااس آن

 یهامؤلفهر از جوانان روستایی مورد مطالعه متأثّ یپذیریس ر

جا که شاخص برازش و از آن ،ینچنهم. استاجتماعی  ةسرمای

گفات  تاوانیمباوده،  054/0( برابار RMSEAنیکویی مادل )

از برازش قابل قبولی برخوردار  شدهارا همدل تحلیل و ارتباطی 

جواناان  ریپذییس راجتماعی بر  ةسرمای یهامؤلفهاثر  است.

 یهامؤلفااهدر بااین  ،ینچنااهمروسااتایی مثباات بااوده اساات. 

ترین میزان اثرگذاری )مستقیم و غیرمستقیم( از بیش ،یادشده

در مراتب بعدی اعتمااد  بوده است. 22/0مشارکت  ةسوی مقول

 ةجواناان جهات توساع پذیرییس ری آن بر اثر کلّ ،اجتماعی

بستگی و هم 1067/0 ق مکانی، تعل195/0ّکارآفرینی روستایی 

 (.7بوده است )جدول  10/0و انسجام اجتماعی 
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 کارآفرینی روستایی ۀجوانان به منظور توسع پذیرییسکراجتماعی بر  ۀسرمای یهامؤلفهالگوی اثرگذاری  -2شکل 

 1392پژوهش،  هاییافته خذ:أم
 

 رینی روستاییکارآف ۀجوانان در زمین پذیرییسکر اعی براجتم ۀسرمای یهامؤلفهمیزان اثرات مستقیم و غیرمستقیم  -7جدول 
 1392،پژوهشهای مأخذ: یافته

 مجموع اثرات میزان اثر غیرمستقیم میزان اثر مستقیم ر وابستهمتغیّ ر مستقلمتغیّ

 (DP) ق مکانیتعلّ
 پذیرییس ر

 جوانان

(RI) 

08/0 0267/0 1067/0 

 10/0 - 10/0 (SOبستگی و انسجام )هم

 16/0 035/0 195/0 (CRماد اجتماعی )اعت

 22/0 - 22/0 (PAمشارکت )

  

 گیریبحث و نتیجه .5
در نسل جوان به عنوان بخاش  یژهوبه پذیرییس ر ةزمین

جا که انسان و کانش انسانی سرزمین است. از آن ةمهم سرمای

تحت اختیارش دارد،  هاییهسرمافضایی او تابعیتی از شرایط و 

تحقیقات گذشته دال بر این بوده که یکی از عوامال نظریات و 

 اجتمااعی ةسارمایبارای کاارآفرینی،  پذیرییس راثرگذار بر 

رتر بهتر و مؤثّ یریکارگبهمستلزم  یاجامعهاست. توسعه در هر 

 یاجامعاه. هار اساتمنابع در جهت نیل به اهداف مورد نظار 

 یةساارمامنااابع مااالی و انسااانی،  اییهساارماعااالوه باار منااابع 

کاه از پیونادها و رواباط اثاربخش افاراد و  اجتماعی نیاز دارد

. از جمله وظایا کارآفرینان شودیماجتماعی ناشی  یهاشبکه

ایجااد و افازایش  تاوانیم ،خصوص در جواماع روساتاییرا به

عناوان ه اجتمااعی با ةزیرا سارمای ؛دبیان کراجتماعی  ةسرمای

ی جامعه چاه در ساطح سبب کامیاب تواندیمغنی،  ةی  سرمای

منجاار بااه  ،چنااینی شااده و همی و چااه در سااطح محلّااملّاا

معنابخشیدن به زندگی فردی خواهد شاد و کارآفریناان بارای 

ه باه اجتمااعی را باا توجّا ةتوفیق باید الگوی خاصی از سارمای

اجتمااعی  یهاشابکهروابط و  .ندکنابعاد آن برای خود ترسیم 

 هااآن یداشته و منجر به ارتقاتأثیر مثبتی بر روی کارآفرینان 

اجتماااعی در رابطااه بااا  ةساارمای ،بااه عبااارت دیگاار ؛دشااویم

دخالات داشاته و  گریلتسهعنوان عامل ه ب تواندیمکارآفرینی 

اقیت در فرد کارآفرین شکوفایی خلّ ةزمین ،در کنار سایر عوامل

 شود.

در این مقاله تالش شاده تاا باه واکااوی و تبیاین الگاوی 

جواناان  پذیرییس راجتماعی بر  ةسرمای یهامؤلفهاثرگذاری 

کاارآفرینی  ةروستایی شهرستان تنکابن جهت برپاایی و توساع

 ةساارمای یهامؤلفااهاز کااه پرداختااه شااود. نتااایج نشااان داد 

ن بااالتری ،اجتماعی در میان جوانان روستایی شهرستان تنکابن

ی و بساتگق مکانی بوده است. از حیاث هممیزان مربوط به تعلّ

 انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی و مشارکت به عناوان دیگار

ه در اجتماعی، جوانان روستایی مورد مطالعا ةسرمای یهامؤلفه

نیز  پذیرییس ر. به لحاظ اندداشتهطی قرار سطح کم تا متوسّ

 افااراد مااورد مطالعااه از درصااد دهااد،نشااان می هایافتااه

 زیادی برخوردارند. پذیرییس ر

 یهااپژوهشباا نتاایج  هاجنباهن تحقیق از برخی نتایج ای

اجتمااعی در  ةسو است. در رابطاه باا نقاش سارمایپیشین هم
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( و 1391) کارانهمبیگی و تمایل به کارآفرینی، تحقیقات علی

 ة( و در ارتباط باا نقاش سارمای1391) نژادیبهرامپورکیانی و 

ی و جوانان، تحقیقات یدالهی فارسا پذیرییس راجتماعی در 

این  هاییافته ،(1388) کارانهم و بیگیعلم ( و1391رضوی )

. در ایان تحقیقاات نیاز اثباات شاده دکننیمپژوهش را تأیید 

ی در میزان تمایل نقش مهمّ ،اجتماعی ةاست که میزان سرمای

 ،باه عباارت دیگار ؛وجاود دارد پذیرییسا ربه کاارآفرینی و 

تار باوده بیش اجتمااعی در یا  جامعاه ةهرچه میزان سرمای

تار باوده نیاز بیش پذیرییسا رتمایل به کاارآفرینی و  ،است

 ،اجتمااعی بااالتری هساتند ةاست. جوامعی کاه دارای سارمای

موجاب  ،دناالعاات داربا تأثیری که بر روی تباادل اطّ تواندیم

جدید باعاث  ةد و این ایدنجدید در افراد شو هاییدهاشکوفایی 

و کارآفرینی در  پذیرییس رجب مو ،اقیت شده و در نتیجهخلّ

اجتماعی منجار باه کااهش  ةچنین سرماید. همشوآن جامعه 

العااات، افاازایش اعتماااد، ثبااات و ، بهبااود جریااان اطّهاینااههز

از این و  شودیمسویی در جهت رسیدن به اهداف مشترک هم

 منافع فراوانی برای جوامع دارد. رو،

اجتمااعی باا  ةسارمای یهامؤلفاهبررسی الگاوی ارتبااطی 

جوانااان روسااتایی شهرسااتان تنکااابن باارای  پذیرییساا ر

ماورد  ةد این واقعیت بوده اسات کاه در جامعامؤیّ ،کارآفرینی

 پذیرییسا ردرصد از تغییرات  48اجتماعی  ةمطالعه، سرمای

بااه لحاااظ  ینچنااهم. دهاادیمجوانااان را بااه خااود اختصاااص 

جواناان  یریپذیس راجتماعی بر  ةمکانیسم اثرگذاری، سرمای

 عالوه بر اثر مستقیم دارای اثرات غیرمساتقیم اسات. از حیاث

تمااعی اج ةسرمای یهامؤلفهگفت  توانیمجهت اثرگذاری نیز 

اسات.  جوانان روستایی دارای اثر مثبت باوده پذیرییس ربر 

تاارین میاازان اثرگااذاری ، بیشیادشااده یهامؤلفااهدر میااان 

 بوده است. ط مشارکت)مستقیم و غیرمستقیم( توسّ

زیار ارا اه  یهایشانهادپ ،ه به نتایج تحقیاقدر انتها با توجّ

 :شودیم

ر و سطح اعتماد باین افزایش میزان تعامل و ارتباط مؤثّ -

اجتمااعی باین  یهاشبکهکارآفرینان جوان روستایی با ایجاد 

 کارآفرینان

گسترش فرهنگ کارآفرینی در میان جوانان روستایی با  -

 روستایی یهاگاهسکونتارآفرینی در ک هایهنشری ةارا 

جوانااان در جوامااع  هااایتاقیحمایاات از ریساا  و خلّ -

 تسهیالت. ةروستایی با استفاده از پرداخت پاداش و ارا 

ان گروهای در میاان جوانا یهااکارگاهو  هاکالسایجاد  -

 ةافاازایش روحیاا ،چنااینروسااتایی بااه منظااور آمااوزش و هم

 کارگروهی

ساایر اقشاار  اهی مادیران ویش آگاو افزا یسازفرهنگ -

کاارآفرینی در  یرمستقیمغجوامع نسبت به مزایای مستقیم و 

 خصوص جوانان روستایی.هروستایی و ب ةجامع
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Extended abstract 
1. INTRODUCTION 
Rural entrepreneurship is considered as a new 

approach for empowerment and capacity building 

in rural areas in order to reduce the gap between 

urban-rural areas and providing economic equality, 

social, environmental and institutional equalities. 

The level and scope of the risk are associated with 

the large number of factors and one of the most 

prominent categories of them is "capital". The 

social capital enjoys such important role in 

comparison with other sorts of capital that in the 

absence of social capital, other sorts of capital lose 

their effectiveness. The present paper is an attempt 

to examine and explain the communicating pattern 

between pillars of social capital with risk taking of 

youth with the aim of sustainability of rural 

entrepreneurship in Tonekabon County.  
2. THEORETICAL FRAMEWORK 

Entrepreneurship is a process in which the 

individual entrepreneur, according to his 

personality traits, consciously is to solve a problem 

and with innovative and creative spirit provides 

solutions, tools and/or plans and by accepting risks 

them tries to make them happen and finally strives 

to market his product and develop and underpin a 

new stream. Thus, rural entrepreneurs are seeking 

to identify new opportunities, innovation and 

creativity in agricultural and non-agricultural 

activities, land use and optimal, versatile and 

innovative use with the aim of rural development. 

Therefore, social capital is a source created in the 

business network or within individual network and 

has two basic pillars of trust and social network.  

In the meantime, one of the most important 

fundamental factors is social capital as it leads to 

creativity, innovative behaviors and the increase of 

judicious risk-taking and use of material interests. 

The communities that enjoy a variety of social 

networks and civic associations are in a much more 

robust situation in facing vulnerabilities and the 

disputes and can better control their risk sources. 
3. METHODOLOGY 

The present study is applied and developmental in 

terms of purpose, descriptive-analytical in terms of 

the nature, and correlational in terms of type of 

research. The data was collected using documents 

and field studies. The instrument used in this study 

was a questionnaire survey. The validity of the 

instrument was assessed with the help of 15 

experts and specialists in the field of planning and 

rural development in the area under question. The 

reliability of test was achieved using the factor 

analysis (K.M.O = 0.812) that confirms the high 

reliability of the tool. With utilizing Cochran 

formula and confidence coefficient of 95 percent 

the sample size of 365 young persons in rural was 

determined and the amount of Bartlett's test, i.e. 

951.689, verified that the sample size was 

sufficient to conduct research and analysis. 

Samples of the study were selected using 
multistage cluster sampling and randomly from 

District, Rural District (or Dehestan) and Hamlet 

(or Abadi), respectively. Descriptive statistics were 

provided using SPSS software and the final 

analysis was conducted utilizing path analysis in 

LISREL8.5 software. 
4. DISCUSSION  

Previous theories and researches suggest that one 

of the influencing factors in the risk taking of 

entrepreneurs is social capital. This paper strived to 

analyze and explain the impact of social capital 

indicators on risk-taking of rural youth in 

Tonekabon County to establish and develop 

entrepreneurship. The results of path analysis with 

the coefficient of 48 percent have shown that to 
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some extent the risk-taking of the rural youth in the 

region is effected by social capital and also the 

elements of social capital not only have direct 

impact on the risk-taking, they have also indirect 

impact. In terms of efficacy, it can also be said that 

elements of social capital enjoy positive effects on 

the risk-taking of rural youth. Among the above-

mentioned elements, the highest level of (direct 

and indirect) impact was related to Partnership 

with 0.22. Subsequently, there are Social trust with 

the 0.195, Place Attachment with 0.106 and 

solidarity and social bond with 0.10, respectively.  
5. CONCLUSION 

The result confirms the fact that the greater the 

amount of social capital leads to more tendency 

towards entrepreneurship and risk-taking. As a 

result, communities with higher social capital can 

cause flourishing of new ideas in people with 

having positive impact on the transfer of 

information and this new idea leads to creativity 

and consequently higher risk-taking and 

entrepreneurship of the society.  Besides, social 

capital reduces costs, improves information flow, 

increases confidence, stability and consistency in 

order to achieve common goals. 

Key words: Rural development, social capital, 

entrepreneurship, rural entrepreneurship, risk-

taking.
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