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واکاوی مؤلفههای فرهنگی و اجتماعی کارآفرینی روستایی:
یک پژوهش کیفی
حسن شهرکی ،1رضا موحدی ،2احمد یعقوبی فرانی
 .1استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه زابل
3

 .2دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا
 .3استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا
تاریخ دریافت1395/05/25 :
تاریخ پذیرش1395/11/18 :

چکیده
در این پژوهش ،پاسخ به دو پرسش مدنظر بوده است ،اینکه مهمترین مؤلفههای فرهنگی و اجتماعی بستر کارآفرینی
روستایی چیست و ارتباط معنایی آنها با کارآفرینی روستایی چگونه است .پارادایم اصلی جامعهشناختی که در این پژوهش
کیفی از آن استفاده شده ،ماتریس تحلیلی بارل و مورگان در علوم اجتماعی است .این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی
بوده و در آن از تحلیل محتوای متون مصاحبه بهعنوان روش استفاده شده است .براساس مصاحبة نیمهساختاریافته با 20
کارآفرین روستایی و کارشناس حوزة کارآفرینی و توسعة روستایی -که بهصورت هدفمند انتخاب شدند -و تحلیل متون
مصاحبه با استفاده از نرمافزار  ،ATLAS.tiبستر اجتماعی و فرهنگی کارآفرینی روستایی تحلیل شده است .از جمله
مهمترین یافتههای پژوهش میتوان به این موارد اشاره کرد :الف) گفتمان کارآفرینی روستایی در ایران ،دولتی و اقتصادی
است؛ ب) گفتمان کارآفرینی روستایی در ایران در حیطة تولیدگرایی در کشاورزی عمل میکند؛ ج) گفتمان روزمره
واجد پتانسیل باالیی برای تأثیرگذاری بر کارآفرینی روستایی است؛ د) عاملیت کارآفرینان در سطح کارگاه و مواجهه با
نهاد دولت ،چندان فعال نیست .در پایان پژوهش ،پیشنهادهای نظری ،کاربردی و تحقیقی ارائه میشود.
واژههای کلیدی :جامعهشناسی کارآفرینی ،فرهنگ کارآفرینی ،کارآفرینی روستایی ،گفتمان.

 نویسندة مسئول:

Email: arm.shahraki@gmail.com
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مقدمه
امروزه بسیاری از پژوهشگران علوم اجتماعی معتقدند کارآفرینی یک راهبرد مناسب برای
مبارزه با فقر و نگاهداشت ثروت در جوامع کمدرآمد است؛ بنابراین ،در پاسخ به اقتصاد
جهانی ،سیاستگذاران روستایی به توسعة کسبوکارهای کوچک ،انجمنهای تجاری
منطقهای و کارآفرینان محلی توجه کردهاند .طبق آمار دیدهبان جهانی کارآفرینی ،در
کشورهایی با ساختارهای مشابه ،همبستگی میان کارآفرینی و رشد اقتصادی بیش از  0/7است
که بهلحاظ آماری کامالً معنیدار است (گزارشهای جهانی2013 ،؛  .)2014چارچوب
مفهومی دیدهبان جهانی کارآفرینی در اولین مرحله از عاملی با نام «بستر اجتماعی ،فرهنگی و
سیاسی» آغاز میشود و بسیاری از شاخصهای کارآفرینی آن بهطور مستقیم یا غیرمستقیم
خصلت فرهنگی و اجتماعی دارند (گزارش جهانی .)21 :2013 ،از حدود سال  1980تاکنون،
دورة چندرشتهای کارآفرینی حاکم بوده است که واجد ویژگیهایی همچون اهمیت
ارزشهای اجتماعی ،مطالعات جامعهشناختی و فرصتهای کارآفرینانه همچون برساختهای
اجتماعی است .تورنتون1999( 1؛  )2011معتقد است طی  100سال اخیر و بهویژه با رخداد
چرخش کارآفرینانه در دهة  ،1990رشد چشمگیری در دیدگاههای روانشناختی و اقتصادی
پیرامون کارآفرینی ایجاد شد ،اما تحلیل زمینههای فرهنگی و اجتماعی آن توجهی چندانی را
جلب نکرد .همچنین ،تحقیقات کارآفرینی بیشتر در حوزة جغرافیایی و نیز پدیدههای شهری
صورت گرفته است ،بهگونهایکه برخی محققان

(2014

 )Kyro,از ضرورت بازگشت

کارآفرینی به کشاورزی و عرصة روستا سخن گفتهاند .در ایران نیز پژوهشهای کارآفرینی
بیشتر خصلت شهری داشتهاند و کارآفرینی روستایی فقط در بعد کشاورزیاش بررسی شده
است .جستوجوی واژة «فرهنگ» و «اجتماع» در نشریههای معتبر دانشگاهی مرتبط با
کارآفرینی نتایج چشمگیری نداشته و تحقیقات اندکی در حیطة فرهنگ سازمانی ،کارآفرینی
اجتماعی (گونهای خاص از کارآفرینی) و مطالعات موردی محدود انجام گرفته است .در
پژوهش حاضر ،به این پرسشها پاسخ داده شده :الف) مهمترین مؤلفههای تشکیلدهندة بستر
فرهنگی و اجتماعی کارآفرینی روستایی چیست؟ ب) ارتباط معنایی میان این مؤلفهها چگونه
1. Thornton
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است؟ در این تحقیق ،براساس یک روند مشخص از ماتریس تحلیلی بارل و مورگان 1در
جامعهشناسی بهمنظور تبیین و واکاوی مؤلفههای اجتماعی و فرهنگی کارآفرینی روستایی
استفاده شده است .در این راستا ،این ماتریس برای تقسیمبندی و تفکیک چنین مؤلفههایی
بازطراحی شده است .هدف غایی عبارت بوده از واکاوی مؤلفههای اجتماعی و فرهنگی
کارآفرینی روستایی.
مروری بر مبانی نظری و پیشینة تحقیق
بسیاری از پژوهشها در زمینة تحلیل جامعهشناختی کارآفرینی (Thornton, 1999؛

Hayton et al.,

2002؛ Shapero & Sokol, 1982؛  )Welter, 2010وامدار پژوهش هافستد1980( 2؛  )2001هستند که
کارآفرینی را به عواملی همچون مردساالری ،ریسکپذیری ،دوری از قدرت و فردگرایی نسبت
میدهد .در اغلب تئوریهای کارآفرینی ،سه وجه مشخص بررسی شده است :ماهیت فرصتهای
کارآفرینانه ،خصلت کارآفرینان و بستری که کارآفرین درون آن نقش ایفا میکند (آلوارز،
 .)2005ماهیت فرصت کارآفرینانه در قالب تئوری اثرگذاری 3بررسی شده است (

Sarasvathy,

 .)2008همچنین ،شاخههای نهادی و بومشناختی در جامعهشناسی و نیز مفهوم آشیانگی در برخی از
مطالعات در تحلیل جامعهشناختی کارآفرینی استفاده شده است
)al., 2015; Steier & Chua., 2009; Morrison, 2006

(Granovetter, 1985; McKeever et
4

بهعقیدة اسملسر و سوئدبرگ (،)2005

بسیاری از آراء جوزف شومپیتر بهویژه در کتاب سرمایهداری ،سوسیالیسم و دموکراسی 5خصلتی
جامعهشناختی دارند .برقراری ارتباط میان اخالق بهعنوان یک پدیدة اجتماعی با کارآفرینی بهعنوان
یک پدیدة اقتصادی در برخی از پژوهشها مورد توجه و کنکاش بوده است (.)Browne, 2009
کایرو ( )2014از لزوم بازگشت کارآفرینی به خاستگاه خود یعنی طبیعت ،کشاورزی و انسان سخن
گفته است و بهنظر وی کارآفرینی باید عرصة شهر و صنعت را ترک گوید .از این نظر ،تحلیل بستر
اجتماعی و فرهنگی کارآفرینی نوعی ادای دین به بنیانگذار این مفهوم یعنی جوزف شومپیتر
1. Burrell & Morgan
2. Hofstede
3. Effectuation theory
4. Smelser & Swedberg
5. Capitalism, Socialism, and Democracy
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محسوب میشود که به بازاندیشی در افکار او نیز منتهی میشود .تحلیل جامعهشناختی کارآفرینی
روستایی با رویکردی کیفی از دو منظر بسیار ضروری و حیاتی است :نخست اینکه اغلب مطالعات
کارآفرینی روستایی
2008

Rudmann,؛

(McElwee, 2005؛ Diaz-Pichardo, 2011؛Mitchel & de Waal, 2009
2003

Lowrey,؛

& Juhasz, 2006

Millns؛

2004

Dutta,؛

Christy,

2004؛ )Rightmyre, 2003جنبة تحلیل اجتماعی ندارند؛ یعنی بستر کارآفرینی را فقط یک کلیت
در نظر گرفتهاند ،نه همچون ترکیبی از متغیرهای مشخص
مطالعات جامعهشناختی انجامگرفته در این حوزه

2

(2006

؛
1

 .)John,دوم اینکه اندک

(Thornton, 1999؛ Hofstede, 1980؛ Hofstede,

2001؛Hayton, George and Zahra, 2002؛ Shapero & Sokol 1982؛  ،)Welter, 2010کارآفرینی
روستایی را بهعنوان یک موضوع ویژة پژوهشی مغفول گذاشتهاند .در این میان ،بسیاری از
پژوهشهای فارسی مرتبط با موضوع کارآفرینی روستایی عالوهبر ارائهندادن تحلیل جامعهشناختی،
یا متغیر سرمایة اجتماعی را برجسته کردهاند و ارتباط میان مؤلفههای آن را با پدیدة کارآفرینی
روستایی و توسعة آن بیان کردهاند (فارسی و رضوی1391 ،؛ بنیاسدی )1390 ،یا با اتخاذ نوعی
رویکرد دایرهالمعارفی یک طبقهبندی از تعاریف کارآفرینی روستایی و موانع پیش رو یا
راهکارهای توسعة آن ارائه دادهاند (ایزدی و عطایی1392 ،؛ امینآقایی1387 ،؛ موحدی و یعقوبی
فرانی1391 ،؛ کریمی و موحدی .)1393 ،در این پژوهش سعی شده است با استفاده از ماتریس بارل
و مورگان در جامعهشناسی ) ،(Burrel & Morgan, 2005تعدادی متغیر مشخص بهدست آیند که
سازندة بستر اجتماعی و فرهنگی کارآفرینی روستایی باشند .از این ماتریس در برخی از مطالعات
کارآفرینانه استفاده شده است ( .)Jenning et al., 2005; Grant & Perren, 2002بارل و مورگان در
اثر کالسیک خویش با عنوان پارادایمهای جامعهشناختی و تحلیل سازمانی )1979( 3دو بعد و چهار
پارادایم را در چگونگی تحلیل جامعه یا پدیدههای اجتماعی بررسی کردهاند و ماتریس خود را در
زمینة نظریههای اساسی در جامعه ارائه دادهاند .کارکردگرایی با ویژگیهایی همچون تأیید نظام و
وضع موجود ،انسجام و ارضای نیازها مشخص میشود .در این پارادایم ،موضع جامعهشناختی
معموالً واقعگرا ،اثباتگرا ،جبرگرا و قانونبنیاد است (ریتزر .)1384 ،بنیانهای کارکردگرایی بر
1. Omnibus context
2. Discrete
3. Sociological paradigms and organizational analysis
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این واقعیت استوار است که دوام و بقای تمام سنن و مناسبات و نهادهای اجتماعی به کار یا وظیفة
آنها در کلیت نظام اجتماعی بستگی دارد (توسلی .)1384 ،تأثیر کارکردگرایی از زیستشناسی و
داروینیسم کامالً مشهود است (توسلی1384 ،؛ ریتزر1384 ،؛ آزاد آرمکی1387 ،؛ .)Giddens, 1984
جامعهشناسی تفسیری و نمونة باارزش ایدهآلیسم آلمانی -که مطابق با گاهشماری کایرو )2014( 1از
ریشههای نظری طرح مفهوم کارآفرینی است -منبعث از آثار ماکس وبر ،2گئورگ زیمل 3و
جورج هربرت مید 4است .آگاهی عنصر اساسی در جامعهشناسی تفسیری است .جامعهشناسی
تفسیری تسمیهگرا ،ضداثباتگرا و والنتاریستی است .در پارادایم انسانگرایی رادیکال ،محوریت
اصلی عبارت است از اینکه آگاهی افراد تحت سیطره و سرکوب روساختارهای ایدئولوژیکی مورد
تعامل است و این امر تنگنایی شناختی میان انسان و آگاهی حقیقیاش ایجاد میکند؛ تنگنایی که از
تحقق استعدادهایش جلوگیری میکند .درنهایت ،ساختارگرایی رادیکال از موضعی اثباتگرا،
واقعگرایانه و جبرگرا بهدنبال تغییر رادیکال و رهایی است و بر تنازعات ساختاری ،شیوههای
سرکوب و تناقضات تأکید میکند .در شکل  ،1پارادایمهای چهارگانه و ابعاد دوگانة ماتریس بارل
و مورگان بهمنظور تحلیل پدیدههای اجتماعی ارائه میشود.

شکل  .1ماتریس بارل و مورگان
1. Kyro
2. Max Weber
3. Georg Simmel
4. George Herbert Mead
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ماتریس بارل و مورگان به ارائة سازهها و مفاهیمی در پژوهشهای کارآفرینانه منجر شده
است که در جدول  1به پارهای از مهمترین آنها اشاره و تعریف عملیاتی آنها ارائه میشود.
جدول  .1تعریف عملیاتی از سازههای منتج از ماتریس بارل و مورگان در مطالعات کارآفرینی
سازه
عاملیت

اخالق

گفتمان

معانی

دولت

تعریفی عملیاتی
منظور از عاملیت توانایی بهرهگیری از منابع موجود در ساختارهای حاکم بر یک جامعه
است که از رهگذر شراکت افراد در فعالیتها و در حین فعالیت و تعامل ایجاد میشود
(.)Giddens, 1984
اخالق سه مؤلفة اساسی دارد که عبارتاند از :الف) اخالق حرفهای بهمعنای ترجیح منافع
جمع به منافع فردی ،ب) طبیعتگرایی و لحاظکردن هنجارها و سیاستهای حفظ
زیستبوم در رفتارهای اقتصادی ،ج) بهرهگیری از احساسات و عواطف در پیشبرد
فعالیتها (.)Browne, 2009; Collins, 2004
هرچند اجماع کاملی در زمینة مفهوم گفتمان وجود ندارد ،میتوان به تأسی از آثار میشل
فوکو ( )Foucault, 1967; 2013گفتمان را ترکیبی از گفتارها ،متون و نیز رویههایی دانست
که بهمنظور تثبیت اهداف مشخصی تولید و بازتولید میشوند .همچنین ،گفتمان در مفهوم
پسافوکویی ( )Elder-Vass, 2012بهمعنای استقالل نسبی برخی از وجوه جهان مادی و
اجتماعی از شیوة تفکر ما پیرامون آنها و نیز آثار واقعی و محسوس گفتمان از مجرای
تفکر و کنش است.
عنصر معنا بر چیستی تفسیر و طرز تلقی افراد از واقعیت اجتماعی ناظر است که بهویژه
در بحث کارآفرینی روستایی و تاریخچه و پارادایمهای آن از سوی کایرو ( )2014مطرح
شده است.
منظور دیدگاهی نهادی دربارة دولت است که هم شامل جنبههای عینی همچون قوانین و
مقررات میشود و هم جنبههای هنجاری از جمله هنجارها و نگرشهای موجود در زمینة
کارآفرینی روستایی در سیستم اداری را دربرمیگیرد (.)North, 1990

منبع :یافتههای تحقیق

کارآفرینی روستایی در این پژوهش شامل فرایند تعامل مستمر میان فرد یا افراد ،با بستر و
زمینه از سویی و فرصتها از سوی دیگر است .این فرایند بهطور مشخص متشکل از مراحلی
همچون تشخیص فرصت ،ارزشیابی فرصت و بهرهبرداری از فرصت است ( & Venkataraman
2000; Eckhardt & Shane, 2003

 )Shane,که درنهایت و در کوتاهمدت به افزایش درآمد
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روستاییان از طریق ایجاد اشتغال یا تنوع شغلی برای آنها و در بلندمدت به توسعة پایدار روستا،
افزایش حضور زنان در تحوالت روستا ،افزایش سرمایة اجتماعی در روستا و روابط جدید آن
با روستاها یا شهرهای اطراف ،افزایش عاملیت 1و جنبشهای نوظهور روستایی منجر میشود.
کارآفرینی روستایی از دیدگاه این تحقیق ،همبستگی پایداری با کشاورزی چندکارکردی دارد
و به همین علت طی فرایند کارآفرینانه ،تجربة شهری با روستایی ،تجربة کشاورزی با تجارب و
فعالیتهای غیرکشاورزی ،کسبوکارهای خصوصی با دولتی ،طبیعی با غیرطبیعی و درنهایت
زنانه و مردانه ،در تلفیق و مجاورت هم و درواقع در یک همزیستی غنی و پربار پیش میروند.
چندکارکردی در کشاورزی در بسیاری از پژوهشها (

Fleskens et al., 2009; Huttunen,

 )2012; Huylenbroeck, 2005به کارآفرینی روستایی ربط داده شده است.
روش تحقیق
امروزه بسیاری از پژوهشگران تحلیل کیفی کارآفرینی را بهعنوان یک پدیده و با رویکردهایی
همچون پدیدارشناسی و تحلیل محتوا درنظر میگیرند و آن را پیشنهاد میدهند ( & Anderson
Kyro, 2014; Cloke & Little, 2005; Bjerke, 2010; Berglund, 2007; Nicholson, 2005
;; Ogbor, 2000ادیب و مردان اربط .)1393 ،پژوهش پیش رو از حیث هدف کاربردی است؛

زیرا نخست بهدنبال بسط استفاده از ماتریس بارل و مورگان به تحلیل جامعهشناختی کارآفرینی
روستایی و دوم بهدنبال استخراج برخی از مؤلفهها و سازههای اجتماعی و فرهنگی است که در
پژوهشهای آتی بهمنظور تدوین شاخص از آن استفاده میشود .در این پژوهش از روش
تحلیل محتوای متون مصاحبه استفاده شده است (فلیک .)1391 ،در پژوهش حاضر ،تحلیل
کیفی با استفاده از نرمافزار  ATLAS.tiانجام گرفته که یکی از نرمافزارهای جدید در حوزة
پژوهشهای کیفی است (میرزامحمدی .)1391 ،تحلیل محتوای مصاحبهها در

ATLAS.ti

بهترتیب شامل این مراحل اصلی است :الف) ایجاد یک واحد تفسیر و بارگذاری فایل متون
مصاحبه در آن ،ب) کدگذاری آزاد متن مصاحبهها ،ج) گزارش یا شمارش کدها و استنادها،
د) ایجاد یک پرسمان همپدیداری ،ر) تحلیل ماتریس یا جدول همپدیداری ،2ز) انتخاب
1. Agency
2. Co-occurrence matrix
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کدهایی با زمینهوندی باال بهعنوان نمایندة یک شجره ،1س) تفسیر هر شجره از طریق ایجاد
پرسمانی

2

با عملگر AND

و توصیفگرهایی مشتمل بر نمایندة شجره و عضوی از آن شجره که

بیشترین همپدیداری را با نمایندة شجره دارد .روش نمونهگیری پژوهش در هر دو طبقه
(خبرگان و کارآفرینان نمونه) ،نمونهگیری هدفمند یا قصدی( 3غیراحتمالی) بوده است.
نمونهگیری هدفمند اصطالحی عام در پژوهش کیفی است که بهدنبال انتخاب موارد غنی از
اطالعات است (حریری1385 ،؛ محمدی .)1390 ،غنیبودن مورد در طبقة خبرگان از مجرا یا
معیار تخصص و سابقة فعالیت و در طبقة کارآفرینان با معیار نمونهبودن برآورده شده است.
بدینترتیب 20 ،نفر مصاحبهشونده در دو گروه  10نفره متشکل از خبرگان و استادان دانشگاهی
مرتبط و مطلع از کارآفرینی روستایی با تخصصهایی همچون جامعهشناسی توسعه،
انسانشناسی ،توسعة روستایی ،ترویج و آموزش کشاورزی و نیز کارآفرینان نمونة بخش
کشاورزی و صنایع تبدیلی روستایی در سطح کشور که میتوانستند بیشترین اطالعات را در
زمینة پرسشهای مصاحبه فراهم آورند ،با روش گلولة برفی و نیز مشورت با خبرگان انتخاب
شدند .اشباع نظری در طبقة نخبگان زمانی حاصل شد که مصاحبهشوندگان بیشتر بر اغتشاش
مفهومی پیرامون تعریف کارآفرینی تمرکز داشتند؛ بنابراین ،مصاحبه به کدهای بیشتری منجر
نمیشد و در طبقة کارآفرینان ،کانون مصاحبه بهتدریج بر عملگری دولت معطوف میشد .از
مصاحبة نیمهساختاریافته بهعنوان ابزار پژوهش در بخش کیفی استفاده شد .پرسشها براساس
تخصص و حیطة کاری افراد متفاوت بود ،اما دو موضوع اساسی تعریف و ماهیت کارآفرینی و
ارتباط آن را با جامعه و فرهنگ از سویی و نیز تجربة زیسته و روزمرة کارآفرینان در زمینة
کارآفرینی روستایی از سوی دیگر بررسی میکرد .اعتبارپذیری پژوهش از طریق مطالعة پدیده
از طریق افراد مختلف (کارشناسان و خبرگان اجرایی و دانشگاهی) و مشورت با کارشناسان در
مرحلة طراحی و اجرای مصاحبهها بهدست آمده است .انتقالپذیری پژوهش از طریق ایجاد و
حفظ پایگاه دادهها و اطالعات مشتمل بر فایلهای مصاحبه و نیز مشخصات دقیق
مصاحبهشوندهها تأمین شده است .جهت افزایش قابلیت اطمینان پژوهش که ناظر است به درجه
1. Family
2. Query
3. Purposive sampling
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تکرارپذیری یافتهها در صورت اجرای پژوهش در زمانهای مختلف و با پژوهشگران متفاوت،
محقق باید به ماهیت به شدت متغیر و پویای پدیدههای اجتماعی و فرهنگی توجه داشته باشد.
یافتهها
همانطورکه در جدول  2مشخص است ،میانگین سنی مصاحبهشوندهها در طبقة نخست 46
سال و در طبقة دوم  36سال بوده است .طبقة الف شامل کارشناسان و نخبگان دانشگاهی است
و طبقة دوم کارآفرینان نمونه در بخشهای روستایی و کشاورزی را دربرمیگیرد .شایان ذکر
است تمام مصاحبهشوندگان مرد بودهاند.
جدول  .2مشخصات مصاحبهشوندهها
تخصص

طبقة دوم
(ب)

سن

تحصیالت

حرفه

سابقه فعالیت

طبقة اول
(الف)
1

52
45

دکتری
دکتری

ترویج کشاورزی
اقتصاد سیاسی

1
2

30
50

دیپلم
دیپلم

باغدار
مرغدار

توسعه و ترویج تاکستان
صنعت مرغداری

3

58
59

دکتری
دکتری

ترویج کشاورزی
انسانشناسی

3
4

39
49

فوق لیسانس
فوق دیپلم

مدیر شرکت
صنایع تبدیلی

گسترش تعاونی روستایی
خوداشتغالیهای روستایی

5

48
49

دکتری
دکتری

ترویج کشاورزی
ترویج کشاورزی

5
6

45
44

لیسانس
دیپلم

اصالح بذر
تولید سبزیجات

اصالح و ترویج بذور اصالحشده
خوداشتغالی

7

44
40

دکتری
دکتری

اقتصاد
جامعهشناسی

7
8

34
46

دیپلم
فوق لیسانس

مرغدار
تولید کود

مشاورة تخصصی به مرغداران
تولید و فروش کمپوست

58
45

دکتری
دکتری

اقتصاد
توسعة کارآفرینی

9
10

38
30

فوق لیسانس
دیپلم

گیاهان دارویی
صنایع تبدیلی

جایگزینی کشت گیاهان دارویی
صنایع ترشیجات

2
4
6
8
9
10

سن تحصیالت

در جدول  ،3برخی از مهمترین تقطیعها یا گزارههای کالمی مستخرج از متون مصاحبه که
در قالب فایل  rtfوارد نرمافزار شده است (مرحلة الف) ،به همراه کد مربوطه (مرحلة ب) ارائه
شده است.
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جدول  .3کدگذاری نظری (تقطیعهای برگزیده و کدهای مربوط به آنها)
تقطیع یا گزارة کالمی برگزیده
کارآفرینی برای من شکار لحظهها و
فرصتهاست؛ معادلیابی کارآفرینی
برای  entrepreneurshipبسیار
مسئلهدار است؛ هرکس برداشت
مخصوص خود را از یک فرصت دارد.
ما را به خیر دولت امید نیست شر
مرساند؛ دولت اقتصاد و قوانین را کامالً
کنترل میکند؛ دولت فقط پس از
موفقیت ما وارد عمل میشود؛
رشنالبودن مختص اقتصاد بازار است؛
در اقتصاد غیربازاری یا پیش از بازار
انسانها بیشتر تابع قیود اجتماعی بودند.
روستاییبودن موجب تحقیر است چه
کارآفرین و چه غیر آن؛ زمینداربودن
مهمتر از کارآفرینبودن است؛ هویت
اجتماعی کارآفرینی ویژة خودش است.
عاملیت به تشکل نیاز دارد؛
شبکهسازی مهم است؛ باید داللها از
صحنة روستا حذف شوند؛ روستاییان
باید توانمند شوند.

کد مصاحبهشونده
الف ،1 -الف ،5 -الف ،6 -الف10 -

کد
گفتمان /معنا و هویت

الف ،7 -ب ،1 -ب ،2 -ب ،3 -ب-
 ،4ب ،5 -ب ،9 -ب ،10 -الف،2 -
الف3 -

دولت /اقتصاد

ب ،2 -ب ،3 -الف ،8 -ب5 -

معنا و هویت

الف ،1 -الف ،10 -ب ،3 -ب4 -

عاملیت

نتایج کدگذاری آزاد در نرمافزار (مرحلة ج) در جدول  4ارائه میشود.
جدول  .4شمارش کدها و استنادها براساس رمزگذاری آزاد در ATLAS.ti
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

کدها
گفتمان
دولت
اقتصاد
معنا و هویت
عاملیت
اخالق
روابط بازار و غیربازار
چندکارکردی
بازار
دانش و اطالعات
سرمایة اجتماعی
طبیعت و پایداری
صنعتیشدن کشاورزی
مجموع

منبع :یافتههای تحقیق

تعداد استنادها
33
25
17
15
10
10
8
8
7
5
5
4
3
150

تعداد واژگان
248
277
180
115
80
98
141
88
74
40
33
33
33
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پس از تشکیل ماتریس همپدیداری در نرمافزار ،کدهایی از جدول  4که بیشترین تعداد
استناد را داشتهاند ،به همراه کدهایی که بیشترین همپدیداری را با آنها داشتهاند ،وارد فرایند
تشکیل شجره شدهاند (مراحل د ،و ،ر) .بروندادهای تصویری نرمافزار در فرایند تشکیل
شجرهها( 1مراحل ز ،و ،س) در شکل  2نشان داده میشود .در شکل  ،2منظور از تعداد استناد
میان یک نمایندة شجره (برای مثال گفتمان) و عضوی از آن شجره (برای مثال معنا و هویت)،
عبارت است از استنادهایی که هم کد گفتمان و هم معنا و هویت به آنها اطالق شده است
(برای نمونه 8 ،استناد هم کد «گفتمان» و هم کد «معنا و هویت» دارند) .تشکیل شجرهها درواقع
همان مرحلة کدگذاری محوری در تحلیل تماتیک دستی است.
اقتصاد

معنا و هویت

ت.ا 8 :ض.ه0/2 :

ت.ا 3 :ض.ه0/06 :
گفتمان

عاملیت

اقتصاد
دولت
ت.ا 4 :ض.ه0/07 :

تعداد استناد2 :
ضریب همپدیداری0/05 :
دولت

ت.ا 1 :ض.ه0/02 :

سرمایة اجتماعی

ت.ا 4 :ض.ه0/3 :
عاملیت

عاملیت

ت.ا 2 :ض.ه0/08 :

بازار
اخالق
ت.ا 1 :ض.ه0/04 :

طبیعت و پایداری
ت.ا 1 :ض.ه0/05 :

ت.ا 1 :ض.ه0/04 :
روابط بازاری و غیربازاری

اقتصاد

ت.ا 1 :ض.ه0/04 :

شکل  .2بروندادهای تصویری نرمافزار برای شجرههای گفتمان ،دولت ،اقتصاد و عاملیت

بحث و نتیجهگیری
براساس یافتههای پژوهش و در زمینة سازة گفتمان میتوان استدالل کرد گفتمان کارآفرینی
 .1تشکیل شجره در  ATLAS.tiمعادل است با مرحلة کدگذاری محوری در تحلیل دستی و عبارت است از ربط میان
کدهای هممعنا یا همخانواده در قالب یک خانواده یا شجره.
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روستایی موجود زمانیکه از تجربة زیستة افراد و هویتهای برساختة آنها ناشی میشود نقشی
مثبت در عاملیت کارآفرینان دارد ،اما زمانیکه خصلتی دولتی و فقط اقتصادی به خود
میگیرد ،به نگرشها و رویههای غیرکارآفرینانه منجر میشود .گفتمان دولتی کارآفرینی که
ماحصل ورود دولت به مبحث کارآفرینی است ،ویژگیها و تأثیرات زیر را دارد :تک
وجهیبودن و تأثیرپذیری شدید از نظریة نوسازی با تکیه بر افزایش عملکرد؛ اقتصادیبودن که
رفتار کارآفرینانه را از تشخیص فرصت به سوی رقابت بر سر توزیع فرصت سوق میدهد؛
مبتنیبودن بر دوگانهانگاری قدیمی همچون شهر /روستا بهنحویکه فقط بر تولید روستایی
بهویژه برای مصرفکنندة شهری تمرکز دارد و هیچگونه روشی در زمینة توسعة روستایی
کارآفرینانه در شهرکهای اقماری شهری ،کشاورزی شهری ،کشاورزیهای اجتماع -محور،
کشاورزی فرامرزی و ...ندارد .شایان ذکر است گفتمان در این پژوهش در معنایی پسافوکویی

1

فهمیده میشود که متضمن اتخاذ دیدگاهی واقعگرایانه در ساختگرایی اجتماعی است؛
ساختگرایان میانه یا معتدل یا ماتریالیست همچون الدر واس بر این عقیده هستند که بخشی از
جهان مادی و موجود قائم به ذات بوده و مستقل از طرز فکر ما پیرامونش وجود دارد مثالش
همین زمین در کشاورزی و عرصه روستا .به عبارتی زمین در اینجا یک سازه اجتماعی نیست.
لذا نوع مواجهه با این هستی مستقل میتواند بر کارآفرینی روستایی همچون یک گفتمان تأثیر
بگذارد .به عبارتی در نظام زمینداری یا فئودالیسم چون زمین از اهمیت باالیی برخوردار شده و
حامل وجهه اجتماعی میشود لذا مخل توسعه کارآفرینی روستایی به مثابه یک راهبرد نوین در
توسعه روستایی است ( .)Elder-Vasse, 2012زمین در عرصة روستا یکی از این دادههای مادی
است .برایناساس ،فئودالیسم بهعنوان یک سبک زندگی یکی از موانع موجود بر سر راه توسعة
گفتمان کارآفرینی در روستاهاست .در زمینة گفتمان رسانهای کارآفرینی موجود میتوان
گفت که به بسیاری از مشکالت واقعی کارآفرینان اشارهای ندارد؛ برای مثال ،بسیاری از
کارگاهها مشکالت بیمهای دارند؛ فضای بسیاری از کارگاهها بهلحاظ رعایت مسائل بهداشتی
مشکالت اساسی دارد و بهکارگیری کودکان و زنان در سنین پایینتر یا باالتر از حد قانونی
1. Post-Foucauldian

واکاوی مؤلفههای فرهنگی و اجتماعی کارآفرینی روستایی :یک پژوهش کیفی

761

متداول است .درکل ،کارآفرینان طالب نوعی بازار یا اقتصاد خصوصی و فارغ از دخالتهای
دولتی هستند .دولت در ایران براساس نوعی اقتصاد مبتنیبر بازار آزاد ،تجاریکردن کشاورزی
و ایجاد قشری از سرمایهداران روستایی ،توسعة روستایی را پیش برده است؛ بهعبارت دیگر،
کارآفرینی روستایی «پروژهای دولتی» است ،اما دولت خود بزرگترین کارفرماست که
عاملیت افراد را به حاشیه رانده و به کاالییکردن کار ،زمین و سرمایه مبادرت کرده است.
فرایند کاالییشدن 1در تخالف و تضاد با فرایند بومشناختیشدن 2پیش میرود و از عوامل مهم
ایجاد ناپایداری در بخش کشاورزی و توسعة روستایی است .براساس ربط دولت و اقتصاد در
شجرة دولت ،میتوان گفت گفتمان دولتی کارآفرینی متعارف در ایران باید به سمت آن نوعی
از کارآفرینی برود که بر نیازها تأکید میکند نه کاالی قابلعرضه و فروش در بازار؛ یعنی
نیازی که هرچه بیشتر در کشف فرصتها بازتاب مییابد ،نه جمعآوری پول و انباشت سرمایه.
همچنین ،براساس یافتههای پژوهش ،عاملیت کارآفرینان در سطح کارگاه یک عاملیت
خاموششده است؛ یعنی بهصورت بالقوه وجود دارد ،اما بهدلیل مشکالت مکرر مدیریتی
بهتدریج رو به زوال میگذارد .عاملیت کارآفرینان در سطح روستا عاملیتی فعال است که از
رهگذر سرمایة اجتماعی یعنی تعامل با اهالی روستا ،مشتریها (که اغلب شهری هستند یا
بهصورت مشتری ثابت یا موقت بهصورت گردشگران شهری) و گاه کارآفرینانی که در صنعتی
متفاوت مشغول به کار هستند ،تقویت میشود .شکل غالب سرمایة اجتماعی در این سطح «کار
گروهی» یا دستهجمعی است .ارتقای عاملیت در این سطح تأثیر فزاینده و مثبتی بر کارآفرینی
روستایی دارد .عاملیت کارآفرینان در سطح نهاد دولت ،در خوشبینانهترین حالت به
کنارهگیری و بیتفاوتی این دو گروه از هم و در منفیترین حالت آن به سرکوب عاملیت از
سوی دولت منجر شده است .براساس تحلیلهای ارائهشده ،میتوان ماتریس بارل و مورگان را
طبق دادهها و نتایج پژوهش تکمیل کرد که نتیجه در شکل  3ارائه میشود .در خانة اول،
عاملیت کشاورزان و کارآفرینان از مجرای تعامالت اجتماعی با بستگان و همتایان (سایر
کارآفرینان) ممکن است به افزایش دانش و توانایی آنها در زمینة فرصتهای جدید -چه
1. Commodification
2. Ecologizing
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کارهای مرتبط با کشاورزی و چه کارهای غیرکشاورزی -در روستا منجر شود؛ آگاهی،
ذهنیت و هنجارهای کارآفرینانه را جایگزین هنجارهای کشاورزی سنتی سازد و به ایجاد
گفتمانی جدید در روستا کمک کند .این گفتمان به همراه گفتمان تولیدگرای سنتی به حیات
خویش در مرز میان روستا و شهر ادامه میدهد .در خانة دوم ،آگاهیها و گفتمان کارآفرینانه
(پساتولیدگرا) بهتدریج و در میانمدت ممکن است به ساختارهای اقتصادی (مانند روابط
تولیدی با صنایع شهری و تجارت بینالمللی) ،ساختارهای اجتماعی (مانند تغییر سبک زندگی
ناب روستایی به یک سبک زندگی آمیخته ،استفاده از فناوری) و ساختارهای فرهنگی
روستایی -شهری منجر شود.

شکل  .3بازطراحی ماتریس بارل و مورگان براساس نتایج پژوهش

در خانة سوم ،آگاهیها و تجارب زیستة نوین و کارآفرینانه ممکن است با سنتهای کهنه
و قدیمی دچار چالش شود و به خودجوشی کارآفرینانه ،ناهمنوایی با کشاورزی سنتی
آسیبزننده به طبیعت و نیز طرح مقولة پایداری بینجامد .در خانة چهارم ،طبقة کارآفرین
ممکن است وارد منازعة طبقاتی با طبقات سنتی پیشین شود؛ برای مثال ،دولتیها و زمینداران
بزرگ شده؛ فرماسیون دیگری از توسعة روستایی را بهعنوان بدیلی برای توسعه ارائه دهد و به
سمت گردشگری روستایی ،کشاورزی اجتماع -محور و فرامرزی حرکت کند .همچنین،
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برخالف برخی از تحقیقات (موحدی و یعقوبی فرانی1391 ،؛ رضوانی و نجارزاده ،)1387 ،در
این پژوهش بر امکان نزدیکشدن کارآفرینی روستایی و شهری به یکدیگر تأکید شده است.
پیشنهادها
پیشنهادهای پژوهش در سه بخش ارائه میشود:
الف) پیشنهادهای نظری .1 :گذارهای پارادایمی :اول ،گذار پارادایمی در مفهوم
روستانشینی که عبارت است از تغییر مفهوم روستاییت بهعنوان یک مقولة تحلیلی از مفهومی
کارکردی واجد مؤلفههایی همچون مکان (زمین)؛ محیط؛ جامعه به مفهومی پسامدرن از
روستانشینی .دوم ،گذار پارادایمی در مفهوم کارآفرینی بهمعنی تفسیر کارآفرینی همچون
فرایندی زمینهمند .2 .نگاه گفتمانی به کارآفرینی روستایی همچون یک الگوی نوظهور در
توسعة روستایی.
ب) پیشنهادهای کاربردی .1 :تدقیق کنشگری دولت و حرکت به سمت تقویت نهادهای
آموزشی همچون دانشگاه و تبدیل آنها به نهادهای کارآفرین .2 .تقویت عاملیت ،تشکلسازی
میان کارآفرینان و نشر اطالعات .3 .حفظ طبیعت و اکوسیستم روستا بهمنظور افزایش درآمد و
فرصتهای کارآفرینانه .4 ،تقویت کارآفرینی روستایی شرکتی به موازات حمایت از  SMEها.
 .5توسعه و ترویج کارآفرینی روستایی مبتنیبر کشاورزی چندکارکردی.
ج) پیشنهادها برای تحقیقات آتی .1 :انجام پژوهشهای جامعهشناختی و انسانشناختی در
زمینة کارآفرینی روستایی .2 .تحلیل انتقادی گفتمان حاکم کارآفرینی روستایی .3 .تحلیل
هویتی و طبقاتی کارآفرینان روستایی .4 .تحلیل کشاورزی چندکارکردی و ارتباط آن با
کارآفرینی روستایی .5 .تبدیل مفاهیم و سازههای کیفی به متغیر و آزمون کمی شجرههای ارائه
شده در این پژوهش.
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