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 چکیده

 يتالش برا يانم يندر ا. آيدير مماشورها بکش ياقتصاد از عوامل مهم در توسعه يكي ينيامروزه کارآفر
 يتئور. برخوردار اســـت اييژهو يتور از اهممولد و بهره يرهايدر مســـ ينانهکارآفر يهاکنش يتهدا

 يرهايدر مســـ ينانهکارآفر ياهيتفعال يتدر هدا ينهاد يطبه نقش مح بامول يرمولدمولد و غ ينيکارآفر

 يميتنظ و ينهاد يطبر مح يرگذاريثتا يبرا ييابزارها يافتن. مخرب اشـــاره دارد يحت ياو  يرمولدمولد، غ
 يهاپژوهش چند هر. مولد، ضـــرورت دارد ينيآفرکار يحام ينهادها يريگشـــكل يتادر راســـ جامعه

 يبرا يراهكار که شـــوديم يافت يکمتر پژوهشـــ ماا ،اندبامول را مورد توجه قرار داده يتئور يمتعدد
با  پژوهش ينا. کندمولد، ارائه  ينيکارآفر توســـعه يتادر راســـ يو قانون يميتنظ ينهادها يريگشـــكل

 -ســازقانون اييهعنوان روبه -کامونز يبامول و کنش جمع يز تئوربرگرفته ا يقيتلف يتئور يك يشــنهادپ
دولت  ين کنش جمعمانقش توأ يتبه اهم يقيتلف يتئور ينا. مهم باشد ينا ساززمينهدر تالش است که 

شاره دارد و ا مولد ينيمؤثر برکارآفر يو قانون يميتنظ ينهادها يريگدر شكل ينيکارآفر و فعاالن حوزه

مولد  اقتصادي و توسعه يريگدر شكل توانديم ي،کنش جمع ينچن يهگرفته بر پات، نظم شكلمعتقد اس
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 مقدمه -1
عيين عاليت کارآفريني را تف اهميت پاســخگويي به اين پرســش که چه عواملي ســطح و نرخ

ـــد، اکنند، بديهي به نظر ميمي در  اها و عوامل مؤثر بر آنهن فعاليتهيت و نوع ايما مارس
 ،يك کشــور يا منطقه شــايد نســبت به پرســش نخســتين از اهميت بيشــتري برخوردار باشــد

توانند ي نمينم انواع کارآفريماچراکه نوع فعاليت کارآفرينانه انتخابي بسيار اهميت دارد و ت
ند ـــو يد و ثمربخش تلقي ش ـــطح کالن مف باون و کالرک در س و  (748ص  ،2008، 1)

هيت مال و ثيرگذاري بر شــكتاثيرگذاري بر کارآفريني و نه تادر پي  تنهاهايي که ســياســت
ــتند به پيامدهاي غيرقابل ــوندانتظار و اغلب نامطلوب منتهي ميآن هس ــتنهلم، ش کس و ا )اس

 .(177 ص ،2013، 2وبكر
ي گذاري عقاليت در مسير سياستماترين اقداساسياز ا( يكي 1993) 3به باور بامول

ـــت ـــيوهودر رابطه با کارآفريني، جس ـــي  نعت ماها و ابزارهايي براي مجوي ش از تخص
تئوري کارآفريني مولد، غيرمولد و . هاي غيرمولد استدر حوزه استعدادهاي کارآفرينانه

چه اقيك نوآوري نظ ،مخرب وي کارآفريني تصــــادي در پژوهشري مهم از دري هاي 
 . رودر ميماشب

ست که کارآفرينان، تالش ي خود را در اهتئوري بامول بر اين فرض کليدي مبتني ا
، سياسي به کيفيت نهادهاي اقتصادي رهاگيرند و انتخاب اين مسيكار ميمسيرهاي متفاوتي ب

ست که ا روآن اين تئوري از اهميت .(2008، 4)سوبل و قانوني حاکم بر جامعه بستگي دارد
 دشــهاي حوزه کارآفريني به ســمت نقش نهادها بر کارآفريني موجب تايير جهت پژوهش

 . (2008)سوبل، 
ـــت ـــياس ـــكل مينهادها و س ر و فعاليت تادهند در تقويت رفهايي که نهادها را ش

هاي شزمينه تخصـــي  تالاين نهادها هســـتند که . کنندکارآفرينانه نقش کليدي ايفا مي
ـــطه ور بهبهره ور يا غيرهاي بهرهرا به فعاليت کارآفرينانه ـــوتاواس ها و قثيرگذاري بر مش

 ،2008)باون و کالرک،  کنندهايي فراهم ميهاي سيستم اقتصادي بر چنين فعاليتپاداش
 .(749ص 

                                                                                                                   
1- Bowen and Clercq 
2- Stenholm, Acs and Wuebker 
3- Baumol 
4- Sobel 
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ـــكلي قواعد بازي در يك جامعه  :ند ازنهادها عبارت (1990) 1به باور نورث يا به ش
ــمي ــط عهاي طراحيتر محدوديترس ــده توس ــاني که تعامالت وامالش ــاخ ن انس رهاي تاس

ساني سي، اجت انگيزشي را در تبادالت ان شكل ميماسيا صادي  کنندهينو تعي دهندعي و اقت
 .(359ص  ،1994)نورث،  روندر ميماشكرد اقتصادي بهاي بنيادي عمل

ـــط چارچ لماهاي اعمحدوديت ـــده توس ـــتوب ش ، نوع هانهادي مجموعه فرص
در اين  .(2ص  ،1993)نورث، کنندتعيين مي را که موجوديت خواهند يافت، ييهانماســـاز
ـــمي به ميان هاي يتزده فعالهاي کليدي باکنندهعنوان تعيينبه ويژه قواعد بازينهادهاي رس

د ايفا يا غيرمول را در هدايت کارآفريني در مســير مولد و مختلف کارآفرينانه، نقشــي اصــل
 وري اقتصــاد يك کشــور داشــتههثير زيادي بر رشــد بهرتاتواند کنند و اين موضــوع ميمي

ـــد، ـــمي از طريق چراکه  باش هاي مبادله و انتقال، عملكرد ثيرگذاري بر هزينهتانهادهاي رس
به و امكان (1990)نورث،  دهندثير قرار ميتااقتصـــاد را تحت  يت ورود  پذيري و مطلوب

 .(2010، 2)هاربي و اندرسون کننداقتصادي را تعيين مي هاياليتفع
ـــت از کاهش عدم اطمينان از طريق   ـــلي نهادها در يك جامعه عبارت اس نقش اص

ساخ سانير باثبات براي تاايجاد يك  که قواعد حاکم بر  جاازآن. (1990)نورث،  تعامالت ان
ـــلي رفکنندهيكي از تعيين ،هاي بازيگرانکنش هاي تر کارآفرينانه و بازده فعاليتاهاي اص

قق آن از تح ،هاي کارآفرينانه هســتيمدر پي تخصــي  مجدد تالش اگر کارآفريني اســت،
هاي ليتاتر از ايجاد تايير در اهداف و فعهاي جامعه، راحتطريق تايير در قوانين و سياست
ـــت ـــاله بنابراين  .(1990)بامول،  آتي خود کارآفرينان اس ـــت که رآف ،کليديمس يندي اس

گيرد و دســـتخوش تكامل يا تايير اين نهادها در مســـير درســـت شـــكل مي ،واســـطه آنبه
 . شوندمي

رد از فتعريفي منحصــربه يي اســت کهجمله اقتصــاددانان نهادگرا از (1950) 3کامونز
ــت جمعي، ؛نهاد»دهد: نهاد ارائه مي ــي اس ــ کنش ــط 4ي کنترل، آزاديتادر راس کنش  5و بس

تعارض  ،لكيت خصوصيماباور وي، در جهاني مملو از کميابي منابع و حاکميت  به. «فردي

                                                                                                                   
1- North 
2- Harbi and Anderson 
3- Commons 
4- Liberation 
5- Expansion 
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ـــتاهميت کنش جمعي . ناپذير خواهد بودطرفين مبادله اجتناب 1منافع ه ک به آن دليل اس
ـــاخته و حقوق و را به 2زمينه برقراري نظم ـــاب منابع کمياب فراهم س ـــطه تنظيم اکتس واس

ها وقوع دون آنسازد که ببادله برقرار ميرا براي طرفين ملكيت ماكاليفي مبتني بر آزادي و ت
 .(1934)کامونز،  ومرج حتمي خواهد بودهرج

ــد، ــل تعاخالقانه براي حلي مكانيزم ،جمعي کنش بنا بر آنچه گفته ش ــات روفص ض
ـــانينهفته در مبادالت ميان عامال ـــت ن انس کامونز حتي پا را فراتر از اين نهاده و کنش . اس

ـــاز معرفي ميي قانونانيزممكجمعي را  قواعد  ،يند کنش جمعي، در فرآبه باور وي. کندس
موردتوافق طرفين مبادله با اتكا به مذاکره جمعي به بهترين شكل خود تدوين شده و به اجرا 

ــازمان. آينددرمي ــادي س ــيافته متعارض بجاي وکال يا نمايندگان منافع اقتص ــس تمداران ياس
کننده و به نظم درآورنده کنش فردي کنترلعد کاري کنش جمعي طلبانه بر قواطور داوبه

 .(1950)کامونز، کنندخود توافق مي
ـــو موجب نظمدارد از يكنه که کامونز بيان ميگواگر کنش جمعي آن ـــيس به  بخش

ضات نهفته در  سوي ديگر آنهامبادالت و حل تعار ازي سي براي قانونمكانيزم ،شود و از 
ـــود، يا دولت  تلقي ش يتآ عال قانوني و تنظيمي حامي ف هاي با هدف ايجاد بهترين محيط 
ـــاز بهره گيرد  و زمينه از کنش جمعي در قالب يك رويه قانون تواند ازمي ،کارآفرينانه س
سو يك ان ازويژه کارآفرينن اقتصادي بهرضات موجود در مبادالت ميان عامالبين بردن تعا

 ت از سوي ديگر را فراهم سازد  ن اقتصادي و دولو مبادالت ميان عامال
يان به ب. اسـتمطرح شـده  دو پرسـش کليدي پژوهش حاضـر در پي پاسـخگويي به

وني گيري و تكامل نهادهاي تنظيمي و قاندر پي تبيين جايگاه کنش جمعي در شــكل ديگر،
ــعه تئوري تلف ،برآيند پژوهش حاضــر. اســتهاي کارآفرينانه مولد حامي فعاليت  3يقيتوس

هد  بازي در خوا عد  کارآفريني مولد و نقش قوا بامول حول  که از ترکيب ديدگاه  بود 
يت چ نهتقو نا کارآفري يت  عال بهاي از يكنين ف کامونز  ـــو و تئوري کنش جمعي  عنوان س

 . ساز از سوي ديگر نشأت گرفته استاي قانونيهرو

                                                                                                                   
1- Conflict of Interest  
2- Order  
3- Synthesized Theory  
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 یا مخربمولد کارآفرینی مولد، غیر تئوری بامول؛ -2
وردهاي اخير تاترين دســبه يكي از برجســته هاي کارآفرينانهت فعاليتهيمااهميت توجه به 

نجاميده ا تئوري کارآفريني مولد و غيرمولد ويليام بامول يعني ،اقتصــاد کارآفريني هينزم در
تواند، کارآفرينانه ميهاي فعاليت ،(1990) به باور بامول. (641ص  ،2008، 1)ســـابل اســـت

 . باشد مولد و يا حتي مخربمولد، غير
 ماا ،است شده هگرفتويژه شومپيتر ينكه ايده بامول از بزرگان مكتب اتريش بهباوجودا

هاي گوناگون هاي کارآفرينانه به فعاليتوي يكي از نخستين کساني بود که تخصي  تالش
ـــطح کلي فعاليت کارآفرينانه را مورد  ـــد که تادر س کيد قرار داده و بر اين مهم متمرکز ش

ر درک مشــارکت بالقوه فعاليت کارآفرينانه د هاي کارآفرينانه عامل کليديشتالتخصــي  
زان بامول مي .(749ص  ،2008)باون و کالرک،  شــودپيشــرفت و توســعه اقتصــادي تلقي مي

تعدادهاي به تخصــي  اســ وابســتگي شــديدنســيل کارآفريني را تااز پمنتفع شــدن اقتصــاد 
 .(5ص  ،2010)هاربي و اندرسون، داندلد ميهاي مولد و غيرموکارآفرينان به فعاليت

ساس تئوري سير را برگزينند؛ يا تالش، افراد ميبامول بر ا ود را به هاي ختوانند دو م
يا در پي  ـــاص دهند و  بازتوزيع ثروت از طريق خلق ثروت در بخش خصـــوصـــي اختص

ـــندفرآ ـــي و قانوني باش ـــياس ز عوامل يكي ا ،زعم خود بامولبه. (1990)بامول،  يندهاي س
ـــت ـــياس ـــت س ـــكس ـــت ازش تالش دولت براي ترغيب  :هاي کارآفريني دولت عبارت اس

به مشـــارکت در فعاليت بالفعل  بالقوه و  نان  جويي انترمبتني بر  وربهرهيرغهاي کارآفري
ـــرايطي تبعات منفي براي بهره. ور کارآفرينانهجاي فعاليت بهرهبه ، نوآوري، وريچنين ش

 .(126ص  ،2،2009)کارلسون و اندرسون ه دنبال خواهد داشترقابت و رشد اقتصادي ب
به اين مهم وجود دارد که کارآفريني مولد يك عامل  باور  ـــياري براي  داليل بس

ـــور بکليدي در عملك ـــادي يك کش ـــرد اقتص هاي ميان رود از همين رو تفاوتر ميماش
کننده ييناز عوامل تبيكي  هاي کارآفرينانه مولدکشورهاي گوناگون بر اساس ميزان فعاليت

ــون،  اختالف عملكرد اقتصــادي آن کشــورها خواهد بود ــون و هرکس ص  ،2002)داويدس
81) . 

                                                                                                                   
1- Sobel 
2- Karlsson and Andersson 
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ر بازده د طور مستقيم يا غيرمستقيمد که بههايي اشاره دارکارآفريني مولد به فعاليت 
شارکت دارد صاد وخال  اقت سنتي، م ناي ه معتواند بنوآوري مي. يا در ظرفيت توليد بازده 

باشــــد کارآفريني  لد  کت مو ثال،  عنوانبه. مشــــار لد م به تميکارآفريني مو ند منجر  وا
ها کنند يا هر نوع فعاليت ديگري که در توليد کاالکه توليد را تســـهيل ميلي ماهاي فعاليت
رســد، اجتناب از تالش و در مقابل به نظر مي .(1993)بامول،  ، شــودت نقش دارندماو خد

ترين يلياتي، اصلماها و فرار نند دعاوي قضايي و تملكماهايي فعاليت نت، دراستفاده از را
 .(915ص  ،1990)بامول، باشد گيري فعاليت کارآفريني مولد،تهديد براي شكل

هاي رف دادخواهيص توجهي از وقت و انرژي خود را ها، بخش قابلمديران شرکت
 نعت از قدرت زياد رقبا موردمايا م کنند و اين دعاوي حقوقي با هدف کاهشحقوقي مي

رف ص را هنگفتي يهاشود که کارآفرينان پولاين موضوع باعث مي. گيرداستفاده قرار مي
 .(1990)بامول،  کنندتنها يك مبارزه حقوقي 

كارگيري راه ياري از قوانين تالش براي ب ـــ قانوني براي دور زدن بس هاي غير  كار
شوه سل به ر ست و پاگير همچون تو ديگري از تخصي   لياتي نمونهمادهي با هدف فرار د

طور  بنابراين به ،مخرب اســـت مولد و گاههاي غيرنيروي مولد عامالن اقتصـــادي به فعاليت
 . هاي کارآفرينانه را از مسير خارج کندتواند تالشليات هم ميمامشابه، 
ـــيار باالي   ـــدن در جوامعي که نرخ بس غيرممكن  ليات دارند،ماهرچند ثروتمند ش
هاي مولد و در يك ســيســتم معمول و اثربخش، بســيار انجام اين کار با تالش مانيســت، ا

ل ماکه احت آنجايي» :کنداشاره مي (916ص  ،1990) بامول. (1987، 1)ليندبك دشوار است
ـــتگرايانههاي رانتچنين فعاليت ـــياس گذاران بايد به دنبال معطوف کردن اي وجود دارد، س
 «. تر باشندسيرهاي مولدتر و اثربخشکارآفرينانه به ماستعدادهاي 

 -مولد، غيرمولد يا حتي مخرب -کارآفريني شود يكي از حاالت آنچه باعث مي ماا
 است -واعد بازيق –يج در اقتصاد تار نتاوابسته به ساخ شدتبه و بيشتر رخ دهد گرفتهشكل

ود ثر از ميزان بازده و ســتانان خود متصــميم کارآفري ،به بيان بهتر. (899ص  ،1990)بامول، 
سي و واسطه کيفيت نهادهاي سيانوبه خود بههاي انتخابي خواهد بود که بهحاصل از فعاليت

 .(641ص  ،2008)سابل،  گيردقانوني موجود شكل مي

                                                                                                                   
1- Lindbeck 
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ــت1990به باور بامول ) ــودآور نه(، کارآفرينان از فرص بلكه  ،تنها در بازارها هاي س
فاوت کنند و تبرداري ميانوني و سياسي ويژه يك کشور يا منطقه بهرهدر يك چارچوب ق

به چگونگي هدايت انرژي  حد زيادي تاکم ني بخش خصـــوصـــي دســـتدر نرخ کارآفري
رهاي پاداش اتواسطه نهادهاي اقتصادي، سياسي و قانوني بستگي دارد که ساخکارآفرينانه به

اگالس کيد دتامورد  اي که دقيقانكته ؛دهندبراي کارآفرينان را شكل مي هاي الزمو مشوق
 . نورث در عملكرد اقتصادي است

ن و امر کارآفرينانه در يك برهه مشـــخ  از زتاهاي اصـــلي رفکنندهيكي از تعيين
نه را م نا بازده يك فعاليت کارآفري بازي که  ثر اتمكان عبارت اســـت از قواعد حاکم بر 

با فرض يكسان بودن  شوند Aز فعاليت کارآفرينانه نع کسب منافع امااگر قواعد . سازندمي
شد، ا Bسوي فعاليت کارآفرينانه  هاي کارآفرين بهشرايط، تالش ساله  ماهدايت خواهد  م

براي اقتصاد و  Aممكن است پيامدهاي کمتري در مقايسه با فعاليت  Bاينجاست که فعاليت 
 .(898ص  ،1990)بامول،  جامعه به دنبال داشته باشد

ــتدالل( 1990مول )با ــاس اس ــده بر اس ــد برخي چرايي امكان، مطرح ش ناپذيري رش
ويژه هاتكا ب هاي کارآفرينانه را فقدان قواعد بازي قابلنند چين از طريق فعاليتماجوامع 

ـــمافقدان حقوق  تحت چنين . کندنت اجراي قراردادها عنوان ميمالكيت و عدم امكان ض
چراکه  ،هاي با رشد باال منصرف خواهند شدت در فعاليتشرايطي کارآفرينان يا از مشارک

لكيت، بســيار باالســت و يا مانت اجراي قراردادها و حفاظت از ماعدم اطمينان مربوط به ضــ
به  نابع خود را  ـــود خود اختصـــاص -ثيرگذاري بر محيط تنظيميتاتالش و م به س قانوني 

 .(752ص  ،2008)باون و کالرک،  دهندمي
ستدالل رهنمون ماقواعد بازي  ثير نهادها وتا سترش  به که کندمي را به اين ا جاي گ
ـــير ترويج کارآفرينييماهاي حبرنامه ند کمكما) تي دولت در مس لي، آموزش ماهاي ن

ـــنيروي کار يا برنامه ـــت( وردهاي کارآفرينانهتاهايي که هدف آن افزايش دس نوان ع به اس
 ، بهتر اســـت بر بهبود نهادها تمرکز کنيمدي ســـرعت بخشـــيدن به کارآفريني مولراهي برا
اي و اقتصــادي حاکم بر جامعه هســتند که چراکه اين تايير در قواعد زمينه (،2008)ســابل، 

 هندشــكل د يرمولد و يا حتي مخربصــورت مولد، غ هاي کارآفرينانه را بهتوانند تالشمي
 .(1993)بامول، 
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 کارآفرینی مولد کارکرد نهادها و چارچوب نهادی در تقویت -3

هادها ثر از نتام ،هاي خودها و انتخابم فعاليتمان و بازيگران اقتصــادي در تعنوان عامال به
ر نهادي که در چارچوب آن دست به عمل تاو ساخ ماخواهيم بود و يك تعامل پيوسته ميان 

هاي ه کنشژويهاي انساني بهاز همين رو امكان تبيين تفاوت در کنش. برقرار است ،زنيممي
 . گرفته توسط نهادها وجود داردر شكلتاکارآفرينانه بر پايه ساخ

کارآفريني نوعي کنش انســـاني اســـت که بســـته به شـــرايط نهادي به ديگر،  بيان به
شكال مختلفي ظهور پيدا مي سون،  کندا چارچوبي  اين نهادها .(3ص  ،2010)هاربي و اندر

ئه مي نان را کاهش داده و کنش ،هدايت کردهها را کنند که فعاليترا ارا هاي عدم اطمي
سريع هاي کنش و تواقع نهادها در مسير کاهش هزينه در. سازدبيني ميسايرين را قابل پيش

ــر هنگي دانش توزيعماه ــده در س ــر جامعهتاش خلق ارزش  ،ين ترتيبا به. کنندعمل مي ،س
هاي فردي و امد تعامالت پيچيده ميان ويژگيهاي کارآفرينانه پينتيجه کنش کارآفرينانه در

در اصــل اين نهادها هســتند که عملكرد يك اقتصــاد را تنظيم و کنترل . محيط نهادي اســت
 .(6ص  ،2010)هاربي و اندرسون،  کنندمي

يت حدود مل بر م ـــت ها مش هاد مهن نا ـــ عد، قوانين و اســــاس ـــمي )قوا ها(، هاي رس
سته( و تاکدهاي رف ، قراردادها وريتا)هنجارهاي رف رسميهاي غيرمحدوديت ري خودخوا

ستند آنهاهاي اجرايي ويژگي سه جز در کنار هم. ه شي جوامع و بهتاساخ ،اين  ويژه ر انگيز
 .(360ص  ،1994)نورث،  کننداقتصادها را تعريف مي

جاا بالبهکه  زآن عه  دن ـــ كانيزمتوس هاي م هاد يت ن گتاي براي بهبود کيف ذار بر ثير
در اين پژوهش بر نهادهاي رسمي است و پرداختن  ماکيد اصلي تا ،هستيمکارآفريني مولد 

 وطرفهددر تعامل و توافق البته  ؛ي نياز دارداجداگانهبه مقوله نهادهاي غيررسمي به پژوهش 
ط م قواعد، رسوم و قيود مرتبمابراي تدوين و طراحي قوانين و قواعد حاکم بر کنش افراد، ت

صناف و گروه ضمني در آيينطها بهبا ا صوبهنامهور  س توافق منعك هاي موردها، قوانين و م
بوده  1قوانين مصوب نهايي برگرفته از اصول متعارف و عقل سليم به عبارت ديگر،. شودمي

 . کندرا تداعي مي 2نوعي قانون متعارف و به همين دليل به

                                                                                                                   
1- Common Sense  
2- Common Law  
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ي است که هايياستتنظيمي نيمرخ نهادي دربرگيرنده قوانين، قواعد و س-بعد قانوني
ـــااي را ترغيب و برخي ديگر را محدود ميرهاي ويژهتارف  توانندقواعد و قوانين مي. زدس

لكيت را تخصـــي  دهند و ما، حقوق وکارها را تعيين کردهلكان کســـبماهاي وليتمســـئ
)اســپنســر و  وکار جديد شــونداندازي يك کســبهاي مرتبط با راهموجب کاهش ريســك

 .(3 ص ،2003، 1گومز
ـــكل و  هاي کارآفرينانه را اينگونه به هيت فعاليتمانورث نقش نهادها در تعيين ش

هاي تجاري، احزاب ســياســي يا ها، اتحاديهجمله شــرکت از هانماســازاگر »: کندمطرح مي
سازندهاي کنگره تالشکميته هاي اين محدوديت ،هاي خود را به فعاليت غيرمولد معطوف 

ـــاخ ـــتند که س ـــاختهاتنهادي هس ـــي را براي چنين فعاليتي فراهم س  ل فقردلي. اندر انگيزش
ها را براي اي از پاداشهاي نهادي مجموعهکه محدوديت جهان سـوم آن اسـت کشـورهاي

. کندمينکنند که فعاليت مولد را ترغيب و تشويق اقتصادي تعريف مي -هاي سياسيفعاليت
اند که چارچوب نهادي ييد کردهتارا زگي چنين ادعايي تا ياليســـت بهســـوســـاقتصـــادهاي 

ــعيف فعلي  ــند آنهازيربنايي، منبع عملكرد ض ــادها در تالش ــت و اين اقتص ــ اس هاي يوهبه ش
ربندي تاها، ساخدهي مشوقمنظور هدايت و جهت هاي نهادي خود را بهمختلف، چارچوب

سيرهاي هم هانماسازتبع آن، اي که بهشيوه کنند؛ سرا به م هدايت  ورييش بهرهبا افزا تارا
 .(110ص  ،1990)نورث، « کند

سبي فعاليت در  ينهاي کارآفرينانه گوناگون را تعيمجموع قواعد بازي که عملكرد ن
ـــيرهاي مولد يا غيرمولد هدايت کنند، نقش کليدي در تعيين اينمي كه آيا کارآفريني به مس

ـــتند کهاي قانوني حااين قوانين و رويه. کننديافته اســـت، ايفا مي ه کم بر يك اقتصـــاد هس
 .(1990)بامول،  شوندمحسوب مي هاييهاي کليدي سودآوري چنين فعاليتکنندهتعيين

هاي دولتي حامي کارآفريني ناکارآمدي بســـياري از برنامه ،بر اســـاس تئوري بامول
شه در ضعف قواعد لي يا برنامهماهاي همچون کمك هاي آموزشي در بهبود کارآفريني ري

ستند،  و نهادهاي تنظيمي و قانوني داردبازي  ضعيف ه سيار  شرايطي که قواعد بازي ب و در 
ـــتتا ،يند کارآفرينيفرآ 2دادهايدرونافزايش   .ثير اندکي بر بهبود کارآفريني خواهد داش

ــت ــياس ــعه کارآفريني بايد بر چگونگي ارتقابنابراين، تمرکز س يفيت نهادها با ي کهاي توس

                                                                                                                   
1- Spencer and Gomez 
2- Inputs  
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ور در يك کارآفرينانه بهره 1دادهايرآفرينانه براي دســتيابي به برونادادهاي کل درونمااع
 .(645ص  ،2008)سابل،  اقتصاد، باشد

آن امكان طراحي، تايير و يا تكامل نهادهاي تنظيمي و  هواســطي که بهمكانيزمارائه  
 اد مولدناپذير يك اقتصـبه وجود آيد، ضـرورت اجتناب قانوني متناسـب با کارآفريني مولد

 . خواهد بود
 

  کارآفرینی مولدمحرک ی برای ایجاد نهادهای قانونی مکانیزم ؛کنش جمعی -4

 کنش جمعی و اصول حاکم بر تفکرات کامونز -1-4
ــمندي براي علوم اجت ،کار خالقانه کامونز ــي ويژهعي و بهماپيامدهاي ارزش ــياس ــاد س   اقتص

ي مكمل اقتصــاد نهادي جاري وردهاي ارزنده وتااز برخي جهات دســ. جاي نهاده اســتبر 
، 2اونس)چ بوده و در برخي موارد حتي فراتر از مرزهاي اقتصادي نهادي نيز پيش رفته است

2012) . 
ــنايي با مهم ــتلزم آش ــول حاکم بردرک بهتر تئوري کنش جمعي خود مس  ترين اص

و الصــه طور خرو پيش از پرداختن به تئوري کنش جمعي به ايناز . تفكرات کامونز اســت
پس از تورســتن  3جان راجر کامونز. پردازيمبراي آشــنايي بيشــتر خواننده به اين اصــول مي

سته تفكر نهادگرايي آ ،4وبلن سوب ميدومين چهره برج مچون ه کامونز. شودمريكايي مح
ـــت،وبلن به اهميت نهادها در اقتصـــاد  ـــخ داش همواره حامي تئوري بود که از  ماا باور راس

چراکه به باور  (2009)چاونس،  ه است، اقتصاد و اخالق پديد آمدو حقوقترکيب سه قلمر
کامونز، ). شرط تئوري اقتصاد نهادي استوي همبستگي علم اقتصاد، حقوق و اخالق پيش

برگرفته  هايرويكرد وي مشتمل بر ترکيب اقتصاد نهادي با بينش( همچنين 650ص  ،1931
 .(2009)جاونس،  از مكاتب اقتصادي پيشين بود

 تات ن اســـميمااز اين از زپيش  کنش جمعي و کنش فردي»کند که کامونز بيان مي
بنابراين . اســت هيا ناديده انگاشــته شــد شــدهيا کنار گذارده  مااند اقرن بيســتم وجود داشــته

سأله صاد نويني با عنوان  ،م صاد نهادي»خلق علم اقت ست «اقت شين ني بلكه  ،مجزا از مكاتب پي

                                                                                                                   
1- Outputs  
2- Chavance 
3- John Roger Commons  
4- Torstein Veblen  
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واقع  در. نش جمعي در کل تئوري اقتصـــادي اســـتخور به ک گاهي دراعطاي جايمســـاله 
ــتمآنچه  ــت که وزن ،در پي آن هس ــتم فكري اس ــيس هاي م تئوريماحيح را به تصــ خلق س

 .(8و  5ص  ،1934)کامونز، « دهداقتصادي تخصي  
را  هاناهمچون کالســيك که روابط ميان انســ هاي اقتصــادي پيشــيننظريه برخالف

هادگرايي ن ،اندهاي خود را بر روابط انسـان با طبيعت اسـتوار سـاختهو نظريه هانگاشـت ناديده
کامونز  هايترين واحد تحليلکوچك ،اســاساين بر . مبتني بر رابطه انســان با انســان اســت

ساس رويكرد ويپيوندد و مهمست که ميان افراد به وقوع ميا ايمبادله مبادله  ،تر آنكه بر ا
بلكه مبادله عبارت اســت از واگذاري و تحصــيل حقوق  ،الها نيســتمعاوضــه فيزيكي کا

رف بنابراين پيش از توليد، مص. شده توسط جامعه بين افراد گوناگون لكيت و آزادي خلقما
ادي به لكيت و آزمايا معاوضــه فيزيكي کاالها، طرفين درگير مبادله بايد در خصــوص حق 

ــاد، حقوق و ن پيوند جداييماين ها .(652ص  ،1931)کامونز،  مذاکره بپردازند ناپذير اقتص
 . اخالق در تئوري کامونز است

اقتصاد و جامعه  واحدهاي اساسي تحليل در ،ها و نه افرادبراي کامونز همواره گروه
 هاي فردي و به عبارترسيدن تالش اهميت فرد در اقتصاد و به ثمر وي. شدندمحسوب مي

صل فردگرايي ديگر، سهاي جمعي ميه تنگاتنگ و گريزناپذير از تالشرا در رابط 1ا . تدان
اين نهادهاي جمعي هســتند که با تســهيل تعامالت فردي و قانونمند ســاختن جريان و مســير 

بيان به . کنندمي ســـازي و نظم تبديلها را به شـــفافهاي اقتصـــادي، نااطمينانيآتي فعاليت
اصل زيربنايي براي يك اقتصاد مولد  دو ،Individualismهمراه با  Collectivism ديگر،

 . شوندهاي کارآفريني محسوب ميو زمينه و بستري براي ظهور و تبلور مصداق
شأن و جايگاه و امنيت افراد از طريق کنش ،به باور کامونز ه هاي گروهي کآزادي، 

ستندکننده کنشکنترل شد ،هاي فردي ه سطهفراد جامعه بهم امات. محقق خواهد  از  هادار وا
ـــارکتدرجاتي  ـــي از اراده و ت از قدرت برخوردارند و اين مش ـــت که اصـــل ماناش يل اس
ـــازهدايت ـــت که براي آزادي، ارزش و احترام قائل عي در جامعهمان اجتماکننده س اي اس
 .(1969، 2)پارسونز است

                                                                                                                   
1- Individualism  
2- Parsons 
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ـــته ـــاني براي کامونز در نوش ـــت:اهميت اراده انس ـــكار اس کنكاش در » هاي او آش
صادي هاي افعاليت سانرا به اين نتيجه رهنمون مي ماقت در کانون زندگي  1سازد که اراده ان

صادي جاي دارد ساني. اقت ست راده، تبلور ا3ريتااز لحاظ رف 2فعاليت ان سان در عمل ا  به. ان
. تهاي انســـاني اســـروابط اســـتراتژيك در فعاليت اقتصـــادي، محل تالقي اراده ترتيبينا

 .(21ص  ،1950)کامونز، « تحليل کرد 5را بر مبناي مبادله 4هاتوان اين تالقي ارادهمي
ـــطحي باالتر از کنش فرديتا ـــنگ ،کيد بر کنش جمعي و قرار دادن آن در س  س
ش علم اقتصــاد کن»ب تاوي در ک. آمدر ميماهاي کامونز بشــي تفكرات و ايدهبناي اصــل
طريق کنش جمعي آغاز  هاي خود از مسائل اقتصادي را ازبررسي»کند: بيان مي 6«جمعي

آموخته اسـت که کنش جمعي،  ماسـال به  60در طول  ماتجربيات و مشـاهدات . کنيممي
کنش جمعي، حقيقت  ماا عي بنامند،مامكن است آن را اجتسايرين م. است  7شمول جهان

 شوند و بهيند کنش جمعي زاده ميدر فرآ هاناانس. عي استماعام و حاکم بر زندگي اجت
 ،1950)کامونز، « يابندفرد خود را ميهاي منحصـربهويژگي ،کنش جمعي 8قواعدواسـطه 

 .(21ص 
ست ،نقطه آغاز تئوري کنش جمعي کامونز صل کميابي ديويد هيوم ا ساس  9. ا بر ا

صل جهان ستند باا ضاد منافع مواجه ه ز براي همه هنو اين شمول کميابي، طرفين مبادله با ت
سويه آن صيل دو ست، اواگذاري و تح خود در اختيار ندارد  ماچه طرف مقابل خواهان آن ا

ـــته ه ـــتندبه هم وابس ـــيك و لذتگرا چنانقاعده کاري، آن بنابراين،. س  که در مكاتب کالس
ــده منافع نيســت، بلكه اين قاعده کاري ،مفروض اســت  همســويي و توازن از پيش مقدر ش

                                                                                                                   
1- Human Will 
2- Human Activity 
3- Behavioristically 
4- Meeting of the Wills 
5- Transaction 
6- The Economics of Collective Action  
7- Inclusive 
8- Rules 

صلي جهان -9 صادداني که تعارض منافع را به ا ساخت، ديويد هيوم ب نخستين اقت صاد بدل  ود؛ برخالف شمول در علم اقت
ــميت و الک که به تئوري وفور الهي منابع معتقد بودند، هيوم که مالتوس نيز پيرو وي بود کميابي را به مبناي همكاري،  اس

ناپذير هر چيزي در اين جهان مواجه باشـــيم، هيچ اگر با وفور پايان ،از نظر هيوم. همدردي، عدالت و مالكيت تبديل کرد
تنها چيزهاي کمياب چه واقعي و چه مورد انتظار، خواستني و مطلوب . قي باقي نخواهد ماندعدالت، حقوق مالكيت و اخال

 .(6، ص1934)کامونز،  هستند
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ــو اجرا و انتظاراتي  يه عملي و قابل)تدبير امور( از تضــاد موجود ميان منافع، يك رابطه دوس
ظام ند از ن ندلكيت و آزادي را خلق ميمام کامونز،  ک يابي، وجود . (656ص  ،1931) کم

واســطه همكاري مبتني بر کنش کارايي به. از ســوي کامونز شــد «کارايي»موجب معرفي اصــل 
 .1(6ص  ،1934، )کامونز شودجمعي موجب فائق آمدن بر کميابي مي

ـــايد يكي  ـــاز مهمش از نهاد بر مبناي  تعريف وي (1950)وردهاي کامونزتاترين دس
کنش  3و بســط 2ي کنترل، آزاديتادر راســ ، کنشــي اســت جمعينهاد» ؛کنش جمعي باشــد

عد. «فردي مهيا آيين 5، مقررات4بر همين اســـاس قوا يا قواعد جاري  7قواعد کنش 6ها،نا
ريخ يك تاطور مســتمر در اکم بهاين قواعد ح. شــوندمحســوب مي 8حاکم بر کنش جمعي

ند ـــت فاوت هس هاي مختلف، مت هاد حال تايير بوده و براي ن هاد در  ـــ ماا ،ن ظر از نرفص
شتراک دارند و اينكهتفاوت شان در يك مورد ا چه افراد آن يانگر و ناظر برمااين قواعد ن هاي

ست که انجتوانند يا نميمي ست يا ممكن ني ستند و  ،ام دهندتوانند، بايد يا نبايد و ممكن ا ه
 .(650ص  ،1931)کامونز،  آيندنت اجرايي جمعي به اجرا درميمااز طريق ض
ز اجبار، چراکه افراد را ا ،ستاکنش جمعي چيزي بيش از کنترل کنش فردي بنابراين 

ــايرين رها مي ــوي س ــازدارعاب، تبعيض يا رقابت ناعادالنه از س کنش جمعي حتي چيزي . س
ــازي کنش فرديبيش از کنترل و آزاد ــتا س ــطه واآنچه به چراکه اراده افراد را فراتر از ،س س

 . (651ص  ،1931)کامونز،  دهدبسط مي ،توانايي اندک خود قادر به انجام آن بودند

                                                                                                                   
ـــازگاري  نكته مهم از نگاه کامونز در اين حقيقت -1 ـــت که همكاري از س نه که واز پيش مفروض منافع آننهفته اس

کم يا دست از منافع ز لزوم خلق سازگاري و هارموني نوهمكاري ا بلكه شود،ان پيشين معتقد بودند ناشي نمياقتصاددان
 به. دگيرســـرچشـــمه مي ،دســـتيابي به نظم اگر هارموني غيرممكن باشـــد در ميان آنان که اميدوار به همكاري هســـتند

 ه باک بلكه پيامد کنش جمعي است ،اصل از پيش مفروض و مسلم علم اقتصاد نيست ،ترتيب سازگاري و هارمونياين
 (7و6، ص1934. )کامونز، کننده تعارض طراحي شده استهدف حفظ قواعد کنترل

2- Liberation 
3- Expansion 
4- Rules  
5- Regulations  
6- Bylaws  
7- Rules of Action 
8- Working Rules of Collective Action 
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 گیری نهادهای تنظیمی و قانونی بر مبنای کنش جمعیشکل -2-4
اي يي برماراهن در وهله نخســت در پي يافتن اصــول -عنوان يك پژوهشــگربه - کامونز

ـــادي همچون تعارض ميان نيروي کار و چگونگي حل ـــات اقتص ـــل خالقانه تعارض وفص
ــادي و چگونگي بمد ــكال کنش يران واحدهاي اقتص ــاير اش كارگيري قدرت دولت و س

در پي ايجاد آشــتي و مصــالحه ميان قدرت و  در اصــل وي. به شــكلي ســازنده بودجمعي 
 . آزادي بود
بكار گرفته  1تواند با اهداف عموميقدرت چگونه مي را که کامونز اين پرسش مهم 
شرايط محقق نميشود،  سخ داد که اين  سطه رويهمگر به شودمطرح کرد و چنين پا هاي وا

در حقيقت اهداف عمومي تنها . متوازن سازند ،واسطه قدرت اي که قدرت را بههوشمندانه
کنند، محقق خواهند ل قدرت تحميل ماعهاي منطقي را بر ادي که محدوديتاز طريق قواع

از سوي  دليل اصلي توسعه تئوري کنش جمعي ،شايد همين دغدغه( 1969)پارسونز، . شد
 . وي بوده است

نخســت آنكه  شــود:مطرح مي ، دو پرســش کليديبر اســاس آنچه شــرح آن رفت
به وقوع مي نه  نددکنش جمعي چگو نه  كهنآديگري   پيو حاکم بر کنش چگو عد  قوا

 گيرد مي شكل
نه به گوکامونز کنش جمعي را به زباني ســاده بر اســاس تحليل اقتصــادي خود اين

ــوير مي ــد:تص ــخاص درگير مذاکره جمعيدر اين فرآ» کش ــوند، اين مي 2يند جمعي، اش ش
ست که ارادهشيوه شي از اراده جمعي3هاي فردياي ا شده و به بخ  «. شوندبدل مي 4محقق 

ـــت که نروابط نيروي کار به اين م هينزم درجمعي مذاکره  ،مثال عنوانبه ان هر يندگماعناس
ب داده اي ترتيمالقات و جلسه ،داران با موقعيت برابريهمااتحاديه کارگري و سر نمادو ساز

 . ددو تشكل باش م افراد درون هرماکنند که بايد ناظر بر تو بر قواعد کاري توافق مي
اســطه و کنش جمعي اســت که به نهفته در پس ، اين مذاکره جمعيبه باور کامونز

به اجرا  ـــكل خود تدوين شـــده و  به بهترين ش آن قواعد موردتوافق ميان طرفين مبادله 

                                                                                                                   
1- Public Purposes  
2- Collective Bargaining 
3- Individual Wills 
4- Collective Will 
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 2مذاکره جمعي يك رويه قانون ســاز( 23ص  ،1950) بنابراين به باور کامونز. 1آينددرمي
سوب مي سويه  3سويهميان کنش جمعي يك وي. شودمح شمات4و دو کنش  ده ويز قائل 

 . کندمعرفي مي 5دموکراسي جمعي ،ديگربيان به  جمعي دوسويه را مذاکره جمعي يا
توان ميورت صـــ به اينيا کنش جمعي دوســـويه را  فرض حاکم بر مذاکره جمعي

ني به مااين فاعليت منطقي ز. است 6قانوني ،چه بر اصول منطقي استوار استهرآن»شرح داد: 
عارض يافته متنمايندگان منافع اقتصــادي ســازماشــود که نميبهترين شــكل در عمل محقق 

ـــتمداران به ـــياس ل و به در کنتر عيداوطلبانه بر قواعد کاري کنش جمطور بجاي وکال يا س
ـــت ايده امر اين. ظم درآورنده کنش فردي خود توافق کنندن ع و ، بديمنطقي آل،ممكن اس

ذيرترين پامكانوش و مذاکره درباره آنچه وردي است که از طريق کاتادس ما، انباشد انقالبي
معي ج منظور تحميل ارادهتحت شرايط منافع اقتصادي متعارض است، بهمساله ترين و عملي

 .(25ص  ،1950)کامونز، « ده استدهي شنمابر افراد و بر يكديگر ساز
صاددانان آغاز  سفه و اقت ست که کنش جمعي از منطق عقالني فال ساس ا بر همين ا

ستسازش ،هاها، مناظرهبحث نتيجه بلكه در ،دشونمي ش هاي گروهي، توافقات، عدم ها، ن
شاورزان )عامه مردم توافقات، مذاکرات ميان خود مردم عادي ( همچون تجار، کارگران، ک

قات حرفه و يا ترغيب ماز ،ايطب نافع عمومي خود مجبور  ـــي و حفظ م که براي بررس ني 
 .(28ص  ،1950)کامونز،  رودپيش مي ،د پيدا کنندشوند به اين مذاکره جمعي ورومي

ستداللي مااز آن جهت که کنش جمعي لزو  صل  7مبتني بر عقل ا ساس ا ست، بر ا ني
يت يت ، 8گراييذهن يت و مقبول ـــروع چه براي مردم مش يد اســــاس قرار گيرد  آن با  دارد 

                                                                                                                   
ي خود در هاتالش يي ازهانمونهعرصـــه عمل به  ي خود و بر اســـاس تجربياتش درهانوشـــتهجاي يجاکامونز در  - 1
 ،هبر اســاس اين روي. کنديماشــاره  متحدهياالتايري اصــل مذاکره جمعي در تدوين قواعد ايالتي و فدرال در كارگب

ـــط يانجيمکره جمعي و آرا از طريق مذا اتفاق بهقواعد  ـــپس توس ـــده، س ـــيونکمگري مورد توافق واقع ش  هاييس
به  مجلس مصــوبات واســطهبه هادادگاهيت پس از بازنگري نها در شــدند ويمقانون ايالتي منتشــر  عنوانبهکننده ينتدو

صوقوانين  سياري از . شدندمي شده ناظر بر تمام کارفرمايان و کارگران بدليبت ص) هامتممب شرفتپها( و يهالحا هاي ي
  .يند مذاکره جمعي با اتفاق آرا تحقق يافتندفرآ توافق ناشي از همين واسطهبه)جزايي( نيز  قانون کيفري

2- A Law-making Procedure of the State 
3- One-sided Collective Action 
4- Two-sided Collective Action 
5- Collective Democracy  
6- Constitutional  

 يكي از اصول مهم مكتب نئوکالسيك -7
8- Subjectivism  
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ــليم ــهيلبايد در تدوين قوانين و  آنهايندگان خبره ما( و خود آنان و ن)عقل س  کنندهقيود تس
ـــارکت کنند ـــوم . مبادالت و تعامالت مش بنابراين واگذاري امور آنگونه که در ايران مرس

ستن 1اصطالح کارشناسان به است قط ف هاي قوانين کافي نيست ومهو برنا ، تدوينجتابراي ا
طرفه اســت و نتيجه آن چيزي جز يك توافق يك -کندن اشــاره ميآ گونه که کامونز بهآن-

 . شكست در اجرا نخواهد بود، چراکه با روح مردم وفاق و سازگاري ندارد
م مات و تدول ، متشكل از دو سطح است؛مراتبي کنش جمعي سلسله ،به باور کامونز

 ماا ،هرچند شــباهات و اشــتراکاتي ميان اين دو ســطح وجود دارد. هاي داير ديگرتشــكل
ــطح ماکامونز يك وجه ت ــتيال و تفوق قواعد دولت بريز کليدي ميان اين دو س  قائل بود؛ اس

ـــاير  ـــازقواعد س ـــت هانماس که حالي در. که خود به معناي الگويي از تبعيت و تفويض اس
ـــل آن دقيق و  ـــاد موجود در منافع طرفين مبادله )که حاص قواعد کاري از طريق حل تض

مراتب و طي  در سطوح پايين سلسله هاي واقعاجباري ساختن قواعد کاري است( در تشكل
توســط باالترين ســطح ســلســله  آنهانت اجراي ماضــ ،گيرديند مذاکره جمعي شــكل ميفرآ

 .(2012، 2)چاونس شوند، يعني دولت محقق ميمراتب
نابراين مي بهب كانيزمعنوان  توان از کنش جمعي  كلم ـــ جاد و ش گيري ي براي اي

ـــكل قانون هم بپذيرش همگان که حتي مي هاي موردرويه . ردک ه خود بگيرد، يادتواند ش
سلهماواقع ه در سل سطح براي  ست، کنش  نگونه که کامونز، دو  مراتب کنش جمعي قائل ا

شود و با مشارکت کنشگران داراي قدرت، کامل هاي داير، آغاز ميجمعي با کنش تشكل
 . يابدمي و شكل قانوني

 

 کارآفرینی مولد هجایگاه کنش جمعی در توسع -3-4
ــازش ،هاها، مناظرهبحث هتيجن در جمعي کنش ــتس ــس هاي گروهي، توافقات، عدم ها، نش

 ايطبقات حرفه توافقات، مذاکرات ميان عامه مردم همچون تجار، کارگران، کشــاورزان و
ـــي و حفظ منافع  افتد کهني اتفاق ميماين موضـــوع زآيد و ابه وجود مي افراد براي بررس

يا ترغيب مي به اعمومي خود مجبور  ـــوند  ندش يدا کن مذاکره جمعي ورود پ )کامونز،  ين 
شكلستواند، زمينهچنين کنش جمعي مي .(28ص  ،1950 شوداز   گيري قوانين و قواعدي 

                                                                                                                   
1- Technical rationality  
2- Chavance 
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 عبارت به (1931)کامونز، . خصوص باشده گران در آن حوزه برش غالب کنشپذي که مورد
ها گران و ديدگاهکنشر ذهني تاسازي با ساخو تصميم 1ر نهاديتايند، ساخ، در اين فرآديگر

غالب بر ذهن و رويه هاهاي  يان بهتر آن به ب ـــگران منطبق، ســـازگار،   2مدل ذهني ،و  کنش
 . در مورد کارآفريني نيز چنين اصلي برقرار است. خواهد بود تاراسهنگ و همماه

اشــكال  همقوله کارآفريني نوعي کنش انســاني اســت که با توجه به شــرايط نهادي ب
ـــون،  کندا ميمختلفي ظهور پيد ـــاس ديدگاه بامول. (3ص  ،2010)هاربي و اندرس  ،بر اس

مه ياري از برنا ـــ يا ماهاي هاي دولتي حامي کارآفريني همچون کمكناکارآمدي بس لي 
ـــي در بهبرنامه ـــت خود کارآفرينان و  بود کارآفريني )که دقيقاهاي آموزش مورد درخواس
ارد(، دي و انساني را در پي دماتضييع منابع رفت و  نوبه خود هدرهاي آنان نبوده و بهتشكل

ضعف قواعد بازي و نهادهاي تنظيمي و قانوني دارد شه در  ساس. ري افزايش درون ،بر اين ا
ستند -يند کارآفرينيهاي فرآداد ضعيف ه سيار  شرايطي که قواعد بازي ب ثير اندکي ات -در 

ر چگونگي ارآفريني بايد بهاي توسعه کبر بهبود وضعيت کارآفريني دارد و تمرکز سياست
 .(645ص  ،2008)سابل،  کيفيت نهادها باشد يارتقا

يك -بدانيم دو ســطح(، کنش جمعي داراي 1931اگر بر اســاس رويكرد کامونز ) 
( براي هر يك از اين 2012چاونس ) -هاي دايرتشــكل ميماتســطح دولت و ســطح ديگر، 

سط. شودکارکردهاي متفاوتي قائل مي ،سطوح سطح کارکرد  و  هانمازساح پايين، يعني 
ــاد موجود در منافع  نهادهاي غيردولتي در ايجاد قواعد کاري موردپذيرش از طريق حل تض

ست و کارکر ضطرفين مبادله ا سطح دولتي، ايجاد  ديل براي اين قواعد و تب نت اجراييماد 
ستالجرا ماآن به قوانين الز سو اي 3البته نقش دولت در وحدت بخشي. ا منظور جام بهجاد ان
ني که اهداف ملي در ماز تاويژه در کشـــورهاي جهان ســـوم و منافع ملي به حفظ و ارتقاي
وع مجم در ماا ناپذير اســت،نشــده، ضــرورتي اجتناب ني نهادينهماهاي ســازقوانين و شــاکله

ه با كســاز برخوردار باشــند و نه آنهنگماوليت انجام امور تكميلي و هها بايد از مســئدولت
هاي ها و دغدغهن اقتصادي و نيازمنديخود ابتكار عمل را مستقل از عامالهاي ش ذهنيتپي

 . آنان در دست گيرند

                                                                                                                   
1- Institutional Structure  
2- Mental Model  
3- Unifying  
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مراتب کنش جمعي،  ســلســله دو ســطحتوان دريافت که کارکرد مل ميتابا اندکي 
ود اســـت، خ اگر به دنبال کارآفريني مولد در جامعه هســـتيم، الزم. مكمل يكديگر اســـت

هاي قانوني ي و ايجاد رويهســياســتگذار در ثيرگذار بر آنتاان کنشــگر ســاير کارآفرينان و
نين ت از چل پيروي و تبعيمامرتبط با آن، دخالت مستقيم داشته باشند که در اين حالت، احت

تنهايي وضـــع  مردان بهاز پيروي از قواعدي اســـت که دولت ترقوانيني به گفته کامونز، بيشـــ
ند و اغلب اين کنشمي قدرت به اي جمعيهکن تب  ندتر از کنش جمعي ســـازوکار مرا م

سي ست سيا سطه قوانيني که خود طي  چراکه افراد به (649ص  ،1931)کامونز،  دولت ا وا
اند، محدود و مقيد شـــان به توافق دســـت يافتهدر موردرا شـــكل داده و  آنها ،کنش جمعي

قين ي هاجرايي پيدا نكند، بنت مااگر اين قواعد، توسط کنش جمعي دولت، ض ماا. شوندمي
ن که يكي از طرفين، شرايط را به نفع خود نداند ماشرايط، پايدار نخواهد بود و هر ز در همه

ــرباز زده و به  ــتري براي وي جويانهرانت هايفعاليتاز اجراي تعهد خود س اي که منافع بيش
 . ، روي خواهد آوردبردارددر 

ـــكلکانال کنش جمعي عامال که قوانين حاکم ازصـــورتي همچنين در  هاين و تش
ان دولتي، مدارد و تنها از طريق کنش جمعي ســياســتمرتبط با کارآفريني گذر نكرده باشــ

ـــد، شـــكل تر از کنش ي، ضـــعيف(، اين نوع کنش جمع1931نظر کامونز ) بنا برگرفته باش
کارآفريني با  عامالن مرتبط  هد بود جمعي خود  لت، از. خوا حا جايي در اين  ه خود کآن

ــكل ــتهکارآفرينان در ش ــميني براي پذيرش قواني اند،گيري قواعد بازي، نقش نداش ن و تض
سويه و يز ميان کنش جمعي يكمان تمااين ه. اجراي آن توسط آنان وجود نخواهد داشت

 . کيد داشتتادوسويه است که کامونز بر آن 
نهادهاي  گيريشكل سازنهزمي تواندتوأم دو سطح کنش جمعي، مي بنابراين کاربرد

ند جاد و ح قدرتم يتمادر اي عال ناب از ف لد و اجت کارآفريني مو نهيت از  نا کارآفري  هاي 
 ،تنهاييبهاين در حالي اســـت که کاربرد هر يك از اين ســـطوح . غيرمولد و مخرب شـــود

 . دهدمولد را افزايش ميسودهاي هنگفت از مسيرهاي غير جويي و کسبيل به رانتمات
صل سعه تئوري تلفيقي با ترکيب ديدگاه بامول و تئوري تالش ا ضر تو ي پژوهش حا

سير شكل ويژه هاي اقتصادي مولد بهگيري نهادهاي حامي فعاليتکنش جمعي کامونز در م
ــت ــدن کنش جمعي به فعاليت1)نمودار. کارآفريني مولد بوده اس هاي ( چگونگي منتهي ش

 . دهدمي ادي را نشانس تئوري تلفيقي پيشنهکارآفريني مولد بر اسا
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 تئوری تلفیقی پژوهش؛ جایگاه کنش جمعی در توسعه کارآفرینی مولد -(1نمودار)

 
 

ـــه رابطه اجت ـــت؛ ماطور ضـــمني در ت عي بهمابه باور کامونز س م مبادالت نهفته اس
 ماا ان خواهد شد،کنشگر منابع موجب وقوع تضاد منافع کميابي. 3و نظم 2، وابستگي1تضاد

ست ضاددرک واب شگر ،4گي منافع مت اگر نقش . ان را ترغيب به کنش جمعي خواهد کردکن
درون  هنگي ازماچند متضــاد( وابســته و ايجاد ه گري براي يافتن منافع )هريانجيمدولت را 
سازي براي حل تعارضات و قانونرا  ره جمعيبدانيم و کنش جمعي نيز زمينه مذاک 5تضادها
مد هفراهم  يا عاماليانجيمفزايي ماســــازد، پ لت و کنش جمعي  ن اقتصــــادي و گري دو

                                                                                                                   
1- Conflict 
2- Dependence 

ــياري از  ــتهالبته خود کامونز در بس نام  Mutialityيا  Mutual Dependence ترکامليش از اين واژه با عنوان هانوش
ــاد يم ــتگي متقابل در منافع متض ــان دهد وجود وابس ــلبرد تا نش ــت که آنان را به کنش جمعي ترغيب ياص ترين عاملي اس
سوي کنش ،کنديم ستگي متقابل منافع از  شود، کنشبنابراين تا زماني که اين واب صادي درک ن جمعي  گران و عامالن اقت

 . ندکاز اين رو دولت نقش اصلي را در آشكارسازي منافع متقابل وابسته طرفين مبادله ايفا مي .محقق نخواهد شد

3- Order 
4- Dependence of conflicting interests  
5- Harmony out of conflicts 
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ـــكلمان ين توافق طرف گيري و تدوين قواعد و مقررات مورديندگان آنان با دولت موجب ش
ـــد را از  آنهاهاي فردي، ضـــمن کنترل کنش ،زعم خود کامونزقواعدي که به. خواهد ش

ساير ر ساختهاجبار، زور، ارعاب، تبعيض و رقابت ناعادالنه  ان نشگرک هايو توانايي قبا رها 
سترش مي ،از اين قادر به انجام آن بودندپيش  را فراتر ازآنچه سط و گ ضماه. دهدب ايي ن ف

ـــاي هجاي مقابله نيروها و انرژي که به هنگي براي ماهاي مردمي و کارگزاران ديگر، فض
 . دسازمي ي منافع ملي در رقابت با دنياي خارج را فراهمتاخلق و نوآوري در راس
ــكل، کارکرد واقعي خود در تدوين و تنظيم قوانين ماکنش جمعي ز ني به بهترين ش

سلهتوافق طرفين مبادله را محقق مي و قواعد مورد سل ضر در  سطح حا اتب مر سازد که دو 
 ،مثالوانعنبه. هاي قانوني را ايفا کنندد رويهکنش جمعي نقش مكملي خود در فرآيند ايجا

ــطح، نمي تنها در بروز کنش جمعي در حوزه کارآفريني، ــاز تواند زمينهيكي از اين دو س س
شودگيري نهادهاي حامي کارآشكل سطح کارکرد ، فريني مولد  چراکه هر يك از اين دو 

 . دارند ،مخصوص به خود
ـــكل ـــطح کارآفرينان و تش  ، ايجاد قواعد کاري موردآنهاهاي مرتبط با کارکرد س

 رد ســطح دولت،در منافع طرفين مبادله اســت و کارک از طريق حل تضــاد موجود پذيرش
بنابراين کنش . استالجرا امبراي اين قواعد و تبديل آن به قوانين الز نت اجراييماايجاد ض

سطح کارآفرينان نمي ني وهاي قانبه رويه تواند بدون دخالت کنش جمعي دولتجمعي در 
 ر جا منافع بيشــتري از طريق رانت بههنتيجه افراد،  و در نت اجرايي تبديل شــودماداراي ضــ

ـــت آورند کنند و تضـــميني براي اجراي تعهدات، وجود نخواهد يل پيدا ميمابه آن ت دس
 . بروز کارآفريني غيرمولد را فراهم خواهد ساختت ماداشت؛ شرايطي که مقد

با  و بدون همراه شـدن تنهاييبه دولتي مدارانسـياسـتکنش جمعي  کهوقتيهمچنين 
ـــو بکنش جمع  پيوندد در اينمي وقوعهي کارآفرينان يا به باور کامونز کنش جمعي يك س

ضع حالت ست  شده تعلق کارآفرينان به قواعد و قوانين و شت و بديهي ا خاطر نخواهند دا
 کيد کردهاتبايد بر توافق جمعي  هم بازبنابراين . که پذيرش اين قوانين با چالش مواجه شود

شان شود که ن ماويژه پيشگابه آنهاهاي بخش خصوصي توسط خود امه فعاليتبرن و خاطرن
اقتصــادي و کارآفرينان تدوين  ناف و مشــارکت کامل خود عامالاصــن ها،و خبرگان گروه

صي تنهاو دولت بجاي تدوي شود ستقل از بخش خصو سئوليت ه ن قوانين م هنگي امبايد م
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نه در جهت تالش نا ـــادله و همرفع تضـــاد ميان طرفين مبهاي کارآفري ناف تاراس  عکردن م
 . عهده گيرد و نه چيز ديگرکارآفرينان با منافع ملي را بر

رف بر ســطح انتزاعي صــ کيدتاهاي مطرح شــده و عدم به منظور فهم بهتر از بحث
 تدوين قواعد و اي از جايگاه کنش جمعي دردر ادامه به نمونه کامونز جمعي تئوري کنش

 . شودمي قتصادي و کارآفريني در ايران پرداختهاهاي مقررات حاکم بر فعاليت
 

 مصداق کاربرد کنش جمعی در فضای اقتصاد ایران -4-4

پرداخته شـــد، تئوري بامول بر اين فرض کليدي مبتني اســـت که  آننطور که پيشـــتر بهماه
ـــيرهاي متفاوتي بهکارآفرينان، تالش گاه به  هاگيرند و اين تالشكار مياي خود را در مس

 . يابدرهاي غيرمولد و يا حتي مخرب سوق ميمسي
بامولبه  ياري از گيري راهكارب ،زعم خود  ـــ كارهاي غيرقانوني براي دور زدن بس

 آنهامله ج هاي کارآفرينانه نامولد هســـتند که ازهايي از فعاليتنمونه ،وپاگيرقوانين دســـت
ـــاره کرد «لياتيمافرار »توان به مي ـــكلمد زيانترين پيااقدامي که مهم ؛اش گيري بار آن ش

 . خواهد بود 2اقتصاد زيرزميني ،يا به بيان بهتر 1اقتصاد غيررسمي
بار قوانين و مقررات و پيچيدگي  هاافزايش  يا نرخ آن نه و  نابهي باال و   ياتلماهاي 

شمي و همكاران، ؛ خواجوي 1388 ؛ قنبري و موسوي،1387ديقي، ص ؛ نادران و1386 )ابري
ـــت ( از مهم1394، ؛ پيرايي و رجايي1391 مين خاکي،؛ ا1390و همكاران، ترين داليلي اس

ـــادي و کارآفرينان براي روي آوردن به فعاليت هاي که موجب افزايش انگيزه فعاالن اقتص
 . اقتصادي زيرزميني خواهد بود

 شودمي لياتيمام براي فرار هاي الزتوان استنباط کرد آنچه موجب گسترش زمينهمي
 . انجامدهاي اقتصادي غيررسمي و زيرزميني ميشتر فعاليتبه توسعه بي

به اينكه  لياتي دولت ماتوجه درآمدهاي  لياتي موجب کاهش قابلمافرار باتوجه 
زند که ورلياتي مبادرت ميماهاي ها براي جبران اين کمبود به باال بردن نرخدولت ،شودمي

ستمرار فعاليت اين اقدام نيز نه شدهاتنها باعث ا سمي موجود خواهد   )امين خاکي، ي غيرر
 نهاآل فشار به کارآفرينان و فعاالن اقتصادي بخش رسمي، زمينه گرايش ما( بلكه با اع1391

                                                                                                                   
1- Informal Economy  
2- Underground Economy  
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ـــمي و بهبه فعاليت ـــديد فعاليتهاي غيررس ـــمي و غيرقانوني را فراهم تبع تش هاي غيررس
 . سازدمي

صاد زيرزميني در ايران سب حجم اقت ثيرگذار تاجمله عوامل کليدي  زا و 1باال بوده تان
ناکارآمدي نظام  ـــرايط  ـــور )امين خاکي،مابر اين ش ( و قوانين و مقررات 1391لياتي کش

 . است (1387ديقي،ص )نادران و
شاخ  جهاني پرداخت  ساس  سال  189، ايران از ميان 2لياتمابر ا  0142کشور در 

ــت قرار گرفته 139در جايگاه  ــت که اين  ،اس ــال  96رتبه از اين در حالي اس به  1385در س
حتي رتبه ايران در ميان کشــورهاي منطقه نيز مطلوب . تنزل يافته اســت 1392در ســال  139

ست  سطوريبهني صر، ازبك شور م سه ک ستاکه ايران قبل از  را به خود 22ن جايگاه تان و پاک
 .(1385 هاي مجلس،گزارش مرکز پژوهش) اختصاص داده است

هاي لياتي کشور در برنامهماشده براي اصالح و بهبود نظام  مهاي انجاتالش باوجود
با چالش نه  ـــعه چهارم و پنجم، هنوز در اين زمي ـــتيم که از ههاي متعددي روبتوس رو هس

 ليات نســبت به توليد ناخال  داخلي، نســبتماتوان به ســهم پايين ترين تبعات آن ميمهم
ور و ليات به بودجه عمومي کشمابودن نسبت  هاي جاري دولت، پايينليات به هزينهماپايين 

ــهم درآمدهاي در نهايت  ــد هفت )حدود  لياتي دولتماناچيز بودن س ــاره GDPدرص ( اش
 .(1392)عسكري، کرد

ـــتماقوانين و مقررات  ،لياتي کارآمدماجمله ارکان کليدي يك نظام  از  .لياتي اس
اشي نين و مقررات از دو چالش کليدي ويژه در ارتباط با قوانلياتي کشور بهماناکارآمدي نظام 

صادي با انبوهي از مقررات در نظام ؛ شودمي ستنمانخست آنكه فعاالن اقت د که لياتي مواجه ه
ــتند اغلب تكراري، متناقض و ــازگار هس ــالح مكرر هاي قانونرويه. ناس گذاري پراکنده و اص

اصـــالح  توان بهمي ،عنوان مثالبه. زنندقوانين و مقررات نيز به اين پيچيدگي و ابهام دامن مي

                                                                                                                   
 1353درصد در سال  7از ت، يعني درصد رشد داشته اس 5/31، 1392ا ت 1353 يدر بازه زمان يرزمينياندازه اقتصاد ز -1
 .(1394 يي،و رجا يرايي)پرسيده است  1392درصد در  5/38تا 
  آنهاکه يكي از  فرعي تشــكيل شــده شــاخ  يرز 10يك شــاخ  کالن اقتصــادي از  عنوانبه وکارکســبفضــاي  -2
ست.  «پرداخت ماليات» سه معيار محا ساس  شاخ  بر ا سبه و تعيين اين  تعداد پرداخت ماليات  دفعات و -1شود: يما

شده -2، روش پرداخت و دفعات پرداخت. شده پرداختها، عوارض ياتمالکل تعداد  :شامل صرف  ساعات  زمان  (
ــاعات  ــده ثبتکاري(، س ــال براي پرداخت  ش ــامل کل مجموعه مبل   -3. هاياتمالدر س ها، ياتمالنرخ کل ماليات، ش

 (.1390پور و همكاران،)فيض به صورت درصدي از سود هاشرکتو کسورات قانوني قابل پرداخت توسط  اهپرداخت



 23کنش جمعي؛ مكانيزمي در مسير توسعه کارآفریني مولد      

 

 

 

 

 

 ساله و يا در برخي هر تقريبا 1394 تا 1357انون از سال اين ق ؛اشاره کرد يات مستقيملماقوانين 
 به يك ســال بيش ازهمچنين . مورد اصــالح و بازنگري قرار گرفته اســت 1چندين بار هاســال

ست که صالح  ا ستقيملياتماقانون ا سيد و در  2هاي م صويب ر سياري از  ،بند 60قالب به ت ب
ر قوانين حتي ســـاي. هاي مســـتقيم را دســـتخوش تايير کردلياتمامفاد قانوني مربوط به قانون 

ساير انواع ما اند و اين دفعات موضوع قانونگذاري قرار گرفتهها نيز بهلياتمالياتي در ارتباط با 
هاي جمله قوانين برنامه زلياتي نبوده و ســاير قوانين کشــور امااصــالحات منحصــر به قوانين 

 ،يلمالي دولت، قانون توســعه ابزارها و نهادهاي مامقررات بخشــي مقررات و توســعه، قوانين 
 . اندلياتي شدهماها، متعرض قوانين قانون هدفمندي يارانه

ـــت آيين ـــال ماهاي نامهها و بخشنامهنگاهي به فهرس  تا 1390لياتي که از ابتداي س
شده 1391ه ماابتداي مرداد ست که در اين بازه زابالغ  نامه آيين 112ني مااند حاکي از آن ا
ــنامه  وز ر طور متوســط هر پنجآن معناســت که بهاند که اين امر بهاتي ابالغ شــدهليماو بخش
 .(2: 1394هاي مجلس،)گزارش مرکز پژوهش ادر شده استص نامه و بخشنامهيك آيين

ود هايي اســت که بر خبلكه هزينه ،تانين و مقرراکليدي نه تعداد قومســاله در اينجا 
ــو و بر فعاالن اقتصــاددولت از يك ــوي ديگر تحميل ميس ــودي از س ترين پيامدهاي مهم. ش

شرايط را مي شواري برنامهمنفي اين  شرايط متاير پيشتوان د پذير و به نابينيريزي در پرتو 
صميمآن تبع  شواري ت صادي و اد سفزايش هزينهگيري براي فعاالن اقت در . تهاي مبادله دان

ــرايطي چگونه مي ــرعت خود را با اين چنين ش ــت به س ــادي انتظار داش توان از فعاالن اقتص
ـــاالنه که حتي و از قوانيني که نه به کرد هنگماحجم باالي تايير ه و  هانهماصـــورت س
شرايطي گرايش کارآفرينان. تبعيت کنند ،کنندهفتگي تايير مي هاي ه فعاليتب آيا در چنين 

ــمي براي گريز از تعدد و پيچيدگي قو انين و مقررات محتمل نخواهد بود  حتي اگر غيررس
ها ي به تحليل اين شـــرايط بپردازيم، افراد و بنگاهگيري عقاليدر چارچوب فرآيند تصـــميم
شرايط پ آنهاهاي مورد انتظار هاي قانوني را با هزينهمنافع مورد انتظار از فعاليت گفته شيدر 

. کننده ميسهاي غيرقانوني مقايمقايسه کرده و منافع خال  آن را با منافع حضور در فعاليت
  .هاي غيرقانوني انتخاب خواهد شدگزينه دوم، حضور در فعاليت در حالت فزوني منافع

                                                                                                                   
 ، دو1376، سه بار در سال 1372بار در سال  ، دو1366بار در سال سه ، 1363بار در سال  ، دو1359بار در سال  دو -1

 .(2: 1394ي مجلس،هاپژوهشارش مرکز )گز 1394بار در سال  و دو 1391بار در سال  ، دو1388بار در سال 

 . تصويب شد 31/4/1394در مورخ   - 2
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لشــعاع قرار داده اســت به تاحد زيادي تح تاچالش دوم که چالش نخســت را نيز  ماا
ي تدوين قوانين و مقررات جديد يا اصـــالح و بازنگري قوانين تادر راســـســـازوکار دولت 
ند ي، بهتر اســت به فرآهابراي روشــن شــدن اين کاســتي. مربوط اســت آنهاموجود و اجراي 

دولت با توجه به عدم موفقيت در . افزوده بپردازيمليات بر ارزشماتدوين و اجراي قانون 
ـــعه چهارم و پنجمامهلياتي بر مبناي برنماتحقق درآمدهاي  ميز تاو تجربه موفقي 1هاي توس

ــورها و مزاياي آنليات بر ارزشماقانون  ــاير کش هاي )گزارش مرکز پژوهش 2افزوده در س
صويب و اجراي اين قانون در نظام 1384 مجلس، شوما( در جهت ت  اجراي. ر برآمدلياتي ک

شد، 1387اين قانون از مهر  سال اخير  ماا آغاز  حاکي از عدم موفقيت دولت در تجربه چند 
 . اجراي کامل اين قانون بوده است

افزوده بالفاصــله پس از تصــويب آن و عدم ليات بر ارزشمااجراي بالدرنگ قانون  
ـــاختتا ـــازمين زيرس ـــط س هن مجري و عدم آگاهي افراد جامعه بماهاي اجرايي آن توس

 ضاتي از سوي برخي اصناف،خصوص فعاالن اقتصادي از محتواي قانون، موجب بروز اعترا
( و حتي 1390فرد و همكاران،)دانش 3ن اقتصـــادي شـــدادرکنندگان و فعاالصـــ ها،اتحاديه

وفصل نشده و در برخي موارد شده توسط برخي از اصناف حل هاي مطرحبخشي از چالش
 .(1393)محمودي و همكاران، اين مسائل منجر به تعطيلي و يا اعتصاب برخي از اصناف شد

ليل اعتراض بسياري از فعاالن اين بود که آنان در انجام تكاليف قانوني خود دچار ضعف، د

                                                                                                                   
تبارات ين کامل اعماتي درصدد بود تا شرايط ابودجهدولت در برنامه چهارم توسعه با هدف برقراري انضباط مالي و  -1

راســتا در تالش بود نســبت  دولت از طريق درآمدهاي مالياتي و غيرنفتي را فراهم آورد و در برنامه پنجم هم در همين
ساند  10هاي مالياتي به يهپاماليات به توليد ناخال  داخلي را با گسترش  ستا اجراي کامل قانون . درصد بر در همين را

يات بر  به  افزودهارزشمال کار قرار گرفت 8و افزايش آن  ـــتور  مه پنجم در دس نا يان بر پا تا  )فيض پور و  درصــــد 
 .(1390همكاران،

صاد سري بودجه دولت، ظرفيت درآمدي قابلکاهش ک -2 سايي بخش اقت شنا سترش پايه مالياتي، کمك به  توجه، گ
 نترلي. ي، خودکزيرزميني و مشمول کردن آنها، ايجاد تعادل بخشي در توليد ناخال  داخلي، جلوگيري از فرار ماليات

ــوي صــنف طال و  هامقاومتتوان به يم جمله از -3 ــاتي از س ــانجواهو اعتراض ــاره کرد رفروش به باور فعاالن اين . اش
شكالت  هادغدغهبا توجه به برخي  افزودهارزشقانون ماليات بر  ،صنف . کرديم شد يا بايد تاييريمنبايد اجرا  آنهاو م

 وکارکســبرکود تورمي  در نهايتيدوفروش و خرو آثار تورمي آن در بازار  افزودهارزشمحاســبه تجمعي ماليات بر 
ي سهم باالي معامالت درون صنفي، نحوه ثبت سنتي معامالت آنان در مبادالت درون کارالعملحقاين صنف،  فعاالن

ده ي اين صنف ذکر شهادغدغهين ترمهمي فعاالن صنف از جزئيات آن اطالعکمصنفي، پيچيدگي در اجراي قانون و 
 (.1393دي و همكاران،)محمو است
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ي الزم دگمام مؤديان با هر سطح و اندازه اقتصادي، آمات ند واطالعي و ابهام بوديا بياشتباه 
ـــت نداش قانون وجود  عد اجرايي  پذيرش قوا هاي مجلس، پژوهش)گزارش مرکز  ندبراي 

1394 :1). 
 ماا درصــد تعيين شــد، 3ليات و عوارض موضــوع قانون در ســال تصــويب مانرخ 

ساليانه  تالش دولت براي ي ي اجراهاسال ليات بر ارزش درمادرصدي نرخ يك افزايش 
به عه  ـــ مه پنجم توس نا هداف از پيش تعيين قانون بر يكي ديگر از  ،شــــده منظور تحقق ا

ــبهاي اين قانون چالش ــريع منابع انون محملي براي واقع اين ق در. آمدر ميماش افزايش س
درصد  8به  1393ليات در سال مانرخ اين  با اين تصميم عمال. آمدر ميماشبودجه دولت ب

سال  شد 9معادل  1394و در  صد تعيين  اين در حالي بود که هنوز زنجيره اجراي اين . در
ـــرف ـــده  کننده نهايي تكميلقانون از واردکننده يا توليدکننده به مص نتيجه  رد بود ونش

هاي اقتصادي در برابر گسترش دامنه اجرايي اين قانون افزايش يافت مت برخي گروهومقا
 . و تشديد شد

يعني قانوني با يك نرخ عمومي  ،نرخيعنوان يك قانون تك همچنين اين قانون به 
کاالها و خدبراي بخش عدد  به اجرا درآمدماهاي مت ـــمول  که چ ،ت مش اي نين رويهچرا

 )گزارش رفتر ميماليات براي دولت بشــمااجرايي نظام ترين شــيوه ترين و ســهلهزينهمک
 .(1: 1394هاي مجلس،مرکز پژوهش

ـــاليانه نرخ  مجموع داليلي از در وده افزليات بر ارزشماجمله تالش براي افزايش س
ي و فزارتاهاي ســـخابهام در اجراي قانون، نبود زيرســـاخت ،يشـــي آنمادر دوره اجراي آز

سترش دامنه اجراي قانونفزاري، مقاومت برخي گروهمانر صادي در مقابل گ شار اقت  ،هاي ف
ـــاني جامع درباره جوانب و الزاعدم اطالع ـــمول و تكاليف مؤديان، عدم مارس ت و دامنه ش

ــاني بهاطالع ــادي رس ــائل فني و فوايد و آثار اين قانون در نظام اقتص موقع در خصــوص مس
کيد بر اتن و مجريان و يكي در اجراي قانون از سوي مسئوالکتتانشيني ن( موجب عقبما)ه

ساس برخي متايرها و مطابق مفاد مواد اجراي مرحله هاي لياتماقانون  96و  95اي قانون بر ا
سال  هشتو پس از  1394پايان سال  تادر نهايت  .(1390فرد و همكاران،)دانش مستقيم شد

ـــخ  حقيقي و حقوقي به 524471ود از آغاز اجراي اين قانون، حد عنوان مؤدي قانون  ش
هاي )گزارش مرکز پژوهش اندنام کردهافزوده طي مراحل گوناگون ثبتليات بر ارزشما

 .(1: 1394مجلس،
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شي که در اينجا مطرح مي س ست که آيا بهتر نبود دولت بهپر بتكار جاي اشود اين ا
صويب و اجراي قانون  شي در بازه زمازصورت آفوق بهعمل يكجانبه در خصوص ت ني امي

ـــادي که مخاطب ماهيت، جوانب و الزامادر مورد  مدتطوالني ت اين قانون با فعاالن اقتص
ـــت توپرداخت  اقدامي که مياصـــلي آن بودند به مذاکره مي ـــياري از از وقآن اس وع بس

يري پيشگاي آن دن اجرتاهاي گسترده و يا به تعويق افازجمله مقاومت ها پس از اجراچالش
ويژه در ارتباط ن اجراي آن بهماتوجه بر دولت از ز هاي قابلو موجبات تحميل هزينه کند

 . با اقناع و توجيه عامالن اقتصادي در پذيرش و رعايت قانون فوق را از ميان بردارد
ست سيا ست قوانين و  شد تاها بديهي ا ست خود کارآفرينان نبا اي يجهنت ،مورد خوا

ــت ــكس ــتدر جز ش ــتقيم آنان در تدوين قوانين و  ،از همين رو. بر نخواهد داش دخالت مس
 اتزعم کامونز ضـــرورت دارد کنش جمعي به در قالب مذاکره جمعي نهفته در پسها رويه

شودامكان تدوين و اجراي قواعد موردتوافق طرف شكل ممكن فراهم  کارايي  .ين به بهترين 
دي گيري قواعن کنش جمعي محقق خواهد شد و شكلواسطه همكاري ناشي از چني تنها به

ـــط  ،هاي فرديکه در عين کنترل کنش ن تريمهم را فراهم کند، آنهاموجبات آزادي و بس
 . پيامد چنين همكاري خواهد بود

ـــادي را طرفين مبادله نان و عامالن اقتص بدانيم که عامل اگر دولت و کارآفري اي 
ـــت درصـــدد حدا امل ده و علياتي بومالياتي خود به اتكا نظام امدرآمدهاي  کثر کردننخس

به يكديگر  ماا ،ظاهر متعارض ســود خود اســت، اين منافع به دوم درصــدد حداکثر کردن
ر اتتوافق طرفين و حاکم بر رف هاي موردمگر با اســتخراج رويه ،وابســته محقق نخواهند شــد

 . داندواسطه کنش جمعي ميبه 1را دستيابي به نظم از درون تضادها آنان؛ آنچه کامونز آن
د بايد با کنناقتصــادي در آن فعاليت مي گرانکنشــر نهادي که کارآفرينان و تااخســ

 اصـــلي که ؛هاي ذهني آنان مطابقت داشـــته باشـــدها و مدلها، ديدگاهها، خواســـتهدغدغه
ست سيا سهيم کگذاري يكضرورت تايير رويه دولت از قانونگذاري و  سمت  ردن سويه به 

کننده مبادالت و تعامالت هاي تسهيلو سياست هااعد، رويهاالنه کارآفرينان در تدوين قوفع
شور لياتي بلكه در نظام حقوقي کمادر نظام  کارايي قوانين و مقررات نه تنها. طلبدآنها را مي

 . اي استمنوط به در پيش گرفتن چنين رويه

                                                                                                                   
1- Order out of Conflict  
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ه نابرابري در ب بلندمدتويه در گذاري يكســياســتســي و گذارنقانودر پيش گرفتن رويه 
سو و پرهزينه صادي از يكتصويب قوانين خواهد انجاميد؛ نابرابري که مقاومت بيشتر فعاالن اقت

صويند اجراي قوانين بودن فرآ سوي ديگر را به دنبال خواهد داشـت يبت  .شده براي دولت از 
در تدوين قوانين و دســـتيابي به کامونز به برابري قدرت  زعم بهتالش براي اتكا به کنش جمعي 

مدهاي برد يا عد مابرد براي ت -پ طب اين قوا مد،يمم طرفين مخا جا چند اين برابري در  هر ان
  .و مستمر خواهد بود بلندمدتيندي كننده و نيازمند توسل به فرآبسيار ش مدتهتاکو

ــتيابي به قدرت برابر در  ــرايطي خواهد انجاميد ک بلندمدتتالش براي دس در  هبه ش
ار و اجب واســـطه بهفعاالن اقتصـــادي و کارآفرينان نه  شـــوديمبهترين شـــكل خود موجب 

ــند که خود در تدوين  ،ارعاب ــكلي خودجوش در پي تبعيت از قواعدي باش  نهاآبلكه به ش
شارکت فعال  شتهم ستع هاتالشزمينه تخصي   بلندمدتشرايطي که در  ؛انددا دادهاي و ا
 . سازديمفراهم  ،کنديمکه بامول مطرح  آنگونههاي مولد را يتفعالکارآفرينانه به 

 

 گیریبندی و نتیجهجمع -5
حول اهميت و جايگاه چارچوب نهادي و  هدف آزمون تئوري بامول هاي متعددي باپژوهش

ييد تايجي حاکي از تاوجود ن و با 1اندورت گرفتهصـــ قواعد بازي در تقويت کارآفريني مولد
نه ميتتحقق فعال نكارناپذير نهادها و قواعد حاکم برثير اتاتئوري و  نا  به ولدهاي کارآفري

ـــعه  اتكايي با توان گفت هنوز پژوهش قابلت ميجرأ منظور بهبود  ي بهمكانيزمهدف توس
 . ه استانجام نگرفت ،زننددست به اقدام مي آنهاکيفيت نهادهايي که کارآفرينان در چارچوب 

در  يمكانيزميك گام فراتر نهاده و به توســعه  تاديم در پژوهش حاضــر بر آن شــ
نچه بامول از آن با آ تاتقويت کارآفريني مولد همراس آن تبعکيفيت نهادي و به يمسير ارتقا
س. بپردازيم ،گويدسخن مي ي مكانيزمعنوان  کنش جمعي کامونز را به ،ي اين هدفتادر را

كل هاي جمعي، شب که نهادها از طريق کنشترتي اينبه . در مسير نهادسازي معرفي کرديم
کنش جمعي قواعد موردتوافق ميان طرفين  نهفته در پسواســـطه مذاکره جمعي  گرفته و به

ـــكل خو ـــده و به اجرا درميمبادله به بهترين ش بنابراين  .(1950)کامونز،  آيندد تدوين ش

                                                                                                                   
1- Bowen and Clercq, 2008; Sobel, 2008; Harbi and Anderson, 2010; Bosma, Sten 
and Wennekers, 2013; Stenholm, Acs and Wuebker, 2013 
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بهمي كانيزمعنوان  توان از کنش جمعي  كلم ـــ جاد و ش يه گيريي براي اي  هاي موردرو
 . کرد تواند شكل قانوني هم به خود بگيرد، يادپذيرش همگان که مي

بامول اگر باور  يت کنش ،به  هادي نقش مهمي در هدا بات ن ـــرايط و ترتي  هايش
ـــمت فعاليت گر آنچه ا کنند وهاي مولد، غيرمولد و يا حتي مخرب ايفا ميکارآفرينانه به س

سايرين ميايگيري و وقوع يكي از شكل باعث س بهشود ن حاالت بيش از  ته به شدت واب
 توان بهترين راهكار درکنش جمعي را مي ،اســت -قواعد بازي –يج در اقتصــاد تار نتاســاخ

ـــتند،  ـــعه قواعد و نهادهايي که موجب تحقق کارآفريني مولد مدنظر بامول هس ـــير توس مس
 . معرفي کرد

ــداگر براي تق کنش جمعي خود  از ويــت نهــادهــاي محرک کــارآفريني مول
نش جمعي ثمربخش بودن اين ک ،کنيمن مرتبط با کارآفريني استفاده ميکارآفرينان و عامال

ـــويهو به بيان ب وط به تكميل آن با کنش جمعي دولتمن ـــل به کنش جمعي دو س  هتر توس
عامالن  شــده توســطمنظور تضــمين اجراي قواعد پذيرفتهدارد به گونه که کامونز بيان ميآن

 . ادي استاقتص
کنيم پژوهش حاضر با تلفيق دو رويكرد تئوريك کارآفريني مولد بامول کيد ميتا

صاديقو کنش جمعي کامونز در پي ارائه الگويي بود ست که امكان تحليل م شب ه ا ر در ماي
يان به ب. ويژه حوزه اقتصــادي را فراهم آورددر فضــاي مبادالت و تعامالت انســاني به جريان
ــتورالعمل نبودهدر اينج ،بهتر ــتورالعملا در پي ارائه يك دس ــل دس ــريح مفص ها و ايم و تش

ستي مبتني بر اين الگو بهتوصيه سيا اي جداگانه يران به پژوهشويژه در فضاي اقتصاد اهاي 
 . نياز دارد
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