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 چکیده
عصرجهاني تحلیلکارآفرينيروستاييدر هدفبررسيو با رويکردیکیفيو با پژوهشحاضر

20هایعمیقبودهاست.برایاينمنظورمصاحبهباانجامهاآوریدادهشدنانجامشدهاست.جمع

کارآفرينان از استنفر در بخشکشاورزی کارشناسان و متولیان روش، از استفاده با همدان ان

گیریهدفمندازنوعنظریوباحداکثرتنوعونوسانانتخابشدند.روشپژوهشبراساسنمونه
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هاييوبراساسمؤلفهدرحیطهاقتصادطورکلافرادموردمصاحبه،کارآفرينيوجهانيشدنرابه

بهره سود، رقابت، خصوصيهمچون، وری، و مياوریفنسازی تحلیل و گفتمانکنندتعريف .
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 مقدمه
 دالوری، و نژاد زرگری و )مفتخری بسیاری نظر و1388در شرايط از برآمده توسعه ،)

بههاييبايدمنظورپرهیزازچنینارزشاستبنابراينبهکشورهایغربيهایتاريخيارزش

(در1985و1984)1(.آرتورواسکوبار1997،2005توسعهديدیگفتمانيداشت)اسکوبار،

گفتمان3شکافيهایمیشلکوکوبهکالبدومتأثرازديدگاه2قالبمکتبپساساختارگرايي

پردازدکهایبهانتقادوتحلیلآنشرايطيميتوسعهوضمنتحلیلمحتوایاسنادتوسعه

اکنونساختهاست.هم6وپذيرفتني5،باارزش4یکشورهایجهانسوممعنادارتوسعهرابرا

(؛دورانيکهدر2006؛فريدمن،2005يادکرد)اسکوبار،7توانازآغازدورانپساتوسعهمي

؛جهانيکهدرآنديگرميیروبرو9جایتوسعهبديلبه 8هاييبرایتوسعهجايگزين آنبا

يکپارچ توسعه، 10هگفتمان معنا، مذاکره11ييتک قابل بلکه نیست هژمونیک در12و ،

استفاده13اختیار قابل میان14و از و سوژه15کنشيبوده ميمیان حاصل پويا شود.های

ازتعاريفومفاهیم ادبیاتکارآفرينينیزبسیارگستردهوسرشار همچونمفهومتوسعه،

گوناگوناست.

؛2005؛نیکلسونواندرسون،2005دانینگ،؛2007همچونتوسعهبسیاری)فايول،

 2007برگالند، کپ، 2003؛ تورنتون، 1999؛ هافستد، نگاهي1980؛ کارآفرينينیز به  )

ويژگي از برخاسته نه آنرا ازيکگفتمانيداشتهو هایروانيکارآفرينانبلکهبرخاسته

ويژگي کبسترخاصبا فرهنگيويژهتلقيکردهو باهایاجتماعيو ارآفرينيروستاييرا

؛وساالووساال،2012؛هوتنن،2005؛گارزون،2007چندکارکردیدرکشاورزی)ويلسون،

وهم(هم2010 استکهسوميراستا کارآفرينيروستايييکيازبهترينراهبردها بینند.

،مهاجرتجلوگیریازتايي،ايجاداشتغالورفعبیکاری،توانددرجهتدرآمدزاييروسمي

وکارهایافزايشکیفیتزندگيوسطحرفاهدرجامعهروستايي،ايجادحسرقابتوکسب

ناآرامي از جلوگیری و آشوبجديد و ها )دابسون، شود واقع مؤثر اجتماعي ؛2005های

(.2005؛مکلوی،2004؛دوتا،2005؛مورفي،2004اولیجینومنزل،

                                                           
1 Arturo Escobar 
2 post-structuralism 
3 deconstruction 
4 meaningful 
5 valuable 
6 acceptable 
7 post-development 
8 alternatives for development 
9 alternative development 
10 monolithic 
11 univocal 
12 negotiable  
13 co-opted 
14 exploited 
15 interplay 
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میشپ پژوهش اين سرتاسر در ما نگاهفرض که است نظری مدعای اين بر تکي

هدفکليانسان عملياست. ممکنو ضروری، ايران، کارآفرينيروستاييدر شناختيبه

جنبهپژوهش تحلیل و بررسي تشکیلحاضر، عناصر و مختلف پديدههای هایدهنده

نیزپديدهجهاني روستاييو اينطريقپارهکارآفرينيکشاورزیو از ایازشدناستتا

هایموجوددراينخصوصبرطرفشود.ابهام



 توسعه روستایی و تغییر پارادایمی آن
مي يکراهبردتوانبهتوسعهروستاييرا عنوانيکمفهوم، يکپديده يا تعريفکرد.و

هایهاييکهجهتکاستنازپیامدهایمخربپروژهتوانآنرادرادامهتالشهمچنینمي

محیطيصورتپذيرفتهاست؛ارزيابيکرد.صوصدرابعاداجتماعيوزيستخایبهتوسعه

پديده و مفاهیم راستا، اين در همچون بومي»هايي «توسعه درون»، توسعه»،«زاتوسعه

قابلتشخیصاست.دربحثازتوسعهروستاييدوپارادايم«توسعهمحلي»و«پايینبهباال

نو  يعني توسعه، ادبیات در وابستگي1سازیمشهور 2و راهبردهايي قالب در را خود

اصالحساالرانهفن ساخته، متجلي راديکال و طلبانه )ازکیا، 1383اند :29) ديدگاه؛ در اما

(بانوعيديگرازتوسعه1998)استواوپراکاش،3افرادیهمچوناسکوباروگوستاووِاستوا

يمیمواجه بر نه کدستکه و روستايي جوامع وبودنتاسياي پويايي نوعي بر بلکه آن

ويژگيتأکیدینهادييتکثرگرا با و جنبشداشته دهقاني،هایهاييهمچون، روستاييو

اقداماتوکنشخودگرداني اختالطمردمهایمحلي، مقاومت، هستيزاد، هاهایفرهنگي،

اعتراض ساختارها، برابر دموکراسيدر لیبرالیسم، از گذار تعريفایو...ريشههایمردمي،

سخنمي شود.مي ديدگاهيپساساختارگرا از که مفاهیميهمچونوگويداسکوبار طرح

راتنهااقداميبرای«توسعههمهجانبهاجتماعاتروستايي»يا«توسعهروستايييکپارچه»

هایروستاييبهمنظورمديريتوکنترلهاوفرهنگدخالتويورشهمهجانبهبهمحیط

هاینويناجتماعيباخصلتي(.اوهمچنینبرظهورجنبش1391کند)وثوقي،نتلقيميآ

هويت،خیزشهاييهمچونکنشگراناجتماعي،بسیجدهقاني،ساختوبامؤلفه 4ريزومي

ونیزسبکزندگيدموکراتیکومشارکتيتأکیدميزنانهوقومي (.2005کند)اسکوبار،

ایتغییرپارادايميدگاهيپساساختارگراهاييهمچوناسکوبارباگونهتوانگفتکهازديمي

درادبیاتتوسعهروستاييمواجهیم.

 
 
 
 

                                                           
1 modernization 
2 dependency 
3 Gustavo Esteva 
4 rhizomic  
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:تغییرپارادايميدرتوسعهروستايي1تصوير



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع:نگارندگان

 

 شدن جهانی 
متضاداستبعضاًنیزدارایتعاريفمتعدد،گوناگونو1شدنهمچونتوسعه،مفهومجهاني

صورتيکهاجماعنظریبرسراينمفهومومعنایآنوالبتهانکارتأثیرواقعيآنبربه

 )اِشمیت، است ساخته ناممکن را معاصر شهرام1384زندگي ؛ )تارو،1385نیا، برخي .)

کنیماندکهبستهبهاينکهدرآنساشدنرابهبرجبابليتشبیهکرده(فرايندجهاني1386

جهاني»خواهدداشت.ما کنیمتعابیرگوناگونيبرایاهميایبهآننگياخیروازچهزاويه

«شدن «گستریجهان»، «جهانيسازی»، جملهمعادل«شدن ایسیاره»و هایفارسياز

(.يکيازوجوهافتراق1385نیا،گذاریاينپديدهبهکاررفتهاست)شهراماستکهبراینام

نظريهمهم سهمیان نگاه شدن جهاني شدناليهپردازان جهاني نخست، است. آن به ای

شرايطزمان«فرايند»همچونيک روندیکهخودجوشومطابقبا اثرگسترش يا ودر

جهانيسازیهمچونيکارتباطاتواطالعاتايجادمي دوم، بهمعنای«پروژه»شود. و

ربواصالتوانباشتسرمايهاست.ازاينمنظر،طرحغربيشدنوبرتریفرهنگلیبرالغ

تحمیلمي ايدئولوژیغربيرا نظامياستکه سطحکالن، ومهندسياجتماعيدر کند

آوردبارمي ایازامپريالیسمباهدفگسترشوجهانيکردناصالتسرمايهرابهمرحلهتازه

                                                           
1 globalization 

 هایتوسعهگزينجاي

کارآفرينيروستايي

محیطيهایزيستجنبش

هایزنانجنبش

خودمختاریمحلي

هایفرهنگياختالط

هایبوميومحليهويت

قلمروزدايي

 مطالعات پساتوسعه

 راهبرد تکنوکراتیک

و بزرگ مالکین تولید، افزايش

 مزارعبزرگخصوصي

 
طلبانه راهبرد اصالح  

اجتماعي، تغییر و افزايشتولید

م مزارعدهقانان توسط،

هاخانوادگيوتعاوني

 نظریه توسعه: نوگرایی

 راهبرد رادیکال

مجدد توزيع و اجتماعي تغییر

پاوقدرتودارايي،دهقانانخرده

کارگران،مزارعدولتي

 نظریه توسعه: وابستگی
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-)اطالعاتسیاسي ودرنهايتج193-194اقتصادی، «پديده»شدنهمچونيکهاني(؛

شدنایازآثارمنتشرهدربارهجهانيکهتلفیقيازدوبرداشتقبلياست.البتهبخشعمده

انتقادازآنيابه بهآثاریاختصاصداردکهدر خصوصدرمیاننويسندگاننسلسوم،

(.77-1385:78برخيازابعادآننوشتهشدهاست)شهرامنیا،



 ادبیات پژوهش مروری بر

ضمنتشريحطرح(1988)اسکوبار،قدرتوهويداييایباعنوانآرتورواسکوباردرمقاله

دهدکهچگونهطرحخصلتيجامعوفراگیرداشته،نشانمي1مليغذاوتغذيهدرکلمبیا

ایفراگسترازدانش،پیکرهسرمنشأشودوطيآنيکرشتهدانشگاهيجديدتأسیسمي

ميهایبيهبرنام سوم جهان نويندر نهادهای و يکشودپايان بر مشتمل مذکور طرح .

نامراهبرد وگونهکهبرکشاورزانخردهبود2توسعهيکپارچهروستاييبا ایازبهداشتپا

بههایغذاييتکیهداشتهاست.درقالباينطرح،جهاندهقانانکاربردی،تغذيهوبرنامه

توس هولناک حرفهصورتي نهادهای ط و ميسازمانشانيهاهيروای يابند. پژوهشاين

یگفتمانوساختارهایبرآمدهازآندرروابطمحسوسرگذاریتأثایاستازچگونگينمونه

میانمردموکنشگرانعرصهتوسعه.رويهوخطسیرتحلیليوموشکافيپساساختارگرايانه

(دنبالشدهاست.اودرپژوهشخويش2000)3گبرتوسطجاناُ.اُاسکوباردربابتوسعه

بااستفادهازابزارهایمفهوميپسامدرنیستيهمچونهمبستهقدرت/دانش/گفتماندرآثار

شالوده انديشهانتقادیهابرماس4شکنيدريدامیشلکوکو، بهايننتیجهرسیدهاست5و ،

 کارآفريني، مفهوم جنسیتزیآمضیتبعکه ت، دارای قوممحور، لحاظعیني به و مدار

هاودانشيیهفرضشدهاست.چنینمفهوموگفتمانيازکارآفريني،بسترايدئولوژيکيکنترل

اُگبربرناسازه همچونمرد6هاييدوتاييخامدربارهواقعیتکارآفرينيوکارآفريناناست.

هایروانيوويژگيبودنتیاقلدربرابرزن،مردانهدربرابرزنانه،دراقلیتبودندربرابرغیر

عواملاجتماعيتأکیدمي برابر فردیدر و به از تا سرکوبيکيازراندنهیحاشکند و

گفتمانهاقطب متون/ در روابطقدرتيکهیدوگانهتوسطقطبديگر و هایکارآفرينانه

مي شکل بیلمتعاقبآن فردريچ بردارد. پرده همکارانش)7گیرد؛ 2010و در پژوهش(

شکنيدريداومعنایمعناواشارهبهشالودهتفسیریکامالًخودشانضمناتخاذديدگاهي

ا لوی ديدگاه مي8وسستراز تأکید شیوه، به تفکر که خاصسببکنند بهای عمل ساز

گفتمانيشیوه چهارچوب خاصاست. معنايي9ای به گفتمان، يا متن در استفاده مورد

                                                           
1 NFNP 
2 integrated rural development 
3 John O. Ogbor 
4 Derrida’s deconstructionism 
5 Habermas’s critical theory 
6 binary opposites  
7 Frederic Bill 
8 Claude Lévi-Strauss 
9 discursive framework  
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اقتصادیبهرهببريم؛شکلميهاواژهمنتسبشدهوبه اگرازگفتمانيهنریيا بخشند؛

کنندکهتحلیلمحتوانويسندگاناشارهمي هنرمندانهيااقتصادیفکروعملخواهیمکرد.

ايننتیجهمي به را ما شکنيمتونکارآفرينانه شالوده و مثالرساندکه اصطالحبهطور

تخريبخالق» ب« حقیقت در شومپیتر کارآفريني معناستکه اين پديلزوماًه ایدههم

گریقراربگیرد.کارآفرينيازبسیاریجهاتتنهاجهانرامثبتنیستوبايدموردپرسش

لويیسنیکولسونتغییرمي بهبود. نه آندرسون1دهندو آلیستیر پژوهشي2005) 2و در )

دراينپژوهشازدامکردههایپنهانپديدهکارآفرينياقکیفيبهکشفمعانيواليه اند.

بهرهگرفته4گرايياجتماعيونیزساختن3چارچوبفراتحلیليگیدنزدرنظريهساختاريابي

هنريکبرگالند است. مي2006)5شده پژوهشياشاره در اصالتتجربه(، که زيستهکند

شدهخريبتگرااثباتشناختيکارآفرينيبهعلتسختگیریعلميودرقالبيکمعرفت

رهیافتپژوه ومارتین6پديدارشناختيهوسرلشگراندراينپژوهشاتخاذديدگاهاست.

7هايدگر است. کارآفريني تحلیل جهت مطرحپژوهشدر میانهای نوسان نوعي شده

بخشبودنآنراشاهديم.درالگویپارادايميهژمونیکبودنگفتمانکارآفرينيوآزادی

 در که نیز سرکوبگراسکوبار خصلت بر گرفته؛ شکل پساساختارگرا تحلیل نوعي قالب

پژوهشپیشدیتأکگفتمان در است. ميشده معتقديمکه ما سازوکاریکهرو، از توان

مي جوامعبهره افرادو بر جهتتوسعهجهتتحمیلخود برد)الگویپارادايمياسکوبار(

(2006(.دراينمعنا،مابافريدمن)2016یآناستفادهکرد)شهرکيوديگران،سازيخنث

برفاعلیتکنشگرانطيفراينديا ازنقدپساساختارگرایتوسعهموافقبودهو انتقاداو و

کنیم.تجربهزيستهکارآفرينيتأکیدمي
  

 شناسی پژوهش روش
 متفکرين)سوئدبرگ، بسیاریاز انتقاد خصوصکارآفرينيمورد ؛2000پژوهشکميدر

رينول 1991دز، پرين، و جنینگز قرا2005؛ پارادايم( استو گرفته تفسیریهایکیفير

های(درپژوهش2005شناسي)بارلومورگان،درجامعه8متأثرازماتريسبارلومورگان

نیزازنوعکیفي(.پژوهشحاضر2007یگاردواُلهوی،شود)نکارآفرينيبسیاراستفادهمي

جهتتحلیل9تحلیلمحتوافنهاوازعمیقجهتگردآوریدادهفنمصاحبهازاستکه

برایگردآوریدادههاآن مصاحبهاستفادهکردهاست. متخصصینيا ابزارمصاحبهبا از ها

پرسشباتوجهبهزمینه10(استفادهشد.درابتدا1385؛حريری،1391)فلیک،10خبره

                                                           
1 Louise Nicolson 
2 Alistaire R. Anderson 
3 structuration  
4 social construction  
5 Henrick Berglund 
6 Edmund Husserl 
7 Martin Heidegger 
8 Burrel and Morgan 
9 content analysis 
10 expert interview 
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صورتمصاحبه،به2نهايتوپسازانجامانتخابشدکهدرمندینظریپژوهشوعالقه

حساسیت مفاهیم حاوی کلي پرسش مصاحبهپنج راهنمای برگه قالب در و ،1برانگیز

پژوهشصورت اعتبارپذيری شد. مجدد مختلف 2بندی زوايای بررسي طريق صورت3از

ضبطبهتهیهمسیرنمایحسابرسيازطريق  4.برایافزايشقابلیتاطمینانپژوهشگرفت

گر،فهرستييازسویمصاحبههاادداشت،نوشتنيمصاحبه20ونگهداریفايلمربوطبه

برگهشوندگانمصاحبه نیز انجامشدو هایراهنمایمصاحبه 1385)حريری، برای72: .)

باهمتايانطيفرايندنظرتبادلازامکانيحتپژوهشتالششدتا5تقويتتأيیدپذيری

؛فلیک،1381بود)مارشال،6گیریازنوعهدفمنداستفادهشود.روشنمونههاتحلیلداده

گیریباونیزنمونه 7حادگیریافراطيياترنمونهتوانآنرابهانواعفرعي(کهمي1391

نوسان  8حداکثرتنوعيا 1385)حريری، :133-134 1391وفلیک، تقسیم143: بندی(

9وجیسونکُپکارآفرين12تنهابردرتحقیقکیفيخويش(2006گالند)کرد.هنريکبر

بر (2003) انتخابکارآفرينمتمرکزشده6تنها با 20اند؛دراينپژوهشسعيشدهتا

رساناطالع جدولشماره گیرد. عمقنمونهمدنظرقرار گستردگيو ایتفکیکحرفه1،

رسالهدکتریاستکهدرسهاستاندهد.اينپژوهشبخشيازيکگويانرانشانميپاسخ

لرستان دادههمدان، اينمقالهتنها در  و انجامشده کرمانشاه هایاستانهمدانموردو

 تحلیلقرارگرفتهاست.

 گويان:تفکیکشغليپاسخ1جدول

 تعداد )نفر( )حرفه( شونده مصاحبهیا  گو پاسخمشخصات 

 10 کارآفريناننمونهدربخشکشاورزیاستان

 5 کارشناسانونخبگانکشاورزیاستان

متولیانامورترويجوکارآفرينيکشاورزی

 یاجرايياستانهادستگاه
5 

 

 ها و تحلیل یافته تجزیه 
ازراهبردبه10اينپژوهشازتحلیلمحتوایتلخیصي یرمزگذارعنوانرويکردتحلیلو

گزينشيیرمزگذارو12محورییرمزگذار،11آزادیرمزگذارنظریمشتملبرسهمرحله

                                                           
1 interview guide 
2 credibility 
3 triangulation 
4 dependability 
5 conformability 
6 purposeful sampling 
7 extreme sampling 
8 Maximum variation sampling 
9 Jason Cope 
10 summarizing content analysis 
11 open coding 
12 axial coding 
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هافرايند،(.تقطیعداده1391فلیک؛1385برد)حريری،پژوهشيبهرهميعنوانراهبردبه

بهآن متالشينمودنمتنمصاحبهبهمنظوراستخراجواحدهایمعنادارواختصاصرمزها

)همان(. واحدهااست


هابرمبنایپنجپرسشکلیدیپژوهشبهشدهمصاحآزادمتونپیادهیرمزگذارتقطیعو2جدول:

های کلیدی برگزیده از متون مصاحبه  با بخش ها قول نقل

 ی تفسیری درون اطالعات(بردار نمونه)
 ی پژوهشها پرسش

 به پیوستن طريق از که است فرصتي شدن ييهاسازمانجهاني

توانددربلندمدتباافزايشرقابتميسازمانتجارتجهانيهمچون

زايجادارتباطاتهمراهشدهوکشورراازحالتانزواخارجکند.ونی

الزاماتناشيازجهانيشدنايجاد یعرضهصنايعهارهیزنجيکياز

تبديلياست.

 به پیوستن جهاني تجارت بردسازمان بازی در-يک است. برد

هاسال کشورهای پیوستن برای نخست وهافرجهافتهینتوسعهی

هاتیمعاف و گمرکي هافیتخفی اتعرفهی جهانيشدنديمقائلی .

شدنبسیارمثبتاست.برداشتمسئولینماازغربوجهانيشدنبا

به تخصص و آموزش ورود با شدن جهاني است. همراه بدفهمي

همراهاست.جهانيشدنيعنيتبعیتسیاستافتهینتوسعهکشورهای

ازاقتصاد.

 مترادفاستبا درجهانيشدن هم جهانيو عرصه در رقابتهم

استفادهبهخاطرعرصهملي.جهانيشدنباعثافزايشعملکردگندم

 ازفناوریبرترشدهاست.

پرسشاول:تعريفجهاني

شدن،ابعادوارزيابيآناز

 ديدگاهشماچیست؟

یبودن،ارتقایبعدچندرقابتيشدنجهانواقتصاد،

 هارساختيزتأمینویهارهیزنجی،ورافنتخصصو
 رمزها

مهماشتغالمؤلفهاست.زیچهمهيخالقیتوساختهیچازنيکارآفر

است.ترسادههانهيهزيدرروستابهدلیلپايینبودننيکارآفراست.

ينيکارآفر.درکنديميازمهاجرتروستابهشهرجلوگیرینيکارآفر

 نیست؛ مالک فقط مالي روسمثالًمسائل يک بحثدر مرزی تای

 نيکارآفرامنیتمهماست. جهانيشدندر یروستاييهاطیمحيو

هیچمنافاتيباهمندارد.

عرصههادهياکارآفرينيخلق يمطرحشوند.المللنیبيياستکهدر

خوبيبرایسازکپارچهي کشاورزیبستر يايجادنيکارآفریاراضيو
.کنديم

روی بر که طرحيبود انقالبسفید سببCIAمیز و تدوينشده

تبدنابودیروستاها ليو به فروشخردهدهقانان شد؛نینشخوشو

؛شديمايجادهاآمريکااراضييکپارچهوکارتلدرستهمانزماندر

ي برایانقالب.یاراضيشروعکندسازکپارچهحالکارآفرينيبايدبا

توانیدپرسشدوم:آيامي

تعريفيازکارآفرينيدر

یروستاييوهاطیمح

دادهوارائهکشاورزی

وموانعهامحرک،هامؤلفه

 ؟ديشماربرآنرا
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 روی بر بايد کشاورزی بخش ازنیزمدر باالتر هکتار5000هايي

.یکنیمگذارهيسرما

.هافرصتوهالحظهکارآفرينييعنيشکار

 .مدرنیزاسیوناستمؤلفهکارآفرينيدارایسهبعدفردی،اجتماعيو

 بودن، عیني و ذهني بودن، بعدی ووربهرهچند ی

 یاراضيسازکپارچهي
 رمزها

است.چرابیندانشگاهوجامعهفاصلهدغدغهمنهموارهاينبودهکه

 کارنيکارآفرآموزش بازار و دانشگاه میان فاصله کاهش سبب ي

.شوديم

بايدباتجربهنظريهآمیختهشود.وفنحرفهدانشگاهبايدکارآفرينوبا

وعملهمراهباشد.

 بسیارورسومآدابنقش شدن جهاني عصر در محلي نهادهای و

نداريم.يچنانآنکمرنگاستومادراينزمینهتوانايي

بايدبهآموزشاختصاصدادهشود؛هايتعاون%ازسودسهامسالیانه3

سازم چندين داد. نخواهد رخ کارآفريني آموزش امربدون در ان

جهاد روستايي، تعاوني سازمان جمله از باشند دخیل بايد آموزش

کشاورزیو

 بازارکارباشد؛ درالمثليفدانشگاهبايددرارتباطشديدوعمیقبا

هرطبقهشغليازيککدبرخورداربودهامکردهکاناداکهبندهزندگي

 است.سالآيندهمشخص10ونیازبازارکاربهآنشغلتا

پرسشسوم:نقشنهادها

درکارآفرينيوآموزشآن

 چیست؟

میان همکاری کار، بازار و دانشگاه تجربه، دانشو

 هانهاد
 رمزها

اگرهزينهنیرویکارزيادباشد؛مثالًاصالتکاروسرمايهنسبياست.

چوننیرویکارتوسعهدرحال.درکشورهایابدييمسرمايهارجحیت

ينيکارآفريبايدبرانباشتسرمايهمتمرکزشود.نيکارآفرت؛ارزاناس

بايدبیشتربربخشخدماتمتمرکزشود.

بود.کاروتوجهيبفروپاشيمارکسیسمبهاينعلتبودکهبهسرمايه

کارآفرينيبايددرعصرجهانيشدن سرمايهمکملهمديگرهستند.

برتولیدمتمرکزشود.

هستمنهنیرویانساني.البتهبستهبهبافتيکمنمعتقدبهسرمايه

کشوراصالتکاروسرمايهنسبياست.درچینمردمبرایدووعده

 کار هم کننديمغذا استآنجا؛ اشتغال جنوبي...اولويتبا کره در

درجهانکشنفتیهايکشتتولیدکنندهنيتربزرگهابالعکسکارتل

بهترين غربیتأمیهاستمیسهستندو در دارند. ردهناجتماعيرا

بهبخشماليوپوليوخدماتارجحیتدارند؛امابايدداريمو1شغلي

.میشيندیبکليبراساسمزيتنسبيبهبخشتولیدوخدماتطور

پرسشچهارم:اصالتکار

وسرمايهدرفرايند

کارآفرينيراچگونه

 کنید؟ارزيابيمي

                                                           
1 job category 
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درغربهیچچیزیبهناميارانهپرداختيبهکشاورزنداريم.فناوریو

یباالست.وربهره

یاوقاتبابستروشرايطاپارهجهانيشدنسودآوریمحصولدرعصر

کاشترازيانهدررزنکهحدودمثالًکشاورزیمحليسازگارنیست؛

700 محصوالت800تا به کشاورزان گرايش دلیل به بود هکتار

یمنفياست.درعصرادهيپدهکتاررسیدکه100سودآوربهحدود

اری،همبوميوجهانيشدن؛چندکشتيمهماست:هممحصوالتتج

با جهانيشدن عصر اصالتدر مهمهستند. سه استراتژيکهر هم

بیشتربه اصالتکار یعاطفيومعنویاشعارهاجنبهسرمايهاست؛

 دارد.

س ايران در سرمايه، و کار اصالت بودن رمايهنسبي

 است.نوعمحصول،ارجحیتبخشتولیدترمهم
 رمزها

نقشريناپذاجتنابیکنداستامااينروندسازيخصوصروند است.

دولتهمچونيکرهبرارکستراست.صرفاًدولت بايدنظارتيباشد.

.شوديمبعدازاينکهگروهبهيکهارمونيرسیدنقشرهبرکمرنگ

خصوصي بخش حاضر حال کارآفرينيقدرتمنددر خصوص در ی

روستايينداريم.

نهادهای موازیکاریمیان بايد اما دارد؛ نقشيمهم دولتکماکان

محققشدن شدنيا بارور دولتپساز هادهيادولتيبرطرفشود.

یسوخترامطرحکردمياسازنهیبه1386مندرسال.شوديموارد

 مکهتوجهنشد.يهشداردادنیرزميزیهاآبجهتکاهش

هستیمچوندولتحاضرنیستازرفتهازدستیهافرصتماسلطان

 بردارد. دست خويش حاکمیتي قیمتریتأخمثالًنقش اعالم در

عدماعالمآنباعثشدهکهسالیانه میلیونتن7تضمینيگندميا

بکشد.پاپسگندمواردکنیم؛چنیندولتيبايد

مديريتکال به دولتبايد کشاورزیبپردازد مديريتالمثليفندر

يبهمحصوليکهنیزمبیسمنابعآبدراستانهمدانوتغییرکشت

مصرفآبيکمتریداشتهباشد.نقشدولتبايدتنهاحمايتيباشد

 به شود منحصر تنها حداقليو یحمايتيوانقشهنقشدولتبايد

 یاجتماعي.هامهیبايجاد

پرسشپنجم:نقشدولت

وبخشخصوصيدر

فرايندکارآفرينيچیست؟

یادهيپدآياکارآفريني

 استدولتيياخصوصي؟

سازيخصوص حداقلي،ريناپذاجتنابی دولتِ است.

 یدولتيهاسازمانهماهنگيمیان
 رمزها



یرمزگذار فرايند مقولهدادنزیتممحوری، تشريح رمزهایمهمو يا میانها از تر

حاصل رمزهای بیرمزگذاراز پژوهشو مسئله اهمیت، مالکاين است. هایخشآزاد

نتیجه  ارائه3مرحلهدومازتحلیلمحتوادرجدولشمارههایمختلفکلیتمتناست.

ایشدهاست.درستونتعريفسعيشدهاستتاباارجاعبهمنابعدرونمتنومتونپايه
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ربطدادهشده1هایفرعيشود؛محورهابهمقولهديگر،تعريفيجامعومانعازمحورهاارائه

هایفرعيباحروفبرجستهوخطي)مقولهگیریاستفادهشوددرمبحثنتیجههاآنواز

.(اندشدهدادهدرزيرشاننشان


هامحوریرمزهايامقولهیرمزگذار:3جدول

 تعریف محور ردیف

1 
جهاناقتصادیمبتني

 بررقابت

رقابتبردهنامافزايشرقابتعنوانبهازکارآفريني شدهاست.

 منظور بقابه و جوامعپايداری بر حاکم اصول از بازار در

بازاریاستکهبازارآزادداریوعصرجهانيشدناست.سرمايه

به نتواند بنگاهي هیچ استو حاکم رقابتکامل اصل آن در

 بر )احمدپورداريهاقیمتتنهايي بگذارد تأثیر ؛1389اني،

 (.1384اشمیت،

2 

جهانيشدنو

کارآفرينيچندبُعدی
 

چندبعدیبودنِجهانيشدن،توسعهوکارآفرينيبهطوراعمبه

 دخالت قضاوتمعنای و هنجارهاییهامؤلفهها و ارزشي

آنفرهنگي خارجکردنبر و حیطهصرفاقتصادیهاآنها از

 نظر اين از شدن»است. جهاني » سازیجه»به اني و« تعبیر

کارآفرينيواجدتمییزدادهمي«رشداقتصادی»توسعهاز شود.

یفرهنگي،اخالقي،محليوارتباطات،هنجارهامانندييهامؤلفه

اجتماعي )دارياني، 1389است موحدی، اسکوبار،1391؛ ؛

1997 2005و ازکیا، 1384؛ اشمیت، 1384؛ تارو، ؛1386؛

 (.1385؛فیلد،1385فاين،

3 

فناوریهمچونيک

زيرساختمهم
 

 به يا باشد اقتصادی رشد توسعه از منظور دراگر عبارتي

رشداقتصادیبرابر اينمفهومبا ديدگاهياقتصادیبهتوسعه،

هاینوينبهیوفناورتخصصاست.جهانيشدنبهدنبالصدور

کارآفرينيدرحالکشورهای و است جنبهتوسعه اين بدون

ايجادکنندهافزاریسخت که به ايده تبديل و محصولنوآوری

امکانمي نظامشود؛ در نیست. پذير همچون فناوریهايي نظام

وTOTهایانتقالوترويجفناوریهمچونورهیافتکشاورزی

PTD(.1388زاده،افزارنقشمهميبرعهدهدارد)شريففن 

4 

وریکشاورزیازبهره

طريقفناوریو

رآفرينيکا
 

ايده2وریبهره حالت گويند. را داده به ستاده میان آلنسبت

افزودهبهره برمیزانستاده کاهشداده، وریزمانياستکهبا

بهره بر تأکید شود. معنای به اقتصادوری ارجحیت آناتوميو

يکشرکتکارآسازمان عنوانيکدر به مزرعه در يا فرينو

وریازاولويتزيادی،بهرهيريتعلميمدبنگاهتولیدیاست.در

                                                           
1 subcategories  
2 productivity 
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شوديمبرخورداربودهونقشعواملانسانيوفرهنگيکمرنگ

 (.1378؛صمدآقايي،1379؛بلنچارد،1389)رضايیان،

5 
نسبتمیاننظريهو

 عمل

و فیلسوفان از بسیاری نظر مد عمل و نظريه میان ارتباط

کارلمارکسهاآننتريشناسانقرارگرفتهاستکهمهمجامعه

راهمچوننظريهپراتیکاست.مارکسباهدفتغییرجهانواژه

ميعملي کار به انديشه و نظريه از برخاسته عمل يا برد.شده

دانشگاهشود.يککاربردهميهنیزبههمینمعناب1رويهمفهوم

ساختارکارآفرين تجديد به نیاز صنعت با بهتر ارتباط جهت

خويش درون 1384است)آرون، بشیريه، شريف1389؛ زاده،؛

 (.2006وهمکاران،؛بلنکر1388

 سرمايهواصالتآن 6

سرمايه نظام همچون، اصولي مبنای بر مالکیتداری رقابت،

سرمايهخصوصي و سود اصالت ميو ريکاردوعمل 2کند.

دسته سه به را تولید منابع کالسیک اقتصاد نام به دانشمند

 سرمايهزمین، و سیمونکار سن است. کرده 3تقسیم

سرمايهجامعه و کار ترکیب نتیجه را صنعت فرانسوی شناس

دارونهطبقهسرمايهکارآفرينانداندوازاينلحاظبراهمیتمي

انباشت»،اصلاقتصادکالسیکونئوکالسیککند.درتأکیدمي

سرمايه » منظور سودبه برخورتحقق نفوذ از استکماکان دار

؛بشیريه،1383؛کوزر،1377بهنقلازفروغي1377)عظیمي

1389.) 

7 



سازیوخصوصي

دولتحداقلي
 

داند؛بدينمي«شرالزم»توماسهابزفیلسوفانگلیسي،دولترا

عنصری مجموع در اما دارد وجودشضرورت اگرچه که معنا

 و جامعه در اقتصادفسادانگیز کینزی»است. اقتصاد در«

داریبردخالتدولتدراموراقتصادیحتيدرهایسرمايهنظام

آزادتأکیدمي کنديکسیستمبازار ؛ اقتصادرفتههمیرواما در

هاینظارتيوفعالیتبهصرفاًبودهو«حداقلي»کالسیک،دولت

بازاردرييادگرایبندارانهوپردازد.امپريالیسمسرمايهميحمايتي

 شوند.فافراطيدراينزمینهمحسوبميحالدوطیهر



هسته مرکزیيا مقوله با رابطه در سوم، مرحله همهایپژوهشتصمیمدر و گیریشده

:1385حريری،شوند)مندبهاينمقولههستهارتباطدادهميطورنظامهایفرعيبهمقوله

اساسنتیجه253 بر جدولارائههای(. در 1هایشده چهار2و جدول؛ اصليدر مقوله

پردازيم.ميهاآنگیریپژوهشبهتشريحشوندودرقسمتنتیجهمطرحمي4شماره
 

                                                           
1 practice  
2 Ricardo  
3 Saint Simon 
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گزينشيوارائهچهارمقولهاصليمنتجشدهازفرايندتحقیقیرمزگذار:4جدول



 گیری و پیشنهادهانتیجه
مستقیمبهطورمستقیمياغیر،پنجمحوربه3شدهدرجدولشمارهازهفتمحورتعريف

اينامرحاکيازايناستکههنوزکارآفرينانشاغلدرمقوله هایاقتصادیمرتبطاست.

کارآف به اقتصادی ديدی کشاورزی، مقولهبخش را آن و دارند تلقيريني اقتصادی ای

شود.گفتمانکارآفرينيدروریودرنتیجهسودآوریميکنندکهمنجربهافزايشبهرهمي

چندرشته دوره وارد هنوز ايران همکاران، و )مورفي نگاه2006ای از است. نشده خود )

(پیوستنبه1385نیا،؛شهرام1378نیا،ایازمتفکرين)قليهمچونپاره هایپژوهشنمونه

جهانيسازمان تجارت سازمان همچون کشاورزی2هايي برای اقتصادی مثبت آثار دارای

داریوبهتبعقوانینوساختارهایحاکمبرآنازرشدجهانيشدندرعصرسرمايهاست.

آنجملهچشمگیریبرخوردارشدهاستواثراتنامطلوبيبرجوامعروستاييگذاشتهکهاز

شدنکاالهایاولیهوموادخام،اهمیتتوانبهافزايشفقروتشديدروندمهاجرت،بيمي

وکارهایکوچکاشارهکردثباتيمعیشتافراد،تبعیتکارازسرمايهوورشکستگيکسببي

اندوزمینشدندرکشورهاومناطقپیرامونيبخشغالبدهقانانبي)همان(.دراثرجهاني

)اطالعاتسیاسيش کارگرانبیکار -مارچشمگیریاز اينپیامدها193-194اقتصادی، .)

                                                           
1 lived-world 
2 World Trade Organization 

 یابی )اجزاء( مسیر دست مقوله ردیف

1 

کارآفريني

روستاييمبتني

برجهانيشدنو

 اری(اقتصاد)باز

يکپارچهسیاست انباشتگذاری،  حداقلي، دولت اراضي، سازی

سرمايه،فناوریرقابت،سود،کارآفرينيکشاورزیفردی)بستر:

 دهکدهجهاني(

2 

کارآفريني

روستاييمبتني

برانسان

 شناختي()انسان

و دانشگاه  هنجارهایفرهنگيوشرايطنیرویکار، امرمحلي،

)آم آموزشي اجنهادهای عدالت  کارآفريني(، تماعي،وزش

ب جهانکارآفرينيروستاييچند و فضا )بستر:  جمعي عدیو

 روستايي(1زيسته

3 

کارآفرينيروستای

مبتنيبرفناوریو

 وری)صنعتي(بهره

بهره افزار(، )فن فیزيکي سرمايه افزار(، )انسان )نگاهکار وری

صنعت)کارآفرين ارتقاء انسان(، به کشاورزیابزاری صنعتي(، ي

 شده)بستر:محیطفناورانه(تجاریوصنعتي

4 

کارآفرينيروستای

مبتنيبرکاربردی

بودندانش

 ای()توسعه

يا جديد )تأسیسبنگاه کاربرد نوآوری، خالقیت، )دانش(، ايده

هایموجود()بستر:مدلکالسیکيامتعارففرايندتقويتبنگاه

باي ايده يعني نکارآفريني کاربردید يا داشته محسوس تیجه

 .(شود
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بسیاریجهاني استتا وباعثشده کنند نگاه سیاسي يکايدئولوژی همچون را سازی

همچوناشکالمقاومتدرزيستمسائليهمچونمحیط گراييوزنانهشدننیرویکاررا

 )اِشمیت، سازند مطرح آن 1384برابر :374 .) سودينيکارآفردر و آزاد بازار بر مبتني

هاييهمچونعدالتاجتماعي،اشتغالوکیفیتنیرویکارازسویکارآفرينانواجدمؤلفه

هایاُگبرایثانویاست.درتطابقباآنچهدرپژوهشتلقيشدهومسئله«اخالقي»بعدی

بیل)2000) و اشارهشدچارچوب2010( گفتههایگفتم( هایکارآفرينانانيموجوددر

روستاييدراينپژوهشنیزبرطرزفکراقتصادیوتفکیکآنازسپهرهایاجتماعيتأکید

اقتصادی/غیراقتصادیبنادوتايياييازاينمنظربرسازهکنند.گفتمانکارآفرينيروستمي

بازتولیدمي بدينترتیبميشدهاستوآنرا ایازکارآفرينيروستاييراتوانگونهکند.

تحتعنوانزيرتشخیصداد.

کارآفرينيروستاييمبتنيبرجهاني1 ايننوعاز( آزاد: اقتصاد لیبرالیسمو شدن،

را آن و داشته تکیه کشاورزی/روستايي نیز اقتصادی/غیراقتصادیو دوگانه بر کارآفريني

بازتولیدمي و بلندايجاد در و سرمايهتواندمدتميکند جديدیاز طبقه تکثیر دارانبه

اند.شدنراپذيرفتههاینئولیبرالیستيوجهانيطورکاملسیاستروستاييبیانجامدکهبه

و فاعلیت هرگونه امکان بازار، و اقتصاد عوامل بر کارآفرينان حد از بیش تأکید

دست کار شرايط و سلبکرده افراد از را کارآفريني بههخالقیتالزمه گروهي و جمعي

تضعیفمي نواحيروستاييرا خصوصدر )لِیز، به2005کند نئولیبرالیسم عنوانيک(.

درکتوانايي از کشاورزی و روستايي عرصه در کارآفريني برای درايدئولوژی نهفته های

همیاری بومي، دانش همچون زيستروستاها عناصر خودجوش، و سنتي محیطي،های

چند کشاورزی نیز و روستا»کارکردی عوامل« از متشکل پويا نظامي و عرصه همچون

اجتماعيوفرهنگيعاجزمي ديدگاهصرفاقتصادیبهمقولهکارآفرينيواقتصادی، ماند.

نمودهوبهاقتصادوکشاورزیهژموني1راتکآوايي«روستاييبودن»جهانيشدن،مفهوم

ابعاداجتماعيوتجربهزيستهروستايیاندراقلیمشدگيبخشد؛چنینفرايندیبهمحاطمي

شد خواهد منجر گرانوتر؛اقتصاد نهفتگي1985)2آنچه تحتعنوان آن از پوالني3(  و

کند.يادمي4(باناماقتصادصوری1957)

توانايينمونه برای اينکه ضمن پژوهش قائلهای اعتباری چندان محلي های

گراييوایتخصصطباعملوياارتباطدانشگاهباصنعت،گونهشدند؛هدفشانازارتبانمي

کاربردیشدن» توسعه« پیداعلوم ارتباط عمل با نظريه که هنگام آن استبنابراين ای

دارد؛توسعهبهمعنایتکاملمد(بیانمي2005)فرگوسن،5کهفرگوسنچنانآنکند؛مي

هاوعلميکهکلیتيکجامعهرااعمازارزششناسيهمچونگیردونهانساننظرقرارمي

                                                           
1 monolithic  
2 Granovetter  
3 embeddedness 
4 formal economy 
5 James Ferguson 
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مردم تحلیل مورد آن بر ميفرهنگحاکم قرار جنبهنگارانه نظر اين از کارآفريني دهد؛

ایمحضپیداکردهوبهدرنظرگرفتنعناصرفرهنگبوميومحليمتکيبربسترتوسعه

توجهاست.خاصهرروستابي
کارآفرينيروستاييمبتني2 کارآفريني،( از اينگونه در کاربردیبودندانش: بر

تحلیلعلميکلیتدهقانانوروستانشینان ایازمراتبيبهمجموعهدانشگاهيوسلسلهبا

محسوسهایورخدادکارآفرينينیزاگرنتیجهشوندکاستهميدانشفروافرادمنفعلوکم

شود.وعمليبهبارنیاوردردمي

کارآفري اهمیتپوياييدر کنشنيکاربردی، و روستامندیها عرصه در همچونها

مسائلجنبش اجتماعي، تعینهای خود جنسیتي، ديگربودگي1گریقوميو و2و روستا

روستاييموردغفلتقرارگرفتهودرنتیجهکارآفرينيوتوسعهروستايينیزهمچونچیزی

نبیرونيوشکل علميدانشگاهيو اثرکنشگریکهمي3زنهپرسهگرفتهدر هایتوانددر

 زنوعلمپرسه  4شود.علمدولتيدرونيروستاشکلبگیرد؛تعريفوبرجامعهتحمیلمي

اندامااوليهموارهسعيداردتادوميرابهتصاحبدرآورد.علمدولتيازطريقهمزيست

متفاوتيداردکامالًردمي(شکلزن)مامادانشکوچرو،پرسه؛رودبهپیشمي 5قلمروگزيني

باشکلدولتيويااقتصادیکهفضایاجتماعيرابهحاکمانوحکومتشوندگانوکارو

کند؛مخالفاست.درگفتمانکارآفرينيروستاييامروزايران،آنجاذهنيويدیتقسیممي

 شدن کاربردی و صنعت و دانشگاه ارتباط از صحبت ميکه علوم دانش وشود؛ بومي

ایمفقودهاست.مبتنيبربستر،حلقهکوچروی

فناورانه:3 روستايي کارآفريني روستا، ( محیط به نسبت داشتن تجاری ديدگاه

مددیتأکبورژواييکردناينمحیطو اگرچهرداردوظناقتصادیمحضبرکارآفرينيرا

شوداماازايننکتهبهروستاميباالونیزورودفناوریافزودهارزشسببتولیدمحصوالتيبا

هاوشرايطخاصمحليحاکمبرکشاورزیيکمنطقهبامنطقشودکهنیازمندیغفلتمي

برخاستهازاقتصادنئوکالسیکونگاهيابزاری7وانتخابعقاليي6اقتصادی،سودشخصي

و8يدخشکعلميبهانسان،همخوانينداشتهونبايدبهکارآفرينيواصولحاکمبرآنباد

نامنعطفپارادايماقتصادکالسیکنگريست.

اصلياينپژوهشاست9شناختيکارآفرينيروستاييانسان بخشپیشنهاد در که

پردازيم.آخرازمقالهبهتوضیحآنمي

                                                           
1 self-determination  
2 alterity 
3 nomadic 
4 state science  
5 territorializing 
6 self-interest 
7 rational choice  
8 scientific rigour  
9 anthropological rural entrepreneurship 
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انسان4 روستايي کارآفريني به( نه شناختي: به بلکه رقیب وزنهعنوانعنوان

تکمیليمتعادل و کارآفرينياقتصادیدارایويژگيکننده برابر جملهسیالیت،در هايياز

کندتاباگری،ديگربودگي،برخاستهازگفتمانکوچروومردمياستوسعيميخودتعین

،کارآفرينيروستاييراروستافرهنگومحیطایدرونيوههاوکنشگیریازپوياييبهره

پرشتابجهاني زمانه مردميدر مفهومشدن، نو روستايیاناز زبانخود به و پردازیوتر

هایمنحصربهفردیاستشناختيدارایويژگيتعريفکند.کارآفرينيروستاييانسان

جهانيبهره-1 از گیری آن: برابر در مقاومت و روستاييشدن کارآفريني

ميانسان استکه خصلتي واجد  جهانيشناختي برابر در بهتواند پديسازی وعنوان ده

آرتورواسکوبار)پارادايمرقیبمقاومتکند معتقداست1(درنظريهتثبیتتوسعه1984.

و ادغام فرايند اول، است. کرده تضمین را جهان پیشرفتخويشدر راه سه از توسعه

2مشکالتیسازکپارچهي ابداع با غرب جهان آن اساس بر هاناهنجاری»که سپس« و

درطیفوسیعيازحوزهنآنیعیبندیوتطبقه درجهانسوممداخلهها گریوسلطهها

حرفه دوم، است. تثبیتکرده 3شدنایخويشرا يا طريقفناورانهتوسعه از که شدن

هادرهاوبرنامهبرقرارینظاميازدانشوکنترلدانشپیرامونتوسعهمانندترويجسیاست

رشته دانشگاهيقالب و علمي مهای دانشگاهطالعههمچون در گونهتوسعه نیز و ایها

کهبهمعنایورودتوسعه5شدنودرنهايتنهادیرودزندگيبهپیشمي4کردناقتصادی

اينسازمانهایمحلي،مليوبینایازطريقسازمانتوسعهفرايندهای هابهالمللياست.

نظامشبکه از کنترليای مي6های هسامان مردمدهند. کردن پايبند از است عبارت دف

مجموعه عقالنیتمحليبه کارآفرينيروستاييانسانایمشخصاز رفتارها. و شناختيها

هاوبازانديشيآنکوبارتثبیتتوسعهاسهينظرگیریازسهمفهوممستتردرتواندبابهرهمي

يتوکنترلبهتثبیت،مدير،کارآفرينيوتوسعهشدنهمزمانبانگاهيانتقادیبهجهاني

با برابرجهانيپادگفتمانيعنوانکارآفرينيروستايي آنرارقیبدر کندو شدناقدام

تواندشاملتردرتوسعهروستاييبسازد.اينپادگفتمانميترودموکراتیکراهبردیانساني

.باشدهامؤلفهاين

 خارجکردنورآفرينيدردانشگاهمرتبطباکاهایريزیرشتهایشدن:پايهحرفه

 .محورصرفاقتصادی،آموزشکارآفريني،تثبیتگفتماندانشگاهيمردمحوزهکارآفرينياز

 بندیيکپارچهوجامعبودن:نگاهچندبعدیوجامعبهکارآفرينيروستايي،طبقه

 هایکارآفريني(برندهموضوعيکارآفرينيروستايي،ديدگاهيسلبيوايجابي)موانعوپیش

                                                           
1 three-component model of development deployment  
2 the progressive incorporation of problems 
3 professionalism 
4 economization 
5 institutionalization 
6 regulatory controls 
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 تشکل و تقويتنهادها تأسیسو ترويجهایروستاييمردمنهادیشدن: و نهاد

آن طريق از کارکارآفريني به دادن اصالت )و ها، سرمايه ارگانیک(،مثالًنه کشاورزی

 گریوفعالنمودننهادروستابیشازنهادبازار.بخشيبهکشاورزی،عملتنوع

تواندبرایتثبیتهايياستکهميهلحاظماهویدارایويژگيکارآفرينيروستاييب

خدوشنکند.ورزیافرادرانیزمحالفاعلیتوکنشازالگویاسکوبارتبعیتکندودرعین

ديگران) سهچگونگي(2016شهرکيو نظريه از برایتبديلمرحلهاستفاده ایاسکوبار

کشاو گفتمان به روستايي کارآفريني چندکارکردیگفتمان وجوهرزی واجد که

 اند.طورکاملتشريحکردهشناختياسترابهانسان

گذارپارادايمياول يابند.گذارهایپارادايمي:اينگذارهادردوجنبهتحققمي(1

روستايیت مفهوم تغییر از است عبارت که روستانشیني مفهوم يکمقولهبه1در عنوان

مفهوميکار 2تحلیلي مؤلفهاز محیط/جامعهکردیواجد )زمین(/ به 3هاييهمچونمکان

روستانشینيپسامدرنروستايي روستانشیني. بهمفهوميپسامدرناز تنها عنوانبودنرا

ريخت دارای بررویزمین)کشاورزی(، واشتغالبهکار شهر( شناسيخاص)متفاوتبا

همچنین.داندتاریوابستهبهمحیط(نميگرايانه)کیفیاترفهایمحیطزيستدارایارزش

هایاقتصادکهرخدادهایروستاييرامتأثرازپوياييسیاسيازروستا-مفهومياقتصادی

بین ميسیاسيمليو روستا از بدينترتیبالملليخارج و کارآفريني»داند بسته از« را

بیروني توسط و ميبیرون تحمیل آن بر چالها به را روستانشینيشميکند حال کشد.

(.2006شود)کلوک،مرتبطبافضاوزندگيروستاييتلقيمي4همچونيکسازهاجتماعي

دومگذارپارادايميدرمفهومکارآفرينيبهمعنایتفسیرکارآفرينيهمچونفرايندیداری

م اين با ارتباط در کارآفريني انسانزمینه. منظر از و نوين اشناسيعنای بااز ساس

شودکهميتعريفایمتفاوتاستوهمچونگفتمانيتوسعه5هایجرياناصليکارآفريني

پايداریونیزمشروعیتمردمي مستلزمشراکتوزيستندرمرزهایمیانشهروروستا،

درمعنایپرهیزازهژمونیکبودنوتحمیليبودناست.اينگذارهایهنجاریوپارادايمي

دارندودرحرفهمؤلفهوتبییندرقابلیتتطبیق ایشدننظريهتثبیتتوسعهاسکوباررا

کالنمیانه روايتهای و توسعه پسامطالعههای )ضیايي، مفهوم2015توسعه پردازی(

شوند.مي

شدهوعبارت(2 درمفهومنهادیشدندرنظريهاسکوبارمعنا دربرگیریفاعلیت:

یروتفسیرامورازسویافرادياکنشگرانونیزتواناييواستازقائلشدنبهقدرتتعب

هایمردميشدنکارآفرينيروستاييباجنبشها.همبستهازسویآنيدهسازمانقدرت

ريزوم هويت6وارخودجوش، جماعتو نیز و مشخصازهایسیال ساختارهای فاقد های

                                                           
1
 rurality 

2
 analytical category 

3 place/landscape/society 
4 social construction 
5 mainstream entrepreneurships 
6 rhizomatic 
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انهتوسطمردمروستاييازسویديگرهایکارآفرينيابيفرصتسووخلق،ايجادوارزشيک

بستگيشناختياست.فاعلیتازاينمنظردرهمازاجزایاصليفاعلیتدرکارآفرينيانسان

کند.کارآفرينيادمي2(ازآنتحتعنوانمترصدبودن2000)1عمیقياستباآنچهکرازنر

چگينظريهاسکوبارادغامباکشاورزیچندکارکردی:اينويژگيدرمفهوميکپار(3

هایزندگيشکوهاندازیتوسعهدربسیاریازعرصهقابلتبییناست.اگراسکوبارازدست

چندپیشه کشاورزی، از غیر مواردی به روستانشیني گسترش نیزدارد؛ و روستا در گي

تواندکردن،ميهاييبرایمصرفتعريفکشاورزانوروستاراحافظمیراثفرهنگيومکان

بيسبب شود روستايي کارآفريني توسعه و گسترش انفعالساز به را روستانشینان آنکه

تمامیت منفي مفهوم چندکارکردی کشاورزی نظرگاهبکشاند. در توسعه خواهي

روستاها در زندگيچندپیشه کارکردیمثبتاز به را پساساختارگرايانيهمچوناسکوبار

.کندپیوندزدهوآنرابازانديشيمي

ديدگاهيآمیختهیکنشگرتدقیق(4 اينمطالعه کارآفريناندر بسیاریاز دولت:

ازسوييبه دنبالنسبتبهدولتداشتندازسوييخواهانکاهشنقشحاکمیتيآنو

سازیاستفادهازتسهیالتدولتيواقدامدولتدرخصوصتوسعهروستاييهماننديکپارچه

آموزشکارآفرينيهس عملگریاراضيو دولتمحدوده اينخصوصالزماستتا در تند.

و مقرراتبهسمتتقويتنهادهایآموزشيهمچوندانشگاه ازوضعقوانینو خويشرا

هایمليجهترفعنواقصساختاریبهنهادهایکارآفرينونیزتدوينطرحهاآنتبديل

 هرقطعهقطعههمچون در دهد. تغییر اراضي، بودن روستاييکارآف»حال ريني

پردازیهرچهبیشتردارد.مفهومياستکهدرآيندهنیازبهمفهوم«شناختيانسان
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Israel Kirzner 
2 alertness 
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