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Abstract 
Today, confronting the human-caused and natural hazards are inevitable, thus the 

best measure to be taken is the accumulation of resources and productivity 

management. The current study aimed at introducing an exhaustive model using 

presented frameworks in creative destruction theory to prevent businesses’ 

weakness, to make them more dynamic, and to use rural resources in economic in 

favor of regional and rural development. Creative destruction is seen as the 

beginning of modern economic growth which is based on inevitable by-products in 

the innovation and development process, and acceptance of free trade and 

infrastructures of a knowledge-based economy. Schumpeter’s creative destruction 

includes periods including “ pre-destruction”: when there is a need for evolution 

because of the inefficiency of the current structures. “destruction” period: when 

the presented innovation enters the market and destroys the old structure. 

“creativity” period: innovation makes the organization more dynamic than before, 

and at the end “ continuous development”: innovation converts into a permanent 

flow described in the model. This is developmental research. The data were 

collected using national authentic documents. The data were analyzed using the 

descriptive-analytical method. The proposed model corresponds to the current 

condition of Iran. Results showed that the signs of Schumpeter's theory can be 

seen in the economy of Iran. It seems Iran is in the “ pre-destruction” period and 

there are some signs of “ destruction” period. The obtained model for activating 

rural forces and defining the kind of relationship and cooperation of large 

economic units corresponds with rural resources, economic conditions, and rural 

regions. For going through primary periods of the model and reaching 

developmental periods, creative framework, and entrepreneurial economy of 

Schumpeter's theory help problems to be recognized and make programs 

consistent.  

Keywords: Creative Destruction, Crisis, COVID 19(Corona), Schumpeter, 

Economic Development. 
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 پس و ييکرونا يبحران طيشرا در یاقتصاد توسعه یالگو تر،يشومپ خالق بيتخر یتئور

 آن از

 1زهرا ترکاشوند
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 چکیده 

 یوربهره تیریمدو  منابع عیتجم نماید، می ناپذیرزیگر یانسان و یعیطب مخاطرات با ییارویروکه  یطیشرا در

 بیتخر یتئور در شده یمعرف یها چارچوب از استفاده با جانبه همهیی الگو یمعرف ،هدف. است اقدام نیبهتر

 یها تیفعال وارد را روستاها منابعو  شود آنها ییایپو یحت و ها بنگاه شتریب ضعف مانع عمل در که است خالق

 رشد هینظر شروع تریشومپ خالق بیتخر هینظر .دینما یا منطقه و ییروستا توسعه نفع به یاقتصاد یایپو

 تجارت پذیرش ،ینوآور و توسعه ندیفرآ در یجانب محصول یریناپذ اجتناب بر یمبتن که است مدرن یاقتصاد

که  زمانی است«: تخریب پیش»دارای دوره  تریشومپ یتئور  .است محور دانش اقتصاد یها رساختیز و آزاد

 یاست که نوآور یزمان «بیتخر» دورهشود.  احساس نیاز به تحول در اثر ناکارآمدی ساختار موجود، دیده می

 :«تیخالق» دوره ،زند میبازار را بر هم  یساختار قبل شود، یازار مجذب ب دهیکه آفر یمطرح شده و با ارزش

در ساختار جامعه  ینوآور :«تداوم توسعه»دوره،  ی. در انتهاشود یاز قبل م اتریپو یباعث ایجاد سازمان ینوآور

 یها ادهد. است یا توسعه نوع از مطالعه نیا شده اند. حیدر الگو تشرکه شده است  لیتبد یدائم انیجر کیبه 

 یوگال. است شده گرفته کار به یفیتوص لیتحل روش و شده یآور جمع یمل معتبر اسناد از ازین مورد

 یتریشومپ یها دوره وجود یها نشانه، حینتابر اساس  .شده داده مطابقت رانیا کشور یکنون طیشرا با یشنهادیپ

 یاندک برا یعالئم و میدار قرار بیتخر شیپ دوره در هنوز که رسد یم نظر به و دارند وجود رانیا اقتصاد در

 روهاییبه فعالیت درآمدن ن یخالق برا بیبرساخته از تخر یالگو .به وجود آمده بیبه دوره تخر ازین

با وضع اقتصاد و  ،ییبزرگ با منابع روستا یاقتصاد یواحدها یروستایی و تعریف نوع ارتباط و همکار

 ،یا توسعه یها دوره به دنیرس والگو  ییابتدا یها دوره از تر عیسر ذرگ یبرا مطابقت دارد. رانیا یروستاها

 در انسجام جادیا به و ساخته انینما را ها بخش مشکالت ،یتریشومپ ینیکارآفر واقتصاد خالقانه ساختار و قالب

 .کند یم کمک ها برنامه
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 مقدمه

های ارائه شده به این سوال  چرا برخی از کشورها ثروتمند و برخی دیگر فقیر هستند؟ پاسخ

از فلسفی عمیق تا فنی، کامالً متفاوت هستند. اما در برخی موارد، همه آنها به توسعه 

د های جدی های جدید و بهتر برای تولید محصوالت، یا روش محصوالت جدید و بهتر، یا راه

آورند. به طور خالصه، سود حاصل از نوآوری باید  و بهتر برای تحویل محصوالت روی می

اسیر ]و در محدوده فعالیت اقتصادی حفظ[ شود تا ثروت اقتصادی تولید شود. کشورهایی 

اند و مردم آنها  که نتوانند به منافع حاصل از تجارت و نوآوری دست یابند، عقب مانده

چندین دهه است که اقتصاد  .(Boettke, 2020: 1)شوند  ل میسرنوشت فقر را متحم

پیماید. پیمودن این مسیر برای اقتصاد ایران کار آسانی  ایران مسیر توسعه و پیشرفت را می

های همه جانبه علیه اقتصاد ایران در دهه اخیر که سبب ضعف  نبوده است. از تحریم

در  ۱۹ه است. تا انتشار ویروس کووید های اقتصادی به ویژه در بخش تولیدی گشت بنیان

های جدی فراوانی را به این  پیش آغاز گشته، متاسفانه آسیب ها مدتجهان و ایران که از 

بدنه ضعیف وارد آورده است، به طوری که مشاغل بسیاری در خطر از دست رفتن هستند و 

تعدیل نیروها، وام و  های متعددی عالوه بر تحمل ورشکستگی، ناچار به ها و کارخانه کارگاه

 خود هستند های کارآفرینانه های اقتصادی و تعلیق ایده استقراض و کاهش سطح فعالیت

(Juergensen et al., 2020:505)  و حل این تناقض در فضای اقتصادی تحت تحریم و

ها در  باشد. برخی از بخش کاری چندان آسان نمی ۱۹آلوده به ویروس خطرناک کووید 

 ید از وزن بیشتری برخوردار هستند: آنها در شبکه تولید نقش مرکزی دارندتول فرایند

(Giammetti, 2020: 495) در حالی که دستورالعمل]مبارزه با شیوع کرونا[، صنایع .

 ۱را تفکیک کرده است، ایده اصلی این کار این است که تعطیلی "غیر ضروری"و  "اساسی"

را با بهره اقتصادی باالتر و خطر کمتری برای  هایی های بازگشایی باید بخش و برنامه

یابد، از  کارگران در اولویت قرار دهد. در چنین شرایطی تقاضای کار از راه دور افزایش می

کنند که کارآفرینی به فضای اقتصادی وابسته است و به  طرف دیگر، دانشمندان استدالل می

 .(Juergensen et al., 2020:505) گیرد  های خارجی قرار می بحران تأثیرویژه تحت 

                                                                 
1. Lock down 
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در روستاها ساکن هستند که منابع بسیار  ( ۲۰۷۳۰6۲۵نزدیک به یک چهارم جمعیت کشور )

جامعه است؛ با این همه بخش از بزرگی از آب، خاک، محیط زیست و...در دست این 

های  نههای دولتی وابسته است و هزی های توسعه روستایی در کشور ما هنوز به سرمایه برنامه

نماید و در حال حاضرکه عمده نگاه و  بسیاری را بر بدنه اقتصاد و بودجه کشور تحمیل می

پوشی از سرعت و حتی  های عمده تمرکز یافته است، چشم بحران تأثیرنیروی کشور بر رفع 

ها و ادامه این  نماید. تداوم بحران گذاری در توسعه روستاها امری بدیهی و طبیعی می سرمایه

ای جز جاماندن روستاها از جریان توسعه نخواهد داشت )شواهد در جدول  نگاه نتیجه نوع

 (؛ ۱

 وضعیت نیروی انسانی ساکن در روستاهای کشور .۱جدول 

 نرخ بیکاری سال
مشارکت 

 اقتصادی
 جمعیت فعال جمعیت شاغل جمعیت بیکار

۱۳۹۵ 8.۹ ۴۱.۰ 6۱۹۰۰6 6۳68۵8۲ 6۹8۷۵88 

 .۱۳۹۵منبع: مرکز آمار ایران، 

 در ایران روستایی و شهری مناطق در نابرابری و فقر بررسی وضعیت در نتایج محاسبات

 روستایی مناطق در همواره درآمدی نابرابری و فقر که داد نشان ۱۳۹۱ -۱۳8۱های  سال

( و شکاف درآمدی شهر و ۱۳۹۴شهبازی،  و از مناطق شهری است ) فطرس تربیش

 (. ۱۲: ۱۳۹۹جوادی، د است) درص ۴۴.۲روستاهای ایران معادل

چه را که برای حرکت در مسیر توسعه الزم باشد، در  در حالی که روستاهای ایران هر آن

% مردان باسواد کشور، ۳۲.۵% زنان باسواد و ۳۴خود دارند مانند نرخ باسوادی قابل قبول )

ها وابستگی به  جز این که سال (.۱۳۹6)رضایی، پایداری اقتصادی بیشتر در مقایسه با شهرها 

مرکز، اعتماد به نفس را برای مشارکت فعال در توسعه خود و کشور از آنان سلب نموده 

های کوچک و  است. در کنار مسایل یاد شده و در شرایط کنونی جای خالی توجه به بنگاه

شود. این  ها در اقتصاد کشور دیده می متوسط روستایی در تقبل بخشی از بار ناشی از بحران

های بزرگ و متمرکز که تمرکز آنها مغایر با  ء به طور خاص در همکاری با بنگاهخال

بررسی آید.  های بهداشتی مقابله با ویروس کرونا است، بیشتر به چشم می دستورالعمل
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 ۱۰درصدی شیوع ویروس در بخش مصرف و  ۷.8دهنده اثرگذاری  شواهد آماری نشان

است و در نتیجه میزان حداقل خسارت  ۳۹8۱درصدی در بخش صادرات، در ماه اسفند 

میلیارد تومان در بخش مصرف و  ۳،۲۵۰در حدود  ۱۳۹8ناشی از این بحران در ماه اسفند 

شود. اختالل در بازاریابی و کاهش  میلیارد تومان در بخش صادرات تخمین زده می ۷۰۰

صوالت ای و ملی و حتی مح فروش و قیمت محصوالت برخوردار از بازارهای منطقه

برخوردار از بازارهای محلی از دیگر مشکالت بوجود آمده در بخش فوق بوده و این آسیب 

های بازاریابی الکترونیک محصوالت روستاییان و عشایر  دلیل عدم توسعه فراگیر زیرساخت به

اختالل در بازاریابی و کاهش  .و ارزش پایدار تشدید شده است تأمینهای  و فقدان زنجیره

ای و ملی و حتی محصوالت  قیمت محصوالت برخوردار از بازارهای منطقهفروش و 

دلیل عدم  برخوردار از بازارهای محلی از دیگر مشکالت بوجود آمده بوده و این آسیب به

های بازاریابی الکترونیک محصوالت روستاییان و عشایر و فقدان  توسعه فراگیر زیرساخت

ید شده است. از دیگر مشکالت شناسایی شده در این و ارزش پایدار تشد تأمینهای  زنجیره

وکارها، اختالل  های مورد نیاز برای کسب خدمات و نهاده تأمینتوان به اختالل در  زمینه می

های تولید و در نهایت اختالل در بازاریابی  در نظام کوچ عشایر، افزایش تلفات و هزینه

 (.۱۳۹۹نمود ) مجلس شورای اسالمی،  دلیل ممانعت از تحرکات اشاره همحصوالت ایشان ب

باید درک کرد که در چند ماه گذشته تعداد زیادی از آثار علمی وجود داشته است که سعی 

. بنابر این هدف (Giammetti, 2020)اند این شکاف را در ابعاد مختلف برطرف کنند کرده

عرفی شده در های م اصلی مطالعه حاضر معرفی الگویی است که با استفاده از چارچوب

ها و حتی باعث  جانبه، مانع ضعف بیشتر بنگاه تئوری تخریب خالق، در یک الگوی همه

های پویای اقتصادی به نفع  د و در طرف دیگر منابع روستاها را وارد فعالیتوپویایی آنها ش

د. با این حال، سوال ما در این مطالعه این است: چگونه ایای نم توسعه روستایی و منطقه

وکارها  توان با استفاده از تئوری تخریب خالق شومپیتر ضمن ممانعت از تعطیلی کسب می

کارگیری نقش و جایگاه  ای یا روستایی را تداوم بخشید؟ این مطالعه براساس به توسعه منطقه
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تئوری تخریب خالق در ارتباط بین اقتصاد روستایی و اقتصاد کشور است و بنابه ضرورت 

 یابد.  ما بسط میدر الگوی پیشنهادی 

در این مقاله بازیگران عرصه مشارکت کارآفرینانه روستاها در الگوی ترکیبی شناسایی شده و 

شوند؛ تغییر راهبردهای مشارکت کارآفرینانه روستاها  های هر یک معرفی می وظایف و نقش

رینانه در توسعه اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت الزامات مشارکت کارآف

 شوند. اقتصادی کشور نیز بررسی میروستاها در امر توسعه 

 مبانی نظری

، روانشناس مدیریت، الگویی از تغییر سازمانی را پیشنهاد داد. ۱، هارولد لیویت۱۹6۵در سال 

ای هستند که حداقل  های پیچیده ها سیستم دهد که سازمان ( نشان می۱۹6۵این مدل )لیویت، 

یر به هم مرتبط هستند: انسان، وظیفه، فناوری و ساختار. متغیر انسانی به با چهار مجموعه متغ

های تغییر شکل یافته در مرزهای یک  طور کلی با افراد مطابقت دارد. متغیر وظیفه به فعالیت

هایی گفته  های مفید و متغیر ساختار به سیستم سازمان، متغیر فناوری به ابزارها و دستگاه

هایی  دهند و فناوری کنند، وظایفی که آنها انجام می هماهنگ و هدایت می شود که افراد را می

وری و ساختار[ معموالً  اکنند. تغییر در هر یک از متغیرها ]انسان، وظیفه، فن که استفاده می

شود ... گاهی اوقات، هدف ممکن  جویانه( در دیگران می منجر به تغییر جبرانی )یا تالفی

به عنوان یک هدف به خودی خود، گاهی اوقات به عنوان مکانیزمی است تغییر یکی باشد، 

 :Hartmanna & Lussier, 2020 ) برای ایجاد تغییرات در یک یا چند مورد دیگر

102) . 

است که با ایجاد ناآرامی در « کارآفرین»بنا شدن سازمان جدید نیاز به یک قهرمان دارد و آن 

ریختگی  هم کند از درون به اثبات رسانده و تالش میاقتصاد، ناکارآمدی نظم پیشین را به 

بازار، سامانی تازه به اوضاع داده و آنچه را که بهتر است، به جامعه عرضه نماید )احمدپور 

(. مشارکت کارآفرینانه روستاها در توسعه اقتصادی کشور، نوعی تخریب ۵6: ۱۳8۷داریانی، 

ن فعلی که متشکل از انتظار روستاها و زدن سازما است. الزمه تخریب خالق برهم ۲خالق

مندی از توزیع  ها، بهرههای متمرکز و نتایج اجرای آن امهمندی از برن روستاییان برای بهره

                                                                 
1.  Harold Leavit. 

2 .Creative Destruction  
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های اشتغال و رونق کسب و کار،  ها در روستاها، به دست آوردن وام بودجه و اجرای پروژه

ای  ..، بنا نهادن سازماندهی تازهها برای حفظ محیط زیست و. فعالیت نهادهای بیرون از روستا

فضاهای روستایی موجودات سیالی هستند  است که بتواند نیازهای جدیدی را پاسخ گوید.

 دهد زا پاسخ می زا و هم برون های درونکه ساختار عملکردی آنها هم به محرک

(Mitchell, 2013: 375 ). جره پن"به ظرفیت سیستم سرزمینی برای استفاده از  تأثیر این

۱فرصت
شوند که الزم  ای است که مسائل چنان فوری می بستگی دارد که به معنای لحظه "

است تغییرات را به سرعت انجام دهیم. از یک سو فوریت بر اساس نیاز ساکنان برای 

ها و زندگی خود و شروع فعالیت مجدد صاحبان مشاغل و از سوی دیگر با  بازگشت به خانه

المللی(، است و در نتیجه  دیده )در مقیاس ملی و بین ت به منطقه آسیبتوجه به نیاز کوتاه مد

ورود سرمایه برای بازسازی. در زمان بحران پس از یک فاجعه طبیعی، داشتن یک برنامه 

خوب نه تنها برای اقدامات اضطراری و توانبخشی میانبر بلکه برای اقدامات بازسازی و 

انداز  زرگ است. این به معنی توسعه و داشتن چشمتوسعه دوباره طوالنی مدت، یک مزیت ب

کند و بیش  کننده جهت حرکت را فراهم می پس از یک فاجعه است که یک چارچوب تعیین

و داشتن تصویری  "پذیری طوالنی مدت به بهبودی کوتاه مدت تزریق انعطاف"از همه، 

زسازی در برابر بالیا های ملی و با پذیری جامعه در منطقه و سیاست تر از انعطاف گسترده

 .(Banica et al., 2020:15 )کننده هستند  تعیین

 تخریب خالق

خود با در کتاب  ۲ اصطالح تخریب خالق را اولین بار دانشمند اتریشی جوزف شومپیتر

معرفی نمود که به توفان شومپیتری  (1942)«۳کاپیتالسیم، سوسیالیسم و دموکراسی»عنوان 

خالق را برای ایجاد و رشد بازار الزم دانسته و باور داشت که هم معروف است. او تخریب 

وسیله جهش صنعتی، دگرگون شده و ساختارهای  ساختارهای کهنه اقتصاد از درون و به

گیرند. اقتصاد آزاد و رشد اقتصادی مبتنی بر فناوری، قسمت اصلی  نوینی جای آنها را می

ها است، شرط دیگر  که پدیدآورنده نوآورینظریه وی است. دستیابی به اقتصاد دانش محور 

                                                                 
1 .window of opportunity 

2. Joseph schumpeter 

3. Capitalism, Socialism and Democracy 
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وری صنعتی نقش مهمی دارد چرا  جریان تخریب خالق است. در توفان شومپیتری رشد بهره

همراه  الملل را با خود به که باعث افزایش فشار رقابتی پویا شده و آن نیز افزایش رقابت بین

سازد  به امری ضروری مبدل می کشورها را دارد و این نهایتا تجدید ساختار در صنایع دیگر

(Carayannis et al., 2019: 7شومپیتر در این نظریه توضیح می .)  دهد که چرا

داری از الگوهای چرخشی رشد و زوال برخوردارند. او  اقتصادهای تحت یک رژیم سرمایه

گذاری در  در این کار اساسی استدالل کرد که تالش برای سود )یا ارزش اضافی(، سرمایه

ها در نهایت منجر به منسوخ  گذاری کند. این سرمایه های جدید را تشویق می وریایجاد فنا

های قدیمی و هر نوع نوآوری وابسته به آنها خواهد شد. با  شدن یا از بین رفتن فناوری

شوند و یا با کاهش  ای یا با رشد روبرو می آشکار شدن این چرخه، تولید اقتصادهای منطقه

( برای ۱۹8۹، ۱۹88، ۱۹8۷دانان )به ویژه هاروی،  . این مفهوم توسط جغرافیشوند مواجه می

 Mitchell & de) توصیف تخریب حاصل از ایجاد مناظر جدید تجمع گسترش یافته است

Waa, 2009: 156). 

اعتبار جوزف شومپیتر که در ساخت تخریب خالق نقش داشت، به دلیل شروع نظریه رشد 

توسعه و  فرایندناپذیری محصول جانبی در  تنی بر اجتناباقتصادی مدرن است که مب

های اقتصاد دانش محور است و بر اهمیت  نوآوری، پذیرش تجارت آزاد، زیرساخت

بسیار داشت. مفاهیمی که توسط ژوزف شومپیتر شرح داده شده  تأکیداقتصادی هر نوآوری 

دهد. افزایش فشارهای  است، هنوز هم با شواهد بسیار  و شتابان در همه جوامع رخ می

ها، صنایع و کشورها به نوعی شده  رقابتی باعث تخصیص مجدد سهم بازار در میان بنگاه

وری شده است. نیروهای جذاب تخریب خالق، نوآوری و  است که باعث افزایش بهره

هایی که در باال توضیح داده شده  جهانی دارند. گزاره سطحای در  کارآفرینی نقش پایه

های موجود در فضای  ها و همچنین فرصت انداز درک برخی از چالش ند چشمتوان می

 (.Carayannis et al., 2019: 12المللی کنونی را فراهم کنند ) تجارت بین

ها را در بازار  ها و رفتارهای همه شرکت تواند موقعیت یک انقالب، به معنای شومپتری، می

های فعلی را در بازار از بین ببرد  وجود شرکتهای م تغییر دهد و همچنین احتماالً موقعیت

تخریب خالق  فراینددهد که نتیجه  )اما نه قطعاً(. مطالعه موردی تجربی کامالً واضح نشان می

ها در  ها و رفتارهای همه شرکت گیر در موقعیت یعنی یک تغییر چشم -واقعاً انقالبی است 
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های فوری، شدید و  . چالش(Xinga & Sharif, 2020: 12)به معنای شومپیتری  -بازار

نیاز مدیریت از وجود چارچوبی اشاره دارد که متغیرهای اجتماعی، فناوری و  ،گسترده

گیر  های بالقوه به بیماری همه ات و واکنشتأثیرای را برای درک  ساختاری متقابل گسترده

فنی  -های اجتماعی  در نیروی فروش در نظر گرفته باشد. نظریه سیستم -۱۹کووید 

(Bostrom & Heinen, 1977 ( که بر اهمیت ارتباط اجتماعی )از جمله افراد و تعامالت

 تأکیدها و دانش مرتبط، از جمله نرم افزار و سخت افزار( بر نتایج  آنها( و فنی )یعنی رویه

از همین دست است و تئوری  (Hartmanna & Lussier, 2020: 101 )کند،  می

 را در نظر گرفته است.تخریب خالق همین جنبه 

. اگرچه از بین رفتن برخی از و جهش دایمی است  در نظریه شومپیتر، کارآفرین عامل ناآرامی

الزامات شناخته شده توفان  ها یا برخی از صنایع بخشی از مشاغل، نابود شدن برخی از بنگاه

نیروی  از نظر شومپیتر، میل به سود، (Xinga & Sharif, 2020: 3)شومپیتری هستند

کند  محرکه در وضعیت اقتصادی است. این تالش، کارآفرینان را به تولید نوآوری تشویق می

کند. در حالی که  شود و سپس به انباشت سرمایه کمک می که با اتخاذ آنها سود حاصل می

برد که دوام  شود، اما فعالیت اقتصادی موجود را نیز از بین می ایجاد نوآوری باعث رشد می

های رژیم اقتصادی قبلی بستگی دارد. با از دست دادن توانایی رقابت،  نوآوری آن به

شوند، بنابراین این چرخه  های دیگر سوق داده می های آواره برای تولید نوآوری شرکت

منافعی در کنار این . ( Mitchell, 2013: 375 )بخشند را تداوم می "تخریب خالق"

بخشند.  ه عملکرد تخریب خالق را رونق و اعتبار میگردد ک تحوالت عاید اقتصادهایی می

بخشی از نتایج مثبت این روند عبارت است از باالتر رفتن رفاه و استانداردهای زندگی، 

 ,.Carayanniset al)وری تولیدات جدید و کاهش ساعات کاری در اثر افزایش بهره

توان برای  که همین امر را مینیروهای خالق نتایج منفی و مثبتی دارند، در حالی . (5 :2019

مثبت دارد زیرا منجر به تولید  تأثیرخالق طبیعتا  فرایندروند تخریب نیز بیان کرد. 

شود. با این حال، یک پیامد منفی نیز دارد زیرا هزینه ورودی منابع  های مولدتر می فناوری

منفی  تأثیریب دهد. به همین ترتیب، روند تخر های موجود را افزایش می برای همه شرکت

های موجود  شود و منابع به سمت شرکت های قدیمی می دارد زیرا منجر به تعطیلی شرکت

مثبت هم دارد زیرا منجر به کاهش رشد قیمت  تأثیرروند. با این وجود، این روند  می
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شود  های موجود می شود، که به نوبه خود باعث سودآوری بیشتر شرکت فاکتورهای منابع می

(Huffman, 2019:2 )های  دهد، مشاغلی که براثر پیشرفت . شواهد پژوهشی نشان می

اند بسیارند در عین حال مشاغل بسیاری هم هستند که در اثر  فناوری از بین رفته

اند و مطابق با مفهوم تخریب خالق شومپیتر به نظر  های فناوری ایجاد و عرضه شده شرفتیپ

 :Balsmeier & Woerter, 2019ثبت است ) خالص فناوری بر مشاغل م تأثیررسد  می

در واقع آنچه که مد نظر او است این نکته مهم است که دستیابی به صنایع و وضعیت (. 1

پذیر نیست و به  مطلوب جدید و نتایج حاصل از آن جز با از میان برداشتن نظم قبلی امکان

ه کارآفرینان با دست زدن نماید ک به هم پیوسته خط سیری را ترسیم می فرایندخوبی در یک 

آیند و با آغاز روند  به اقدامات ابتکاری و نوآورانه درصدد برهم زدن نظم قبلی بر می

آورد و در این روند  تخریب، در ادامه خلق وضعیت نو، نظمی نوین را با خود همراه می

 های هوشمند دیگری از گردند که کارآفرینان و کارآفرینی های بسیاری خلق می فرصت

 آورند. ی را به وجود میجدیدهای  های خلق شده، ارزش فرصت

 های الگوی پیشنهادی برآمده از تئوری تخریب خالق عناصر اصلی و ویژگی

این الگو از چهار عنصر اصلی زیر تشکیل شده است و مبنای الگوی مورد نظر در این 

هر عنصر متناظر با یکی از مطالعه، منابع کارآفرینی از نظر ژوزف شومپیتر است. در این الگو 

د، هریک از عناصر شو مالحظه می ۲منابع کارآفرینی شومپیتر است. به طوری که در جدول 

از منابع بخش یکی  کننده یا تدوام چهارگانه دارای نقش و عملکردی هستند که تولید

 کارآفرینی شومپیتر است.

  روستاها در توسعه اقتصادیعناصر و نقش آنها در الگوی مشارکت کارآفرینانه  .۲جدول 

 تدارکات طراحی صحنه بازیگران اصلی گردانان صحنه نقش و کارکرد

 نهادهای و دولت اجزا و عناصر

 حکومتی

های اقتصادی،  کارآفرینان و بنگاه

 روستاها و کارآفرینان روستایی

راهبردها و 

 ها ریزی برنامه

ها و  الزام

 شرایط

 ۱۴۰۰های تحقیق،  منبع: یافته

تخریب و »های  نظریه تخریب خالق، به وضوح شاهد وجود دو دوره هستیم، دوره در

اند با این که به  مورد تشریح قرار گرفته« پیش تخریب و تداوم توسعه»، دو دوره «خالقیت

است، با این استدالل منطقی به این الگو اضافه شدند که زمانی الزم   روشنی به آنها نپرداخته
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های موجود را  ها و سازمان ق و کارآفرینان جامعه، ناکارآمدی ساختاراست تا نیروهای خال

به خوبی حس نموده و پر کردن خالء وجود محصوالت کاالیی، خدماتی و مدیریتی، به 

های خالقانه شکل گرفته و زمینه بروز و ظهور یابد. از این پس دوره تخریب و  صورت ایده

د اما همانطور که شومپیتر و افراد پس از او اذعان شو پس از آن، خالقیت شومپیتری ظاهر می

بنابراین دوره چهارم یا  .دارند، خالقیت در جوامع باید یک عنصر پویا و دائمی باشد می

رسد که چرخه کارآفرینی شومپیتر به این  تداوم توسعه به این الگو افزوده شد و به نظر می

وضعیت هریک از این عناصر چهارگانه  موقعیت و .گردد تری ظاهر می ترتیب به شکل کامل

عناصر چهارگانه نامبرده در . باشند به شکل بهتری قابل توصیف میدر این خط سیر زمانی 

های چهارگانه وضعیت و اتفاق شاخص در آن دوره را تجربه  در هر یک از دوره ۳جدول 

 دهند. شان مینمایند اما هر یک نسبت به وظیفه و نقشی که دارند تغییر وضعیت را ن می

 تخریب نظریه اساس بر اقتصادی توسعه در روستاها کارآفرینانه مشارکت زمانی خط .۳ جدول

 خالق
 تدوام و توسعه خالقیت تخریب تخریب پیش دوره

وضعیت و 

 اتفاقات

ناکارآمدی و 

احساس نیاز به 

 تغییر

ساختارشکنی و برهم 

 زدن سازمان قبلی

بنای ساختار و سازمان 

و  کارآمد جدید

 ورهای جدیدادست

و استحکام ادامه اصالح 

بنای جدید و توسعه 

 وردهادستا

 

 آفرینی در بحران فرصت

هایی قرار دهیم؛ براساس  بندی توانیم بر اساس معیارهای متفاوتی در دسته مخاطرات را می

طول مدتی که مخاطره در جریان است؛ در نوع دیگری که براساس مبدا و منشا مخاطره 

بندی مخاطرات شامل این موارد است: بالیای اقلیمی )درجه حرارت  رایج دسته است؛ نوع

های ناشی از آن(؛ بالیای هواشناسی )به عنوان مثال طوفان و  سوزی شدید، خشکسالی و آتش

های آتشفشانی(؛  ها، فوران ها، سونامی گردباد(؛ بالیای جغرافیایی )به عنوان مثال زمین لرزه

گیر(. حوادث و بالیا با  )به عنوان مثال سیل(؛ بیولوژیکی )اپیدمی، همه بالیای هیدرولوژیکی

هر نوع منشا دارای اثراتی کوتاه مدت و بلند مدت در محیط و بر روی جوامع انسانی هستند. 

سازد در حالی که تعدادی  هایی هستند که آنها را قابل پیش بینی می برخی از بالیا دارای نشانه
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کند که عمال کاری از  ت، یا عالیم آنها به قدری نزدیک به حادثه ظهور میدیگر یا بدون عالم

نماید. همینطور بالیا از نظر  قابل کنترل تبدیل می کسی ساخته نیست و حادثه را به عاملی غیر

آورند با یکدیگر متفاوت هستند به طوری که برخی از آنها نقاط  میزان خسارتی که وارد می

 دهند. ها در معرض آسیب قرار می ان و مال انسانتری را مانند ج حساس

در ایران و جهان، جنبش بزرگی وجود دارد که معتقد  ۱۹گیری ویروس کووید  در پی همه

. (Schumacher, 2020)ای را به همراه دارد  های غیر منتظره است این بحران نیز فرصت

۱برکت در لباس مبدل"توانند به  از این نظر که، بالیا می
دیل شوند؛ با وجود این محدود تب 

ای، توانایی مقاومت در برابر  سازی اثرات بالیای طبیعی بسیار مهم است. در مقیاس منطقه

 تأثیرزا نه تنها بر رونق کوتاه مدت، بلکه همچنین بر توسعه بلند مدت  های برون شوک

 (.Pudelko et al., 2018گذارد ) می

ارات و رکودهای کوتاه مدت و بلند مدت نباشد، نتیجه بالیای طبیعی ممکن است فقط خس

۲شاید یک تخریب خالقانه شومپیتری
باشد، از جمله منافع مستقیم و غیرمستقیم در مرحله   

بهبود، حتی رشد اقتصادی، تغییر ساختار/ نوسازی ساختارهای عملکردی و توسعه و قابل 

توانند موتور رشد  ها می فاجعه کنند که های رشد درون زا اذعان می اضافه کردن است که مدل

 وری بیشتر سهام سرمایه گذاری مجدد و بهره اقتصادی باشند، کاتالیزورهایی برای سرمایه

(Banica et al., 2020: ) آثار منفی و مخرب بالیا را باید گذرا دانست و در حالی که .

سرعت بیشتر از آن شود تا آثار مخرب به کمترین اندازه برسد و از نظر زمانی با  تالش می

وردهای اعبور کرد، سعی ممکن بر این است که نیروهای مولد جامعه زنده و تیزبینانه، ره

های رشد و توسعه و بازیابی منابع و ساختارسازی مجدد اما در  بالیا را در قالب فرصت

ها  تشکلی بهتر و کارآمدتر از قبل، سامان داد. کارآفرینان بسیار جاه طلب قادر به درک فرص

های برآورده نشده و نیازهای بازار پس از یک بحران  در شرایط دشواری هستند و از شکاف

 .(Juergensen et al., 2020: 505) کنند برداری می بهره

                                                                 
1. Blessings in disguise 

2. Schumpeterian creative destruction 
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رسد که نوع برخورد نیروهای جوامع و سرعت عبور آنها از مرحله مخرب بالیا و  به نظر می

کند که نگرش هر ملتی در چه سطحی از  تعیین می های تغییر، های آتی از فرصت برداری بهره

 یافتگی قرار دارد. توسعه

 پژوهشروش 

کارگیری نقش و جایگاه تئوری تخریب خالق در ارتباط بین اقتصاد  این مطالعه براساس به

یابد. بنابراین  روستایی و اقتصاد کشور است و بنابه ضرورت در الگوی پیشنهادی ما بسط می

گیری اساس تئوری تخریب خالق شومپیتر که بتواند در شرایط بحران همه معرفی الگویی بر

مثبت  تأثیرو در ادامه در شرایط غیر بحرانی و تا رسیدن به شرایط توسعه پایدار اقتصادی، 

فعالیت اقتصادی مناطق و روستاها را افزایش دهد و در مقابل، روستاها حرکت در مسیر 

پذیر سازند. از آنجایی که مطالعه کنونی  ای درونی خود امکانتوسعه را این بار با کمک نیروه

های شومپیتری در اسناد  ای است ضرورت دارد تا شواهدی دال بر وجود دوره از نوع توسعه

ات کرونا بر اقتصاد تأثیرمتن کامل گزارش مجلس از »مربوط گزارش شوند که برای این امر 

ترین اسناد که در نوع خود جامع و  مهم یکی از اساسی و( که ۱۳۹۹« )کشور و مشاغل

ها اسنادی  است. بر این اساس روش مطالعه و ابزارگردآوری داده  روزآمد است، انتخاب شده

اند،  باشد. عناصر اساسی الگو از مطالعات علمی استخراج شده و تحلیل آن توصیفی می

ی اصلی، مشخص جایگاه و نوع ارتباطات آنها با همین استنادها و در چارچوب تئور

 اند.  گردیده

گردد  مربوط می ۱۳۹۹های این مطالعه با توجه به سند اصلی آن، به دوره منتهی به سال  داده

های مجلس شورای اسالمی و  ای جامع از سوی مرکز پژوهش که این سند خود مطالعه

 ۱۹ووید های تولیدی در زمان شیوع ک دار کشور و داده های اقتصادی مدت برگرفته از تحلیل

ای بودن این مطالعه و مواجهه کشور با بالیای  باشد. با توجه به توسعه می ۱۳۹8ماه  از بهمن

کارگیری نتایج این مطالعه فاقد محدودیت زمانی  رود که به طبیعی و انسانی متعدد، انتظار می

 د.ها کمک نمای ای از این بحران و دیگر بحران باشد و به عبور اقتصاد و توسعه منطقه

 پژوهش های یافته

کند و عمدتاً نیروهای بازار هستند که دائم در  ایده تئوری تخریب خالق در بازار کار می

در اقتصاد ، ویروس کرونا است که در حال تخریب است اکنون تخریب و ساختن هستند اما 
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که درباره  اند. مطالعه آثاری و عناصر بازار یکباره و بدون هیچ آمادگی قبلی با آن روبرو شده

های مناسبی را برای این بحران  های قبلی اقتصاد کشورها به انتشار درآمده راه حل بحران

سپاری،  دهند از جمله دورکاری، تعدیل نیرو، آموزش نیروها و منابع انسانی، برون پیشنهاد می

شراکت، تولید تحت نام )برند(، خورد شدن، توزیع جغرافیای کارخانجات بزرگ در 

 ای کوچک و دور از هم.واحده

 تشریح و معرفی الگو در آنها نقش به توجه با ترکیبی الگوی عناصر از هریک ادامه در

 الگوی ترکیبی دارای سه بخش است: شوند. می

بخش ابتدایی الگو معرفی و تشریح عناصر و اجزای اصلی یا بازیگران الگو است که اولین 

 یا گردانان صحنه :و دارای این عناصر استدهد  را تشکیل می ۴ستون سمت راست جدول 

 الزامات. و ها ضرورت راهبردها؛ ها؛ بنگاه و روستاها یا بازیگران حکومتی؛ نهادهای و دولت

های خط سیر زمانی بر اساس تئوری تخریب  بخش دوم این الگو به معرفی و تشریح دوره

خط سیر   دهد. را تشکیل می اولین سطر از باالچهار  پردازد و در جدول  خالق شومپیتر می

 .پیش تخریب؛ تخریب؛ خالقیت و تداوم توسعه است  های: زمانی شامل دوره

 در چهار  بخش سوم الگوی ترکیبی جایی است که بیشترین مطالب و اجزا را در جدول

های آنها  گیرد و شامل بررسی وضعیت هریک از عناصر چهارگانه بخش یک و حالت می بر

د ایران اها در اقتص های تئوری شومپیتر است. شواهد مربوط به این دوره دورهدر هر دوره از 

« ات کرونا بر اقتصاد کشور و مشاغلتأثیرمتن کامل گزارش مجلس از »استفاده از منبع: ا ب

 است.تنظیم شده  (۱۳۹۹)

 معرفی عناصر چهارگانه الگوی ترکیبی

  حکومتی نهادهای و دولت یا گردانان صحنه

کند، اما برای پایان  ؛ بازیگر اصلی که نقش مدیر بحران را بازی می«گردان صحنه»دولت یا 

دادن به بحران و مدیریت بقای پس از بحران، دولت است که خیلی راحت نادیده گرفته 

شود. دولت در این نقش، در این زمینه، باید اولین کسی باشد که با شرایط سازگار شود و  می

و همه نهادها، ساختارها، ابزارها و کشورها را به روش مقتضی و  از طریق آن، تغییر کند

مناسب ایجاد کند. منابع دولت فقط در صورت تطبیق مدیریت ایالتی )در صورت داشتن آن( 

توانست این کارها را انجام  های تاکتیکی مناسب می های مقتضی و رویه برای ایجاد استراتژی
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 ,Bogdan )های مشابه مورد احتیاج باشند  ذ رویهدهد که برای سایر بازیگران به اتخا

گذاری در پیشگیری و  گیری در مورد مقیاس سرمایه . دولت ضمن تصمیم( 15 :2013

ها و  تخفیف در برابر بالیا، باید بودجه مالی، اثر انبوه جلوگیری از کاهش و کاهش هزینه

وکار معاصر پویا و بهم  فضای کسب. (Wu et al., 2020:2)اینرسی مردم را در نظر بگیرد

سیاست و مالحظه اقتصاد  تأثیرهای اقتصادی سنتی با افزایش  پیوسته مستلزم تکمیل نظریه

کند،  آشکار می ۱۹گیری کووید  (. آنچه همهCarayannis et al., 2019: 4سیاسی است)

 ثیرتأها در شرایط بحرانی است که بر عملکرد افراد، جوامع و مشاغل  نقش قدرتمند دولت

های حاکمیتی را تغییر دهد تا  ممکن است سیستم ۱۹گیری کووید  گذارد. بیماری همه می

ات مخرب بر اقتصاد ملی و فردی توجهی بیش تأثیرها آماده شوند؛  برای انواع مختلف شوک

 :Kandaa & Kivimaa, 2020)از گذشته به پیگیری عدالت و برابری را در پی دارد 

2). 

گیری از مسائل اقتصاد  های آنها در طی همه ها و نیز سیاست که دولتنباید فراموش کرد 

در عین حال احتمال نوعی انحراف  .(Giammetti, 2020)سیاسی مصون نیستند

که  های دولتی در هنگام بروز مخاطرات وجود دارد؛ از جمله این نامحسوس کمک

های تحت حمایت دولت  امریسک بیشترین سود را از و تر و کم باسابقههای بزرگتر،  شرکت

ها به جای  های بزرگتر به دلیل دسترسی بیشتر به اعتبارات، از این وام ببرند یا بنگاه

.   (Bonomo, 2015: 132) های بدهی استفاده نمایند گذاری برای کاهش هزینه سرمایه

ید کننده را تهد های سایر نهادها و افراد کمک های دولتی و حتی کمک خطر دیگری که کمک

معروف است. این خطر هنگامی « ۱خطر خیریه» کند، خطری است که در اصطالح به  می

دیده  ها اغلب به خانوارهای آسیب کند که پس از حوادث طبیعی] یا انسانی[، دولت بروز می

کنند. اگر افراد ]کمک دولت را[ پیش بینی کنند و از اقدامات احتیاطی شخصی کمک مالی می

معضل "( ۱۹۷۵) ۲تواند اثرات سوئی داشته باشد. بوشانانین سیاست میپوشی کنند، ا چشم

۳سامری
های گیرنده را برای  کند که در آن کمک به یک فرد نیازمند انگیزه را توصیف می "

                                                                 
1 . Charity Hazard 

2 . Buchanan 

3. Samaritan's dilemma 
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دهد که در صورت کمک  دهد. این مدل نشان می بهبود وضعیتش در دراز مدت کاهش می

 .(Andor et al., 2020:2 )کنند  نظر می رفگران ص قید و شرط، افراد فقیر از بیمه بی

 ها عنصر دولت و وضعیت آن در بحران .۴جدول 
های دولت در  اقدام ها تهدیدهای دولت در بحران ها منایع قدرت دولت در بحران

 ها بحران

کننده امور و  ریزی؛ مدیریت منابع؛ کنترل برنامه

اوضاع؛ دربردارنده منابع اصلی مالی؛ اشراف 

 هابع و فوریتبر منا

های دولتی  خطر خیریه؛ خطر انحراف کمک

از محل و مسیر مربوط؛ سیاسی شدن 

 ها؛ غفلت از یا تضعیف عدالت تصمیم

مدیریت بحران؛ پایان 

دادن به بحران؛ مدیریت 

بقای پس از بحران؛ 

بازگشت به شرایط پیش 

از بحران؛ دمیدن روح 

 پویایی بیش از پیش

ام و پس گها در کنترل و مدیریت، هن دهنده نقش اساسی دولت ن( نشا۴این موارد ) جدول 

رود در رویارویی با بحران با برنامه  از بحران است. به همان اندازه که از دولت انتظار می

عمل کند و به کمک مردم بشتابد، سرعت آن در زدودن آثار بحران از چهره فضا و اقتصاد و 

عملی و راهبردی برای ادامه فعالیت جامعه و دولت در نهایت، کسب و ذخیره تجارب عینی، 

 ۵هایی از راهبردهای دولت در قبال بحران را در جدول  پس از بحران اهمیت دارد. نمونه

 کنیم. مالحظه می

رویکردهای سیاست برای حمایت از تولیدکنندگان کوچک و متوسط در طول  .۵جدول 

  COVID-19بحران 

 اتماترین اقد مهم توضیح موضوع 

 مرحله بقا موضوع
المللی اقدامات ساختاری برای تقویت نوآوری، بین

 سازی و شبکه سازی

 تمرکز اصلی
های  حمایت مالی برای جلوگیری از بحران

 نقدینگی و حفظ اشتغال
 مدت / بلندمدتمیان

 کوتاه مدت افق زمانی
های متوسط و  استراتژی متفاوت بر اساس بخش و بنگاه

 متوسط

 المللی شدن پشتیبانی از بین رویکردی متناسب با همه موارد های گروه
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 های پشتیبانی از نوآوری طرح هدف

 ها آموزش و پرورش مهارت

ترکیب 

 سیاست

کاهش ساعات کار و بیکاری موقت تعویق 

اجتماعی،  تأمینهای  مالیات، پرداخت

 پرداخت بدهی و پرداخت اجاره و خدمات

 ضمانت وام

 های کوچک و متوسط وام مستقیم به بنگاه

 ایهای مالی و یارانه کمک

 دورکاری و دیجیتالی شدن

 سازی ابتکارات توسعه خوشه ای و شبکه

 های نوپا کارآفرینی و پشتیبانی از شرکت

 Juergensen et al., 2020: 506منبع: 

 ها بنگاه و روستاها شامل بازیگران

  ین مدل دارند با عنوان اصلی های اقتصادی به خاطر نقشی که در ا روستاها و بنگاه

 ( است.۵های زیر ) خالصه شده در جدول  که مشتمل بر ویژگی شوند شناخته می« بازیگران »

 های اقتصادی  بنگاه

دهند، به دلیل  وکارهای روستایی را تشکیل می که عمده کسب ۱های کوچک و متوسط بنگاه

ه مراتبی نسبتاً فربه، نسبت به کوچک بودن، تمایل به مالکیت خصوصی و ساختارهای سلسل

همتایان بزرگتر قابل انعطاف و سازگاری بیشتری هستند، که همه اینها در یک بحران 

های کوچک و متوسط  در مقایسه با  توانند سودمند باشند. با این حال، به طور کلی، بنگاه می

بازگشت آنها )در  های بزرگ مقاومت کمتری دارند، به این معنی که پس از یک بحران، بنگاه

 :Juergensen et al., 2020) کشد بیشتر طول می "عملیات عادی"صورت وجود( به 

500). 

تر  باسابقههای بزرگتر،  دهد که شرکت بونومو در تحقیق خود از برزیل پس از بحران نشان می

تر اند. اگرچه دسترسی بیش های تحت حمایت دولت گرفته ریسک بیشترین سود را از وام و کم

گذاری ناچیز  آن بر سرمایه تأثیربه اعتبار اختصاص یافته با نسبت اهرم باالتر همراه بود، اما 

های اختصاصی کمتر از نرخ بهره بازار بود،  بود. عالوه بر این، از آنجا که نرخ بهره وام

                                                                 
1. Small & Medium Size Entrepreneurship 
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ند هزینه بدهی خود را تهایی که دسترسی بیشتری به این نوع وام دارند، تمایل داش شرکت

 . (Bonomo, 2015: 132)اهش دهند و منجر به سودآوری باالتر شوندک

 روستاها و کارآفرینان روستایی 

 روستاها 

 (:6های روستاها از منظر تئوری تخریب خالق )جدول  ویژگی

منابع گسترده موجود و مجتمع در روستاها که از نظر شومپیتر کشف یا تصرف  -

 برای کشف و تصرف آنها نیست. منابع جدید است نیازی به تالش مضاعف

زمینه یا شرط بعدی وی برای معرفی فرد کارآفرین یا فعالیت کارآفرینانه، ایجاد  -

 تأمینبازار جدید است. روستاها با ابراز نیازهای خود و ثبت سفارش برای تولید و 

ای از  های داخلی، یک بازار با جمعیتی قابل توجه و طیف گسترده آنها از بنگاه

 ها و خدمات مورد نیاز، هستند.کاال

گیری که اجتماع و تمرکز فعالیت مانع جدی ادامه فعالیت اقتصادی  شرایط همه -

گیری بیش از این به طول بیانجامد، تعریف اقتصاد از  است و در صورتی که همه

رود که در این صورت،  خوش تغییر و بازبینی خواهد شد. انتظار می دست« صرفه»

های ناشی از تجمع  مندی از صرفه تر از نزدیکی و بهره دن، به صرفهحدی از دوربو

و تمرکز باشد و حتی جایگزین آن گردد. با فرض چنین اتفاقی، روستاهایی با 

چندان  های خاص مورد توجه بیشتری قرارخواهند گرفت. روستاهای نه موقعیت

ای کار باشند. کرده، ماهر و توانمند بر دور با جمعیتی که دارای افراد تحصیل

های قابل قبول برای کار از راه  روستاهایی که درکنار این عوامل از زیرساخت

آماده، میزبانی برای بخشی از خط تولید یا از  سازی، ساخت کاالی نیمه ، قطعه۱دور

های اقتصادی  های معمول برای فعالیت خطوط چندگانه تولید و سایر زیرساخت

 …و مانند انرژی، راه، آب و برق 

کارآفرینان روستایی: دو زمینه دیگر کارآفرینی از نظر شومپیتر عبارتند از  -

وری  روش جدید تولید که منجر به بهره»و « محصول جدید) کاال یا خدمت(»

فکری باشند که  توانند شامل افراد نوآور و خوش کارآفرینان روستایی که می«. گردد

                                                                 
1. Remote Working 
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تر به دست  های مناسب یشتری با قیمتهای ب برای بهبود تولیدات و رساندن ارزش

تواند به عنوان فعالیت  ه محصوالت جدید میئکنند؛ عالوه بر، ارا مشتریان تالش می

ه محصول جدید، بخشی از ایجاد بازار ئکارآفرینانه روستاییان مطرح باشد. ارا

 جدید است. 

ترتیب که نوآوری باشد. به این  ارائهتواند موضوع  تولیدات سنتی روستاها می -

میزان فروش محصوالت سنتی روستاها کاهش یافته و برقراری پیوندی تازه بین 

صنعتی، طراحی و  ها برای ساخت و تولید آنها به صورت صنعتی و نیمه بنگاه

تواند در افزایش فروش تولیدات  ها می های اعتمادآفرین برای مشتری بندی بسته

هایی  ها به سمت میدان راهبردی بنگاه باشد در حالی که با چرخش مؤثرروستاییان 

توانند مانع کاهش روزافزون  نمودند، می که تاکنون خود را در آنها تصور نمی

 های اقتصادی گردند. فعالیت

 ها های بازیگران الگوی ترکیبی در زمان بحران ویژگی .6جدول 

 روستاها، روستاییان و کارآفرینان روستایی ها ها و شرکت بنگاه

کم در  تأثیرهای بزرگ: دسترسی به اعتبارهای دولتی؛  شرکت-

 گذاری؛ عالقه به سودآوری بیشتر شرکت سرمایه

وکارهای کوچک و متوسط: قابلیت انعطاف  ها و کسب بنگاه-

های شدید و  و سازگاری بیشتر؛ مقاومت کمتر در برابر تکانه

 بلندمدت؛ نیاز به زمان بیشتر برای بازگشت به شرایط عادی

ختیار داشتن منابع متنوع در گستره در ا

جغرافیایی کشور؛ مشتمل بر بازار گسترده و 

 گیری از دانش وسیع بومی متنوع؛ مکان بهره

های  به منظور ایجاد تنوع محصول و قیمت

 محصوالت

 راهبردها

( عنصر سوم این الگو هستند. منطق انتخاب استراتژی ضد بحران برای ۷راهبردها )جدول 

ای است که شامل در نظر گرفتن بسیاری  پیچیده فرایندن به شرکت و توسعه آن، تنوع بخشید

تر  پیچیده فرایندهم پیوسته، چند جهته است. با این حال، یک  هاز عوامل خارجی و داخلی ب

های شرکت است که شامل  نیز اجرای یک استراتژی ضد بحران برای متنوع سازی فعالیت

های مدیریتی است، ضمن اطمینان از هماهنگی،  وریاا و فنهای مختلف، ابزاره تعامل روش

 .Stattev et al)های شرکت  انسجام عملکردهای مدیریتی و به حداقل رساندن زیان

ها باید استراتژی پاسخگویی به بحران را انتخاب کنند که با توجه به  سازمان (2 :2019
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تعیین شود و مدیران بحران باید از  شود، میزان مسئولیت بحرانی که به سازمان نسبت داده می

. (Claeys & Cauberghe, 2012: 84) های بازسازی مناسب استفاده کنند استراتژی

ها و پس از آن باید در نظر گرفته شوند این  بخشی از راهبردهایی که در زمان وقوع بحران

حله ظریف است ها[ به مرحله نوسازی و رشد یک مر است که تغییر از تمرکز بر بقا]ی بنگاه

ها نیاز دارد. در حالی که مرحله بقا مهم است، اما با توجه  که به یک توالی مناسب از سیاست

تواند  های عمومی، بسیار پرهزینه است و نمی های مالی و بدهی عمیق آن بر کسری تأثیربه 

به خوبی  های اولیه باید برای همیشه ادامه یابد. از این رو، حذف اقدامات مربوط به سیاست

های مالی، با ایجاد تثبیت در  ریزی شود، تدریجا اقدامات عمومی مالی، به ویژه کمک برنامه

های جدید حمایت از نوآوری و رشد را  وضعیت اقتصادی، حذف شود، در حالی که سیاست

 .(Juergensen et al., 2020: 507)ند کن تقویت می

اند و یا به  ان خود را که از پیش آماده نمودهها راهبردهای ضد بحر ها بنگاه در زمان بحران

ها با بحرانی از  نمایند. اما در شرایط کنونی، بنگاه یابند، اجرایی می مرور زمان آنها را درمی

ها در تضاد کامل است.  اند و شرایط کنترل بحران با منافع بنگاه نوع دیگر مواجه شده

ش ساعات کار، مرخص نمودن کارکنان و های کوتاه و بلند مدت، شیفتی شدن، کاه تعطیلی

به حداقل رساندن تعداد کارکنان حاضر در محل کار از الزامات مقابله با شیوع این ویروس 

های  است که عالوه بر کاهش توان تولید بنگاه، احتمال افت کیفیت محصوالت، جبران هزینه

سازد. اما در این  ی میها در زمان مرخصی و کاهش ساعات کاری را اجبار بیماری و پرداخت

گردانان را برعهده دارند. به این معنی که  کننده بازیگران و صحنه الگو راهبردها نقش هماهنگ

ها از تداوم ضرر و زیان ناشی از الزامات مقابله با شیوع ویروس  در یک راهبرد مشترک، بنگاه

د کشور تجربه خواهند اقتصا تری را در یابند و روستاها مشارکت فعال و گسترده رهایی می

 ها انواع راهبردها برای مواجهه با بحران .۷جدول                       نمود.
 بردارانه بهره سازگارانه  یرانه یا ضد بحرانپیشگ

ها و توسعه  تقویت اقتصاد )بنگاه

بینی  نگری و پیش اقتصادی(؛ آینده

مخاطرات طبیعی و انسانی؛ اتخاذ 

یل مخاطرات به راهبردهای گریز از تبد

 بحران

ها؛ تالش برای  سازی زیان حداقل

ها به وسیله  بقا؛ سرکوب بحران

پرداخت هزینه جبرانی )از 

 های دیگر اجتماع( بخش

ها؛ هشدار به  برخورد فعاالنه با بحران

موقع برای کارآفرینان و به صحنه آوردن 

ها بر سر راه  گیری آنان؛ کاهش خرده

 فعالیت کارآفرینان
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 ها و الزامات ضرورت

رسد رعایت آنها  ها و الزامات؛ عنصر چهارم الگوی پیشنهادی هستند که به نظر می ضرورت

کننده هستند. این عنصر، جو و شرایط کلی  سازی بهتر عملکرد سایر اجزا کمک برای زمینه

 (. 8نماید )جدول  حاکم بر الگو را توصیف می

شی هرچند خوب و کارآمد، طول باور به تغییر همیشگی، یعنی هر راه و رو -

 عمری دارد و باید با روشی بهتر جایگزین شود. 

دهنده )در اینجا دولت( و  هایی در کمک و قیمومت مداوم برای کمک زیان -

 ها( وجود دارد. گیرنده )در اینجا روستاها و بنگاه کمک

یک سو شوند، همیشه دو رو دارند؛ در  هایی که منجر به کارآفرینی می نوآوری -

های  شوند و در روی دیگر ارزش باعث برهم خورن نظم بازار و سازمان قبلی می

دهند. جامعه و مدیران اقتصادی و  می ارائهتری را به مشتری  جدید و مطلوب

باشند و درحالی که   دو روی این جریان را داشته ها باید انتظار بروز هر بنگاه

رهایی از بحران را به عمل درآورده و پذیرند، راهبردهای  جریان نوآوری را می

 تر و با خسارات کمتری از بحران عبور نمایند. تالش کنند هرچه سریع

 ها و الزامات نیل به الگوی ترکیبی تخریب خالق ضرورت .. 8جدول 

 الزاماتی برای کارآفرینان الزاماتی برای اجتماع و جامعه الزاماتی برای دولت

های تغییر همیشگی؛ روش

یریتی و راهبردها طول عمر مد

مشخصی دارند؛ دولت برای 

تواند قیم مردم و  همیشه نمی

 امور مردم باشد؛ 

تغییر همیشگی الزمه توسعه است؛ 

 دولت نقش راهبری توسعه را دارد و

نه بیشتر؛ اجتماع باید در تعیین 

سرعت و چگونگی توسعه خود نقش 

 کند؛  ایفا

خود  باور به تغییر همیشگی؛ تغییرات با

ها  آورند؛ بحران هایی تازه می فرصت

وکار هستند اما آمادگی  مخرب فضای کسب

 ها سازنده است. برای بحران

 وضعیت عناصر اصلی در خط سیر زمانی تئوری تخریب خالق در الگوی ترکیبی

چندان  هایی به وضوح یا نه اشاره شد که شومپیتر در تئوری خود در مسیر کارآفرینی از دوره

های قابل شناسایی در تئوری شومپیتر معرفی شده و  برد. در این بررسی دوره نام می روشن

یک خط در  ۱۹ید وهای وجود آنها در اقتصاد کشور و در دوران بحران کو عالیم و نشانه
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۱سیر زمانی
آمده است و در  ۹ها در جدول  گیرند خالصه وضعیت دوره مورد بررسی قرار می 

 گردند: ه بیان میادامه رخدادهای هر دور

 تخریب دوره پیش -۱

 دوره پیش تخریب است:« تخریب خالق شومپیتر» شروع خط زمانی براساس  

دولت و شود.  در این دوره احساس ناکارآمدی اجزای سازمان و نیاز به تغییر دیده می -

 تأمین ها و ریزی، اجرای برنامه نهادهای دولتی در هر شرایطی مسئول تمامی اتفاقات، برنامه

ها و در  ها، جبران خسارات ناشی از بحران رسانی، مقابله با بحران رفاه برای مردم، خدمات

های دولت باعث  شوند. تعدد مسئولیت این زمان پیشگیری از شیوع ویروس، شناخته می

 .گردد ناکارآمدی و نارضایتی از آن می

های اقتصادی را که با  ههای جدیدکرونایی، ضعف بنگا شیوع ویروس و تحمیل محدودیت -

 اند، تشدید نموده است. رژیم تحریمی دچار ضعف بوده

کننده بخشی از خوراک مردم است.  تأمینکاالهایی وابسته به طبیعت و  تأمیننقش روستاها  -

 فراینددهند و  های بیرون از روستا انجام می های نیرو همین مقدار وظیفه را هم با دخالت

متکی بر حضور فیزیکی عرضه و تقاضا در بازار رودررو با شیوع  تولید، توزیع و مصرف

 .ویروس به چالش کشیده شده است

اند با موانع  راهبردهایی که تا کنون برای مدیریت جامعه و فضای اقتصادی تعریف شده -

اند، دخالت حداکثری دولت در امور مختلف اقتصادی و روستایی در  جدی برخورد کرده

س کرونا و الزامات عدم شیوع با اختالل روبرو شده و ناکارآمدی آنها بیش از مواجهه با ویرو

ها که بر اساس تجمع افراد و خطوط تولید  دهد. راهبردهای مدیریت بنگاه هر زمانی نشان می

رود که برنامه توسعه روستاها  شکل گرفته با شرایط جدید امکان تداوم ندارد و بیم آن می

 .دچار اختالل گردد  گیری کرونا ه با همهنسبت به برنامه مبارز

 دوره تخریب -۲

به گفته شومپیتر، میل به سود نیروی محرکه در دولت اقتصادی است. این تالش کارآفرینان 

کند تا نوآوری تولید کنند که با اتخاذ آنها سود حاصل شود و سپس به انباشت  را تشویق می

شود، اما فعالیت اقتصادی  باعث رشد می سرمایه کمک کند. در حالی که ایجاد نوآوری

                                                                 
1 .Time Line 
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های رژیم اقتصادی قبلی بستگی دارد. با از  برد که دوام آن به نوآوری موجود را نیز از بین می

های دیگر سوق داده  های آواره برای تولید نوآوری دادن توانایی رقابت، شرکت دست

 :Mitchell, 2013 ) دبخشن را تداوم می "تخریب خالق"شوند، بنابراین این چرخه  می

ای که در پی ناکارآمدی ساختار موجود، ذهن کارآفرینان را درگیر  های خالقانه ایده. ( 375

گیرند و به سرعت با تبدیل به نوآوری شروع  خود نموده در دوره پیش تخریب شکل می

ر مقابل کنیم د بیش از آنچه که فکر می  زنند. ساختار و سازمان رایج دوره تخریب را رقم می

 کنند. تغییر مقاومت می

گیری کرونا و و الزامات آن، عناصر و اجزای مورد نظر ما در این الگو در  با تداوم همه -

های مختلف دچار تخریب  های جدید بخش ادامه روند تخریب خالق و در برخورد با ایده

اقتصاد و  ها، گردند؛ تخریب در نگرش: درباره دولت و نهادهای حکومتی، به بنگاه می

ها نوع نگرش به خود، دولت و روستاها دستخوش تغییر  افتد، درباره بنگاه روستاها اتفاق می

بندند. تغییرات ساختاری به  های دولتی می شود و نواحی روستایی چشم بر روی کمک می

های اقتصادی و توزیع و پخش هرچه بیشتر منابع انسانی  ها و بنگاه شکل عدم تمرکز سازمان

 .گیرد می شکل

گیری و تغییراتی که در فضای اقتصادی جامعه به وجود آمده است،  همه تأثیرتحت  -

های سنتی و  های تولیدی، تولید شود؛ سنت های تخریب در اقتصاد روستا نمایان می نشانه

 .گردند مقاومت در برابر پیوستن به جریان نوگرایی با سرعت بیشتری دچار تزلزل می

کزگرایانه پاسخ کافی برای مدیریت جامعه به ویژه در نواحی روستایی و راهبردهای تمر -

های محاسباتی  بینی نمود فرض توان پیش گذارد تا جایی که می دور از دسترس در اختیار نمی

های تولید با ایجاد  های اقتصادی دستخوش جابجایی گردد، به این معنا که هزینه برای صرفه

 .ابدی تمرکز و نزدیکی کاهش نمی

در این مرحله همه اجزا و عناصر باید بپذیرند که تغییرات دائمی الزمه پویایی و حرکت  -

به سمت رشد و توسعه است و تغییرات حساب شده راهنمای خوبی برای ورود به مرحله 

 .بعد است
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 دوره خالقیت -۳

امل اصلی ای وجود دارد که نوآوری ع در بین دانشگاهیان و متخصصان اتفاق نظر گسترده

. در (Balsmeier & Woerter, 2019: 1)وری، رشد اقتصادی و ایجاد شغل است بهره

آور( یا اثر  رسد در بیشتر ادبیات موجود، روند تخریب نتیجه )تأسف حالی که به نظر می

تخریب از اهمیتی به اندازه نوآوری برخوردار  فرایندثانویه فعالیت نوآورانه است، در اینجا 

هایی که مفهوم  شود. با مطالعه مدل مورد اول متوقف شود، دومی هم متوقف می است و اگر

 های مهمی به ادبیات رشد اقتصادی شده است آورند، کمک را به دست می "تخریب خالق"

(Huffman, 2019:1 ) بنابراین تخریب و خالقیت الزمه وجود یکدیگرند که تالش .

دارد. دوره خالقیت شومپیتری پس از تخریب  همراه برای گسترش یکی، رشد دیگری را به

رسد. در این دوره ممکن است که در هریک از پنج زمینه کارآفرینی  در اثر نوآوری فرا می

به عنوان منابع کارآفرینی یعنی:  "ترکیب جدید"مورد نظر شومپیتر که عبارتند از پنج نوع 

و  تأمینابع جدید های تجاری جدید، من های جدید، مدلفرایندمحصوالت جدید، 

و در ارتباط بین روستاها،  ( Xinga & Sharif, 2020:12)های صنعتی جدید  سازمان

برد  -برد دهای جدید مبتنی بر فراین های بزرگ اقتصادی ترکیب کارآفرینان روستایی و شرکت

 عبارتند از:

محلی های قبلی در ترکیب با محصوالت روستایی و  محصوالت جدید : محصوالت و ایده-

بازار محلی، داخلی، زمینه  اقوام و رسوم با تکیه بر منابع محلی؛ تقویت با تکیه بر تنوع بسیار

تر به سایر کشورها فراهم  عرضه در بازارهای جهانی و صادرات و معرفی محصوالت متنوع

 کنند. می

ا و نواحی های جدید: تغییر جهت نگاه مرکز به پیرامون که به نگاه برابر بین روستاهفرایند-

ترین  پرجمعیت معروف و یا به نگاه متعالی تحول از درون برای روستاها تبدیل شود، مهم

های مرسوم مدیریت کارخانه و خط تولید متمرکز با نواحی  تغییر است. جایگزینی شیوه

های کوچک روستایی براساس استدالل  روستایی یا دور از مرکز، به این معنی که شرکت

های کوچک  سرمایه الزم برای تحقیق و توسعه هستند با این همکاری، شرکتشومپیتر فاقد 

های بزرگ عملی نمایند. به گفته های جدید خود را در کنار شرکت ها و ایده توانند برنامه می

های کوچک دارد  کمی بر شرکت تأثیرشومپیتر، به دلیل حجم کم سرمایه،  بالیا و مخاطرات 
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نماید. با این  های جدی می های بزرگ دچار خطر و ضربه در شرکتهای حجیم را  اما سرمایه

ردند گ های بزرگ نه تنها در زمان شیوع ویروس کرونا ایمن می های شرکت همکاری، سرمایه

های آتی در مقابله با اثر تحریم و نوسان قیمت و سایر  که تداوم این روش برای سال

 مخاطرات طبیعی، کارساز است.

: روستاهای ایران سرشار از منابع اعم از نیروی انسانی، منابع خالق و أمینتمنابع جدید  -

نوآور و منابع طبیعی هستند که در ترکیب با مدیریت نوین و نوآورانه قادرند نوع باالتری از 

 کارآیی را نشان دهند.

اند و یک  هایی که متمرکز بوده های صنعتی جدید: ترکیب کارخانجات و کارگاه سازمان -

اند، با منابع موجود در روستاها و حتی تشکیل  داده می ارائهواحد یکپارچه و منسجم را 

برد که تازه نیست  واحدهایی در روستاها سازمان را به سوی نوع جدیدی از ترکیب پیش می

ای در اما چندان رایج نبوده است و شرایط مدیریتی جدیدی را مشابه مدیریت و ارتباط شبکه

 بد.طلسازمان می

تواند روندهای تولید و بازاریابی، شراکت و  های تجاری جدید: این ترکیب می مدل -

قرار داده و متحول  تأثیرگذاران و به طور خالصه کل مدل کسب و کارها را تحت  سرمایه

ای و غیر متمرکزی که هر بخش آن شرایط جوی و محلی خودش را  نماید. مدیریت شبکه

 رایط واحد دیگری در روستای دیگر، متفاوت باشد.دارد و ممکن است که با ش

 دوره تداوم توسعه یا وضع مطلوب -۴

نامیم که برای  توانیم دوره توسعه نیز بنامیم و به این دلیل دوره تداوم می این دوره را می

پویایی محیط کسب و کار و رشد اقتصادی خالقیت مداوم از شروط اصلی است و 

هایی که تبدیل به نوآوری و موفق به کسب بازار  ه خالقیتهمانطوری که قبال گفته شد

 شوند، موتور محرک اقتصاد هر کشوری هستند.
 های چهارگانه الگوی ترکیبی تئوری تخریب خالق ترین رخدادهای دوره : مهم۹جدول 

های  دوره

 چهارگانه

 ترین رخدادهای هر دوره مهم

های آن؛ افزایش فشار بر  ردم؛ ناکارآیی دولت و ضعف در تصمیمکافی نبودن رفاه و گسترش نارضایتی م تخریب پیش

نگری؛ وجود  دار با آینده های اقتصادی و تنگناهای مدیریتی؛ تکرار راهبردهای ضعیف و فاصله بنگاه
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 های توسعه و کندی سرعت رشد. اختالل در برنامه

ها؛ تشدید نابسامانی اقتصاد و فروپاشی  گذاران بر عدم کارآیی برنامه بینی دولت، مردم و سرمایه روشن تخریب

 وکارهای خرد و میانه؛ توقف کامل راهبردهای رایج های بزرگ یا کسب تعدادی از بنگاه

ها و کارآفرینان روستایی با منابع روستایی کارآفرینی با تعبیر  ها، بنگاه در پیوند کاری و تعامل شرکت خالقیت

جدید تولید، بازار جدید، منابع جدید و سازمان جدید  رایندفشومپیتر که در پنج بخش محصول جدید، 

 دهند. گیرد و کارآفرینان هنر خود را در این مرحله عمال نشان می است، شکل می

تداوم توسعه 

یا وضع 

 مطلوب

گذارند؛ رفاه تأثیرشود؛ کارآفرینان  ها کارآفرینی تبدیل به جریان اصلی اقتصاد می با گذر از این دوره

 نماید؛ کارآفرینی موتور محرک اقتصاد است. یابد؛ دولت راهبردهای مشارکتی اتخاذ می می افزایش

 گیری نتیجه

هارولد لیویت در الگوی پیشنهادی تغییر سازمانی خود از دست کم چهار مجموعه متغیر به 

های این  کند: انسان، وظیفه، فناوری و ساختار که هدف مشترک، فعالیت هم مرتبط یاد می

 سازد. پس از او ژوزف شومپیتر در کتاب معروف خود با نام ار مجموعه را هماهنگ میچه

تئوری تخریب خالق را مطرح ساخت و در این « کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی » 

گیری  های کهنه اقتصادی را بر اثر فعالیت کارآفرینان و شکل تئوری ایده دگرگونی ساختار

مطرح نمود. وی توضیح  ،که رشد و توسعه اقتصادی را در پی دارد ور سازمانی جدید و بهره

داری از الگویی چرخشی رشد و زوال برخوردار  داد که اقتصادهای تحت یک رژیم سرمایه

گذاری در ایجاد فناوری جدید را  گردند. به این ترتیب که تالش برای سود، سرمایه می

های قدیمی و ساختارهای مربوط  تن فناوریکند که در نهایت منجر به از بین رف تشویق می

یابند و یا با  ای یا رشد می گردد با آشکار شدن این چرخه تولید اقتصادهای منطقه به آنها می

های پیش تخریب و تخریب الگوی تخریب خالق با استناد به  دوره .شوند کاهش مواجه می

در وضع  (۱۳۹۹« )مشاغل ات کرونا بر اقتصاد کشور وتأثیرمتن کامل گزارش مجلس از »

کنونی کشور تشخیص داده شدند. بر اساس همین الگو راه حل برون رفت از وضع 

ناکارآمدی اقدام، تصمیم و راهبردهای دولت در افزایش مشارکت کارآفرینان و استفاده از 

های بزرگ و  دار کارآفرینان بنگاه انیروی محرکه آنان در اقتصاد نوآورانه و در پیوند معن

وکارهای کوچک و متوسط و کارآفرینان روستایی و رسیدن دوره خالقیت دیده شده  کسب
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ای آن با جریان کارآفرینی، دوره تداوم  است. با همسو شدن دولت و راهبردهای توسعه

 .رسد توسعه فرا می

به احتمال زیاد باعث ایجاد تغییرات  ۱۹ید وگیری کو عواقب طوالنی مدت بیماری همه

های روزانه خواهد شد، بنابراین  ر در ارتباط با دیجیتالی شدن کار و سایر فعالیتدائمی بیشت

های  دهد. این بحران ممکن است سیستم نیازهای تحرک و مصرف کلی انرژی را کاهش می

ها آماده شوند، در حالی که  حاکمیتی را ترغیب کند که در آینده برای انواع مختلف شوک

ای سیاسی پوپولیستی یا غیردموکراتیک و افزایش اوراق بهادار ه تهدیدی برای افزایش پاسخ

های جدید ناشی از  تواند تحقیقات را با پرداختن به بازتولید شیوه است. این تحوالت می

برای تسریع در انتقال پایداری، تقویت درک نقش دولت در نقاط گذار و  ۱۹شیوع کووید 

 & Kandaa)ها راهنمایی کند سی شوکانداز سیا جلب توجه پیامدهای اخالقی و چشم

Kivimaa, 2020: 1). 

 هایی که باید مد نظر سیاستگذاران قرار گیرد: مساله

 های محرک بر بهبود اقتصادی تمرکز بسته 

  های اقتصادی مستقیم بسته شدن درِ فعالیت تأثیربه طور عمده مقابله با 

 های کوتاه مدت بازیابی 

 سیاستگذاری  ادغام سریع عوامل طوالنی مدت در 

 ( ۲۰۰8های پس از بحران مالی  برطرف کردن نابرابری )بر خالف محرک

 (Schumacher, 2020: 250). 

با توجه به رابطه پیچیده بین بالیای طبیعی و رشد اقتصادی، محققان باید اثرات بالقوه بالیای 

بر انتقال  دتأکیطبیعی را در سه مرحله مشخص بررسی کنند: کوتاه مدت )به عنوان مثال، 

)به عنوان مثال، تمرکز مستقیماً در  سیاسی از طریق رشد اقتصادی(، متوسط تا طوالنی مدت

مورد بالیای طبیعی و رشد اقتصادی(، و بسیار طوالنی مدت )به عنوان مثال، برجسته کردن 

 .(Shabnam, 2014: 162) تر رشد( های عمیق شاخص

های کوچک و  عبارت است از پیوند سازمانی بنگاهبنابراین پیشنهاد اساسی این مطالعه که 

های کوچک و متوسط در جهت  بنگاه  های بزرگ و استفاده از مزایای متوسط روستاها با بنگاه

های  بخشی به فعالیت بنگاه های بزرگ و در سوی دیگر، رونق تدوام فعالیت اقتصادی بنگاه
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غیرمستقیم این رونق بر توسعه نواحی کوچک و متوسط روستایی و استفاده از آثار مستقیم و 

موردی  مطالعه(. در عین حال ضروری است پژوهشگران انجام ۱۰جدول )روستایی کشور 

های تخریب خالق شومپیتری در هنگام رخداد مخاطرات و  جامع و دقیق درباره شواهد دوره

و تحلیل مجدد آوری  های ناشی از آنها را از اهداف بعدی علمی خود قرار دهند. جمع بحران

های متعدد، تورم  لرزه، جنگ تحمیلی، تحریم های پیشین مانند چند مورد زمین شواهد بحران

 تواند به تبیین بیشتر این الگو کمک نماید. و سیل و انجام مطالعات تطبیقی می
 اییانروست کارآفرینانه  مشارکت زمانی های دوره در آنها تغییرات و پیشنهادی الگوی عناصر :۱۰ جدول 

 

 عناصر

 مشارکت

 در کننده

 الگو

 شومپیتر خالق تخریب تئوری های دوره اساس بر کارآفرینی های دوره

 پیش موجود: وضع

 تخریب

 که آنچه تخریب:

 میشود خراب

 که آنچه خالق:

 شود می ساخته

 مطلوب: وضع

 به که اهدافی

 آیند می دست

 صحنه

 گردانان:

 و دولت

 نهادهای

 حکومتی

 و دناکارآم دولت

 انحصارگرا

 روستاها قیم

 بنگاهها قیم

  نگرش: در

 بنگاهها، به دولت -

 روستاها و اقتصاد

 و خود به روستاها -

 دولت

 به خود، به ها بنگاه -

 روستاها در و دولت

 روستایی نواحی و

  ساختار: در

 متمرکز، های بنگاه -

 از ناشی های هزینه

 اقتصاد، در فاصله

 ناکارآمد انسانی منابع

 سازمان: در

 در پیرامون مرکز - 

 کشور اداره و اقتصاد

 به اعتماد - نگرش:

 بالندگی و استقالل

 ها بنگاه

 اقتصاد گیری شکل -

 حضور بدون روستاها

 دولت

 شکل - ساختار:

 کوچک، دولت گیری

 خدمتگزار ناظر،

 کار و کسب فضای -

 و خالقیت افزایش -

 به منجر نوآوری

 کارآفرینی

 به دولت - سازمان:

 شنونده، عنوان

 رابطه حلقه و مجری

 و داخلی اقتصاد

 خارجی

 

 کاهش -

 و مالی های هزینه

 در دولت سیاسی

 افزایش سایه

 پذیری مسئولیت

 اجزای و مناطق

 امور در دخیل

 اقتصادی
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 بازیگران:

 و روستاها

 ها بنگاه

 تحت روستاهای

 که منابعی و سرپرستی

 استفاده درستی به

 شوند نمی

 از یقهمض در بنگاههای

 و مالی منابع تحریم،

 های پروتکل رعایت

 کرونا ویروس با مقابله

  روستاها:

 تولید سنتهای -

 سنتی تولیدهای -

 پذیرش عدم -

 نوآوری

 در کندی -

 اقتصادی های حرکت

 تمرکز - ها: بنگاه

 جغرافیایی،

 تصمیم تمرکز -

 گیری

 بودن بهترین ادعای -

 نواحی باور عدم -

 پیرامونی

  روستاها:

 کارآفرینی، خالقیت،

 استفاده نفس، اعتمادبه

 انسانی منابع از بهینه

 وری( بهره طبیعی) و

 درست پیوند ایجاد -

 با مناسب و کافی و

 کشور اقتصاد

 خالقیت، ها: بنگاه

 کارآفرینی و نوآوری

 به اعتماد کسب -

 نواحی و پیرامون

 دوردست

 منابع از استفاده -

 دوردست نواحی

  روستاها:

 پررنگ اینقشه -

 سایه در اقتصادی

 خالقیت،

 کارافرینی،

 کارآمدی،

 پیوند وری، بهره

 و ها بنگاه با مناسب

 اجزاء سایر

 اقتصادی مجموعه

 کشور

 خطر - ها: بنگاه

 و ورشکستگی

 استفاده تعطیلی،

 در کارآمد منابع از

 آموزش نواحی،

 افزایش و کارکنان

 ها، توانمندی

 با مقابله توانایی

 و مستقیم خطر

 مستقیم غیر

 کرونا ویروس

 و تمرکزگرا دولت راهبردها

 برای تالش در پدرساالر

 و قدرت ندادن دست از

 جانبی های هزینه تحمل

 بسیار

 انجام حال در ها بنگاه

 با ای مقابله اقدامات

 مانند ورشکستگی

 نیرو تعدیل وام، گرفتن

 و دورکاری تعطیلی، و

 شدن شیفتی

 و نابالغ روستاهای

 ساالری پدر روش

 دولت

 و متمرکز ساختار

 در دولت وابسته

 ها هزینه

 امور در دولت

 ) اقتصادی و روستاها

 پایین( به باال راهبرد

 به ها بنگاه باور

 همیشه نزدیک،

 پیرامون مرکز خوب)

 حاشیه( نواحی و

 خدمتگزار دولت

 گیری شکل

 به پایین راهبردهای

 مشارکتی و باال

 شدن فربه از پرهیز

 و صنعتی های قطب

 جمعیتی

 عدالت گیری شکل

 عدالت و ساختاری

 توزیعی

 پایین راهبردهای -

 مشارکتی و باال به

 عدالت فراگیری -

 عدالت و ساختاری

 توزیعی

 همه توسعه -

 جانبه
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