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طراحی مدل توسعه کارآفرینی پایدار درکسب و کارهای نواحی روستایی همدان
عطیه سلیمانی؛ دکترای ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران.
احمد یعقوبیفرانی؛*دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران.
سعید کریمی؛ دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران.
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پذیرش نهایی1400/01/19 :

چکیده
دیدگاه های خبرگان و افراد مجرب در این حوزه میباشد .مطالعه حاضر از لحاظ پارادایم ،جزء تحقیقات کیفی
بوده و به منظور تجزیه و تحلیل دادهها ،از روش تئوریبنیانی استفاده شده است .جامعه آماری تحقیق شامل
صاحبان کسبو کارهای روستایی نمونه و کارآفرینان موفق بودند .روش نمونهگیری به صورت هدفمند بود و
جمعآوری اطالعات از طریق مصاحبههای عمیق انجام شد .به منظور تحلیل دادههای حاصل از  10مصاحبه،
تحلیل محتوا و سه مرحله کدگذاری باز ،محوری و گزینشی صورت پذیرفت .کدهای باز ،شامل  229مفهوم و
کدهای محوری نیز شامل  34مقوله عمده بود که در مدل پارادایمی تحقیق ،در قالب شرایط علی (عوامل
فردی ،ویژگیهای کسبوکار ،مدیریت منابع ،عملکرد مالی) ،شرایط واسطهای (بستر اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی جامعه ،رسانهها ،فشار ذینفعان ،محیط قانونگذاری ،خودتنظیمی ،قدرت سرمایهگذاران ،مصرفگرایی
اخالقی جامعه ،نقش حکومتها ،کیفیت و هماهنگی نهادی ،آموزش) ،شرایط زمینهای (حاکمیت شرکتی،
تعهدات اخالقی ،تعهدات زیستمحیطی ،پیوند مسئولیت اجتماعی با عملیات کسبوکار ،مدیریت
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هدف این پژوهش تدوین مدل برای توسعه کارآفرینی پایدار در کسبوکارهای روستایی با بهره گیری از

پایدارمحور) ،راهبردها (از جمله راهبردهای آموزشی ترویجی ،مشارکت ذینفعان ،اصالح قوانین و مقررات،
تمهیدات حمایتی و تشویقی و فعالیتهای تحقیق و توسعه) و پیامدها (مشتمل بر پیامدهای اقتصادی،
اجتماعی ،زیستمحیطی ،تعهد سازمانی ،مزیت رقابت و پیامدهای سیاسی) نشان داده شده است .مدل ارائه
گیرد تابر مبنای آن به گونهای منطقی و اصولی به بسترسازی ،حل مشکل و اقدام در جهت دستیابی به
پایداری در کسبوکارهای کارآفرینانه پرداخته شود.
واژگان کلیدی :کارآفرینی ،کسب و کار روستایی ،کارآفرینی روستایی ،کارآفرینی پایدار ،همدان.
*
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شده میتواند به عنوان ابزار تحلیلی و برنامهریزی برای توسعه کارآفرینی پایدار روستایی مبنای عمل قرار

50

طراحی مدل توسعه کارآفرینی ...

 )1مقدمه

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09
] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.36.3.3

امروزه کارآفرینی در بسیاری از کشورها به عنوان ابزاری کلیدی جهت رشد و توسعه محسوب میشود
و به طور خاص توجه به کارآفرینی روستایی میتواند نقش مهمی در کاهش نابرابریهای فضایی بین مرکز
و پیرامون ایفا کند (رحمانی فضلی و همکاران .)1398 ،با این حال و علیرغم اثرات مثبت کارآفرینی و نیز
ظرفیتهای کارآفرینی برای دستیابی به توسعه پایدار روستایی (فراهانی و همکاران1393 ،؛ & Heriot
 ،)Campbell, 2002; Maia, 2002; Kalpana et al, 2011; Karimi, 2014در سالهای اخیر ،گروهی از
محققان بر این باور بودند که فعالیتهای کارآفرینانه بعضاً منجر به تخریب محیطزیست میشوند
(  .)Cohen & Winn, 2007; Dean & McMullen, 2007; Pacheco et al., 2010عدم پایداری در
تولید و کاهش امنیت غذایی (صیدی و همکاران ،)1398 ،آلودگی ،فرسایش خا و تغییرات آب و هوایی
نمونههایی از اثرات ناصحیح فعالیتهای کارآفرینی در جامعه میباشد ( .)Chick, 2009از سویی برخی از
محققان نیز اینگونه استدالل کردند که با وجود تأثیرات منفی بر اجتماع و محیطزیست ،کارآفرینان
همچنان ،نقش مهمی در هدایت فعالیتهای کسبوکار به سمت پایداری ( Hockerts & Wüstenhagen,
 )2010; O’Neil & Ucbasaran, 2011; Tilley & Young, 2009به ویژه پایداری اجتماعی و زیست-
محیطی دارند ( .)Pacheco et al., 2010به ویژه ،اتکا به ظرفیتها و توانمندیهای جوامع روستایی
( ،)Bauernschuster et al., 2010شناخت فرصتهای جدید (رضوانی و نجارزاده )1387 ،و گسترش
نوآوریهای سازگار با شرایط جوامع محلی (حیدری ساربان و رکنالدین افتخاری )1395 ،میتواند به
کاهش این تأثیرات منفی و نیز ایجاد فرصتهای اشتغال پایدار ،درآمدزایی و توسعه (پایدار) در مناطق
روستایی منجر شود (کشاورز 1397 ،به نقل از Cho & Honorati, 2014; Poon et al., 2012; Urbano
.)et al., 2010
بنابراین ،مقوله کارآفرینی به آرامی در حال تکامل از تمرکز صرف بر یک زیر شاخه ،از جمله
کارآفرینی اقتصادی ،اجتماعی و یا زیستمحیطی به شمول همهی این حوزهها جهت دستیابی به
کارآفرینی پایدار است (  .)Majid & Koe, 2012; Sarango-Lalangui et al., 2018بر خالف کارآفرینی
سنتی که عمدتا بر توسعه اقتصادی متمرکز است (  ،)Schumpeter, 1942; Kirzner, 1973کارآفرینی
پایدار نقش مهمی در تغییرات به سمت آیندهای پایدارتر ایفا میکند (Belz, 2013؛  )Hall et al., 2010و
پایداری کسبوکارها در مسیر توسعه پایدار منجر به بازی برد -برد برای صاحبان کسب وکار از یک سو و
جامعه و محیطزیست از سوی دیگر میشود (شرفی و همکاران 1398 ،به نقل .)Parrish, 2010
کارآفرینان پایدار قصد دارند راهحلهایی برای چالشهای زیستمحیطی و اقتصادی موجود ارائه دهند
( .)Schmidpeter, 2014فراتر از گرایش زیستمحیطی یا مسئولیت اجتماعی شرکت ،کارآفرینی پایدار
هدف توسعه پایدار ( )Schaltegger and Wagner, 2011را با کارآفرینی و رشد اقتصادی ترکیب میکند
(  .)Chen et al., 2018 quoted by Thompson et al., 2011با تمرکز بر حفاظت از محیطزیست ،بهره-
وری انر ی و پشتیبانی از زندگی ،کارآفرینان پایدار از فرصتهای اتی ناکامی بازار برای ارائه محصوالت و
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خدمات نوآورانه برای دستاوردهای اقتصادی و غیر اقتصادی استفاده میکنند ( Dean and Mcmullen,

 )2مبانی نظری
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در شرایط فعلی اقتصاد جهانی ،وجود پیشرانهای توسعه پایداری در کسب و کار ،در ضرورت
پایبندی به اصول پایداری و ملزم دانستن خود به پذیرش مسئولیت زیستمحیطی و اجتماعی برای کسب
و کارها امری ضروری است (شاهحسینی و عربلویمقدم .)1395 ،اگرچه پایداری به عنوان یک مزیت برای
یک شرکت یا کسب و کار دیده میشود ،هنوز بسیاری از شرکتها ،پیگیری هدف دوگانه منافع خصوصی
و منافع عمومی را با توجه به محدودیت منابع و اولویتهای سازمانی به علت منابع محدود و عرف و عادت
شرکت ،دشوار میدانند ( .)Jackson et al., 2011; Hart & Milstein, 2003از سویی ،شواهد قابل
توجهی وجود دارد که شرکتها به منظور بهبود مزیت رقابتی خود سعی در ارائه عملکردهای پایدارتر
نسبت به رقیبان خود دارند .شواهد موجود بیانگر این است که عملکرد پایدارمحور میتواند مزیت رقابتی را
تقویت کند ( Blackburn, 2007; Willard, 2009; Laszlo & Zhexembayeva, 2011; NJPRO, 2012
) .افراد سرمایهگذار نیز توجه بیشتری به این گونه عملکردها نشان میدهند و در بیشتر بازارهای سهام
شاخص پایداری نیز مورد توجه است ( .)Siegel, 2009; Eccles et al., 2011در این راستا ،سازمانها به
طور فزایندهای به ادغام و تلفیق انتظارات جامعه در استراتژیهای کسب و کار خود متمایل شدند؛ نه تنها
برای پاسخ به فشار فزاینده مصرفکنندگان ،کارکنان و سایر ینفعان بلکه برای کشف فرصتهایی برای
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.)2007; Shepherd and Patzelt, 2011
کارآفرینان و مشاغل آنها برای بقا باید از نظر مالی پایدار باشند .سازمانی که فقط بر محیطزیست
متمرکز شده باشد و تنها با یارانههای دولتی یا کمک های بشردوستانه زنده بماند ،نمیتواند کارآفرینانه
تلقی شود زیرا بدون این منابع مالی پایدار نیست ( .)Hall et al., 2010ثانیا ،با تمرکز بر محیط یا جنبه
اجتماعی ،کارآفرینان همیشه تأثیر فعالیت خود را بر بعد دیگر در نظر نمیگیرند .در واقع ،تمرکز بر
اهداف کامالً زیستمحیطی میتواند آسیبهای اجتماعی ایجاد کند .به همین ترتیب ،تمرکز صرف بر
جنبههای اجتماعی میتواند منجر به شکست مالی و آسیب زیستمحیطی شود (.)Muñoz et al., 2018
در نتیجه در دهههای اخیر ،کارآفرینی پایدار یک جریان پژوهشی در حال رشد بوده ( & Binder
 )Belz, 2014; Belz and Binder, 2017; Thompson et al., 2011و وقت آن است که به کارآفرینی
پایدار در ادبیات توجه بیشتری شود .از جمله حوزههایی که در زمینه کارآفرینی پایدار نیازمند مطالعه و
بررسی دقیق و عمیقتر میباشد ،مباحث مربوط به مجموعه عوامل تسهیلکننده و ضروری به منظور
تلفیق پایداری در کسب و کارهای کارآفرینانه است و این موضوع در حوزه کسب و کارهای روستایی به
سبب ارتباط مستقیم اغلب آنها با منابع طبیعی از اهیمت ویژه ای برخوردار است .بر همین اساس مطالعه
حاضر به مباحث مرتبط با الزامات و بستر توسعه پایداری در فعالیتهای کارآفرینانه در محیط های
روستایی پرداخته و به دنبال ارائه یک الگوی ترکیبی مناسب برای توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی
مبتنی بر مباحث توسعه پایدار روستایی و کارآفرینی پایدار است.
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عوامل
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ایجاد مزیت رقابتی ( .)Bielak et al., 2007; Bonini et al., 2006بر همین اساس ،نیاز به در
تعیینکننده ،فرآیندها و پیامدهای اقدام کارآفرینانه پایدار در سالهای اخیر افزایش یافته است ( Muñoz
 ،)& Dimov, 2015این نیاز سبب شده است تنها در طی ده سال گذشته ،محققان کارآفرینی بیش از 80
مقاله پژوهشی در زمینه کارآفرینی پایدار در مجالت معتبر کارآفرینی و مدیریت منتشر کردهاند ( Muñoz
 .)& Cohen, 2018البته عمده این تحقیقات در مورد کارآفرینی پایدار ،در سطح مفهومی انجام شده و
کارهای تجربی هنوز کافی نیست (.)Mupfasoni et al., 2018
کارآفرینی رفتاری عمدی و برنامهریزی شده است ( .)Krueger et al., 2000افراد ممکن است فقط
پس از تحریک شدن توسط برخی محر های خاص و پشت سرگذاشتن برخی از افکار هنی دقیق،
تصمیم بگیرند که فعالیتهای کارآفرینی را انجام دهند .به گفته بلز و بایندر ( ،)2015فرایند کارآفرینی
پایدار با انگیزه بنیانگذار برای مقابله با یک مشکل اجتماعی یا زیستمحیطی آغاز میشود .بنابراین بررسی
توسعه انگیزههای کارآفرینی از منظر فرآیند نوید میدهد که در مورد اینکه چگونه و چرا کارآفرینان،
اهداف پایداری خود در طول زمان دنبال میکنند ،بینش مهمی ارائه میشود .از طرفی هم از آنجایی که
کارآفرینی پایدار "قصد تحقق همزمان اهداف اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی و فرهنگی در یک کسب
و کار کارآفرینانه" را دارد ( ،)Koe et al., 2014این امر میسر نمیشود مگر آنکه محیط مساعدی برای
این اهداف در نظر گرفته شود و این محیط با در نظر گرفتن نقش سازمانها و نهادها به عنوان تسهیل-
کننده و هستة اصلی برنامهریزی اهمیت بسیاری دارد (مندعلی زاده و همکاران.)1395 ،
محققان متعددی آنچه که کارآفرینان را به سمت رفتار پایدارگرا و راه اندازی کسب و کارهایی پایدار
سوق میدهد ،مورد مطالعه قرار دادهاند ( Kirkwood and Walton, 2010; Kuckertz and Wagner,
 .)2010; Muñoz and Dimov, 2015; Schlange, 2006از جمله عوامل اصلی که چنین رفتاری را
توضیح میدهد عوامل فردی هستند .برخی از مطالعات نشان میدهد که چگونه بعضی از عوامل فردی
تمرکز کارآفرینان بر توسعه پایدار را تحریک و هدایت میکند :از جمله قصد پایداری ( ;Linnanen, 2002
 ،)Schaltegger & Wagner, 2011; Schaltegger, 2002; Schlange, 2006جهتگیری پایداری
()Kuckertz & Wagner, 2010; Wagner, 2012؛ نیروهای مشوق سرمایهگذاری پایدار ( & Kirkwood
 )Walton, 2010; Miller et al., 2012; Parrish, 2010؛ و تعهد ( .)Spence et al., 2010طبق مطالعات
صورت گرفته ،از جمله عوامل اصلی فردی که رفتار کارآفرینان پایدار را توضیح میدهد ،دانش قبلی،
جهتگیری پایداری ،قصد یا گرایش کارآفرینانه به سمت پایداری و میل به ایجاد ارزش است ( & Muñoz
 .)Dimov, 2015انگیزه کارآفرینانه بهویژه هنگام تالش برای در فرآیندهای ایجاد سرمایهگذاری جدید
بسیار مهم است ( Cohen et al., 2008; DeTienne et al., 2015; Herron & Sapienza, 1992; Segal
 .)et al., 2005مطالعه اینکه چرا کارآفرینان یک سرمایه پایدار پیدا کردهاند و چگونه این انگیزه در طول
زمان تکامل مییابد ،همچنان یک موضوع تحقیقاتی ارزشمند است ( .)Fischer et al., 2017دانشمندان
همچنین به دانش عملی در مورد مکانیزمهای ایجاد انگیزه و تصمیمگیری استراتژیک برای ایجاد چنین
سرمایهگذاریهایی نیاز دارند .بنابراین کارهای أخیر در زمینه کارآفرینی پایدار تمرکز بر روی چشمانداز
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توسعه سرمایهگذاری پایدار را آغاز کردهاند ( & Belz & Binder, 2015; Muñoz
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فرآیند برای در
.)Dimov, 2015
روند کارآفرینی همیشه با شناسایی یک ایده تجاری بالقوه آغاز میشود که میتواند مورد بررسی و
توسعه بیشتر قرار گیرد و به یک محصول ،خدمات یا فرآیند جدید تبدیل شود ( & Shane
 .)Venkataraman, 2000شالنژ ( )2006انگیزه کارآفرینان پایدار را بررسی کرده و تأکید زیادی بر جنبه-
های اکولو یکی در دیدگاههای خود دارد .عالوه بر این ،شالنژ ( )2006دریافت که ابعاد اجتماعی و اخالقی
عامل اصلی رفتارهای پایدارگرا هستند .به عنوان مثال  ،تمایل به کمک به افراد دیگر اغلب به عنوان
انگیزه مثبت اجتماعی کارآفرینان شناخته میشود ( .)Renko, 2013کرکوود و والتون ( )2010نشان
دادند که کارآفرینان پایدار کمتر با انگیزه دستیابی به اهداف مالی نسبت به همتایان سنتی خود
برانگیخته میشوند .مطالعه آنها پنج انگیزه اصلی را شناسایی میکند :ارزشهای سبز ،اشتیاق ،رئیس
خود بودن ،دیدن شکاف در بازار و امرار معاش ( .)Kirkwood & Walton, 2010عالوه بر انگیزههای فوق،
محققان رفتار پایدار را در پیوند با انگیزههای چند وجهی ( ،)Zahra et al., 2009شفقت و دلسوزی
( )Miller et al., 2012; Yitshaki & Kropp, 2016و ارزشهای حامی محیطزیست مورد مطالعه قرار
دادهاند ( .)Shepherd et al., 2013در خصوص دستاورد زیستمحیطی ،پاتزلت و شپرد ( )2011اظهار
داشتند که اگر افراد از ناتوانی خود و جامعه در حفظ محیططبیعی و جمعی آگاه باشند ،حساسیت آنها
نسبت به فرصتهای توسعه پایدار افزایش مییابد .به عنوان مثال ،تخریب محیط طبیعی توسط آلودگی،
زندگی بسیاری از مردم را تهدید میکند و افرادی که در مناطق بسیار آلوده زندگی میکنند به شدت
عالقهمند به فرصتهای کاهش آلودگی هستند.
جنبه روانشناختی یا شناختی دیگری که شایسته بررسی دقیق در مطالعه کارآفرینی است ،گرایش
کارآفرینانه است .این مسئله مهم است زیرا بر رفتار افراد به سمت کارآفرینی مانند شروع یک سرمایه-
گذاری جدید تأثیر میگذارد .همین روند در مورد کارآفرینی پایدار نیز اعمال میشود .فرایند شناختی
نقشی اساسی در تصمیم به درگیر شدن در کارآفرینی پایدار دارد ( .)Koe et al., 2014مطالعات عمومی
بیشتر درباره کارآفرینی کشاورزی اهمیت گرایش کارآفرینانه را به عنوان یک محر انگیزشی نشان داده
است ( .)Grande et al., 2011; Verhees et al., 2011مسئله مهم دیگر این است که نگرش بر قصد فرد
نسبت به رفتار به شیوهای خاص تأثیر میگذارد .از نظر شیوههای زیستمحیطی ،نگرش پایداری نیز به
عنوان پیشبینیکننده اصلی قصد حامی محیطزیست در نظر گرفته شد (.)Tonglet et al., 2004
همچنین عامل مهمی در اعمال روشها و فعالیتهای پایداری در کسب و کارها بود ( Schick et al.,
 .)2005بنابراین ،میتوان گفت که نگرش پایداری گرایش به کارآفرینی پایدار را پیشبینی میکند ( Koe
.)et al., 2014
از طرفی کارآفرینی پایدار بیانگر این است که هنگام ایجاد ،تحویل و کسب ارزش ،در کنار جنبههای
مالی ،باید به مسائل اجتماعی و زیستمحیطی نیز توجه شود ( .)Mupfasoni et al., 2018اما ایجاد،
تحویل و کسب همزمان شکلهای مختلف ارزش اقتصادی ،زیستمحیطی و اجتماعی کار سادهای نیست.
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کارآفرینان پایدار در فرایندهای پیچیده و دشوار تصمیمگیری و تفکر سیستمی درگیر میشوند
( .)Loorbach, 2010این عناصر اضافی مستلزم داشتن انگیزه درونی قوی ( Kuckertz & Wagner,
 ،)2010داشتن دانش خاص از محیط ( )Patzelt & Shepherd, 2011و داشتن مشوقهایی که فراتر از
اختصاص نتایج ملموس برای خودشان باشد ( )Hallberg, 2017برای افراد است .با این وجود واقعیت این
است که کارآفرینان غالباً از تأثیرات زیستمحیطی خود بیاطالع هستند ،منابع محدودی برای مقابله با
مسائل زیستمحیطی دارند و به دلیل محدودیتهای زمانی و منابع ،تمایلی به اقدام ندارند ( Pimenova
.)& Van Der Vorst, 2004; Revell et al., 2010
پاتزلت و شپرد ( )2011صریحاً چگونگی شناسایی فرصتهای پایدار توسط کارآفرینان را با تأکید بر
محر های انگیزشی و مرتبط با دانش خاص مانند دانش کارآفرینانه ،دانش زیستمحیطی و انگیزههای
نوعدوستانه ،مفهومسازی و مشخص میکنند .دانش قبلی یک عنصر اصلی در مطالعات مربوط به محر -
های مراحل اولیه کارآفرینی پایدار است .کارآفرینان فرصتهای مربوط به اطالعاتی را که در اختیار دارند
شناسایی میکنند ( .)Shane, 2000دانش قبلی به دانش فرد در مورد یک موضوع خاص اشاره میکند و
به او کمک میکند تا فرصتها را شناسایی کند ( .)Shepherd & DeTienne, 2005وستهد و همکاران*
( )2009استدالل کردند که کارآفرینان دارای مالکیت قبلی کسب و کار تعداد بیشتری از فرصتهای
تجاری را نسبت به کارآفرینان تازه کار شناسایی میکنند .دانش قبلی در مورد کارآفرینی پایدار نحوه
شناسایی فرصتهای پایدار با استفاده از دانش اجتماعی ،زیستمحیطی و اقتصادی توسط کارآفرینان را
مفهومسازی میکند .پاتزلت و شپرد ( )2011پیشنهاد کردند که کارآفرینان در صورت شناخت از
(برخورداری از دانش در مورد) عوامل طبیعی (زمین ،تنوعزیستی ،اکوسیستمها و غیره) و عوامل اجتماعی
(به عنوان مثال فرهنگ ،سالمت و امید به زندگی) ،احتماالً فرصت های پایدار را شناسایی میکنند .به
عنوان مثال ،راجرز‡( - )2010در مطالعه خود روی سه شرکت کوچک و متوسط دانشبنیان مستقر در
انگلستان  -دریافت که برخی از کارآفرینان پس از افزایش دانش خود از طریق آموزش "سبز"  ،شرکت-
های پایدار را شروع کردند.
در مقایسه با کارآفرینان عادی ،کارآفرینان پایدار هنگام تأسیس مشاغل خود با چالشهای خاصی
روبرو میشوند .این چالشها ممکن است به دلیل اختالف بین ایجاد ارزش خصوصی و ایجاد ارزش
اجتماعی بوجود آیند ( ;Dean & McMullen 2007; Groot & Pinkse 2015; Mair & Martı´ 2006
 .)Pacheco et al. 2010; Santos 2012در آنچه فرهنگها و گروهها را تشکیل میدهد (محیط
مشتر ) نیز ممکن است در شناخت فرصتهایی که منافع اجتماعی ایجاد میکنند ،کمک کند .به عنوان
مثال ،اقدامات کارآفرینانه هنگامی که ارزشهای فرهنگی و گروههای اجتماعی جوامعی را که برای توسعه
پایدار هدف قرار داده است در نظر بگیرد ،ممکن است منافع اجتماعی بیشتری ایجاد کند ( Mupfasoni
 .)et al., 2018رفتارهای شخص نیز تحت تأثیر فشارهای اجتماعی وی قرار دارد .همانطور که آ ن
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( )1991ادعا کرد ،فشارهای جامعه یا "هنجار اجتماعی" ممکن است تعیین کند که آیا رفتار خاصی
انجام شود یا خیر .به عبارت ساده ،نفو دیگران در جامعه میتواند بر قصد فرد برای اتخا یک رفتار
خاص تأثیر بگذارد .به عنوان مثال ،موریانو و همکاران*( )2012و کاوتونن و همکاران‡()2011
هنجارهای اجتماعی را به طور معنیداری و مثبت با قصد کارآفرینی مرتبط دانستند .هنجارهای اجتماعی
و قصد رفتاری اکولو یکی نیز به طور معنیدار و مثبت با یکدیگر مرتبط هستند ( Birgelen et al.,
 .)2009میک و همکارانش‡( )2010نیز از این که هنجار اجتماعی برای تأثیرگذاری بر اقدامات
کارآفرینانه محیطی یک فرد حیاتی است ،حمایت کردند .بنابراین ،هنجار اجتماعی میتواند به عنوان
پیشبینیکننده گرایش به کارآفرینی پایدار تلقی شود (.)Koe et al., 2014
مطالعات نشان میدهد کارآفرینی و رفتار اخالقی ارتباط تنگاتنگی دارند .به عنوان مثال ،ویژگیهای
کارآفرینی مانند خالقیت ،تازگی و حساسیت مشابه ویژگیهای الزم برای تصمیمگیری اخالقی در نظر
گرفته میشوند ( .)Buchholz & Rosenthal 2005عالوهبراین ،کارآفرینان هنگام اداره مشاغل خود با
معضالت اخالقی بیشماری روبرو میشوند ( .)Hannafey, 2003کارآفرینانی که به موضوعات اخالقی
میپردازند ،فرضیههای ما در مورد عالقههای شخصی و منافع جمعی  -یا دستیابی به منافع اقتصادی و
تالش برای تأمین نیازهای دیگران را به چالش میکشند (.)Hoogendoorn et al., 2019
مانند سایر انواع کارآفرینان ،کارآفرینان پایدار احتماالً از منابع رابطهای رسمی و غیررسمی خود برای
دستیابی به نتایج کارآفرینانه مورد نظر خود استفاده میکنند .همانطور که قبال گفته شد ،فرض بر این
است که کارآفرینان پایدار با تنوع و پیچیدگی بیشتری در روابط ینفعان مواجه هستند زمانی که با
احزاب خصوصی ،دولتی و جامعه مدنی کار میکنند .شالتگر و واگنر ( )2011نیز بر نقش مهم ینفعانی
که انتظارات و خواستههایی دارند (در صورت درونداد مناسب برای فرصتها و عملکرد کسب و کار)
تأکید میکنند .هدف سود با مزایا و منافع عمومی برای ینفعانی چون افراد ،گروهها ،سازمانها ،جوامع و
اساساً هر نهادی مرتبط است «که ممکن است ادعاهای مشروع و قانونی داشته باشد یا نداشته باشد ،اما
ممکن است بتواند تأثیر بگذارد یا تحت تأثیر قرار گیرد توسط شرکت»( Soto-Acosta, 2016 quoted by
 .)Mitchell et al., 1997شپرد و پاتزلت ( )2011بیان میکنند که کارآفرینی پایدار با توجه به جهت-
گیری اقدامات کارآفرینانه به تأمین منافع افراد دیگر ،میتواند با رفتار حامی اجتماعی مرتبط دانسته
شود .تالش برای دستیابی به منافع جمعی ،حفظ جوامع و مشارکت در توسعه شبکه توسط ادراکات
کارآفرینان از مطلوبیت و امکانسنجی (تحت تأثیر عوامل شخصی ،موقعیتی و فرهنگی) و از طریق تأیید
آنها به عنوان ورودیهای عملکرد کسب و کار هدایت میشود ( & Gerlach, 2003; Kirkwood
 .)Walton, 2010عالوه براین گفته میشود یک پایگاه دانش گسترده در میان کارآفرینان پایدار مورد
نیاز است زیرا آنها تحت شرایط نقص ،در یک زمینه نهادی نامطلوب بازار کار میکنند ( De Marchi
.)2012; Marin et al. 2015
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کارآفرینان پایدار باید منابع خود را در کسب دانش خارجی ،همکاری و ایجاد دانش داخلی سرمایه-
گذاری کنند .در نتیجه ،کارآفرینان پایدار هنگام کار با بخشهای خصوصی ،دولتی و جامعه مدنی باید با
تنوع و پیچیدگی بیشتری در روابط ینفعان روبرو شوند ( .)Marin et al. 2015; Nicholls 2006این
یافتهها بر اهمیت مهارت های شبکهای قوی برای کارآفرینان پایدار تأکید میکند.
عالوه بر این ،برخی مطالعات تجربی بار مسئولیت اداری اضافی را برای شرکتهای نوپا که به
موضوعات پایداری میپردازند بیان میکند .به عنوان مثال ،گروت و پینکسه ( )2015خاطر نشان کردند
که شرکتهای نوپا و پایدار از نظر یارانه و سایر مشوقها بیشتر به حمایت دولت وابسته هستند .بعالوه،
الزامات نظارت و گزارشدهی اضافی به دلیل روابط متنوعتر و پیچیدهتر ینفعان ( ;Castka et al., 2004
 )Rizos et al., 2015احتماالً بار اداری شروع کارآفرینان پایدار را افزایش میدهد .به عبارت دیگر  ،رویه-
های اداری و اطالعات کارآفرینی متناسب با کارآفرینان پایدار نیست .شریر و لرنر*( )2006و لیمینگ‡
( )2002نیز مشاهده کردند که کارآفرینان اجتماعی به ترتیب از نبود زیرساخت پشتیبانی در اسرائیل و
انگلیس رنج میبرند .به گفته آنها ،کارآفرینان اجتماعی از پشتیبانی مشاوران ماهری که اطالعات مربوط
به بهترین مدلهای فعالیت را منتشر میکنند و کسانی که میتوانند چنین مدلهایی را متناسب با
شرایط محلی تنظیم کنند ،برخوردار نیستند .این عدم وجود زیرساختهای پشتیبانی ،مانع توسعه
کارآفرینان اجتماعی میشود ( .)Leeming, 2002مونوز و دیموو ( )2015اظهار داشتند که کارآفرین
پایدار "به دلیل فقدان زمینه اجتماعی حمایتی انگیزه میگیرد و توسط قصد کارآفرینانه قوی برای
پایداری هدایت میشود" .کارآفرینان پایدار در مقایسه با کارآفرینان عادی به مهارتهای پیشرفته شبکه-
سازی و اتکا بیشتر به سرمایه اجتماعی نیاز دارند ( Haugh, 2007; Marin et al., 2015; Nicholls,
)2006; Sharir & Lerner, 2006
عالوه بر این ،کارآفرینان پایدار احتماالً از روابط اجتماعی خود به گونهای پیچیده و طلبکارانه (سخت-
گیرانه) با به اشترا گذاشتن منابع ارتباطی خود با سازمانهای دیگر ،مانند سازمانهای غیردولتی ،برای
دستیابی به اهداف خود در جهت غلبه و تغییر موانع نهادی استفاده میکنند ( ;Dacin et al., 2010
 .)Groot & Pinkse, 2015عالوهبر این ،مشاغل در موقعیت یا محیط تثبیتشدهتر تمایل به استفاده از
روابط رسمیتر دارند ( .)Birley, 1985از اینرو ،کارآفرینان پایدار که باید تغییر نهادی ایجاد کنند ،بیشتر
به روابط غیررسمی اجتماعی اعتماد میکنند .روابط رسمی بر اساس قراردادها و توافقنامهها ،با حقوق و
تعهدات مشخص برای هر یک از طرفین درگیر است ،در حالی که روابط اجتماعی غیر رسمی بر اساس
روابط شخصی مبتنی بر اعتماد است ( .)Hoogendoorn et al., 2019به طور کلی ،اینگونه استدالل می-
شود که کارآفرینان پایدار بیشتر از کارآفرینان عادی روابط شخصی خود را از نظر شهرت ،راستی و اعتبار
در معرض خطر قرار میدهند (.)Leadbeater, 1997; Shaw & Carter, 2007
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افزون بر مطالب کر شده می توان گفت ،محققان متعددی به دنبال شناسایی مجموعه عواملی با
پتانسیل تسهیل تلفیق اثربخش پایداری در فعالیتهای سازمانی بودهاند .در این زمینه ،آدامز*( )2002
ضمن بررسی پیشینه پژوهشهای موجود ،عوامل متعددی را که بر مسئولیت اجتماعی ،اخالقی و زیست-
محیطی اثرگذار هستند ،خالصه و در سه گروه ،شامل ویژگیهای شرکت (اندازه ،گروه صنعتی ،قدمت
شرکت ،عملکرد مالی ،افق زمانی تصمیمات ،مشارکتهای سیاسی) ،زمینه داخلی (فرایندها شامل ریاست
و هیئت مدیره شرکت ،کمیته گزارشدهی مسئولیت اجتماعی ،رویههای حاکمیتی و ساختار شرکت،
میزان و ماهیت دخالت ینفعان؛ و نگرشها شامل دیدگاهها در مورد افزایش گزارشدهی ،گزارش اخبار
بد و قانونگذاری ،ادرا از منافع و هزینههای گزارشدهی ،فرهنگ سازمانی) و عوامل زمینهای عمومی
(بستر سیاسی ،بستر اقتصادی ،بستر اجتماعی ،بستر فرهنگی ،گروههای فشار ،فشار رسانهها) طبقهبندی
کرده است .او ضمن ا عان به ناکامل بودن مدل خود ،تأکید میکند که قدرت اثرگذاری متغیرهای
مختلف در کشورها ،صنایع و شرکتهای گوناگون ،متفاوت است .کاینرت‡( )2008نیز عوامل مؤثر بر
مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی را در سه دسته کلی جای داده است :عوامل سازمانی ،عوامل فردی
(مربوط به تصمیمگیرندگان) و عوامل محیطی .وی در میان عوامل سازمانی مؤثر بر مسئولیتپذیری
اجتماعی شرکتی ،به ساختار سازمانی ،فرهنگ شرکت و مرحله توسعهیافتگی آن و دسترسی به منابع
اشاره کرده است؛ از سوی دیگر عواملی مانند جنسیت ،نژاد ،پسزمینه دینی ،وضعیت تأهل و پرورش
اخالقی تصمیمگیرندگان سازمانی را در زمره عوامل فردی گنجانده است .او در نهایت ،ضمن معرفی
محیط خارجی شرکت به عنوان یک عامل مهم در زمینه توجیهپذیری خطمشیها و برنامههای مسئولیت
اجتماعی ،صنعت و زمینه گستردهتر محیطی و نیز اقدامات و قانونگذاریهای حکومتی را از متغیرهای
قابل توجه در این حوزه برشمرده است.
بررسی ادبیات موضوعی نشان میدهد که اگر چه محققان در حال تالش برای شناسایی و در
عواملی هستند که ممکن است ادغام پایداری توسط کسب و کارهای امروز را تحت تاثیر قرار دهند،
مطالعات بسیار کمی ،یک نمای یکپارچهتر از این عوامل را پیشنهاد کردهاند .باسو و پاالزو‡(  )2008به
مجموعه ای از ابعاد شناختی (جنبههای مربوط به هویت سازمانی شرکت ،جهتگیری سازمان ،باورهای
سازمانی و ارزشهای مرتبط با پذیرش پایداری) ( ;Henriques & Sadorsky, 1999; Higgins, 1995
 ،)USEPA, 2001زبانی یا زبانشناختی (مرتبط با مالحظات مرتبط با شفافیت و ارتباطات ( Marrewijk,
 )2004; Stone, 2006; Tregidga and Milne 2006و متغیرهای رفتاری (شیوهی رفتار سازمان ،شامل
انسجام میان فعالیتها و سیاستهای استراتژیک و درجات تعهد) ( ;Bansal, 2003; Fineman, 1996
 )Marrewijk, 2004; Sharma and Henriques, 2005به عنوان عوامل گرایش اتی و حقیقی یک
**)2006
سازمان به پذیرش مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی‡نام می برد .در همین زمینه استون (
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اشاره میکند که به منظور دستیابی به درجه باالیی از تعهد سازمان به مسئولیت های اجتماعی ،برنامه-
های آموزشی و توسعه ارتباطات برای در شفاف و روشن از نقش و اهمیت فعالیتهای پایدار برای
سازمان از اهمیت زیادی برخوردار است .تریجیدا و میلن*( )2006نیز نقش سازوکارهای گزارشدهی و
ارتباطات بین فردی را در ایجاد و مشروعیت بخشیدن به طر های پایداری شرکت مطر میکنند.
امروزه رهبران کسب و کار ،به طور فزایندهای به اهمیت حفاظت از محیطزیست در کسب مزیت
رقابتی بین المللی خود پی برده و به میزان بیشتری مدیریت زیستمحیطی را با راهبردهای شرکت
درآمیختهاند ( .)Malarvizhi & Yadva, 2008روسو و فوتس‡( )1997نشان دادهاند که عملکرد زیست-
محیطی و عملکرد اقتصادی رابطه مثبتی با یکدیگر دارند و در نتیجه سرمایهگذاری در اقدامات زیست-
محیطی برای شرکت سودآور است .مطالعاتی وجود دارند که عملکرد زیستمحیطی شرکت را با موفقیت
مالی پیوند میدهند ( .)Orlitzky et al., 2003همچنین ،با توسعه فناوریها و فرایندهای پیشرفته که
اغلب با عملکرد زیستمحیطی بهتر شرکتها همراه هستند ،برتری شرکتها ،در توجه بیشتر به
فرایندهای پایدارتر است (.)Guler et al., 2002
یکی از برجستهترین و اثرگذارترین عوامل توسعه مسئولیت زیستمحیطی در شرکت ،قانونگذاری
مناسب است ( .)Arevalo, 2010هرچند رویکردهای سنتی قانونگذاری ،بعضاٌ در ترویج مسئولیت
زیستمحیطی شرکتی نقشآفرین بوده است ،برخی از پژوهشگران ،برخی از جنبه های ناکارآمدی آن را
مورد تأکید قرار داده و دشواریهای موجود در هماهنگسازی اجرایی را در زمانها و مکانهای مختلف
معرفی کردهاند ( .)Lyon & Maxwell, 2004نوابوزار‡( )2005بیان میدارد که احتمال وجود قوانین و
خطمشیهای جاافتادهای که به رفتار شرکت توجه کند ،در اقتصادهای پیشرفتهتر بیشتر است .سطح
پیروی یک بنگاه اقتصادی از قوانین ،تحت تأثیر عوامل بسیاری قرار دارد .مشوقهای مثبت برای کاهش
آلودگی ،مانند تخفیفهای مالیاتی ،میتواند موجب پایبندی بیشتری شود .از سویی افزایش تعامالت و
آشنایی با طیف وسیعی از گروههای مدافع محیطزیست ،انجمنهای علمی و نمایندگان سیاسی موجب
شده است که اصل حفاظت از محیطزیست با اقبال جوامع روبه رو شود و مشروعیت بینالمللی به دست
آورد (.)Sawhney, 2002
اجراییسازی خطمشیها و اقدامات مسئوالنه در کسب و کار به میزان زیادی به کارکنان آن بستگی
دارد که این امر نقش کلیدی مدیریت منابع انسانی را مشخص میسازد .مدیریت منابع انسانی باید به
منظور پیدایش هماهنگی در ارزشهای سازمان ،به گزینش و استخدام کارکنانی مبادرت ورزد که دارای
اصول اخالقی خاصی باشند و سامانههای پاداشی را به نوعی طراحی کند که عملکرد اجتماعی کارکنان را
بهبود بخشد و آموزش و توسعه الزم را برای آنها فراهم آورد ( .)Orlitzky & Swanson, 2006آگراوال‡
( )2007نشان داده است که با اتخا خطمشیهای منابع انسانی از قبیل مرور دورهای عملکرد کارکنان،
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پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی جامع توسعه کارآفرینی پایدار در کسب و کارهای روستایی و
بررسی و شناسایی راهبردهای مورد نیاز برای دستیابی به پایداری کارآفرینی با بهره گیری از رویکرد
پژوهش کیفی و روش تئوری زمینهای انجام شده است .پژوهش کیفی از دیدگاه کرسول ،یک فرایند
بررسی فهم و در مبتنی بر سنتهای روششناختی مشخصی است که یک مسئله اجتماعی یا انسانی را
کشف میکند ( )Hooman, 2010و آن چه در روش تئوری زمینهای مهم است دستیابی به دادههای رف
است که بتواند الگوها ،مفاهیم ،طبقات و ویژگیها و ابعاد پدیده را تبیین نماید ( Glaser, 1992, quoted
 .)by Ehsani et al., 2014این روش ،یکی از بهترین روشهایی است که در شیوه پژوهش کیفی ،در باب
تولید نظریه و طراحی و پیشنهاد الگوی مفهومی ،میتواند مورد استفاده قرار گیرد ( Strauss & Corbin,
 .)2011این راهبرد ،دادههای حاصل از منابع اطالعاتی را به مجموعهای از کدها ،کدهای مشتر را به
مقوله و آنگاه مقولهها را به نوعی نظریه تبدیل میکند ( .)Danaei Fard & Momeni, 2008در روش
نظریه زمینهای بدون هیچ نظریه مفروضی نسبت به جمعآوری اطالعات اقدام شده ،همزمان به تحلیل و

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

آموزش کافی برای نیروی کار و پیشرفتهای شغلی برای کارکنان و ایجاد انگیزش و تعهد در نیروی کار،
کسب و کار یا سازمان میتواند منافع کامل را از کسب و کار خود به دست آورد و در کسب رضایت همه
ینفعان خود در اجتماع موفق ظاهر شود ( .)Waddock et al., 2002در کنار این عوامل ،مصرفگرایی
سبز نیز به خصوص در صنایعی که تماسهای نزدیکی با مصرفکنندگان دارند ،میتواند به مدیریت
فعاالنهتر زیستمحیطی منجر شود ( .)Arora & Cason, 1995تأمین نیازهای «مصرفکننده اخالقی» و
«سرمایهگذار مسئول» بازار هدفی است که تاکنون توجه چندانی را به خود جلب نکرده است .شواهد
گسترده حاکی از آن است که نوعی از «مصرفگرایی اخالقی» پدید آمده است .بدین معنا که مصرف-
کنندگان ،به ویژگیهای غیرتجاری محصوالت یا به تعبیر دیگر به محتوای اخالقی محصوالت و
فرایندهای کسب و کار توجه نشان میدهند (.)Auger et al., 2003
با وجود اینکه کارآفرینی پایدار به عنوان یک مفهوم حیاتی ،مقولهای مهم و جدی در رفع مشکالت
زیستمحیطی و اجتماعی محسوب میشود اما مطالعات علمی در این زمینه ناقص بوده ( Koe & Majid,
 )2013و مطالعات تجربی مرتبط با این نوع از اقدامات کارآفرینانه نیز محدود است ( Belz & Binder,
 .)2015بهعالوه شکافهای بزرگی در دانش ما وجود دارد که چگونه فرآیند کارآفرینی پایدار در مناطق
روستایی آشکار میشود؟ و بسترها ،الزامات و شرایط الزم برای تحقق و توسعه پایداری در کسب و
کارهای کارآفرینانه روستایی کدامند؟ بر همین اساس برای دستیابی به پاسخ این سواالت و در
شناختی وسیعتر از ابعاد این منظومه در شرایط محیطهای روستایی کشور ،در پژوهش حاضر با رویکرد
مطالعات کیفی ،به بررسی ابعاد این موضوع با هدف دستیابی به الگویی اقتضایی برای تلفیق پایداری در
کسب و کارهای روستایی پرداخته شده است.
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بسط آنها و در رابطه ما بین آنها جهت بهرهگیری از این نتایج و تحلیل و ارائه نظریه زمینهای ،پرداخته
می شود (.)Cohen et al., 2007
جامعه آماری این پژوهش متشکل از کارآفرینان نمونه در سطح استان همدان است که از چهار ویژگی
دانش و تجربه در موضوع مورد بررسی ،تمایل ،زمان کافی برای شرکت و مهارتهای ارتباطی مؤثر
برخوردارند .در این مطالعه با  10نفر مصاحبه انجام شد .پس از اتمام هر مصاحبه ،بر مبنای روش نمونه-
گیری هدفدار ارجاعی زنجیرهای یا گلولهبرفی از هر یک از افراد مورد مصاحبه خواسته شد که سایر
کارآفرینان برتر را که در وضعیت مشابهی هستند و میتوانند اطالعات بیشتری ارائه بدهند ،معرفی کنند و
از آنها نیز مصاحبه به عمل آمد .این کار تا زمانی که محقق دریافت که اطالعات دریافتی تکراری میباشند
و به اطالعات بیشتری نخواهد رسید ادامه پیدا کرد که اصطالحاً در تحقیقات کیفی به آن اشباع نظری
گفته میشود ( .)Given, 2008در این پژوهش ،از مصاحبه عمیق به عنوان اصلیترین تکنیک گردآوری
دادهها استفاده شد .طر سؤالهای باز یکی از ویژگیهای مصاحبههای عمیق است ( Danaei Fard et al.,
 .)2009سؤالهای مصاحبه بر اساس مدل پارادایمی و رهیافت نظامند  )2011( Strauss & Corbinطراحی
شد.
جهت تحلیل اطالعات در این شیوه یعنی نظریه زمینهای از سه شیوه کدگذاری استفاده میشود)1 :
کدگذاری باز  )2کدگذاری محوری  )3کد گذاری انتخابی ( .)Cohen et al., 2007در نظریه داده بنیاد،
روش تحلیل اینگونه است که هر قسمت از دادهها ،بالفاصله بعد از گردآوری آن قسمت (به طور موازی)
مورد تحلیل قرار میگیرد .سپس محقق رهنمودهایی را از تحلیل دادههای اولیه ،برای دسترسی به داده-
های بعدی دریافت میکند .این رهنمودها میتوانند از مقولههای توسعهنیافته ،خألهای اطالعاتی و یا
افرادی که نسبت به پدیده بصیرت کافی دارند ،حاصل شود .پس از کسب این رهنمودها ،پژوهشگر برای
گردآوری دادههای دیگر وارد محیط پژوهش میشود .فرآیند زیگزاکی در گردآوری و تحلیل دادهها تا
زمانی پیش میرود که پژوهشگر به اشباع طبقات دست یابد ( )Danaei Fard & Eslami, 2011به منظور
افزایش روایی این تحقیق سعی شد تا مشارکتکنندگان تحقیق از بین کارآفرینان نمونه ای انتخاب شوند
که عالوه بر فعالیت در حوزه کسب و کارهای روستایی و کشاورزی ،از دانش علمی کافی نسبت به مباحث
توسعه پایدار و نیز فرایند توسعه کارآفرینی و شکل گیری کسب و کارهای روستایی پایدار برخوردار
باشند .برای گردآوری اطالعات مورد نیاز ،از مصاحبه های عمیق همرا با ثبت و ضبط دقیق کلیه اطالعات
استفاده شد .به منظور تأییدپذیری و عدم تورش یافتههای پژوهشگر نیز ،مدل و نتیجه به دست آمده
توسط تیم تحقیقبطور مستمر مورد بازبینی قرار گرفت با این هدف که آیا در گزارش و مدل به دست آمده
نکتهای که نشاندهندهی یک تورش بالقوه از سوی پژوهشگر ان باشد وجود دارد؟ که بر مبنای این
بررسیها ،برخی مالحظات در فرایند کار در نظر گرفته شد .مراحل و نحوه انجام پژوهش را به طور خالصه
میتوان در شکل ( )1مشاهده کرد:
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شکل  .1مراحل انجام پژوهش

 )4یافتههای تحقیق

مرحله اول)کدگذاری باز

کدگذاری باز بخشی از تجزیه و تحلیل است که به صورت مشخص به نامگذاری (مفهومپردازی) و
مقولهبندی پدیدهها از راه بررسی دقیق دادهها میپردازد ( .)Strauss & Corbin, 2011در این مرحله ،متن
مصاحبه بارها و بارها سطر به سطر خوانده و برای بخشهای مهم ،هر مفهومی که به هن میرسد در نظر
گرفته میشود و بخشهای مرتبط آن عالمت گذاری شده و به آنها کد اختصاص میگیرد .برای
شناسایی عوامل علّی ،زمینهای ،مداخلهگر ،اقدامات و پیامدهای ملموستر موجود در شرایط فعلی جامعه
مصاحبهها انجام شد .ابتدا محتوای کلیه مصاحبهها پیادهسازی و سپس کدگذاری باز آنها انجام شد .این
کدها اقتباسی از نوشتهها و در برخی موارد عین خود نوشته بود .در مجموع  229کد باز به دست آمد.

در تئوری بنیانی محققان نگرانی افراد درون یک قلمرو خاص را مورد بررسی قرار میدهد و تشخیص
میدهد چگونه این نگرانی حل میشود ( .)Jefferies, 2015در این مطالعه نگرانی اصلی شرکتکنندگان،
ضرورت تحقق پایداری در کسب و کارهای کارآفرینانه روستایی و راهکارهای دستیابی به پایداری در آن-
ها میباشد.

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.36.3.3

مرحله دوم) جست و جو جهت یافتن نگرانی اصلی شرکتکنندگان

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

اکثریت پاسخگویان این مطالعه مرد ( 90درصد) بودند .این افراد دارای تحصیالت کارشناسیارشد و
دکتری تخصصی بودند .پس از جمعآوری اطالعات از جامعه مورد مطالعه ،بررسی مصاحبهها و دست
نوشتهها انجام شد .بدین ترتیب ،پس از چندین بار مرور ،موارد مشابه و بدون ارتباط با موضوع تحقیق
حذف و گویههای تعیینکننده و اصلی ارائه شدند .همانگونه که پیشتر کر شد ،تئوری بنیانی کالسیک،
شامل چند مرحله کدگذاری میباشد که نتایج آن به شر زیر بیان شده است:
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مرحله سوم) نامگذاری مقوله اصلی

در تئوری بنیانی کالسیک ،فرایند اجتماعی اصلی ،همان مقوله اصلی است .لذا ،در مطالعه حاضر مقوله
اصلی ،عوامل دخیل و تأثیرگذار در دستیابی به پایداری در کسب و کارهای کارآفرینانه روستایی میباشد.
مرحله چهارم) کدگذاری محوری

جدول  . 1کدها ،مفاهیم و مقوالت مرتبط با شرایط علّی توسعه کارآفرینی پایدار روستایی

1

فردی

روابط صحیح بین مدیران کسب و کار و کارکنان /توافق و انسجام گروهی در بین افراد
کسب و کار /دانش و بصیرت الزم مدیر برای تشخیص مسائل و موضوعات مهم برای
تصمیمگیری /تعامل پیوسته با محیط و توانایی تشخیص سریع تر ینفعان نوظهور /
دانش ،آگاهی و حساسیت کارآفرین نسبت به مسائل و اولویت های جامعه /جهتگیری-
های اجتماعی در رهبری کسب و کار

2

ویژگیهای کسب و کار

ساختار مشارکتی تصمیم گیری و مدیریت کسب و کار با تأکید بر کار تیمی /در نظر
گرفتن فرایندهای مدیریت ینفعان /توجه به سهولت فرایندهای سازمانی برای صرفه-
جویی در هزینهها و منابع /ارتقای مداوم سطح کیفیت خدمات به منظور رضایت
ینفعان /استفاده مسئوالنه از قدرت در کسب و کارها /معرفی مناسب و صحیح کار به
جامعه و مسئوالن برای جذب حمایت دولتمردان و تغییر دیدگاه جامعه /استفاده از
تجارب بین المللی و تجارب افراد موفق و برقراری ارتباط با محیط خارجی و کارآفرینان
خارجی

3

مدیریت و توسعه منابع

استخدام کارکنان دارای اصول اخالقی خاص و نیروی کار با باالترین کیفیت و انگیزه/
طراحی سامانه های پاداش مناسب برای بهبود عملکرد اجتماعی کارکنان /فراهم کردن
نظام آموزش مستمر برای کارکنان /طراحی و بکارگیری سیستمهای ارتباطی مناسب
بین کارکنان /حفظ انگیزش کارکنان برای پیگیری اهداف مسئولیت اجتماعی /پایبندی
کارکنان و مدیران میانی به استانداردها و رفتارهای اخالقی و قانونی /وجود نمایندگان
افرادی با فرهنگها ،سنین و سبکهای زندگی مختلف در گروههای برنامهریزی /تشویق
به نوآوری پایدار و سبز در کسب و کار /پیگیری پیروی کارکنان از دستورالعملهای
اخالقی

مدیریت منابع تولید و

بهره برداری کارآمد از منابع زمین /خلق و استفاده کارآمد از مواد و انر ی تجدیدپذیر/

انسانی

4

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.36.3.3

ردیف

مقوله (کد محوری)

برخی از مهمترین مفاهیم (کد باز)

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

در مرحله بعد که کدگذاری محوری نامیده میشود فرایند اختصاص کد به مفاهیم موجود در داده از
حالت کامال باز خارج میشود و شکل گزیده به خود میگیرد .به بیان دیگر کدگذاری باز به بروز
محورهای مشترکی در مجموعه داده گردآوریشده منجر میشود که این محورها به مرحله بعدی
کدگذاری جهتگیریهای تازهای میبخشد .در این مرحله به جفتکردن کدها و یادداشتهای تحلیلی و
همخانواده کردن آنها پرداخته شد و با بررسی ارتباط بین مفاهیم ،کدهایی که از نظر مفهومی شبیه
یکدیگر بودند در یک طبقه جای گرفتند .در واقع ،کدگذاری محوری منجر به ایجاد گروهها و مقولهها
شد .در این فرآیند کدهای باز استخراجی به  30کد محوری تبدیل شدند.
در خصوص شرایط علی 34 ،کد شناسایی شده که در قالب  5مقوله (کد محوری) دستهبندی شده
است(جدول .)1
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یپی

5

مواد اولیه

تعهد به عملیاتی سازی کسب و کاری عاری از هر نوع مواد آالینده /پذیرفتن تمام
هزینهها و منافع زیستمحیطی /فراهم نمودن مواد اولیه با کیفیت داخلی /پیشبینی
مسیرهای مختلف برای تأمین نیاز کسب و کار و مواد و امکانات /اتکا به توان و سرمایه
محلی موجود

عملکرد مالی /مدیریت

تمرکز کسب و کار بر منابع اقتصادی محلی /فروش مستقیم و بیواسطه محصوالت
تولیدی /آشنایی کافی با بازارهای محلی ،منطقهای و ملی و شناسایی کانالهای فروش
آسان ،مناسب و پایدار /توجه به قیمت فروش منصفانه برای پایداری فروش و جذب
مشتری /شناسایی هوشمندانه مزیتهای نسبی منطقه در بخشهای مختلف و استفادهی
مناسب از ظرفیتهای محیط درونی روستا /استفاده از بستهبندی مناسب دوستدار
محیطزیست /داشتن سیستم حمل و نقل مناسب در بخش توزیع

سرمایه در بعد خرد

از بین دادههای جمعآوری شده 27 ،کد باز در قالب  4مقوله محوری به عنوان شرایط زمینهای در نظر
گرفته شد که خالصه نتایج آن در جدول ( )2بیان شده است.
جدول  .2کدها ،مفاهیم و مقوالت مرتبط با شرایط زمینهای توسعه کارآفرینی پایدار روستایی

1

تعهدات اخالقی

مردود دانستن هرگونه تبعیض مبتنی بر جنس ،قوم ،نژاد ،مذهب و  ...و احترام به
انتظارات ینفعان /محرمانه تلقی شدن اطالعات مشتریان /انتشار گزارشات مالی به
صورت کامل ،صحیح و شفاف و قابل فهم از طریق رسانههای گروهی /ملزم دانستن
خود به پاسخگویی صادقانه ،صریح و تؤام با حترام به نهادهای نظارتی /اجرای خط-
مشی اخالقی در برابر کارکنان /تدوین منشور اخالقی مناسب برای تقویت ارزشهای
بنیادین مربوط به مسئولیت اجتماعی در میان کارکنان /آموزش منشور اخالقی به
کارکنان /اجرای خطمشی اخالقی در برابر رقیبان /پرهیز از تخریب و تبلیغات بر علیه
رقبا

2

تعهدات زیستمحیطی

در پیشگرفتن الگوهای دوستدار محیطزیست در تولید و مصرف و بکارگیری فناوری
مناسب برای کاهش تخریب محیطزیست /بررسی اولیه در مورد ارزش اجتماعی و
زیستمحیطی کاالها و خدمات کسبوکار و دخالت این دانش در تصمیمگیریها/
پذیرفتن مسئولیت کامل تأثیرات زیستمحیطی کسب و کار /اهتمام به تقویت یک
فرهنگ حامی ارزشهای زیستمحیطی در کسب و کار /افزایش آشنایی و تعامالت
خود با طیف وسیعی از گروههای و تشکل های مدافع محیطزیست

3

مسئولیت اجتماعی در همه
جنبههای عملیات کسبو
کار

4

مدیریت پایدار محور

بازاندیشی اهداف شرکت به منظور توجه شایسته به اهداف مبتنی بر ابعاد پایداری/
تلفیق ارزشهای پایدارمحور در اساسنامه و چشمانداز شرکت /وجود محورهای
پایداری به عنوان راهبرد رقابتی شرکت /تدوین و استفاده از معیارها و استانداردهای

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.36.3.3

پایبندی به مؤلفههای

استفاده از معیارهایی صحیح در انتخاب ،ارتقا و پاداش کارکنان با تأکید بر عملکرد
اجتماعی مسئوالنه /مرور دورهای فعالیتهای مسئولیت اجتماعی کسبوکار /توجه به
مسئولیتپذیری اجتماعی به عنوان یک ارزش فرهنگی در شرکت /حمایت از
ابتکارهای مسئوالنه کارکنان /وفاداری شرکت به اقدامات و ابتکارات اجتماعی در
شرایط بحران /بهرهگیری از تجارب اقدامات مسئوالنه اجتماعی موفق سایر کسب و
کارها

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

ردیف

مقوله (کد محوری)

مفهوم (کد باز)
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ارزیابی عملکرد پایدارمحور /آگاهی از موضوعات پایدار -محور مهم برای شرکت /وجود
نیروی کار آگاه و ماهر در زمینه اصول حفاظت محیطزیست /وجود منابع کافی برای
اجرای عملیات پایدار-محور

با توجه به اطالعات جمع آوری شده 93 ،کد باز در قالب  14مقوله محوری به عنوان شرایط واسطهای در
نظر گرفته شد (جدول .)3
جدول  .3کدها ،مفاهیم و مقوالت مرتبط با شرایط واسطهای توسعه کارآفرینی پایدار روستایی

2

بستر اجتماعی

فراهم بودن بیمه مناسب برای کارآفرینان پایدارمحور /وجود شبکههای گوناگون تعاون
روستایی فعال در حوزه پایداری /حضور مناسب مروجان جهت کسب و کار جدید/
سطح (باالی) سواد عمومی و وجود آگاهی از منافع حاصل از کارآفرینی پایدار در
جامعه روستایی /باال بودن سطح روحیه کار گروهی در میان روستائیان و اجرای فضای
مدیریت مشارکتی در روستاها /استقبال مدیران بانکها از ایدههای نو کارآفرینی/
تقویت شبکههای اجتماعی و تشکلهای مردمی در نواحی روستایی و ساختاردهی آن-
ها در راستای اجرای پرو ههای اجتماعی /وجود قوانین تدوینشده برای فعالیتهای
اجتماعی بنگاه

3

بستر فرهنگی

فرهنگسازی و آگاهی بخشی عمومی در خصوص فعالیتهای اجتماعی بنگاهها از
طریق رسانههای عرفی روستا /تکریم کارآفرینان (پایدار) در جامعه و الگوسازی از
کارآفرینان موفق و پایدارمحور /پذیرش کارآفرینان پایدار و نیز فقدان هرگونه تنش
خاص در روستا به هنگام حضور کارآفرینان /آگاهی از ارزش واقعی طر های نو در
مسئوالن /الگوبرداری از مسیرهای کسب و کار پایدار و موفق /حمایت کسب و کارها از
یکدیگر

4

آموزشی (دسترسی به
آموزش و مشاوره)

توسعهی فنآوری اطالعات و ارتباطات و دسترسی مناسب به کامپیوتر و اینترنت در
کسب و کار /برگزاری کالسهای توسعه مهارتهای کوتاهمدت در راستای پایداری
فعالیتها /کاربردی بودن آموزشها در راستای اهداف پایداری و تطابق آموزشها با نیاز
کارآفرینان /ایجاد شبکهها و تشکیل گروههای مشاور به منظور حمایت از کارآفرینان و

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

1

بستر اقتصادی جامعه

اعطای یارانه به بخش سرمایهگذاری کارآفرینی روستایی /همکاری بخش خصوصی به
سرمایهگذاری در کسبوکار جدید پایدارمحور /ارائه مشوقهای اقتصادی از قبیل
بخشش دیرکرد تسهیالت و اعمال تخفیف مالیاتی /تقاضای محلی برای محصوالت سبز
و وجود بازارهای مناسب به منظور عرضه محصوالت سبز /قیمتهای مناسب تجهیزات
کشاورزی پایدارمحور /مناسب بودن و عدم نوسان شدید قیمت نهادهها و محصوالت و
شفاف و قابل پیشبینی بودن بازار /دسترسی به مؤسسات مالی در جوامع روستایی/
عدم حاکمیت واسطهگران و دالالن بر بازار و عدم وابستگی کارآفرینان روستایی به
آنها /وجود زمینه و اقدامات حمایتی در جهت صادرات محصوالت و خدمات /نشر فن-
آوریهای سبز /مناسب بودن هزینه تکنولو یهای پایدار و اجرای فعالیتهای زیستی/
وجود شاخصهای رقابتی محصوالت سبز /امکان تخصیص ارز برای تأمین مواد و
تجهیزات /نظارت بر سرمایهگذاریها و محل صرف سرمایه در بستر تولید پایدار/
همکاری افراد صاحب سرمایه و تخصص و جذب سرمایههای راکد خصوصی به جای
وابستگی مالی به دولت

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.36.3.3

ردیف

مقوله (کد محوری)

مفهوم (کد باز)
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یپی
ارائه خدمات مشاورهای الزم /تبلیغات و اطالعرسانی در مورد وجود انواع فرصتهای
کارآفرینی پایدار در منطقه /برگزاری دورههای تخصصی مرتبط با اجرای استانداردهای
زیستمحیطی و آموزش حفظ محیطزیست و توسعه پایدار برای کسب و کارها

5

رسانهها (رسانه جمعی و
فناوری مدرن)

افزایش محدوده تأثیر کسب و کار و (امکان) جایگاهیابی آن از طریق تبلیغات و اطالع-
رسانی بیشتر درباره رفتارهای اجتماعی و زیست محیطی مسئوالنه در رسانههای
جمعی /ایجاد جامعه اطالعاتی در جهت کمک به تسهیل و همگانی کردن اطالعات و
دانش /افشای اقدامات نامناسب شرکت توسط رسانهها /امکان دسترسی کارآمدتر به
مخاطبین خاص با استفاده از رسانههای جمعی و شبکههای اجتماعی /وجود امکان
مشاهده نتایج مثبت پیگیری مسئولیت اجتماعی و زیستمحیطی مانند سود بیشتر،
شهرت مطلوبتر و پوشش رسانهای مثبت برای کسب و کارها

ادامه جدول  .3مفاهیم و مقوالت مرتبط با شرایط واسطهای توسعه کارآفرینی پایدار روستایی

ردیف

چارچوب قانونگذاری (قوانین
و مقررات)

نقش حکومتها
7

بازدارنده)

کیفیت و هماهنگی نهادی

کاهش تصدیگری دولت در فعالیتهای اقتصادی /سیاستگذاری و برنامهریزی
متناسب با پتانسیلهای هر منطقه /وجود مشوقهای منفی برای تنبیه رفتارهای
غیراخالقی از طرف دولت و درنظرگرفتن مالیاتهای محیطزیستی /اعطای یارانه و
کمک مالی برای فعالیتهای حافظ محیطزیست /عدم وجود تبعیض در حمایت-
های دولت /نظارت بهداشتی و زیستمحیطی بر کسب و کارها بر اساس اصول
منصفانه و بدون سختگیری /ارائه رهنمودهای الزم برای سرمایهگذاریهای
کارآفرینانه /اطالعرسانی در مورد شرکتهای پیشرو و ترویج تأثیرات مثبت
مسئولیت اجتماعی و زیستمحیطی در جامعه و کسبوکار /ترویج الزام پاسخگو
بودن کسبوکار نسبت به جامعه عالوه بر سهامداران خود توسط حکومت /نشان
دادن منافع مسئولیتپذیری کسب و کارها از طریق در نظر گرفتن پاداش هایی
برای اقدامات خوب در زمینه مسئولیت اجتماعی توسط حکومت
همکاری و مشارکت مداوم نهادهای دولتی و غیردولتی متولی کارآفرینی /تالش
مسئولین محلی برای جذب و استفاده از پتانسیل نهادهای محلی /ارتباط کسب و
کارها با مراکز تحقیقاتی ،جهاد کشاورزی و غیره /حساس بودن سازمانهای
غیردولتی و گروههای مردمنهاد به تخریب محیطزیست /نقش پررنگ دهیار و
شورای روستا در تبیین و پیگیری حفاظت از محیطزیست /همکاری سازمان های
اعطاکننده مجوز زیست محیطی /انتقال نیازها و مشکالت کسب و کار به سطو
باالتر دولتی از طریق نهادهای محلی

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.36.3.3

8

(سیاستهای حمایتی و

تصویب قوانینی برای محافظت ساکنین نواحی نزدیک به کارخانههای صنعتی در
برابر آلودگیها /تصویب قوانینی برای محافظت از مصرفکنندگان مانند قانون
پاسخگویی فروشندگان کاالها در برابر محصوالت معیوب /وجود قوانین حفاظتی در
زمینه نیروی کار /قرار دادن سیستمهای گواهینامهای و استانداردهای گزارشدهی
پایداری در برنامههای عملکرد شرکتها /تدوین قوانین و مقررات دولتی مشوق راه-
اندازی و توسعه کسب و کارهای پایدار نظیر قانون تأسیس فعالیت ،قانون سالمت و
امنیت فعالیت ،قوانین صادرات و واردات /انعطافپذیری قوانین و حذف مقررات
اضافی و دست و پاگیر /وضع استانداردهای حداقلی و الگوهایی برای کسبوکارها
برای رفتار در چارچوب آن توسط حکومت /قابل پذیرش و پرداخت بودن هزینه-
های پیروی از قوانین /تصویب مقررات زیستمحیطی مشوق نوآوری

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09
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الزام کسب و کار به
9

خودتنظیمی

10

فشار /قدرت ذینفعان
(مشارکت اثربخش ذینفعان/
تقاضا)

11

ذینفع خارجی از اقدامات
مسئوالنه

مشارکت دادن ینفعان در طراحی و اجراییسازی پرو ههای خود /پاسخگوی
اقدامات قبلی ،فعلی و آتی زیستمحیطی خود در برابر جوامع محلی و ینفعان
دیگر بودن /اندازهگیری منظم نتایج و اثرات خود و قرار دادن گزارشهای حاصل در
اختیار ینفعان /وجود مشتریان خواهان محصوالت و خدمات دارای گواهینامه سبز/
درخواست صداقت ،احترام ،استاندارد و پاسخگویی در زمینه مسئولیت اجتماعی و
زیستمحیطی از سوی ینفعان /تأمین منفعت ملموس مشتری درنتیجه استفاده از
محصوالت و خدمات کسبو کار /خودارزشی مشتری (اعتقاد به اینکه خرید وی به
نفع جامعه و محیطزیست است)
وجود تأمینکنندگان عالقمند به شراکت با شرکتهای دارای اصول تجارت
منصفانه /وجود حکومت ،قانونگذاران و حسابرسان خواهان هماهنگی با قوانین،
پایش داخلی اقدامات مسئوالنه و شفافیت در گزارشدهی مسئولیت اجتماعی/
انتظارات جامعه محلی و گروههای زیستمحیطی در خصوص هماهنگی کسب و
کار با قوانین و مقررات مربوطه و افشای شفاف و به موقع اطالعات /انتظارات گروه-
های فشار جامعه محلی در زمینه قیمتگذاری غیرمخرب و عدم تخلف در پرداخت
مالیات /انتظارات و دغدغههای نمایندگان محیطزیست در خصوص کسب ،بهره-
برداری و دفع منابع به صورت پایدار

13

مصرفگرایی اخالقی در جامعه

وجود مصرفگرایی سبز در میان ینفعان /توجه به مصرفکنندگان خرد که توجه
زیادی به مسائل اخالقی و زیستمحیطی دارند و تأمین نیاز آنها در تولید محصول
و خدمات /آموزش و ارائه اطالعات اخالقی از طریق مجاری اطالعاتی مناسب توسط
کسب و کار در راستای نمایش برجستگی و تمایز اقدامات مسئوالنه کسب و کار
برای جلب نظر مصرفکننده /توجه مصرفکننده به ویژگیهای غیرتجاری
محصوالت یا محتوای اخالقی محصوالت و فرایندهای تولید /وجود حساسیت
مصرفکننده نسبت به سوهاستفادههای اخالقی کسب و کارها و پرهیز از معامالت
با کسب و کارهای متخلف

14

فرهنگ محلی ،حساسیتها و
ساختارهای فرهنگ میزبان

احترام به فرهنگ ،آداب و رسوم و احساسات دینی محلی (در منطقه میزبان) /توجه
به تنوع و حساسیتهای فرهنگی در مورد مباحثی مانند زمان نیایش و اعیاد
مذهبی /توجه به تفکرات و عقاید تفکیک جنسیتی یا پذیرش زنان به عنوان
نماینده کسب و کار یا مذاکرهکننده در جامع محلی /حفظ ساختارهای سنتی در
فرهنگ محلی در زمان مداخله کسب وکار در منطقه میزبان /توجه به مرز باریک

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.36.3.3

12

قدرت سرمایه گذاران

وجود سرمایهگذاران خواهان سرمایهگذاری سودآور و مسئوالنه /ارائه اطالعات خوب
و دالیل کافی به سرمایهگذاران (مسئولیتپذیر) برای سرمایهگذاری در یک کسبو
کار /وفاداری سرمایهگذاری یک سرمایهگذار مسئولیتپذیر در کسب و کار و توجه
سرمایهگذار به ثبات و پایداری به جای بازده مالی سریع و سرمایهگذاری موقتی/
دیدگاه مثبت سهامداران و مؤسسات مالی نسبت به شرکتهای دارای سابقه مثبت
زیستمحیطی

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

انتظارات جامعه و گروههای

راه اندازی و بازتعریف سازوکارهای خودنتظیمی دموکراتیک به عنوان برنامه قانون-
گذاری جایگزین فرایند سنتی قانونگذاری در جامعه مانند توافقهای داوطلبانه در
راستای برآوردن استانداردهای ملی و بینالمللی /استفاده از سیستمهای مدیریت
زیستمحیطی در راستای آگاهی از فعالیتهای خود ،اطالع از آثار کاهش آلودگی و
سایر منافع عملیات خود /فشارهای پنهان سیاسی (در جامعه) در جهت ترغیب
کسب و کارها به در پیشگرفتن اقدامات خودتنظیمی داوطلبانه
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یپی
بین انتقال پیشرفت و مدرنیته به یک منطقه به منظور توسعه فرهنگ محلی

بر اساس اطالعات جمع آوری شده ،راهبردهایی برای توسعه پایداری در کسب و کارهای روستایی از
سوی مصاحبه شوندگان مطر شد که در جدول زیر مهمترین راهبردهای پیشنهادی در قالب پنج دسته
راهبرد ارائه شده است(جدول .)4
جدول  .4مفاهیم مرتبط با راهبردهای توسعه کارآفرینی پایدار روستایی

ردیف

مقوله (کد محوری)

1

راهبردهای آموزشی
ترویجی

مشارکت دینفعان

3

اصالح قوانین و
مقررات

حمایت ها ،مشوق ها
و پیش برنده ها

واگذاری مسئولیت پایش و حفاظت از چشماندازهای طبیعی و کشاورزی به مردم محلی و
صاحبان کسب و کار /جلب همکاری دانشگاهیان و نخبگان جامعه برای بهره گیری پایدار ار
ظرفیت های جامعه روستایی /معرفی ظرفیت های بومی و منطقه ای کارآفرینی به
دانشجویان و عالقمندان به راه اندازی کسب و کارهای کارآفرینانه /شبکهسازی موثر بین
واحدهای کسب و کار کوچک ،بنگاه های اقتصادی بزرگ و نظام بازار برای حمایت از کسب
و کارهای کوچک پایدار محور /مشارکت واحدهای کسب و کار روستایی در پرو ههای
حفاظت از منابع و محیط زیست /جلب مشارکت جوانان محلی برای ایجاد کسب و کارهای
جدید /تشکیل گروههای پسانداز خودگردان برای تأمین بخشی از نیاز مالی پرو ههای
کارآفرینی پایدار محور
اصال قوانین و مقررات حفاظت از محیطزیست و عرصه های طبیعی با رویکرد مشارکتی/
تدوین دستورالعملهای نظارت و گواهی فرایند تولیدات کشاورزی /اصال قوانین مالیاتی
مرتبط با کسب و کا رها و کارآفرینان روستایی /الزام کسب و کارها به تدوین و ارائه گزارش-
های اجتماعی یا گزارشهای عملکرد مبتنی بر ابعاد پایداری /اصال قوانین و استانداردهای
بهینه سازی مصرف انر ی در کسب و کارهای روستایی /کمک به توسعه برند سازی
تولیدات و فرایندهای پایدار /اولویت مراکز رشد و پار های علم و فناوری به کسب و
کارهای پایدار در ارائه تسهیالت و حمایت ها
منوط کردن حمایتهای دولتی و مالی به اجرای فعالیتهای حفاظتکننده از منابع و
دوستدار محیطزیست /تعیین مشوق هایی برای کسب و کارهای کشاورزی پایدار و کم
نهاده /تأسیس صندوقهای مالی حمایت از کارآفرینان پایدار در بخش کشاورزی /تشویق
سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در کسب و کارهای پایدار در مناطق روستایی /ایجاد نظام
های اعتباری خرد به منظور ارائه تسهیالت مناسب به کارآفرینان روستایی /حمایت های
بیمه ای در راستای کاهش ریسک اقدامات و فعالیت های کارآفرینانه پایدار کشاورزی/

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.36.3.3

4

تدوین یک سند ملی برای ترویج و توسعه کشاورزی پایدار /شکلدهی نظامهای معتبر
اطالعات کشاورزی پایدار /اطالعرسانی شفاف از خدمات و برنامههای حمایتی دولت به
کارآفرینان روستایی /اطالعرسانی بهتر به مصرفکنندگان و عامه مردم در مورد سالمت
محصوالت کشاورزی پایدار /بازنگری در نهادهای آموزش کشاورزی برای توجه به اصول
پایداری در محتوا و فرایند آموزش ها /ایجاد مراکز مشاوره و آموزش کارآفرینی روستایی در
راستای بهبود مهارتها و شایستگیهای جوانان روستایی /معرفی دستاوردهای کسب و
کارهای پایدار روستایی و کشاورزی در سطح جامعه /فراهم سازی فرصت های مناسب
رسانه ای برای معرفی تولیدات و فرایندهای کسب وکارهای پایدار روستایی /ارزش گذاری
به کسب و کارها و تولیدات پایدار در سطح جامعه و نخبگان /جهت دهی به استخدام و
آموزش کارکنان در راستای توسعه دانش و فرهنگ مسئولیت اجتماعی شرکتی.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09
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توجه به معیارهای پایداری در معرفی و تشویق نمونه های برتر تولیدات و کسب وکارها.
توجه پرو ههای تحقیقاتی به شناسایی ظرفیت های بومی مناطق روستایی روستایی /بررسی
تجربیات جهانی در زمینهی توسعهی کارآفرینی روستایی به شیوه پایدار محور /سرمایه

5
فعالیت های تحقیق و
توسعه

گذاری برای تحقیق و توسعه فناوری های کاهنده مصرف انر ی ¸منابع تولید در بخش
کشاورزی /تعیین شاخص ها و استانداردهای دقیق تولیدات و کسب و کارهای پایدار/
طراحی و توسعه سیستم کارآمد ارزیابی و مدیریت عملکرد کسب و کارهای کوچک
روستایی.

بر مبنای یافتههای تحقیق ،توسعه کارآفرینی پایدار روستایی منجر به بروز پیامدهای مقبت متعددی
در سطح جامعه بطور عام و در مناطق روستایی بطور خاص خواهد شد .با توجه به تحلیل محتوای دادهها
و اطالعات بدست آمده ،پیامدهای توسعه کارآفرینی پایدار در کسب و کارهای روستایی را می توان در
قالب شش پیامد کلی (با  29کد باز) به شر جدول ( )5معرفی نمود.
جدول  .5مفاهیم و مقوالت مرتبط با پیامدهای توسعه کارآفرینی پایدار روستایی

2

پیامد اجتماعی

ارتقای سطح زندگی /جلب رضایت گروههای اجتماعی /قابلیت آن در بهبود تصویر و منزلت
کسبوکار در جامعه /تسریع در دستیابی به اجتماع سالم و موفق /پیشگیری از ناهنجاری-
های اجتماعی /تأثیر بر ایجاد ارتباطات محلی و تقویت اعتماد و هنجارهای اجتماعی

3

پیامد زیست محیطی

سازگاری زیستمحیطی [حفظ تنوع زیستی /بهداشت محیط /حفظ میراث طبیعی و
جا بهها /افزایش کیفیت محیطزیست] /کاهش محدودیت ناشی از فعالیتهای مغایر با
قوانین زیستمحیطی برای کسب و کار /تضمین دسترسی آیندگان به منابع طبیعی کلیدی

4

ارتقای تعهد سازمانی

افزایش رضایت کارکنان ،ادرا مثبت از شرکت و تعهد مداوم به آن /ارتقای کیفیت زندگی
کاری کارکنان با انگیزه و ماهر /ایجاد فرصت برابر ،تنوع نیروی کار و منافع حاصل از آنها

5

دستیابی به مزیت

ایجاد داراییهای غیرملموس مانند شهرت و اعتبار /کسب درآمد بیشتر ناشی از شهرت و
اعتبار شرکت /نگرش خوب در ینفعان کلیدی و افکار عمومی نسبت به شرکتهایی که به
نفع جامعه و محیطزیست کار میکنند /دستیابی به مزیت رقابتی از طریق اتخا رویکرد
دوستدار محیط زیست

پیامد سیاسی

دستیابی به ثبات سیاسی در جامعه /توسعه مشارکت نهادهای مدنی /همبستگی نهادهای
اقتصادی و جامعه /کنشگری فعاالن اقتصادی در امور سیاسی جامعه

رقابتی

6

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

1

پیامد اقتصادی

رشد اقتصادی پایدارتر روستاها /اشتغالزایی پایدار و با ثباتتر /تثبیت روستاییان در مناطق
روستایی /ارتقای کیفیت تولیدات و دستیابی به تولید پایدار /تغییر شیوههای تولید و کارآمد
شدن روزافزون آنها /دستیابی سریعتر و پایدارتر روستائیان به کاالها وخدمات موردنیاز/
کاهش ضایعات تولید /ارزش افزوده به محصوالت و خدمات /صرفهجویی در هزینهها /ارتقا و
افزایش قیمت سهام کسب و کار به دلیل کسب شهرت زیستمحیطی /قیمتهای بیشتر و
فروشهای اضافی ناشی از شهرت زیستمحیطی /ایجاد فرصت برای شراکت و همکاریها با
سایر کسب و کارهای برجستهتر

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.36.3.3

ردیف

مقوله (کد محوری)

مفهوم (کد باز)
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یپی

مرحله پنجم)کدگذاری انتخابی

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

پس از اینکه تمامی دادهها به صورت یاد شده کدگذاری باز و محوری شدند؛ نوبت به گروهبندی آنها
میرسد .درواقع هدف نظریهپردازی بنیادی ،تولید نظریه است نه توصیف صرف پدیده .برای تبدیل
تحلیلها به نظریه ،طبقهها باید به طور منظم به یکدیگر مربوط شوند .کدگذاری انتخابی براساس نتایج
دو مرحله قبلی کدگذاری ،مرحله اصلی نظریهپردازی است .به این ترتیب که طبقه محوری را به شکل
نظاممند به دیگر طبقهها ربط داده و آن روابط را در چارچوب یک روایت ارائه کرده و طبقههایی را که به
بهبود و توسعه بیشتری نیاز دارند اصال میکند .در گروهبندی کدها ،کدهای محوری مستخرج از
مصاحبهها گروهبندی شده و سپس گروههای ایجاد شده با یکدیگر مقایسه شدند تا گروههای اصلی و
ابعاد هر یک شناسایی و استخراج گردد .البته در این مرحله مراجعه به ادبیات نظری پژوهش کمک
زیادی به هرچه دقیقتر شدن گروهبندیها کرد .در این مرحله به منظور طراحی الگوی پارادایمی (نوع
پیشنهادی اشتراوس و کوربین) ،یکی از مقولهها که در اینجا کارآفرینی پایدار روستایی است به عنوان
مقوله اصلی در نظر گرفته شده و ارتباط بقیه مقولهها با آن تعیین شد.
در طراحی پارادایم ،شش بعد اصلی شامل این موارد میباشد :شرایط علّی (حوادث ،وقایع و اتفاقهایی
که به وقوع یا گسترش پدیدهای میانجامد) ،پدیده (ایده و فکر محوری ،حادثه ،اتفاق یا واقعهای که
سلسله کنش /کنش متقابل به سوی آنها رهنمون میشوند تا آنها را اداره ،یا با آنها به صورتی برخورد
کنند ،یا اینکه سلسله رفتارها بدانها مرتبطاند) ،زمینه (یک سلسله شرایط خاصی که در آن راهبردهای
کنش /کنش متقابل صورت میگیرد) ،شرایط میانجی یا واسطهای (شرایط عمومی که بر راهبردهای
کنش /کنش متقابل اثر میگذارند) ،راهبرد کنش/کنش متقابل(استراتژیهای ایجاد شده برای کنترل،
اداره و برخورد با پدیدهای ،تحت شرایط مشاهده شده خاص) و پیامد (نتایجی که در اثر راهبرها پدیدار
میشوند) ( .)Strauss and Corbin, 2006; Bazargan, 2008در این پژوهش سعیشده براساس فهم
پژوهشگر از متن پدیده مورد مطالعه یعنی کارآفرینی پایدار ،چارچوب مدل پارادایم به صورت روایتی به
شکل ترسیمی نشان داده شود .مدل نهایی ارائه شده برای توسعه کارآفرینی پایدار در کسب و کارهای
روستایی در شکل  3نمایش داده شده است.
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پیامدها
پیامد اقتصادی
پیامد اجتماعی
پیامد زیستمحیطی
ارتقای تعهد سازمانی
دستیابی به مزیت
رقابتی
پیامد سیاسی
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راهبردها
راهبردهای آموزشی-
ترویجی
مشارکت ینفعان
اصال قوانین و مقررات
حمایتها ،مشوقها و
پیشبرندهها
فعالیتهای تحقیق و
توسعه

شرایط زمینه ای
تعهدات اخالقی
تعهدات زیستمحیطی
پایبندیبه مؤلفه های مسئولیت
اجتماعی در همه جنبههای
عملیات کسبوکار
مدیریت پایدار محور

فرایند پایداری
کارآفرینی روستایی
پیادهسازی عملیات پایدار
محور /مسئولیتپذیری
اجتماعی،
اقتصادی،
زیست محیطی و اخالقی
در کسب و کار

شرایط علی
عوامل فردی
ویژگیهای کسب و کار
مدیریت و توسعه منابع
انسانی
مدیریت منابع تولید
عملکرد مالی /مدیریت
سرمایه در بعد خرد

شکل  .2مدل نهایی توسعه کارآفرینی پایدار روستایی

 )5نتیجهگیری
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در تئوری بنیانی کالسیک ،فرایند اجتماعی اصلی ،همان مقوله اصلی است .لذا در مطالعه حاضر مقوله
اصلی ،کارآفرینی پایدار کسبوکارهای روستایی میباشد .با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر ،شر
الگوی توسعه کارآفرینی پایدار در کسب و کارهای روستایی به صورت روایتگونه و بر مبنای تئوری داده-
بنیاد بدین صورت است :با توجه به در و شناخت ما نسبت به مقوله پایداری و جنبههای آن و نیز
ضرورت پایبندی کسب و کارهای کارآفرینانه به اقدامات مسئوالنه زیستمحیطی ،اجتماعی -فرهنگی،
اخالقی در راستای دستیابی به پایداری و عمل به تعهدات خود نسبت به جامعه و محیط پیرامون ،فراهم
بودن بسترها ،الزامات و شرایط الزم در این خصوص ،امری ضروری به حساب میآید .چنانچه کسب و
کاری بخواهد بر پایة اصول و ارزشهای پایداری شکل بگیرد و یا مسیر فعالیت خود را به سمت اقدامات
مسئوالنه تغییر دهد ،نیازمند عواملی فردی ،سازمانی و محیطی است .این عوامل در صورت میسر بودن

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

شرایط واسطه ای
بستر اقتصادی جامعه
بستر اجتماعی
بستر فرهنگی جامعه
رسانهها
فشار /قدرت ینفعان
الزام کسب و کار به خودتنظیمی
انتظارات جامعه و گروههای ینفع
خارجی
قدرت سرمایهگذاران
مصرفگرایی اخالقی جامعه
چارچوب قانون گذاری
نقش حکومتها
کیفیت و هماهنگی نهادی
فرهنگ محلی ،حساسیتها و
ساختارهای فرهنگ میزبان
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در انتها با تأکید مجدد بر این نکته که کارآفرینی پایدار ،مفهوم و جریانی نوظهور و در حال رشد در ادبیات
کارآفرینی است ( )Sarango-Lalangui et al., 2018ضرورت دارد بر اهمیت توجه محققان به شناسایی
ابعاد و ماهیت کارآفرینی و کسب و کار پایدار بویژه در مناطق روستایی تأکید شود .بعالوه در کنار اهتمام
به توسعه فعالیتهای پژوهشی ،شایسته است اقداماتی موثر برای حساسسازی و آگاهسازی مدیران
بخشهای مختلف اقتصادی و تصمیمگیران فضای کسب و کار نسبت به اهمیت تدار زمینه ها و

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.36.3.3

& Gardner (2004); Orlitzky & Swanson (2006); Agrawal (2007); Keinert (2008); Arevalo
) (2010مؤید پیامدهای شناسایی شده در این مطالعه میباشد.
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بسترهای الزم ،میتوانند الگوهای رفتاری مبتنی بر پایداری در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی و زیست
محیطی را در کسب و کار جاری کنند.
بر مبنای یافته های تحقیق ،راه اندازی و توسعه کسب و کارهای متعهد به ابعاد پایداری بویژه در
مناطق روستایی نیازمند توجه به اقدامات و راهبردهای اجرایی مناسب نظیر راهبردهای آموزشی و
ترویجی ،جلب مشارکت ینفعان ،اصال قوانین و مقررات ،نظام های حمایتی و تشویقی و نیز اقدامات
تحقیق و توسعه است .در راهبردهای آموزشی ترویجی می توان بر بهرهگیری صحیح و هدفمند از
ظرفیتهای نظام ترویج و آموزش کشاورزی بعنوان نظامی وظیفهمند در جریان ترویج و توسعه نوآوری در
نظامهای تولید کشاورزی تأکید نمود که ضرورت دارد به گونهای هماهنگ و همراه با دیگر نهادهای
مرتبط ،برای مداخله گری هدفمند در مسیر تغییر و اصال نظام دانش ،اطالعات و باورهای کارآفرینان
روستایی و دیگر کنشگران توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی همسو با ارزشهای پایداری و توسعه
پایدار روستایی اقدام نماید .در این زمینه حتی می توان از ظرفیتهای نهادهای غیر دولتی برای توسعه
برنامه های آموزشی ،ترویجی و مشاوره ای به صاحبان کسب و کارهای روستایی و دیگر کنشگران بهره
گرفت.
دقت در نوع و ماهیت راهبردهای مورد تأکید ،در کنار یافتههای مرتبط با عوامل و شرایط زمینهای و
واسطهای مورد نیاز توسعه کارآفرینی پایدار (بسترهای اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،رسانه ای ،نقش
نهادها و  )...حکایت از ضرورت مداخله و همگرایی مجموعهای از نهادهای وظیفهمند در فراهمسازی
زمینهها و بسترهای مورد نیاز برای توسعه اقدامات آموزشی ،فرهنگ سازی ،اصال قوانین و مقررات،
تدار نظام های حمایتی و انجام فعالیتهای پژوهشی برای توسعه اندیشهها و اقدامات کارآفرینانه پایدار
در سطح جامعه و بطور خاص در جوامع روستایی دارد.
بر مبنای نتایح این تحقیق ،با فراهم شدن زمینه ها و بسترهای مورد نیاز و تحقق پایداری در ابعاد
کسب و کارهای روستایی ،انتظار میرود پیامدهای مثبتی در حوزه های مختلف از جمله دستیابی به
سطو باالتری از رشد اقتصادی در روستاها ،افزایش ظرفیت اشتغالزایی ،سازگاری زیستمحیطی ،تضمین
دسترسی آیندگان به منابع طبیعی کلیدی ،جلب رضایت گروههای اجتماعی ،دستیابی به مزیت رقابتی،
صرفهجویی در هزینه و ارتقای کیفیت تولیدات حاصل شود .در این زمینه ،یافتههای مطالعات پیشین از
جمله مطالعاتی نظیر Adams (2002); Waddock et al.(2002); Auger et al. (2003); McLachlan
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بسترهای مناسب برای توسعه کارآفرینی پایدار در مناطق روستایی صورت گیرد تا از این رهگذر ،مسیر
توسعه ظرفیتهای کارآفرینی در کسب و کارها بر مدار پایداری تسهیل شود.
 (6منابع
-

احسانی ،محمد ،صفاری ،مرجان ،امیری ،مجتبی ،کوزه چیان ،هاشم .)1394( .طراحی مدل ورزش همگانی
ایران .مطالعات مدیریت ورزشی ،سال ششم ،شماره  ،27صص .108 -87

-

اشتراوس ،انسلم و کوربین ،جولیت ( )1390مبانی پژوهش کیفی :فنون و مراحل تولید نظریه زمینهای
(ترجمه ابراهیم افشار) .تهران :نی.

-

بازرگان ،عباس ( .)1389مقدمهای بر روشهای تحقیق کیفی و آمیخته (رویکردهای متداول در علوم
رفتاری) ،تهران :دیدار.

-

حیدری ساربان ،وکیل ،و رکنالدین افتخاری ،عبدالرضا ( .)1395تحلیل عوامل موثر بر توانمندسازی
کشاورزان؛ مطالعه موردی :استان اردبیل .تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران)،
دوره  ،47شماره  ،3صص .743 -755

-

دانایی فرد ،حسن و مؤمنی ،نونا ( .)1387تئوری رهبری اثربخش از دیدگاه امام علی (ع)استراتژی تئوری

-

دانایی فرد ،حسن؛ الوانی ،سید مهدی و آ ر ،عادل ( .)1388روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت:
رویکردی جامع ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات صفار.

-

داناییفرد ،حسن و اسالمی ،آ ر ( .)1390ساخت نظریه بیتفاوتی سازمانی :کاربرد استراتژی پژوهشی
نظریه دادهبنیاد در عمل ،چاپ اول ،تهران :دانشگاه امام صادق.

-

رحمانی فضلی ،عبدالرضا ،عزیزپور ،فرهاد ،شامانیان ،مریم ( .)1398تحلیل ظرفیتهای توسعه کارآفرینی در
ناحیه روستایی دامغان .اقتصاد فضا و توسعه روستایی ،سال هشتم ،شماره  ،28صص .133 -156

-

رضوانی ،محمدرضا و نجارزاده ،محمد (  .)1387بررسی و تحلیل زمینههای کارآفرینی روستاییان در
فرایند توسعهی نواحی روستایی مطالعه موردی :دهستان براآن جنوبی (شهرستان اصفهان) .توسعه
کارآفرینی ،سال اول ،شماره  ،2صص .182 -161

-

شاهحسینی ،محمدعلی و عربلویمقدم ،سعید ( .)1395مسئولیت اجتماعی شرکتی -رویکردی جامع .تهران:
انتشارات دانشگاه تهران.

-

شرفی ،لیال؛ رضائی ،رو اله؛ میر
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داده بنیاد متنی .مطالعات انقالب اسالمی ،سال چهارم ،شماره  ،14صص .75 -110

زاده ،علی اصغر و کرمی دهکردی ،اسماعیل ( .)1398طراحی مدل

پایداری کسب و کارهای کوچک و متوسط کشاورزی در استان کرمانشاه ،پژوهشهای ترویج و آموزش
-

صیدی محمد رضا ،برادارن مسعود و یزدانپناه مسعود ( .)1398مدلیابی عوامل مؤثر بر رفتار اخالقی
زیستمحیطی روستاییان با تأکید بر نظریه ارزش -عقیده -هنجار(مورد مطالعه :دهستانهای
علیشروان و میشخاص در بخش سیوان از توابع شهرستان ایالم) ،تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی
ایران دوره  ،50-2شماره  ،4صص .773-787
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 عوامل اثرگذار بر رشد کارآفرینی در.)1393(  زکیه و اصدقی سراسکانرود، حسین؛ رسولینیا،فراهانی

-

، سال سوم، اقتصاد فضا و توسعه روستایی،دهستان جابرانصار در شهرستان آبدانان: نواحی روستایی مورد
1-16 ،9  پیاپی،3 شماره
 واکاوی تعیینکنندهها و پیشرانهای توسعه کارآفرینی روستایی در ایران با.)1397(  مرضیه،کشاورز

-

766-778  صص،4  شماره-49-2  دوره، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران.رویکرد فراتحلیل
.نشر سمت.  چاپ چهارم، راهنمای عملی پژوهش کیفی.)1389(  حیدر علی،هومن

-
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