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  چکیده

 راهبرد طریق اجتماع از توانمندسازي مردمی و مشارکت در يگذارتأثیر و مهم بسیار جایگاه ها تعاونی
 توجه نیازمند نقش این ایفاي . دارند روستایی توسعه فراینددر  پایدار هايکار و کسب ۀتوسع و کارآفرینی

 هاي نیتعاو اعضاي و ارکان ۀهم حضور با اجتماعی سازمان این مدیریت ساختار در پژوهش و آموزش به
و نقش آن  یمشارکت یپژوه اقدام يها ویژگیمفهوم و  ،فلسفه یبررس تحقیق ینهدف ا .است روستایی

 يمرور یمقاله پژوهش ینا .بود ییروستا ینکارآفر هاي یحوزه تعاون يها پژوهشدر توسعه آموزش و 
موجود در منابع  یاتو مرور هدفمند ادب يا اطالعات از روش کتابخانه یلو تحل يگردآور ياست و برا

 یپژوه اقدام دهد ینشان م یجنتا .استفاده شده است یو خارج یمرتبط داخل هاي کتابو  ها مقالهشامل 
به  یکلیس يفراینددر  زمان هم ،مجزا هستندکامالً  ۀحوز دو اقدام و پژوهش که دیگر يها شیوه خالف بر

 به توجه و اعتماد ،متقابل يهمکار ،تغییر و یعمل اقدام بر تأکید ،مسئله بر تمرکز .توجه داردموضوع دو 
 سبب گروهی مشارکت و )ها یتعاون ياعضا( تغییر و تحول متقاضی و پژوهشگر كمشتر ياستانداردها

 براي جدید مهارت و دانش ،محلی جامعه توانمندسازي و مشکل حل هاي راه یافتن ضمن شود می
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گفت  توان می تحقیق اساسی پرسش به پاسخ درراین ؛ بنابشود خلق کشاورزي يها تعاونی در کارآفرینی
 پژوهی اقدام نظري زیربناهاي و کارآفرینی و تعاون اصولمیان  مفهومی مشابهت و نزدیکی دلیلبه 

  .است روستایی کارآفرین هاي تعاونی مدیریت براي یمناسب الگوي پژوهشی پارادایم این ،مشارکتی

  :واژگان کلیدي
  .تمشارک، ییروستا توسعه ،يتوانمندساز ،کارآفرین يها تعاونی ،یپژوه اقدام
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  مقدمه .1

 يها دغدغه آن همواره از و رفع استی و فرهنگ ياقتصاد ،مخرب اجتماعی ۀدپدی يبیکار امروزه
ع یافتگی جوام عهتوس يها شاخصاز  ،يفزایش اشتغال و کاهش بیکاراکه  طوري هب ؛ریزان است برنامه
 يها اد فرصتایج يبرا بیمناس اونی روشتع امنظ ،اجتماعی اننظر صاحب قادبه اعت .]1[شود می انگاشته
و ارتقاي معیشت تعداد فقرا کردن  نصف يدر راستا ملل سازمان ،در بحث ایجاد اشتغال است. آفرینیکار
براساس  .است شده قائلپایدار  يراهبردعنوان  ها به تعاونی يرا برا یتوجه قابل نقش ،آنان کار و کسبو 
ایجاد  اه تعاونی از طریق میلیون شغل صد یکتقریبی به طور  ،المللی تعاون اتحادیۀ بین يخرین آمارهاآ

 درصد 70 بیش از ،یجنوب يامریکادر  ینیارآفرکطبق نتایج تحقیقات حوزه  براي مثال .]2[شده است
  .]3[اند شده انجام ها در تعاونی نانهیارآفرک يها فعالیت قیاز طر يبرجسته و گوناگون اقتصاد يارهاک

کند و یا به عبارت دیگر،  هایی است که ثروت ایجاد می دادن منابع به سوي ظرفیت کارآفرینی سوق
دهد و  خلق چیزي تازه از هیچ است. کارآفرینی جامعه را به سمت تغییرات تکنیکی و مبتکرانه سوق می

. همچنین زمینه تبدیل دانش به شود موجب رشد اقتصادي و نیز ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا می
آورد. ایجاد اشتغال، بهبود کیفیت زندگی، توزیع مناسب درآمد،  خدمات و محصوالت جدید را فراهم می

برداري عظیم از منابع ملی، از فواید کارآفرینی  شدن براي بهره هاي اجتماعی و فعال کاهش اضطراب
  .]4[است

و درآمد، نقش مؤثري در بهبود وضع اقتصادي و هاي جدید اشتغال  کارآفرینی با خلق فرصت
هاي استفاده از کارآفرینی در نواحی روستایی  طورکلی توسعه روستایی دارد. زمینه معیشتی روستاها و به

شوند.  بسیار گسترده و متنوع است و این نواحی محیط بکري براي بروز کارآفرینی محسوب می
راعت، باغداري، پرورش انواع دام و طیور، زنبور عسل و هاي مربوط به کشاورزي از جمله ز فعالیت
توسعه صنایع روستایی و گردشگري روستایی هاي جنگلداري، آبخیزداري، حفظ محیط زیست،  فعالیت
تواند  هایی که می ترین زمینه بروز کارآفرینی در نواحی روستایی است. کلیه اقدامات و فعالیت مهم

برداري پایدار از منابع طبیعی و بهبود  اشتغال و افزایش درآمد، بهرهمستقیم یا غیرمستقیم به ایجاد 
  .]5[گیرند کیفیت زندگی در نواحی روستایی منجر شود در قلمرو کارآفرینی روستایی قرار می

 يها یتعاونبا استفاده از  يشاورزکتوسعه بخش  يهبردهاارو  ها سیاستاز  ياریشور ما بسکدر 
 يها هکشب نیاز مؤثرتر کشاورزي یتعاون يها تکتوان گفت شر یو م شود می انجام ییو روستا يشاورزک

از  .بخش شوند نیبالقوه در ا ياستعدادها ییوفاکش سببتوانند  یه مکموجود در سطح روستاها هستند 
ر یپذ کسیق و رالخ ،نیارآفرکران یدهد مد یافته نشان می شرفته و توسعهیپ يشورهاکتجربه  ییسو
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 يور اشتغال و بهره ،دیبر تول یصورت ن دریارآفرکران یمد يها دهیا .را محقق سازندن اهداف ایتوانند  یم
عوامل  کرد که ید بررسیبا؛ بنابراین شود ز فراهمیآن ن يط اجرایه شراکگذارد  یاثر م یتعاون یک

 چها ه یتعاونشدن  نیارآفرک يدارند و در راستاط ین شرایجاد ایدر ا یچه نقش یآموزشپژوهشی و 
  .شود یمها  آن از يا استفاده

  شناسی تحقیق روش. 2

براي  .است یلیتحلـ کاربردي و از نوع توصیفی  یپژوهش از نظرِ هدف ،یفکیتحقیقی  ن نوشتارِیا
با مراجعه  و ه استه شدگرفت بهره يا کتابخانه مطالعات اَسنادي و از روش مورد نیاز اطالعات يآور جمع
منابع و اطالعات مورد نیاز  ،هاي علمی و پایگاه و پژوهشی داخلی و خارجی علمیي ها ها و مقاله کتاب به

اطالعات  ،یشناخت و روش ییمحتوااز نظر شده  ییمنابع شناسا تمامیدقیق  یپس از بررس .شداستخراج 
براي تحلیل  .ل قرار گرفتندیشده و مورد تحل یموضوع يبند و دسته دهی سازمان ،حاصل از مطالعات

ها  موضوع مدیریت تعاونی ابتدا .و تشریح و تبیین اهمیت مسئله از رویکردي هدفمند استفاده شد ئلمسا
 قرار بررسی پژوهی مورد اقدام کلیدي يها ویژگی ینتر مهم و کارآفرینی و سپس مبانی پارادایمی و

ت و مدیری درآن ي ها ویژگی ،پژوهی در کارآفرینی امقدمبانی اکردن  مطرح ضمن سپس ؛گرفت
 که است آن پژوهش این اصلی سؤال بنابراین ؛بررسی شدهاي کشاورزي کارآفرین  توانمندسازي تعاونی

 و دارد هاي کشاورزي و روستایی مدیریت پایدار تعاونی سازي بهینه در ییها ظرفیتچه  پژوهی اقدام
  ؟کنند می فراهم پژوهی اقدام را براي الزم فضاي ،ها تعاونی مدیریت چگونه

  و کارآفرینی یدیریت تعاونم .3

با تجمیع منابع و امکانات  که هستند روستاها در سطح هاي جمعی سازمان و ترین نهادها مهم از ها تعاونی
بلندمدت توسعه  کالن و روستا و اهداف اقتصاد به هاي توسعه را شکوفا کرده و و پراکنده، ظرفیت اندك

 در تمامی خود اعضاي صادقانۀ فعال و حضور نقش بسب به تعاونی هاي شرکت .]6[کنند کشور کمک می
اصلی تبلور مشارکت هستند. ازآنجاکه  هاي حیات، کانون و تداوم ها فعالیت توسعۀ تا پیدایش مراحل، از
 هاي تعاونی هسته هاي شود، شرکت می هاي مردمی (اعضا) انجام داوطلبانۀ گروه مشارکت با ها همه فعالیت

توان  می باور این هستند. با اجتماعی و هاي اقتصادي فعالیت عرصه در مشارکت نگگاه فره و تجلی بنیادین
تعاون نوعی رو  ؛ ازاین]7[داد مردم سامان فعال با مشارکت را خودجوش و زا ها توسعه درون کمک تعاونی به

 ي بههاي فرد آزادي به نهادن ارج با که است اقتصادي سازمانی تأسیس و مشارکت افراد براي همکاري
  کشد. خط بطالن می افراد کشی از مساعی، بر سوداگري و بهره تشریک صورت جمعی و
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 درك و شناخت، ژهیو تیهو، نقش، مشکالت، مسائل قیدق فیتعری، تعاون راهبردي ریتیمد در
 دری مهم نقش، مختلف الکاش دری نیارآفرک سویی از .]8[ددار ضرورتی تعاون رسالت و اهداف از درست

 در موجود رشد رو بهرو  رقابت وی دگیچیپ و داشته جوامعی اجتماع وي اقتصادی، اسیس راتییتغ
 هکمحري روین به رای نیارآفری، کمل اقتصاد رویکردهاي رییتغ برشدن  جهانی اتتأثیر وی جهان اقتصاد
 افاهد و برنامه و سو یک از ما ۀجامع هاي ضرورت و طیشرا مجموعه .]9[است کرده تبدیل جوامع رشد
 را یاساس مقوله دو نیا يراهبرد ارتباطدیگر،  سوي از دارد وجود تعاون و ینیارآفرک نیب هکی کمشتر
 راه در رای میعظ ییافزا هم تواند یم ها حوزه نیا از دامک هر ینسب يایمزا عالوه، به. سازد یم ریناپذ اجتناب
 و آن شمول جهان اصول و یتعاون فیتعار به قیدقی نگاه. آورد وجود به كمشتر اهداف به یابیدست

 گفت توان یم و هاست آنك مشتر هاي ویژگی انگریب آن يهافرایند و مبانی ی،نیارآفرک مفهوم همچنین
  .]10[است گرفته يجا ینیارآفرک فرایند دل در تعاون اصول

ناوري، عوامل مهم توسعه ف از گیري هوشمندانه و تصمیم ابزار یادگیرنده و هاي سازمان بدیل بخش بی
ایجاد مزیت رقابتی  جدید، منبع اصلی خدمات و محصوالت و ارائه خلق فرایندها است. امروزه پژوهش

 جذب جدید، انتقال و محصول سازي فرایندها، طراحی خدمات، بهینه کیفیت شود و ارتقاي شناخته می
کردنِ  نیانب پژوهش و دانش ۀتوسع هاي سیاست در چهارچوب فنی تولید ها و کسب دانش فناوري
آموزش و پژوهش، رشد و پرورش با  کارآفرینان گذشته، تصورات برخالف .]11[اند ها شکل گرفته سازمان
که آموزش و پژوهش  طوري ه؛ ب]10[شود علمی شناخته می اي رشته حاضر کارآفرینی در حال و یابند می

واحدهاي  ،در شرایط آرمانی هاي کارآفرین است. مدیران و اعضا از وجوه مهم مدیریت اثربخش تعاونی
 هاي شرکت ۀاین بخش هستند و مشارکت در ادار هاي تحقیقاتی فعالیت اولیه ۀها هست تعاونی در پژوهش
درك گروهی از نقش آموزش و  ،ویژه مدیر به اعضا یک از هر که شد همراه خواهد موفقیت با زمانی تعاونی،
هاي حاکم بر کارآفرینی در تعاونی داشته  ارزش و هیممفا ویژه بهو اجتماعی  توسعه اقتصادي در پژوهش
  .]8[باشند

گویی به تقاضاي اجتماعی براي آموزش و همچنین  فرهنگ عمومی و پاسخ ياگرچه رسالت ارتقا
سطح فناوري، گسترش مرزهاي دانش و کسب و حفظ منزلت علمی  ياهمیت راهبردي توسعه و ارتقا

هاي تحقیقاتی عمده و حیاتی براي  و از سویی فعالیت ،لت استدو ۀالمللی، بر عهد کشور در سطح بین
به ایفاي این رسالت  اي کند توجه ویژه ضرورت ایجاب میقرار دارد، توسعه اقتصادي در دست دولت 

کشورها  ۀتجرب .تحقیقات نیست ۀاین امر مانع و مغایر با فعالیت بخش غیردولتی در زمین .داشته باشد
تواند بسیار  المللی متداول است، می خش غیردولتی، مشابه آنچه در سطح بیندهد مشارکت ب نشان می
  .]12[مؤثر باشد



 1398وششم، پاییز و زمستان  شماره چهل 166

 

 رقابت دری دولت زکمتمر اقتصاد و يدار هیسرما اقتصاد با همواره یتعاون اقتصاد هکنیا به توجه با
 واندت یم واست  برخوردار ییباال تیاهم از بخش اینی رقابت يها تیمز افتني یبرا پژوهش، است
 نداشته را الزم رشد تعاونی صورت این غیر در، سازد فراهم نینو يفضا در را ها یتعاون توسعه يارهاکراه
 هاي تعاونی. کرد خواهد فرسودگی و زوال دچار راها  ، آنمشکالت و موانع و ماند خواهد دور نوآوري از و

 به را خود هکآن مگر دینبرآ شوارد فیوظا انجام ۀعهد از درستی به توانند ینم روستایی کارآفرینی
 نیا در. کنند ملزم شده ترسیم هايانداز چشم و امور شرفتیپي برا موجود اناتکام همه از يریگ بهره
 اهداف تحقق جهت در را ها تعاونی تواند یم پژوهش از برتر انکام دامک هک است مطرح پرسش نیا انیم
 توسط آن امور مدیریت گرو در ها تعاونی ییایپو و داریاپ توسعه؟ رساندي اری انتظار موردي ها آرمان و

 وضع، بپردازند مطلوب وضع ریتصو به، پژوهش از حاصل رتیبص پرتو در هک است اعضایی و ارکان
و  یطراحی را اصالح يها برنامهها  آن رفعي برا و دنساز ارکآش را صینقا ،ندنبز کمح آن با را موجود
 مناسب انجام و گذشت پژوهش گذرگاه از دیبا ها تعاونی در اصالحات طلب در؛ بنابراین کننداجرا 
  .]13[ستین نکمم پژوهشگري بدون ها تعاونی در سازمانی کارآفرینی براي تییمدیر فیوظا

گذاري بر سرمایه انسانی، در اواخر دهه پنجاه میالدي و  عنوان سرمایه تحقیق در آموزش و توسعه به
هاي تجاري نیز  قان اقتصادي انجام و مشخص شد که منشأ فرصتاوایل دهه شصت از طریق محق

هاي اقتصادي یا نهادهاي  مند هستند که در بنگاه هاي جدید ناشی از تحقیقات نظام اختراعات و ایده
بر دانش، فرایندي تکاملی است که با  اند. از سویی کارآفرینی مبتنی عمومی و دانشگاهی صورت گرفته

و عامل انگیزش اولیه آن، دانش و دارایی فکري کارآفرینی است. در واقع این نوع  شود تحقیقات آغاز می
  .]14[هاي ناشی از آن، منشأ علمی و دانشگاهی دارند کارآفرینی و تحقیقات و اختراعات و ایده

است  ییها پژوهشتوجهی به  هاي کارآفرین روستایی بی و تهدیدهاي بنیادین تعاونی ها ضعفیکی از 
 پژوهش، آموزش موجود تیوضع حاضر حال در .]11[آن مشارکت داشته باشنددر ارکان و اعضا  که تمام

. است بخش این عملکرد وها  سیاست دري بازنگر ازمندین و نبوده مطلوب تعاون بخش در جیترو و
 وضع با رانیا در تعاون تیریمد نظام ارآمدک تیریمد يها مؤلفه همه موجود تیوضع انیم همچنین
 کارآفرین هاي تعاونی مدیریت در بسیاري مسائل سویی از. ]8[دارد وجود يدار یمعن تفاوت آن بمطلو

 از هدف. یمنیستها  آن براي پاسخ یافتن به قادر پژوهش مرسوم يها روش در که دارند نقش کشاورزي
 آن از بتوان عمل در که است دانشی کسب ها تعاونی مدیریت حوزه درویژه  به اجتماعی يها پژوهش
 محور جامعه يها ۀ پژوهشتوسع براي. باشد مفیدکار  و کسب محیط بهسازي و مدیریت در و کرد استفاده

 عملبر  مبتنی يها پژوهش ویژه به کیفی پژوهش از است الزم ها تعاونی محیط در آنکردن  اثربخش و
 رأس در را تعاون بخش کارآفرینان و فعاالن به بخشی آگاهی و مشارکت و کرد ستفادها)  وهیپژ اقدام(
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 هاي تعاونی مدیریت در مشارکتی پژوهی اقدام نقش بررسی پژوهش این هدف؛ بنابراین داد قرار اهداف
 و پژوهی داماق نظري هاي بنیان در مفهومی قرابت و شباهت وجوه یافتن و کشاورزي و روستایی کارآفرین
  .هاست تعاونی مدیریت

 هیوپژ امقدا يمینههاز و سابقه. 4

 معنی بهپژوهش  .]15[تاس حقیقت به ستیابید اربزا و بشر طبیعی تتمایال از يوکنجکا و هشپژو
 حطر با همراه نندیشیدا و علمی کوشش ،حصطالا در و نسیدر حقیقت نهِکُ به و کشف ،سیربر ،سیوار
 دیجاا ،پژوهش صلیا فهد معتقدند علم نفیلسوفا از يربسیا .ستا لمجهو یحقیقت کشف يابر نقشه و
 آن و بهبود لکنتر و بینی پیش ،توصیفو  سیربر ردمو ۀپدید ستدر شناخت رمنظو به نظریه بسط و

 هارکادادن  منجاا ستدر انبتو تا ستا علم ۀتوسع و تولید ،تحقیق فهدها  آن از نظر .ستا دعملکر
  .]16[بخشید تحقق را )ثربخشیا( ستدر يهارکا منجاا و )ییراکا(

 .هستند نگوناگو نیز روش نظر از عتنو و پیچیدگی بر وهعالو مدیریت  يرفتار معلو يها هشوپژ
 اجرا به ها هپدید بین بطروا کشف و شناخت ،نشدا بسط فهد با بیشترپژوهش  یکمّ يها روش
 و دهبو بیگانه هشوپژ يهاهزحو و محیط با اردمو يربسیا در ها هشوپژ گونه ینا انهشگروپژ .ند یآ میدر
 هشوپژ ستا ارقر که کسانیو  هشوپژ مسئله قعیوا نصاحبا ،آن بر وهعال . ندارند مستقیم طتباار

 هشوپژ نجریا درپژوهشگر  يهاپرسش به ییگو پاسخ يابر ياربزا ،کند حل را نناآ مشکل و مسئله
 و هازنیا يگو پاسخ ،تمطالعا ینا از حاصل يها یافته تشدا رنتظاا انتو نمی رو ؛ ازاین]17[هستند
و  کار و کسبفضاي  ۀتوسع ،هاي روستایی با رسالت کارآفرینی هایی مانند تعاونی سازمان تمشکال

  .باشدفقرزدایی 
 يعادرآورد و اد علمی گیرافر و معا يها يقانونمند دنقیاا تحت انتو نمی را ننساا شناختاز سویی 

 مید آ يدجوو قعیتوا با ،معا نیناقو نهاپشتو به نسانیا يها موقعیت تبیین و وییشگپی ،لکنتر ،شناخت
تواند  نمی نسانیا يهاوقلمر به طمربو هشیوپژ دلمتعا يها منظا یترمو مأ؛ بنابراین  نیست رگازسا

 در بمطلو ضعرسیدن به و . باشد يرماآ و فنی يهارمعیا با علمی يها هشوپژ از يا مجموعه به منحصر
 از حاصل تبصیر و علمی يها هشوپژ تلفیق و ترکیب وگر در ها اجتماعی و در بستر تعاونیپژوهش 

به  ندیشها ینا با رگازسا مطالعاتی دهايیکررو پژوهی یکی از اقدام .ستا انیگرد و دخو گذشتۀ ربتجا
 شناختبا  امقدا است که در آن یصخا موقعیت يها یژگیو و یطاشر با منطبق نشدا به دستیابی منظور
سلسله  نکشید چالش به با هیوپژم اد قا .]18[گیرد می پیشی یاشده و  زمان هم و پدیدهموقعیت  علمی
 و 1980 يها ههد در يدنتقاا فلسفی هیدگاد رواج و ییاگر تثباا فلسفی هیدگاد از برگرفته يها هشوپژ
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در  هشوپژ شناسی روش رهبادر يدایز يها بحث و منجر به ارائهکرد  دیجاا هشوپژ دررا  تحولی 1970
 آن به واسطۀ که دگیر می ارقر توصیفیـ  تحقیقی يها روش همرز در این رویکرد .حوزه کار و جامعه شد

 مسائل همچنین . کند می ارشگز ن ایگرد عطالا يابر و ختهداپر دخو دعملکر یابیارز به پیوسته محقق
 هم در را عمل و هشوپژ و کند می شتال نآ حل يابر و شناسایی را دخو محیط قعیوا و يرجا
  .]15[دمیزآ می

 پژوهشدر فرایند  شود و بر مشارکت گروهی می محسوب اجتماعی ی نوعی اقدامپژوهشروش  این
 افراد محقق، در سیستم اجتماعی شامل نفعان ذي کامل نیازمند درگیري پژوهی کند. سنت اقدام تأکید می
عملکردها،  بر پژوهشاست. این  جامعه و اعضاي فراگیران یا دجویان، مدگذاران یاستساي سیستم،  حرفه

 براي شناسایی افراد کمک به ویژه متمرکز بوده و هدف آن و ارتباطات اجتماعی سازمانی ساختارهاي
 آنانکردن  درگیر هاي فردي و بر ارزش جمعی، تأکید آگاهی به آزادي متقابل و اساسی، دستیابی مشکالت

انداز تعاون بوده و نقش  ها منطبق با چشم دي نسبت به عملکردهاست. این ویژگیانتقا تأمل در
پژوهی داراي سنخیت و هماهنگی  اي در موفقیت آن دارد؛ بنابراین مفاهیم و بنیان نظري اقدام کننده تعیین

 يها یژگیو و مشارکت به راهبرد ینا ها، در همانند اصول مدیریت تعاونی. هاست فراوانی با فلسفۀ تعاونی
 تحیا از لپذیرد و مؤثر ،هماهنگحسی  دیجاا که دشو ی م ئهارا هایی روش و شده توجه نسانیقعیت امو
 میزآ رضتعا و تحمیلی ،جویانه قابتر يهافرایند از حرکت آن نهایی لمحصو زد وسا پذیر نمکاا را جتماعیا
  .]19[ستا نظر اتفاق و ريهمکا باهمراه  ندگیبه سوي ز مانیزسا

 عمل و تفکر ،همشاهد شامل مستمر ساده و يفرایندهاي کارآفرین  پژوهی در تعاونی داماق
 )ها اعضاي تعاونی( م دمر آن در که ستا جتماعیا يفرایند ،تحقیق روش ینا .است نکنندگا کترمشا
 ینا در . ندزسا می نو از وکنند  می تنظیم دوباره ،هکرامذ و لهدمبا پیوسته يندها یارف طریق از را دخو تحیا
آمیخته  هم در تحقیق ۀپیچید فرایند در دمتعد تتوضیحا و ها تحلیل ،ها توصیف ،ها فعالیت روش
 که است مشکالتی حل و صولیا سیربر و تحقیق نمکاا آوردن همافر روش ینا هدف .]20[شود می
 تمااقدا ذاتخا و موجود يها روش ثربخشیا همچنین سنجش وند ا دهکر تجربه دممر و رانکارندا ستد
سبکی از اندیشیدن و طرح پرسش از هی وپژ امقداکلی  طور هب .مشکالت است حل يابر شمندرو

ه شداجري اها هشیوو ها  موقعیتن از ناآ كارتقاي در براين نندگا ک کترسیله مشاو جتماعی بها يها موقعیت
  .]21[تهاي شغلی و کاري موجود اس دل رویهمتعال و معقوح صالو ا

 غالباً ماا ،شد گرفته رکا به رکولی نجا توسط 1945 ر در سالبا نخستین هىوپژامقدا ممفهو
 وي يها شتال نمرهو این روش تشهر و ر عتباا بیشتر و ننددا می کورت لوین به منتسب را هیوپژامقدا

 هشوپژ در يگیردر به و کشاورزان را انگررکا ،جتماعیا تخدما هاي سسهمؤ در رکا ضمن او .]22[است
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 بکتا تولید به منجر تنها که تحقیقاتىبه  وین ل .]17[کرد می رغیببیشتر ت جتماعی ا اتتغییر يابر
 ونبد عملى هیچ و نیست عملى بِخو نظریه یک مثل چیز هیچ« معتقد بود و شتاند عالقه ،شدند ى م

 رفاًصعی جتماا هشوپژچنانچه ؛ بنابراین ]22[»نخواهد بودسودمند  عمل ونبد تحقیقى هیچ و تحقیق
 دمقصو به کند دیجاا يتغییر و دبهبو جتماعیا يها فعالیت چرخه درآنکه  بی ،شود نشدا تولید به منجر
 يمندونیر عامل بلکه ،نیست نجها تفسیر و شناخت تنها هشوپژ فهد ،این منظر از .ستا هنرسید دخو
  .]23[است در بستر جامعهها ادیدرو دبهبو و تغییر يابر

 تحقیق ،عملی تحقیق ،عمل حین هشوپژ ،عمل در هشوپژ مانند یمختلفناوین ع با را هیوپژ امقدا
 هشوپژ ۀشیو ینا بهاینکه  با .شناسند می عمل محیط در هشوپژ و رهمکا يمبنا بر هشوپژ ،میاقدا
 ینا .]17[ستا صخا يها ی گ یژو سلسله یک ع تاب و همانند آن صلیا مینهز ماا ،ندا داده مختلفی يها منا

 مسائل جنس از که دارد دبررکا جتماعیا و نسانیا معلو تموضوعا و مسائل با طتباار در تربیش روش
 ،سخن یگرد به .یندآ می شمار به ها آن نظایر و کار و کسب ،فرهنگ ،بهداشت ،زشموآ زهحو در يدبررکا
هاي  از جمله تعاونی جتماعیهاي ا سازمان انمدیر و رانکارندا ستد ،هیوپژ امقدا وگوي گفت فطر

 ئهارا کیفیت دبهبو جهت در شتال یا ها ساییرنا کاهش ها آن ۀیژو یترمو مأ که هستند کارآفرینی
 »رفکو ارانگزرکا« و مخاطب آن »ارمد تصمیم يها هشوپژ« موضوع این پارادایم؛ بنابراین ستا تخدما
  .]18[هستند

 ماقدا و هشو پژتلفیق  :هیوپژ امقدا .5

تحقیقات عملی  ۀدر خانواد اي مطالعات فرارشتهاي از  بندي گسترده طبقه ،تحقیقات عملی پژوهیِ اقدام
به  زمان همدانشی که انجامد؛  می »دانش قابل اجرا«که به تولید است  ها مشترك لوینیست أبا منش

جوي  و پرس فرایند تحقیق عملی عبارت است از ،در یک زمینه سازمانی .بودن توجه دارد جدیت و مرتبط
در آن دانش کاربردي علوم رفتاري با دانش سازمانی موجود ترکیب شده و براي حل ضروري که 

ر در ییایجاد تغ ،زمان همبه طور  این رویکرد .گیرد مشکالت سازمانی واقعی مورد استفاده قرار می
ي خودیاري در اعضاي سازمان و افزودن به دانش علمی را مورد توجه قرار ها مهارتتوسعه  ،ها سازمان
اي  تکاملی است که به روح همکاري و تحقیقات مشارکتی جان تازه يفرایندسرانجام  .دهد می
است که هدف  هاي تحقیق براي هنگامی شناسی در روش اي تحقیق اقدامی روش برجسته .]24[دمد می

د این روش بر تولید دانش در زمینه و بستر کاربر .پژوهشگر کشف نظریه در رابطه با عمل و اقدام باشد
دهند و آنچه  در مورد آنچه مردم انجام می را هاي ارزشمندي ساختارهاي سازمانی داده .کند می تأکیدآن 
 ـ ویژه هنگام نیاز واقعی به اقدام به هستند ـاستفاده  یا قابل روند به کار میهایی که  گویند و نظریه می
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 فرایندعنوان نگرانی صریح از  به نظريساختارهاي  ۀتحقیق اقدامی با تکمیل و توسع .کنند میارائه 
در  ،قرار نداردي دیگر تحقیق ها روشاین روش در رقابت با  .استگذاري  نیازمند نظریه ارزش ،تحقیق
ایجاد بینش و سبب ویژه جایی که احتماالً  به ؛است یروش مناسب ،براي توجه به اهداف خاص مقابل
حضور کارگزاران و مدیران در  وجوداین،با .آید مینبه دست  ي دیگرها روششود که از  هایی می بصیرت
گذار بر توسعه تئوري و اقدامات مدیریتی را تضمین تأثیرمشارکت موفق در تولید دانش  لزوماً ،پژوهش
  .]25[کند نمی
 ،دخو يتفسیرها و ها یافته بستنرکا به ،دخو يها هنگیزا و تمااقدا دار منظا سیربر هیوپژ امقدا
 ستا زمال ،گاهانهآ امقدا يابر . ستا شخصی يها ي سوگیر از کاستن و دخو يها هدگاید شتنانپند قطعی

 .دشو می عمل کنونی روش به اچر د شو شنرو یشابر تا بکوشد ها ارزش و ها ه نگیزا ف کش درمحقق 
 آن از حاصل نتایج ردمو در بدیل يها تبیین و امقدا يابر جایگزین يهادهبررا برابر درهمچنین باید 

 آن در که ستا فضایی خلق ،کتیرمشا وهیپژ اقدام فهد .]26[دکر عمل زبا و منعطف ،امقدا
 نسبت و باشند شتهدا گاهانهآ و نهآزادا بنتخاا حق ،بگیرند و بدهند را معتبر تطالعاا نکنندگا کترمشا
 یا ها میمتص به توجه از بیش ،کتیرمشا هشوپژ فرایند در . کنند نیدرو تعهد سحساا اقدامات نتایج به

 ینا در .ستا مهم نتصمیمگیرندگا ۀرکت هممشا با گیري شیوۀ تصمیم ،دهستفاا ردمو صخا يها روش
  .]27[دشو نمی فرض یگرد يها روش از بهتر یا و دشو نمی شتهاگذ رکنا خاصی روش هیچ هشوپژ

 بینش ونبد عمل که گونه نهما ؛نیست بیش یاییرؤ ،عمل ونبد بینش معتقدند روش ینا نفعاامد
 ،تفکر ونبد عملِدر  . هدد تغییر را نجها نداتو می عمل باهمراه  ش بین تنها و ستا نمازدادن  رهد
 د هانخو جامعه تغییر به درقا کس هیچنیز  عمل ونبد تفکر با و دفتاا هدانخو قتفاا شدر و يگیردیا
  :]17[ستا یلذ يها یژگیو يدارا هیوپژ امقدا ،هشوپژ و امقدا هیاهمر به توجه با .]26[دبو

  ؛استوار است قعیوا ندگیز در عملی ت مشکال حل و علمی نشدا یشافزا بر .1
را ها  آن د بینعتماا و امحترا ل را قابلتحو متقاضی و هشگروپژ كمشتر يهااردستاندا و ها ارزش .2

  ؛داند ضروري می
  ؛کند می یدتأک مگا به مگا و یجیرتد دبهبو و يگیردیا بر و ستا طولی یا يا ه دور .3
 كمشتراقدام  وکند  كدر را نناآ ل مسائ تا است لتحو نِمتقاضیا با تعامل نیازمند هشگروپژ .4

  .انجام دهد
 ستا نیوحلز یا يدور بلکه به شکل ؛نیست پلکانی یا خطی عمل درهش وپژ حلامرپژوهی  در اقدام

 بیشتر شناخت( پژوهش مقوله دو به زمان هم یابیدست آن هدفمند و نامی نیز هشوپژ ۀچرخ را آن که
 است آني ا چرخهشکل  از منظور. است) موجود وضعیت بهبود و شرایط رییتغ( اقدام و) دانش تولید و
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 ردیگ می قرار يبازنگر مورد پیشین اقدام که طوري ، بهشود می انجام مستمر و متوالی اقدام و پژوهش هک
 دخو از يا حرفه ادفرا که دشو میآغاز  مانیز هیوپژ امدقا. ]28[شود میي بعد اقدام برايي زیر طرح پایه و
 .]17[ »؟سدرنمی نظر به میدبخشا دموجو موقعیت که ی حال در ،همد منجاا نمایتو م رکاچه: «پرسند می
 ینابنابر؛ »نکنوا و ینجاا« یعنی ،یمدار ارقر آن در که ستا ضعیتیو ۀربادر عمل در هشوپژ، هیوپژ امقدا
 ،ستا آن حصالا و دبهبو دنبال به که دخو نظر ردمو مسئله دنکر مشخص يابر هشگروپژ ستا زمال
 و رکا محیط در حاضر لحا در هنچآ از مشخصی تصویر تا کند توصیف شنیرو به را موجود ضعیتو

  .باشد شتهدا ،ردمیگذ يو مسئله
 مسائل حلیلت و تجزیه و شناسایی( تشخیصی مرحله شامل دهسا ۀمرحل دو شامل را هیوپژامقدا مبلو

راي ب لوین نظر ردمو حلامر .نددامی )هشد ینوتد يها فرضیه نموآز( مانیدر مرحله و )ها فرضیه ینوتد و
  :ستا یلذ حشر به )اي چرخه( يدور مرحله رچها شامل هیوپژ امقدا

  ؛موقعیت معرفی يابر هایی داده و کلی ندیشها با رکا زغاآ : يیزر برنامه. 1
  ؛هشد حیاطر برنامۀ شیابیارز و رتنظا ،حقیقتیابی : امقدا. 2
  ؛برنامه به دستیابی يابر هشد منجاا تمااقدا ۀمشاهد :همشاهد. 3
  .]17[لیهاو يها روش و ها ندیشها تعریفباز : بتازبا. 4

 نگاهی با ]20[سترینگرا .ستا هشد حمطر سایر محققان توسط تیومتفا لشکاا به لوین الگوي
 ارشگز( و عمل )يتفسیر ارشگز( فکر )،توصیفی ارشگز( هنگا ياحلقه سه فرایند ،دهسا و هغیرپیچید
  ):1 نمودار شماره(کرده است  تبیینبدین شرح را  )مدیریتی

  کنید هنگا
  )هاداده و تطالعاا يآور جمع( کنید يآور جمع را طمربو تطالعاا

  )مسئله توصیف و تعریف( هیدد حشر را دموجو ضعیتو ،کنید ترسیم
  کنید فکر
  )يزسا فرضیه( کنید تحلیل و جزیهت و کشف
  )يدازنظریهپر( ؟هستند چنین چیزها چگونه و اچر :هیدد حشر و کنید تفسیر
  کنید عمل
  کنید یابىارز ،کنید اجرا )،ارشگز( کنید يیزر برنامه
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  پژوهی از دیدگاه استرینگر نماي کلی اقدام. 1نمودار شماره 

 ییاکتگررمشا صلا سه ،مسیر ینا در .ستجامعه ا يزدسانمناتو ،اي مرحله سه فرایندنهایی این  مسیر
 سیستمی توجه( ییاجامعگر و )ادفرا مسائل متما يابر دبررکا( ییاگر جامعه )،ادفرا متما کترمشا( جامعه
  .]19[ )2نمودار شماره ( ستا توجه ردموپژوهش  حلامرهمه  در )مسائل متما به

  
  پژوهی شناسی اقدام روش .2 شماره شکل

 هان آ ندگىز که پژوهش نفع ذي ادفرا همه ،هىوپژدر اقدام گفت انیتو م حلیل الگوي مورد بررسیدر ت
 بر ،تطالعاکسب ا با و کردهکت رمشا تحقیق فرایند در باید ،ستا مطالعه ردمو مشکل تأثیر تحت

 کنند سىررب مشکل ماهیت د را ازخو كدر عنو سیلهو بدین تا )،تحلیل و تجزیه( کنند نظررظهاا ن آ سساا
 نموآز يابر يا مینهز و )عمل( ئهارا لها ح ه را ،شناخت ینا از يگیر هبهر با سپس )؛يدازپر نظریه(

 يها یژگیو ترین مشخص کلی رطو به ).یابىارز( آید همافر هىوگر يها نظریه از برگرفته يها فرضیه
  :از تندرعبا کتیرمشا پژوهی امقدا
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 سعی بطروا پیوستگی و جمع از دفرنبودن  اجدنظریۀ  سساا بر و ستا جتماعیا فعالیتی و فرایند. 1
 در ،دفر یک انعنو به نندابد دممر که مانیز . هدد ارقر توجه ردمو را جمعی و يدفر تتباطاار کند می
در پژوهش مشارکت  بهتر ،باشند مرتبط هم با رهبادو ننداتو می و هستند جامعه ادفرا یگرد با طتباار
  ؛کنند می

ي خود ترغیب ها ارزشو  ها مهارت ،ها كو افراد را به آزمون ادراست انه راهمکا وکتی رمشا. 2
افی هدا ریف تعزبا لحا در ئمدا ،تحقیق فرایند حاضر در نفع ذي ادفرا و نمحققا کهمعنا  ؛ بدینکند می

  ؛خودشان است ۀل و موضوعات مورد عالقئهستند که برخاسته از مسا
 از ناشی رفشا از دخو يزسازاد آ و یابیزبا در دممر به کمک آن افهدا از یکی وست ا بخش هاییر. 3
  ؛شوند می منجر دفر شدر یتودمحد به که ت سا يا هکنند ضیرانا و ولد م غیر جتماعیا يها ساخت
 يها قالب در متقابل کنشو غیرمنصفانه  و غیرعقالنی يهارساختا نقد فرایند بهو  ستا يدنتقاا. 4
  ؛دشو می تبدیل انیگرد با طتبار ا يها هشیو مردم و دنکررکا يها هیرو ،نجها توصیف

 يها ل ح تعیین راه ،تمشکال تشخیص نجریا در تحقیق ینا در ادفرا .دارد عملی يگیر جهت. 5
  .]29[گیرند می ارقرو ارزشیابی  نتایج ورمر و يدپیشنها يها راه دبررکا ،حتمالیا

  نیپژوهی در کارآفری امقدمبانی نظري ا. 6

 شناسی هستی. 6- 1

 و ها هیدا با همرروز ندگیز در و خلق کنند را دخو هویت توانند می دممر دارد دعتقاا پژوهی امقدا
 یکدیگر با ندگیز يها هشیو ،دموجو هاي ضرتعا و ها وتتفا دجوو با و یابند يرگازسا ن گوناگو يها ارزش
 تعلیق يودحد تا و مختلف يها هیدگااحترام به دو  شناسایی مندزنیاهم  با ندگیزشک  بی . کنند اپید را

 یکدیگر با تعامل و کار ،ندگیز يستارا در ها نسا نا کوشش متما . ستا دخو يها ياورد پیش و ها تعصب
 ندگیز ،جتماعیا لتاعد ،قتاصد ،ستیدر بر متکی پژوهی امقدا .دشو می متجلی ل عم و کنش در

تعاونی براي  چهارچوبعمل در  ۀیی که بستر و الزمها گیویژ .]30[ستا ییاگر تکثر و ز میآ محبت
 مباحث یناگر ا .ي محروم روستایی استها گروهدر بین  ویژه بهمعیشت و توسعه پایدار  ،کارآفرینی

و معیشت  کار و کسبکه اتفاقاً از  جامعههاي  نشین حاشیه ،باشندنداشته در جامعه  بیه مطلوجایگا
 از دموجو هاي واقعیت تغیر لنباد به پژوهی امقدا نحققا م .شوند می شموافر ،مناسبی برخوردار نیستند

  .هستندبهتر  يا هیندآ براي ادفرا کت رمشا جلب طریق
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 شناسی معرفت. 6- 2

 از را دخو نشدا نندایتو م آناناست و  ندگیز فرایند در ها ننساافعالیت  حاصل نشدا ،پژوهی امقددر ا
 معرفت و نشدا .کنندکار و تولید شکوفا  باخود را  يگیردیا يها فیتظر و تولید ندگیعملی ز اربتج
 ینا سساابر .استد  جدی فهم و كدر از یاوممد فرایند بلکه ،نیست )هشد کامل( هشد متما و ثابت يمرا
ها و  پرسشو ها  هپدید با رد برخو در رو ؛ ازاین ستا ناشدنی بینی پیش و تکاملی يفرایند قعیتوا ،هیدگاد
 قدیمی و کهنه ،یر تغی با هر پاسخی نچو ،اردند دجوودرستی  و ثابتپاسخ  هگا هیچ ،دموجو هاي امابه
 جدید يها پتانسیل و هاادستعدا يزسارشکاآ براي نپرسید فرایند ندگیز ،هیدگااین د در ساساًا . دشو می
 فرایندکارآفرینی نیز  .]30[است دموجو ضعو اصالح و تغییر و نقدبا بهتر  عیجتماا منظا به ستیابید و

به نبودن قطعیت و هاي پویا و نوین در وضعیت  مستمر خالقیت و نوآوري در طراحی و اجراي ایده
هاي تولید  اقدامات کارآفرینانه در تعاونی نشستنِ بار بهاقتضاي شرایط بومی و محلی براي شکوفایی و 

  .روستایی و کشاورزي است

 شناسی روش. 6- 3

 وشود  میکنجکاوي و تقویت قوه ابتکار  ،موجب بیداريو حال افراد حاضر در پژوهش گذشته  هاي هتجرب
به شکلی مدیریت باید  هاي کارآفرین محیطی در تعاونیشرایط  .گذار استراثهاي بعدي  و اقدام ها هدر تجرب
اي ه و زمینه اربتج در این زمینه درك .دباشرشد بیشتر و براي تحرك  موجب انگیزش مردمکه  شود
خود را به جاي دیگران مبنا و  هاي دیدگاهافراد سهیم در پژوهش مهم است و پژوهشگر نباید  ۀهم پیشینِ

ارتباط و تماس افراد با هم باید نقش راهنما و شیوۀ  در ژوهشگرپ ،این بر عالوه .اساس کار پژوهش قرار دهد
چرخۀ  از بخشی به ه وشد گیردر و مرتبط قعیت پژوهشمو باکه  طوري هب ؛]31[دنتسهیلگر را داشته باش

 یکدیگر از دممر که ستا ارستوا صلا ینا برپژوهی  امقدا .]16[دشو تبدیلنی نساا منابع توسعهد براي بهبو
 یکساننظر و  عجماا به اینکه نه ،هندد یشافزا اتکرامذ خود را در تحمل نۀستاتا آپرسند  هایی می پرسش
 ازرا  شدر و تعالی شرایط ،هکرامذ و تحمل رتقد يتقاهمراه با ار سانان خالقیت و فرینندگی آ رتقد .برسند
 ،» عمل« و» فکر « بین لکتیکیاد و رانیدو فراینددر  مسئله حل .سازد مید فراهم موجو ضعو تغییر طریق
 یشافزا مسائل با مواجهه و تشخیص دررا  آنان رتقدو  مسئله گیردر يها ننساا گاهیآ و نشدا
  .]30[دهد می

  بررسی پیشینه پژوهش .7

عنوان یکی از عناصر حیاتی رفتار کارآفرینانه و همچنین یکی  هاي کارآفرینانه به اهمیت تشخیص فرصت
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عنوان  حوزه بیان شده است و از آن بهاین از مفاهیم محوري تعریف کارآفرینی، در بسیاري از تحقیقات 
تحقیقات کارآفرینی را از سایر  چهدهد آن می گرفته نشان برند. مطالعات صورت قلب کارآفرینی نام می

ها در  سازد، توجه و تأکید بر پژوهش علوم مدیریت متمایز می مانندهاي مختلف علمی  مطالعات در حوزه
شده توسط کارآفرینان است. به بیان دیگر، کارآفرینی به معناي رفتارهایی است  هاي کشف فرصتزمینۀ 

شود، اما فرصت به مجموعه  ها می ها توسط افراد و سازمان ز فرصتبرداري ا که منجر به کشف و بهره
ها تا  کند. فرصت وکار جدیدي را ایجاد می شود که نیاز به محصول، خدمت یا کسب گفته می یشرایط

  .]14[برداري برسند توانند به بهره نمی ،تشخیص داده نشوند
 يفناور یمعرف قیطر از یعیطب عمناب بیتخر کاهش«پژوهشی با عنوان  ]32[یزرافشان و يمراد

 مطالعه نیا از هدف .انجام دادند »پژوهی اقدام راهبرد کرمانشاه با شهرستان قزل يروستا در وگازیب
 يآور جمع منظور به .بود آن روستا در ریفق يخانوارها از یکی به مورد نظر يفناور یمعرف ،یفیک

 کیها  آن انیم از که شد استفاده ییروستا نوارخا 20 از متشکل متمرکز يها گروه کیتکن از اطالعات
 از وگازیب واحد یطراح منظور به پژوهش نیا در .شد انتخاب طرح ياجرا براي هدفمند به صورت خانوار
 دیمف فناوري عنوان به واحد نیا از مذکور شد و در پایان خانوار استفاده یپژوه اقدام يا مرحله چهار روش
  .ندکرد استفاده اجرا قابل و

» یپرورش يافت راهبریبا ره ییپرورش رهبران روستا«در پژوهشی با عنوان  ]33[زمانی و الري
در این  .کردنداجرا و ن ینگ تدویافت منتوریو تجربه ره ییپرورش رهبران روستا يبرا اي را برنامه

ج یو نتا يآور جمعها  داده ،شیمایپ یمکق یو تحق یپژوه از نوع اقدام یفکیق یپژوهش با استفاده از تحق
 مند عالقهتجربه و  ج بامرو 10 ،قین تحقیا يها یآزمودن .شدند يبند ب و جمعکیتر يساز با روش مثلث

 براساس .استان فارس انتخاب شدند يشاورزکن اجان مرویهدفمند از م يریگ ه با روش نمونهکبودند 
 یم شد و چگونگیمرحله تنظ 7در  ییپرورش رهبران روستا يبرا يا برنامه ،قیاولیه تحق يها افتهی

 براساسان یدر پا .م شدیپژوهی تنظ اقدام ۀمرحلچهار و در  ها یآزمودن یدانیتجربه م براساسآن  ياجرا
هر بعد از پرورش  يبرا ها روشن یتر مناسب ،ها یدر آزمودن و نگرش حاصل يرکبازتاب ف ،تجربه
  شد.مشخص  ییرهبران روستا يها ویژگی

با رویکرد نوین  ،]34[کتی در مناطق حاشیه و روستاهاي منتخب شهرستان بهار همدانارزیابی مشار
تواند  میافراد مورد مطالعه  دانش بومیِ ،نشان داد پژوهی شناسی اقدام استفاده از روشو به توسعه 

بلکه  ،ستندمنفعل نی ها آنمعنا که  ؛ بدینبپردازدها  آن طرح مسائل پیش رويبه یشانه و آگاهانه اندباز
طراحی و  براي آندانش محلی بر  مبتنیفعاالنه جهان زندگی خود را درك کرده و راهبردهایی بومی و 

هاي اضافی  کند از صرف هزینه گذاران کشور کمک می سیاستو یزان ر این امر به برنامه .کنند تدوین می
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بر مسائل و  مقابلده و در وري کردمحور مناطق  گرایانه و دولت نخبه ،سویه یک ۀتوسعبراي و جانبی 
نتایج دیگر با پژوهی اگرچه ممکن است  اقدام هاي تحقیقِ یافته .دونمشکالت اساسی مردم متمرکز ش

اما نکته کلیدي آن است که از منظر ساکنان  ،مشابه باشدتا حدودي مطالعات کالسیک در جوامع 
  .شود منطقه بازنمایی و عنوان می

 از ،»نیارآفرک دانشگاه به گذار تجربه ياوکمورد«پژوهشی با عنوان  در ]35[و همکاران زاده فیشر
 عنوان به نیارآفرک دانشگاه نییتبو  حیتشر براي یچهارچوب ساخت يبرا یپژوه اقدام یشناس روش
 يرو شیپ يارهاکراه و ها چالش ،نمونه یک حیتشربراي  .گرفتند بهره ینیارآفرک ردخُ بوم ستیز

بر  مبتنی ینیارآفرک ردخُ بوم ستیز یک توسعه انیجر در گرگان یعیطب منابع و يشاورزک علوم دانشگاه
 استخراج به ،یپژوه اقدام يدیلک مراحل از یکی عنوان به گرفته صورت یِشیو بازاندشد  یبررس دانشگاه
 شدهو گزارش  منجر نیارآفرک دانشگاه به گذار يبرا شده ستیز ينهاد ۀآموخت يها درس از يا مجموعه

  .تاس
قابل  ،1محضمی وسامانه رق براساسپژوهی درونی چندمنظوره در حوزه کارآفرینی  رهیافت اقدام
بر  مبتنیي کیفی متمایز این نوع کارآفرینی در بستر مطالعات ها ویژگی .سازي است طراحی و پیاده

به درك و  بیشتر قابل دستیابی است که البته میزان جذابیت آن بستگی ،پژوهی رویداد مانند اقدام
عنوان  توانمندي محققان به ،پژوهی در این رهیافت از اقدام .طراحی داردبر  مبتنیپذیرش اقدامات فعال و 

پیشرفت  2شده خطرپذیري محاسبه رشد به شوند و در مراحل رو یانه دو برابر میگرا عملکارآفرینان 
 ۀتواند از طریق تحقیق در کف جامع آورند که تنها می دانش تجربی ضمنی را به دست میها  آن .کنند می

نیاز به  واقعاً ؛ بنابراینشوند هاي فنی ساده محدود نمی حل راهنظم حاصل شود و به  ل بیئانباشته از مسا
تحول و همکاري  ،واکنش ،تعامل ،عمل« آن شاملِ ۀشد است که سازوکار توصیه »روش کارآفرینی«یک 
  .]24[تعملیاتی شده اس پژوهی درونی چندمنظوره که در رویکرد اقدام طور همان است؛ »صریح

  هاي کارآفرین مدیریت تعاونی پژوهی در اقدام. 8

و   3ناب نوپاهاي  شرکتمانند یانه گرا عملکارآفرینی  فرایندهاي  پژوهی و مدل عمل دادنِ هم قرار با کنارِ
گرا را قادر  محققان اقدام ،ترتیب بدین .قابل تشخیص استها  آن ۀشناسان هاي روش مشابهت ،تفکر طراحی

محققان  .کنندهاي کارآفرینی را در زمان واقعی مستند فرایندو کرده سازد به صورت طبیعی تجربه  می
پژوهی و کارآفرینی در روابط  عمل هايفرایندبینی کنند که در آن  توانند چندین سناریو را پیش می

                                                        
1. Pure Digital Entrepreneurship 
2. Calculated Risk Taking 
3. Lean Start-up 
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  .]24[دشون یکپارچه در هم تنیده میبه طور  ویننگذاري و تولید دانش  همزیستی مرتبط با خلق سرمایه
 بوده محقق طبیعی طور به که است مدیرانی نیازمند روستایی کارآفرینی هاي تعاونی حاضر، حال در

 طراحی، در را خود غنی هاي تجربه و باشند تعاونی بر حاکم سیستم رصد جریان در پژوهشگرانه دید با و
 درآمیخته مدیریت حرفه با مدیران ذاتی وظیفه عنوان به پژوهش گیرند. رکاه ب ها برنامه ارزشیابی و اجرا
 افرادي پژوهشگر مدیران از منظور .]36[نیست ممکن آن بدون مدیریت وظایف مناسب اجراي و است

 مدیرانی منظور بلکه پردازند، می پژوهش به اي حرفه پژوهشگران مانند و تعاونی از خارج که نیستند
 صالح تعاونی، محیط در انتقادي تفکر با و ندا پژوهش و آموزش و تعاونی امور درگیرخصه ش به که هستند
 مسیر در مدیران نقش، این در گیرند. می عهده به شان همکاران دیگر و خود را یادگیري و آموزش جریان
 اطالعات و دانش تولید به تعاونی مدیریت در کارآفرینی هاي دشواري با مواجهه در و خود وظایف ایفاي
 پژوهش براي افراد ترین موجه و ترین مناسب بنابراین ؛]13[پردازند می عملی هاي موقعیت در کاربرد قابل
 و پژوهش مسئولیت سپردن و هستند تعاونی اعضاي و مدیران روستایی، کارآفرین هاي تعاونی در

 ابزار سطح در اعضا مشارکت حتی و اعضا و مدیران از غیر نهادي به تعاونی عملکرد و ها آموخته ارزشیابی
  شود. می تعاونی رهبري و مدیریت نظام در پژوهشگري روحیه تضعیف سبب پژوهش،
 تغییر در که است تأثیري به وابسته پژوه، اقدام مدیران تفکر و پژوهی اقدام فرایند اهمیت و ارزش

 انتقادي نگاهی با را موجود توضعی پژوهی اقدام در تعاونی مدیران دارد. آن بهبود و کنونی قعیت مو
 و پردازد می مسئله حل براي آن کارگیري به و دانش تولید به و شناسایی را ها ضعف و لئمسا بررسی،
 کارآفرین تعاونی اعضاي همه و مدیره تئهی بخشند. می سامان جدید دانش تولید براي را دیگري مرحله
 آموزش و مدیریت برآنچه  تدارك و تعاونی مهم تصمیمات مسیر در که هستند اي حرفه يافراد مطلوب،
 و عمیق صورت به شدن اي حرفه و توانمندي مسیر در و دارند مشارکت است، تأثیرگذار سازمانی
 نظام اجزاي ۀهم بلکه ها تعاونی پژوهش بخش با تنها نه پژوه اقدام مدیر دارند. برمی گام چندجانبه
 موقعیت بهبود براي متفکر کارگزار یا پژوه اقدام مدیر شود. می درگیر روستایی کارآفرینی توسعه مدیریت
 تناسب به ها آن تعدیل قابلیت از یا و دارد را شده شناخته هاي رویه یا قواعد از عدول جسارت تعاونی،
 قلمرو که سازد می نمایان را شناخت و شعور این پژوه اقدام مدیر است. برخوردار خاص موقعیت و شرایط
 در توانند می عمل و تفکر با ها آن و است چندوجهی و پیچیده بسیار روستایی هاي تعاونی ورام مدیریت
 نظر صاحب یک همانند و باشند تأثیرگذار یادگیرنده و کارآفرین سازمان به ها تعاونی تبدیل فرایند

  .]37[کنند اظهارنظر
 شایستگی و صالحیت يدیگر هرکس از بیش دارد، قرار خود عمل حوزه مسائل بطن در که مدیري
 مدیر دارد. را سازمانی شرایط بهبود براي حل راه ارائه و ارزشیابی تحلیل، و تجزیه مسئله، شناسایی
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 هاي چالش و مسائل براي تا پردازد می پژوهش به روستایی تعاونی اعضاي مشارکت با پژوه اقدام
 یک در تعاونی اعضاي سایر و مدیر یفضای چنین در کند. پیدا عملی هاي حل راه تعاونی در کارآفرینی

 ارتقاي بر مؤثر محیطی اتفاقات و رویدادها نافذ نگاه و بصیرت با باید پایدار و مستمر اندیشی هم
 و اساسی قابلیت ادراك، هنر دیگر، عبارت به .کند تفسیر و ادراك را خود کارآفرینی يها شاخص
 توسعه کارگزار یک قامت در شدن ظاهر کلی طور به یا ها تعاونی امور مدیریت در پژوهی اقدام نیاز پیش

 ظاهر به موقعیت از اجتماعی عمیق دریافت امکان فرد به که است قابلیتی ادراك هنر است. روستایی
 و نگرد می تازه و آشنا غیر چهارچوبی در را تعاونی آشناي ظاهر به موقعیت مدیري چنین دهد. می را آشنا
 رو روبه ،دوباره تفسیر و شدن ادراك نو از نیازمند و پیچیده اي پدیده همانند مأنوس، و آشنا پدیدۀ با
 و اجتماعی هاي محیط در کارآفرینی توسعه ها، تعاونی هوشمند و اي حرفه مدیران نظر از .]37[شود می

 به پژوهی اقدام مسیر از آموزشی یا اجتماعی عملکرد همچنین و خدمات کیفیت سطح و موقعیت بهبود
 کارآفرینی اهداف تحقق از مانع که را مشکالتی و مسائل ،عمل در پژوهش با مدیران .]13[رسد می جهنتی
 چاره ها آن حل براي پردازند، می اطالعات گردآوري به آن چگونگی مورد در و کنند می شناسایی شود می
 و مدیران د.دارن برمی گام موانع رفع و آموزش فرایند جهت در مداوم ترتیب بدین و جویند می

 ساختنِ محور پژوهش که باشند داشته آگاهی باید روستایی کارآفرین هاي تعاونی گیران تصمیم
 افزایش به منجر مؤثر، و مفید راهکارهاي ارائه و نادرست هاي رویه از جلوگیري ضمن ها، گیري تصمیم
 نتایجی چنین از برخورداري يبرا زمان صرف بنابراین ؛شود می کار و کسب هاي فعالیت وري بهره و کارایی

  است. برخوردار عقالنی توجیه از
 .کنند می استفاده نیز بومی دانش تولید براي پژوهی اقدام از روستایی هاي تعاونی در پژوه اقدام مدیران

 و شرایط بهبود سرانجام و اي حرفه توسعه یا کارورزها وسیلۀ به عمل بهبود و ادراك ، پژوهی اقدام هدف
 کند احساس فرد که است مهم پژوهی اقدام رویکرد در گیرد. می انجام ها آن در عمل که است اوضاعی
 از معموالً ها تعاونی مدیران پژوهی اقدام موضوع .شود خود کاري موقعیت در مؤثر تغییر سبب تواند می

 بین هاي تفاوت و ها اختالف از و یابند می نامعین و دشوار را ها آن که کارآفرینی هاي حوزه و ها زمینه
 براي باید تعاونی پژوه اقدام مدیر البته گیرند. مینشئت  افتد، می اتفاق واقعاً آنچه و شود می قصد آنچه

 انعطاف داراي نیز روستایی توسعه هاي برنامه و باشد داشته کافی استقالل تعاونی، امور در گیري تصمیم
  .]36[نکنند مقاومت مدیر برابر درو  بوده الزم
ها  سازمان از بسیاري خدمات، واحدهاي پژوهش در کمی و کیفی سطح يارتقا در پژوهش نقش رغم هب

فرصت مناسبی  متمرکز، مدیریت هستند. نظام رو روبه اي عدیده مشکالت و تنگناها ها با از جمله تعاونی
راهبردي  هاي حوزه کند. واحدهاي پژوهش در نمی ها فراهم ساختن مدیران تعاونی اي حرفه براي



  179  هاي کارآفرین کشاورزي در مدیریت تعاونی پژوهی مشارکتی: حلقه اتصال پژوهش و اقدام اقدام

 

در حاشیه هستند.  اصلی سازمانی ساختارهاي به نسبت و قرار ندارند ها فعالیت متن در هاي تعاونی، شرکت
 سازمان عملکرد و نوع به توان می هاي روستایی این واحدهاي پژوهش و توسعه در تعاونی مشکالت از دیگر

به  ؛]11[کرد اشاره علمی هاي برنامه کمبود و گونه واحدها این بودن مفید به ياعتماد بی،  مؤسسه و مدیریت
سبب  عوامل است. این تعاون و کارآفرینی پیدا نکرده نظام در اي جایگاه شایسته پژوهی اقدام همین دلیل

 . عوامل کنند هاي روستایی ایفا در تعاونی را راهبردي خود نقش نتوانند راحتی به واحدهااست تا این شده 
 وظایف تبیین و مدیریت سبک ها، اهداف و راهبرد درك ها، دهی فعالیت ازمانو س رهبري شامل سازمانی
 تأثیرگذار عوامل از موجود منابع بررسی امکانات و و نیروي انسانی هاي ویژگی شاغل، و کارشناسان مدیران

 مدیران هاست. همچنین براي تربیت توسعه تعاونی و پژوهشهاي  فعالیت موانع رفع و بر پیشرفت
نظري  و چهارچوب ها نگرش و است و تغییر باورها برخوردار اي ویژه آموزشی از اهمیت برنامه پژوه، اقدام

زي اجتماع و نمندسااتوپژوهی در  . در ادامه دو نقش ویژه اقدامکند مییادگیري مدیران ایجاد  براي مناسب
  شود: هاي کارآفرین تشریح می جامعه محلی در تعاونی کترمشاتوسعه 

  يزنمندسااتو. 8- 1

معیشت و  اثرگذار بر یاجتماع يها گذاري سیاستنقشی در طراحی  ،یتیجمع يها گروهاز  ياریبس
خود نیز ت موجود یو بهبود وضع دهی سازمانالزم براي  قدرتاز خود نداشته و به همین دلیل  یزندگ

توسط ها  آن هاي اولویتمشکالت و  ۀسوی از تعیین یک ها گروهن یاز ا ياریاز سویی بس .برخوردار نیستند
درك عمیقی از اغلب نظام اجتماعی  ياست که اعضا ین در حالیا ؛شوند یگران سرخورده مید

مورد عمل  يها و رفتارها تین يدالیل خود را براشفافانه محیطی دارند و قادرند  ۀدیچیهاي پ تیوضع
 .سازندهاي خود آگاه  را از دیدگاه یدولتزان یر برنامهتا همیشه به دنبال راهی هستند ؛ بنابراین ارائه کنند

 یمربوط به زندگ يها گذاري سیاستها و  يزیر مردم در برنامهدادن  دخالت يبرا یه مناسب پژوهی را اقدام
  .]38[رندیگ یشکل م یه دانش محلیها به شکل مشارکتی و بر پا برنامه ،ن روشیا يهاست و بر مبنا آن

ي ها سازمان مثل ها یتعاون در هک است تیریمد دانش دیجد میپارادا اصول از ي یکیتوانمندساز
 شتریب عمل اریاخت دادنِی معن به زيسا توانمند. ردیگ قرار توجه مورد دیباها  آن از دترکمؤ یحت و گرید
. هاست آن تیمسئول و عمل ۀحوز با رابطه در یسازمان يها هکشب و ها میت ،نانکارک ،رانیمد به

 و داشتن تیمسئول هک است باور نیا به معطوف و یتکمشار تیریمد با مرتبطی تجها از يتوانمندساز
 ندک یم کمکها  آن يها ییتوانا املکت و رشد به ،تعاونی مانند هایی سازمان مختلف يها رده بودن میسه
 نترلک اصل آننخستین  اصول از هي کارآفرین کها یتعاون در. شود یم سازمان ردکعمل بهبود موجب و

 جادیا جهت از هم نانکارک و اعضاکردن  توانمند لزوم، است اعضا استقالل و عمل يآزاد و یکراتکدمو
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. هاست یتعاون تیموفق مهم عوامل از ،تیمسئول انجام و قبول يبرادادن  آموزش جهت از هم و زشیانگ
  :]39[است ریز اتیخصوص يدارا یتعاون در توانمند یسازمان ساختار یک

  ؛است شده ضیتفو و عیتوز مختلف يها صورت به سازمان سطح در العاتاط و اراتیاخت ¢
  ؛است مکحا احترام و اعتماد طیشرا مختلف يها رده رانیمد نیب ¢
 همگان اریاخت در منظم هکشب یک قالب در يریگ میتصم و سازمان ارک حوزه یاساس اطالعات ¢
  ؛ردیگ یم قرار

  ؛است مترک یرسم يها پست تعداد و شتریب ارتیاخت حوزه ¢
  .شود می داده آموزش یتعاون اعضاي و رانیمد به يتوانمندساز يها ه ویش و اصول ¢
 نیست يچیز و کند اجرا دشخو يابر نداتو می ها تن هرکس که ستا يفرایند يزسا وانمندتابراین بن
 تبامر سلسله شکستن طریق از کند میتالش  پژوهی امقدا . هدد منجاا دفر يابر را آن ندابتو يیگرد که
 تحت همیشه که میدمر . کند کمک رتقد تقسیم به ،تحقیق ردمو ادفرا و محقق بین لمعمو رتقد
 طریق از را نمواپیر محیط انتو می چگونه گیرند می دیا کتیرمشاپژوهی  امقدا فرایند در ،ندا دهبو دنقیاا

 .]29[دازدپر می جتماعیا بطروا حصالا به ،رتقد تسهیم و تقسیم با هیافتر ینا ینابنابر ؛داد ر تغیی عمل
 که معنا ینا به .باالست به پایین از اجرا روش ،يزنمندسااتو يرتئو بر تأکید با ،پژوهی مشارکتی اقدام در

 هیوپژ امقدا .]19[شوند می نمنداتو وکنند  ی م کترمشا تغییر ياجرا در انیگرن و دخبرگا و نشایستگا
 يابرها  و تعاونی ها نمازسا ،جامعه در دممر يزنمندسااتو ماا ،ستا دمتعد بعیمنا با سیعو جنبشی بیانگر
 تکیه با بنامطلو يها موقعیت از ی هایر . ستا هیوپژ امقدا در هادیکررو همۀ كمشتر جهو ،تغییر و دبهبو
 گرا که هستند یقخال موجودات ها ننساامنظر  ینا از . ستا هیوپژ امقدا ممفهو رهعصا ،میدمر انتو بر
 نجها بهتر یافتن و نیدد رهایی داده و به تیرقد بی را ازها  آن سانندبر رظهو به را خالقیت هبالقو يونیر
  .]29[کند می کمک
 اربزا بنتخاا ،تحقیق ردمو مسئله تعریف و تعیین عضو تعاونی در کارآفرینانتمامی  ،پژوهی اقدام در
 با دفر عمیق پیوند و طتباار به قیق تح ینا . کنند می خالتد هشوپژ نتایج از دهستفااشیوۀ  و مطالعه
 چالش به انیگرد با طتباار در را ادفرا يها ارزش و ها رتمها ،ها ادراك ،ها معرفت و هدد می همیتا جمع
 النهدناعا وعقالنی  غیر جتماعیا يها ساخت بند و قید از را دخو کند می کمک آنان به نهایت در و کشد می
 تغییر بر وهعال تحقیق و ستا شیارز و عملی يها يگیر جهت از رسرشا شنیرو به تحقیق ینا . ندزسا هار
 و هیژو ضعیتو بر مبتنی که محلی نشدا تولید به ،سیربر ردمو ادفرا یطاشر دبهبو و دموجو ضعیتو در
 ثباتیا یمراداپا يعااد د رموم عا نشدا برابر که درانجامد  می ،ستامشخصی  نسانیا وهگر صخا یطاشر
  .دگیر می ارقر



  181  هاي کارآفرین کشاورزي در مدیریت تعاونی پژوهی مشارکتی: حلقه اتصال پژوهش و اقدام اقدام

 

  مردمی کترمشا. 8- 2

 تیریمد ه، مؤلفنینو تیریمد در توجه مورد وی تعاون فلسفه و روح با همخوان يها آموزه ازیکی 
 ها یتعاون و تعاون عرصه در، است شده هیتوص ها ن سازما تمام يبرا هک یتکمشار تیریمد. استی تکمشار
 عنوان به تکمشار به توجه گرچه. است خورده دونیپ تکمشار با یتعاون سرشت رایز، دارد یخاص گاهیجا

 فنون و تیریمد دانش يایدن در اما ،دارد ارتباط مدرن عصر دریک راتکدمو يها شهیاند با ارزشیک 
 تیریمد. گرفت قرار توجه مورد 1970 دهه اواخر در لوین کرت قاتیتحق با بار نینخست یتیریمد

 تمام در را کارکنانۀ هم ،رده و رتبه از ظرن صرف رانیمد هک معناست نیا متضمن یتکمشار
 تکشري برا را الزم يارهاکسازو همواره و نندک یم یکشر ها ت مشور و شور و ،ها یابیارز ،ها يریگ میتصم
  .]39[آورند یم فراهم سازمان مختلف امور در نانکارک و اعضا شتریب چه هر

 و شده تعریف آن در محقق یگاهجا که است اجتماعیفرایندي  پژوهی عمل، مشارکت حوزه در
 جايه ب پژوهی عمل. کنند بهتر را خود موقعیت تا کند می همکاري سازمان اعضاي با تسهیلگر عنوان به

، کارآفرینانه هاي گذاري سرمایه بیشتر، ترتیب . بدیناست مردم» با« تحقیقبه دنبال  مردم» در« تحقیق
 نامیده گروهی و مشترك، جمعی دسته فعالیت که است کنشگرانشدن  جفت یا و تیمی کارهايۀ نتیج
 موفقیت هاي همکاري خلق براي کارآمد و چشمگیر تجربیات باشدن  مشغول معناي به و شود می

 انتخاب رافرایند  این به ورود خودشان که است نفعانی ذي وصرفه  به مقرون ابزارهاي با مشارکتی
  .]24[کنند می

 ستا مشکالتی يابر حل راه ئهارا در ادفرا مستقیم کترمشا جلب فبا هد کتیرمشا ـ میاقدا تحقیقِ
 و ظیم تن را ها فعالیت که ستا ینا هشگروپژ ۀظیفو یابد. می وزبر ها آن جتماعیا و مانیزسا تحیا در که
 سحساا کلید ،کترمشا .مشخص سازد تجزئیا در را ها فعالیت مسیر ینکها نه کند حمایت ها آن از

 ندگیز کیفیت و عنو يگیر شکل به کمک در يژنرا و نماز فصر با را نکنندگا ت ک رامش که ستا تعلقی
را  مکانیا ،تحقیق يها وهگر تشکیل از پس وهشژاین روش پرو  ؛ ازاینکند ی م تشویق دخو جتماعیا
 لبتها . نددازبپر گوو گفت و بحث ت وطالعاا ۀلدمبا به دیگر یک با نندابتو ها وهگر يعضاا تاآورد  می همافر

 برخی ستا ممکنبراي مثال  . ستا وتمتفا ها وهگر و ادفرا يها یژگیو به توجه با کترمشا هاي درجه
 ستا ممکن همچنین . نندابد انیگرد نظر تأیید حد در را دخو نقش و کنند دنبو يا حاشیه سحساا ادفرا

 و نمحققا يا حرفه عقاید رکنا در را دخو نظر حطر یانباشند  دخو ينظرهابه بیان  درقا برخی
 و نخست، جهدر در دممر دنکر هگاآ و يشنگررو ،تحقیق ینا در .]29[بشمارند حقیر و سبک ،نشناسارکا

 دممر جربۀت و نشدا نجاکهازآ . دارد ارقر همیتا يبعد مرحله در شناسی روش و شناسی معرفت به توجه
کامالً  کنش و نشدا تولید حقیقت ینا ساسیا فهد ،دشو میانگاشته  ارزش با و مهم دخو يدخو به
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  .خود است شخصی نشدا از دهستفاا باآنان  دنکر تمندرقدو  مطالعه ردمو ادفرا با سودمند
 به تحقیق عنو ینا . دکر تعریف کنش و زشموآ ،تحقیق فرایند انتو می را کتیرمشاـ  میاقدا تحقیق

همانند روح  .هدد می همیتا ،اردد عامه فرهنگی يها سنت در یشهر که دممر خالص و قعیوا کترمشا
 اربزا گو و گفت و تحقیق ینا يرمحو هاي ویژگی از هیاخو یگرد و يرهمکا ،سیاموکرد ،ها حاکم بر تعاونی

 رانهمکا و تحقیق فرایند در نندگا کن کترمشا به تحقیق ردمو ادفرا ، تمامییگرد نبیا به . ستا آن
 ادفرا و رود میمیان از  تحقیق ردمو ادفرا و محقق بین ۀفاصل تحقیق ینا در .شوند می تبدیل تحقیق
 ینا يگیر جهت ،گر ید يسو از . گیرند هعهد به تحقیق درنقش فعالی  یابند می فرصت تحقیقبا  مرتبط

هاي روستاي و  ي کمتر برخوردار همانند اعضاي تعاونیها وهگر يسو به غلبا تحقیقاتی هیافتر
  .کشاورزي است

  گیري نتیجه. 9

. رسد یم نظر به يضرور  اشتغال جادیا و شرفتیپ يبرا نانیارآفرک از تیحما و ینیارآفرک فرهنگ عهتوس
 نیا به توجه،  شود یم ادی توسعه محور عنوان به آن از هک زین روستایی توسعه و يشاورزک بخش در

 مناسبي کارهاراه شناسایی نیازمند جامعه در کارآفرینی هتوسع. است دیمف و بخش اثر بسیار، مقوله
 در کارآفرینانههاي  فعالیتۀ توسع و تعاونی يها لتشکّ قالب در کارآفرینان از حمایت، میان این در. است
 محدود متوسط و کوچکي واحدها به ها تعاونی فعالیت، ياقتصاد نظر از. است مناسبیحل  ها راه آن
 شرایطیبراساس  تعاونی يها شرکتند. کن ایجاد راتري  ي بزرگواحدها وبیابند  توسعه باید که شود می
 پژوهی اقدام. کنند استفاده کارآفرینی هتوسعي برا مختلفیهاي  روش از توانند می، دارند قرار آن در که
ي ا حرفه توان با و بوده انجام قابل یخاص ۀمحدود و زمان در معموالً که است عملکرد بهبود بر ناظر

 و دانش ۀتوسع يبرا تواند می تفکر این. دارد يسازگار، اجتماعی و اقتصادي مختلف يها بخش کارگزاران
. شود به کار گرفته روستایی تولید هاي تعاونی امور اجتماعی هاي چالش و مسائل تیماه ۀدرباری آگاه
 عمل و پژوهش اتصال حلقه و اقدام قیطر از يریادگی سادهبه طور  کارآفرین هاي تعاونی دری پژوه اقدام
 دانستن و یآگاه يبرا يا لهیوس عنوان به پژوهش نیب خواهد یم هک است یکوشش لمد این. است
  .ندک برقرار یکارگان و پویا اي رابطهدیگر،  سوي از آنان عمل و اقدام و سو یک از گران تعاون

پژوهی استفاده از اشکال مختلف دانش، شامل دانش نظري انتزاعی، دانش تجربی و دانش در  عمل
پردازد و همانند  کند. این رویکرد به تولید دانش در هر مرحله و چرخه از روند آن می میعمل را تشویق 
گرایانه کارآفرینان متخصص را در مسیر دستیابی به دانش در فرایندهاي خلق سرمایه جدید  رویکردي عمل

شود و از  از میدهد. فرایند عمل پژوهشی داراي دو ویژگی فوریت و تکرار است که در یک زمینه آغ قرار می
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کند. هر چرخه با  هاي دورانی متعدد، براي ایجاد امکان تغییر در مسیر تحقیق کار می طریق چرخه
هاي  یابد. دانش حاصل از ارزیابی ریزي، اجرا و ارزیابی اقدامات ادامه می تشخیص مسائل آغاز و با برنامه

به همین ترتیب، فرایند کارآفرینی  کند هاي بعدي را مشخص می گیري در چرخه پیشین، شیوۀ تصمیم
هاي آن به  گیرد که پاسخ اي است که در حالت جریان پایدار و از طریق رفتار کارآفرینانی شکل می پدیده
  .]24[بینی بسیار دشوار باشد شده ممکن است براي پیش هاي درك فرصت
 يبرا را یوششک ،نندک یم ییاشناس را يا مسئله کارآفرین هاي تعاونی مدیران و اعضا ی،پژوه اقدام در
رو  ؛ ازایننندک یم یابیارزمسئله  حل ریمس در را خود تیموفق یچگونگ و دهند یم سازمان آن حل
 يارتقا ای بهبود جهت در اقدام ای مناسب پاسخ و تأملبر  ، مبتنیقیتحق میپارادا عنوان به پژوهی اقدام
 را نندهک تکمشار افراد و محقق نقش و است تاییروس و کشاورزي تولید هاي تعاونی کارآفرینی طیشرا
 در افراد توانمندسازي و اجتماعی مشارکت بر پژوهی . اقدامردیپذ یم پژوهش در لیدخ عوامل عنوان به

 کلیطور . بهدارد زکتمر اطراف محیط با آن ارتباط و تعاونی سازمانی فضاي، جامعه و کار محیط
 جدول در. است نزدیک بسیار تعاونی بر حاکمۀ اندیش و فکر فضايه ب پژوهی اقدام نظري زیربناهاي
 تواند می و است شده ارائه مشارکتی پژوهی اقدام پارادایم فکري فلسفه و تعاون اصول تطبیق) 1( شماره
  .باشد زمینه این در عمیق بررسی و پژوهش یک براي آغازي

  پژوهی مشارکتی اقدام يها ویژگیتطبیق اصول تعاون در کارآفرینی با  .1 شماره جدول

  ردیف کارآفرینی در تعاون اصول مشارکتی پژوهی اقدام

 از رهایی براي و اجبار هرگونه بدون و آزادانه پژوهش در مشارکت
 .است حاکم اجتماعی ساختار در ساختگی بندهاي قیدو

  1 آزاد و اختیاري عضویت

 هستند پژوهش وضوعم بارۀدر اظهارنظر حق داراي همه ساالر مردم فضایی در
 .کنند می مشارکت گیري تصمیم و اريذگ سیاست در فعاالنه و

 2 اعضا توسط دموکراتیک کنترل

 آن نهایی هدف که است پژوهش فکري زیربناي و بنیان مشارکت
 .است جامعه معنوي تعالی و توانمندسازي

  3 اعضا اقتصادي مشارکت

 و سفارش به آنکه جايه ب افراد و بوده خوداتکاکامالً  يفرایند پژوهش
 از هاي نامه پرسش ۀکنند تکمیل صرفاً و پژوهش ابزار ،مؤسسه یک درخواست
 شان مشکالت به پاسخ یافتن و شرایط بهبود براي ،باشند شده تعیین پیش

 .کنند می مشارکت متعهدانه

  4 وابستگی عدم و خودگردانی

 بارۀدر را خود اطالعات ،کنند گوو گفت هم باکوشند  می کنندگان شرکت
 .بگیرند یاد همدیگر از و گذراندب اشتراك به دیگران با پژوهش موضوع

  5 رسانی اطالع و کارورزي ،آموزش
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  ردیف کارآفرینی در تعاون اصول مشارکتی پژوهی اقدام

 جامعه اعضاي و تسهیلگر پژوهشگران بین اعتماد براساس متقابل يهمکار
 به رسیدن براي كمشتر ياستانداردها به توجه و ،تغییر متقاضی و محلی

 يها وششک و است توجه مورد مذاکره و اندیشی مه طریق از همگرایی
 .یابد می توسعه یفرابخش

  6 ها تعاونی بین همکاري

 شرایط تغییر و ها چالش به پاسخ براي ،جامعه بستر در پژوهش موضوع
 .شود می تعیین پایدار اشتغال و معیشت بهبود جمله از موجود

  7 جامعه به توجه

 .است اما جالب ، تا حدودي مبهم ، پژوهی عمل و کارآفرینی فرایند بین يبسیار هاي مشابهتدر مجموع 
 مطالعات در پژوهی عمل کاربرد که حالیدر ؟حال تغییر و تبدیل شکل است در کارآفرینی تحقیقات آیا

 این ،کارآفرینی پژوهان دانش از معدودي تعداد تنها ،درك مستقیم استبر  مبتنیشهودي و  ،کارآفرینی
کارآفرینی عوامل مختلفی هاي  تجربهدر  پژوهی عمل توجهی به شاید کم .اند گرفته کار به را تحقیق روش
علمی  هاي هسسؤمناسب براي محققان در م ۀممکن است همیشه گزین فراینداین  ۀماهیت بالقو :دارد

 .ی استگرایانه و کم توجه به مطالعات اثبات ،برتر هاي هگرایش عمومی نشری همچنین .نکندارائه 
ي تحقیق کیفی که ممکن است ها روشبا  هنوز ،بودن نسبی رشته کارآفرینی جوان به دلیل ،اینبر  عالوه
  .فاصله دارد ،دنکندر مورد این پدیده ارائه  نوینی راهاي  دیدگاه

  



  185  هاي کارآفرین کشاورزي در مدیریت تعاونی پژوهی مشارکتی: حلقه اتصال پژوهش و اقدام اقدام

 

  منابع
 بررسی نگرش دانشجویان تحصی�ت تکمیلی«)، 1395. (س ،محمدي صیوگهی، ح.؛ قربانی پیرعلیدهی، ف. آ .1

رفاه فصلنامه ، »نسبت به خوداشتغالی در پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه رازي کرمانشاه
  .281- 313صص  ،63شماره  ،16سال  ،اجتماعی

هاي توسعه کارآفرینی بخش  مشی بندي خط شناسایی و اولویت«)، 1396. (م ،مبارکی.؛ ن ،یعقوبی .؛ع ،ایمانی .2
  .21- 39صص  ،1، شماره 10دوره  ،نیتوسعه کارآفریفصلنامه ، »تعاون

3. Macke, D. (2002), Entrepreneurship in Rural America Southern, Rural Development 
Center’s quarterly newsletter, Accessed on 14 Feb 2017; 
http://www.archive.constantcontact.com 

حیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور و دانشگاه علمی بررسی و مقایسه میزان رو«)، 1395. عی�می، م. (4
  .37- 48، صص 40، شماره 13، دوره فصلنامه کارافن، »کاربردي مشهد

وکارهاي کوچک روستایی در  موانع و راهکارهاي اشتغال در کسب«)، 1397. سامیان، م.؛ موحدي، ر. (5
  .47- 65، صص 43اره ، شم15، دوره فصلنامه کارافن، »روستاهاي استان همدان

هاي کشاورزي  تحلیل راهبردهاي مؤثر بر توسعه تعاونی«)، 1392. (م ی،حضرت.؛ ب ،رحمانی ؛لف.ا ی،نیف ییبابا .6
 ،مطالعات جغرافیایی مناطق خشکفصلنامه  ،»)در اقتصاد روستایی (مطالعه موردي: شهرستان خدابنده

  .113- 132صص  ،11، شماره 3 سال
 ،»هاي تعاونی شهرستان بوشهر بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اعضا در شرکت«)، 1389. (م ي،پرویز .7

  .دانشگاه پیام نور شیراز ،انسانی) دولتی (منابع مدیریت ارشد رشته نامه کارشناسی پایان
 راهکارهاي مناسب براي تربیت مدیران کارآمد در«)، 1389. (غ ،این ینیحس؛ لف.ا ی،جمال ؛لف.ا ، مقدم یزمان .8

  .127- 153صص  ،3، شماره 21سال  ،تعاونفصلنامه  ،»بخش تعاون
9. H. Matlay (2005), “Researching entrepreneurship and education”, Education and Training 

Journal, 47 (8-9), 665-677. 
هاي  ینی در تعاونیعوامل مؤثر بر تقویت و توسعه کارآفر«)، 1389. (ي یی،رجا.؛ ج ی،عقوبی .؛ح ی،ائیدن .10

  .111- 125صص ، 3 ، شماره21 سال ،تعاونفصلنامه  ،»کشاورزي استان زنجان
 ،هاي تولیدي پذیري تعاونی نقش واحدهاي تحقیق و توسعه در رقابت)، 1394. (ح. م ی،طرف پورکرمانیب .11

  as.mcls.gov.ir/handler/dl_doc.aspx?i=486: سراي تعاون به آدرس قابل دسترس در اندیشه
اي در توسعه  وحرفه نقش دانشگاه فنی«)، 1397. فاضلی کبریا، ح.؛ نورمحمدي، م.؛ نورمحمدي، گ. (12

  .11- 32، صص 43، شماره 15، دوره فصلنامه کارافن، »هاي مهارتی و اشتغالزایی آموزش
کننده در  ن شرکتاي عملکرد آموزشی و تربیتی معلما بررسی مقایسه«)، 1390. (ف ،سلمان اوغلی.؛ م ،پیري .13

فصلنامه ، »پژوه با سایر معلمان در سه دوره تحصیلی استان اردبیل از دیدگاه مدیران برنامه معلم اقدام



 1398وششم، پاییز و زمستان  شماره چهل 186

 

  .75- 90صص  ،14، شماره 4سال  ،علوم تربیتی
هاي  برداري از فرصت بررسی فرایند و بهره«)، 1396. صحت، آ.؛ عبدي جمایران، ع.؛ حسینی، الف. (14

  ,67- 86، صص 41، شماره 14، دوره فصلنامه کارافن ،»کارآفرینانه
ح طرن در کت معلمارمانی مشازسا درونمل اشناسایی عو«)، 1388. (م ،زادهقلی.؛  ح ،جریبیارهزنجفی  .15

 ،19، شماره 5سال  ،پژوهشنامه تربیتیفصلنامه  ،»ورشپرزش و موزه آحودر هی: چالشی جدید وپژ امقدا
  .191- 205صص 

 ،19ل سا ،دهبررافصلنامه ، »مدیریتزه حودر هش کیفی وپژاستراتژي «)، 1389. (م ،فیاضی.؛ م. س ،بیاعرا .16
  .225- 241، صص 54شماره 

د آن در بررکاو هی وپژ امقداشناسی  روش«)،  1386. (ب ي،هرند يجعفر.؛  ع ،خیاشو ؛لف.ا ي،عابد .17
  .71- 89صص  ،51، شماره 13ل اس ،نسانیم اعلوشناسی  روشفصلنامه  ،»ريفتام رعلوهاي  هشوپژ

جتماعی به نی انسااهشی وپژي ها محرکت نظادر مؤثر دي یکر: رو هیوپژاقدام«)، الف 1379. (م ي،مهرمحمد .18
  .141- 148صص  ،1، شماره 4دوره  ،نسانیم اعلورس مدفصلنامه  ،»دلتعاي سو

ي هشهاوفصلنامه پژ، » نسانیانابع مدیریت مدر تحقیق ي تژاسترا«)، 1388. (م ،فیاضی.؛ م. س ،بیاعرا .19
  .1- 23صص  ،4، شماره 1ل سا ،نسانیامدیریت منابع 

 ،بیاعرامحمد   سید ه ترجم، لتحوو تغییر ن مجریاي هنما، راهش عملیوپژ)، 1381. (تی لف.ا ،سترینگرا .20
  .فرهنگی يها هشوفتر پژد: انتهر

21. Carr, W., and Kemmis, S. (1986), Becoming critical: Education, knowledge and action 
research, Falmer Press, London. 

مباحث و شناسی ، نوعیمراداپام، مفهو، هش عملیوژ کیفی پد هبررا«)، 1388. (لفا ي،وخرا.؛  ع ،پویا .22
  .81- 96صص  ،4، شماره 20ل سا ،بکتا فصلنامه، »تکمیلی

  ساوا�ن.نشر :  انتهر،  ريفتام رعلودر تحقیق ي هاهاي روش)، 1386. (ر ،زاده حسن .23
24. Nzembayie, K. F. (2017), “Using insider action research in the study of digital 

entrepreneurial processes: A pragmatic design choice”, The Electronic Journal of 
Business Research Methods, 15 (2), pp. 85-98. 

25. Eden, C., and Ackermann, F. (2018), “Theory into practice, practice to theory: Action 
research in method development”, European Journal of Operational Research, 271 (3), 
pp. 1145-1155. 

ضا رترجمه محمد ،شیابی)ارز ا،جر، احیاهی (طروپژ امقدا ؛) 1379. (ج ،یتهدوا.؛  پ ،لوماکس .؛ج ،نیف مک .26
  . شدرات رنتشاا:  انتهر ،نهنچیاآ

 يها هشوفتر پژد:  انتهر ،فیعیرترجمه محمدعلی حمید  ، کتیرهش عملی مشاوپژ)، 1378. ( و ،یتوا .27
 .هنگی فر

28. Dick, D. (2002), Action research: Action and research, Accessed on 23 Jan 2017; 
http://www.scu,edu.au/schools/ gcm/ar/arp/aandr.html. 



  187  هاي کارآفرین کشاورزي در مدیریت تعاونی پژوهی مشارکتی: حلقه اتصال پژوهش و اقدام اقدام

 

فصلنامه  ،»)جو کترمشا ت�گر تحو کتی (تسهیلرمی مشااقداتحقیق «)، 1385. (س ،سیوگر.؛ م ،نیماا .29
  .22- 61صص  ،47، شماره 12ل سا ،نسانیم اشناسی علو روش

ه هشگاوپژان: تهر،  نسانیم اوعلدر کیفی و ی شناسی تحقیق کمّ روشیمی رادامبانی پا)، 1390. (م ،نیماا .30
  .هنشگازه و داحو

  .انتشارات دانشگاه تهران: تهران، تربیت و اصول تعلیم)، 1376. (ع ،شریعتمداري .31
32. Moradi, KH., and Zarafshani, K. (2008), “Reducing natural resource degradation by 

introducing biogas technology to Qezel Village of Kermanshah Province: An action 
research approach”, Environmental Sciences, 5 (2), pp. 15-20. 

 مجله ،»)منتورینگ( پرورشی راهبري رهیافت با روستایی رهبران پرورش) «1385. (ب. م ،�ري.؛ غ ،زمانی .33
  .45- 58صص  ،2، شماره 24سال  ،شیراز دانشگاه انسانی و اجتماعی علوم

 شهرستان منتخب روستاهاي و حاشیه مناطق در مشارکتی ارزیابی«)، 1389لف. (ا ،محمدپورلف.؛ ا ي،نقد .34
  ,215- 235صص  ،36، شماره 10 دوره ،اجتماعی فصلنامه رفاه، »همدان بهار

: کارآفرین دانشگاه به گذار تجربه موردکاوي«)، 1397. (ع ،نژاد نجفی.؛ غ ،زاده عبداهللا .؛ش. م ،زاده شریف .35
 ،2، شماره 5سال  ،فصلنامه کارآفرینی در کشاورزي، »خرد کارآفرینی بوم زیست یک بسان دانشگاه
  ,33- 69صص 

ارزیابی میزان تحقق اهداف برنامه معلم «)، 1385. (ر کی،سا.؛ ن ی،مهربان یمرتاض .؛ز ،ایگو .؛پ ی،چیچا .36
  .107- 133صص  ،85 ، شماره22سال  ،تربیت و تعلیمفصلنامه ، »پژوه اقدام

 دهکانتشارات پژوهش: تهران ،پرورش و جستارهایی در پژوهش در آموزش)، ب 1379. (م ي،مهرمحمد .37
  .تربیت و تعلیم

38. Kemmis, E., and McTaggart, R. (2000), “Participatory Action research”, in Hand book of 
Qualitative Research, eds: N. K. Denzin, and Y. S. Lincoln, London, Sage. 

چهارچوب ادراکی براي تربیت مدیران کارآمد در «)، 1387. (الف ،مقدم یزمان.؛ غ ،این ینیحس ؛لف.ا ی،جمال .39
سال  ،فصلنامه رهبري و مدیریت آموزشی ،»بخش تعاون با تکیه بر سه جنبه آموزش، پژوهش و ترویج

  .9- 34صص  ،4، شماره 2


