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Abstract
Ecotourism is one of the sub-sectors of the tourism industry that
has created many attractions in the use of space and features of
the rural environment for tourists. Ecotourism has always been
considered with various functions in promoting economic, sociocultural and environmental indicators of the host region.
Entrepreneurs need to identify the risks of the industry and
improve their resilience in order to survive and thrive in complex
economic conditions. The purpose of this study is to design a
strategic resilience model for ecotourism businesses in border
areas, which was done using the grounded theory method. The
statistical population consisted of 18 key experts and informants
who were purposefully selected. Data collection was performed
using in-depth interviews and the extracted concepts were
analyzed in three steps of open, axial and selective coding, and
finally, by combining and categorizing the concepts, a
paradigmatic model of the research was presented. The results of
this study include entrepreneurial awareness, discovering and
creating ecotourism opportunities, entrepreneurial mindset,
strategic vision, creative and innovative atmosphere and social
exchanges of the local community with strategies such as creating
virtual networks to introduce ecotourism businesses, improve
skills, branding, rebuild the business model and create a
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competitive advantage can be the sustainability, resilience and
flexibility of ecotourism businesses, development of social
activities, sustainable security in border areas, Social welfare and
the flourishing of the local economy.

Extended abstract
1. Introduction
Ecotourism has been considered by
development planners in recent years and
is one of the most important sectors of the
tourism industry and in many countries
and geographical areas; ecotourism is a
source
for
the
development
of
entrepreneurial activities, income, job
creation, private sector growth and
development. The activities of ecotourism
businesses, like other businesses, are in a
competitive environment and changes are
taking place very quickly, and businesses
must adapt to change in order to survive in
this cycle. Economic actors face so many
challenges that they have to constantly
change in order to adapt and survive.
Therefore, it is necessary for economic
actors to be prepared for risk
identification and planning. In other
words, businesses need to improve their
resilience, which includes planning to deal
with risks, and resilience provides
businesses with capabilities that can
survive and thrive in the face of adverse
conditions. Business resilience is the
ability to create business models and
resilient strategies in the event of a sudden
event, and helps businesses stay afloat in
any situation.
On the other hand, creating security in
border areas is a constant challenge for
governments, and a solution to address
these issues is an undeniable necessity.
One of the ways to ensure border security
is economic development in which
political, social, economic and cultural
334

factors are considered together and in
interaction with each other and can lead to
sustainable development in these areas.
The experience of many countries shows
that businesses can be considered as a
constructive tool for economic, social and
cultural development of deprived areas.
Therefore, the purpose of this study is to
design a strategic resilience model for
ecotourism businesses in border areas.

2. Methods
The present study is qualitative, with
fundamental purpose and exploratory in
nature It has been done using the
Grounded Theory method. This research
has been done in Gilan province, which
due to its rich nature, abundant cultural
and historical heritage, is considered the
center of ecotourism in Iran and many
ecotourism businesses operate in it and
annually attract more than 5 million
tourists from It attracts all over the
country. Gilan province is one of the
border provinces of the country, which is
located in the western part of the northern
Alborz and shares a border with
Mazandaran in the southeast, Qazvin in
the south, Zanjan and Ardabil in the west,
and the Republic of Azerbaijan in the
north. Most of the northeastern and
eastern borders are the Caspian Sea coast.
Gilan with an area of 13952 square
kilometers, 8 /. It constitutes a percentage
of the area of Iran and its population
according to the 2016 census is 2,530,696
people. According to the latest changes in
the country's divisions, this province has
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16 cities, 43 districts, 109 villages and 49
cities, and in 2016, it had 2905 villages.
Data collection was performed using
semi-structured interviews with 18 key
ecotourism experts and informants in
Gilan province who were sampled
purposefully. The selection of these people
is based on their experts who have a
degree related to at least 5 years of
executive experience or have articles,
research
activities
or
executive
experience on the subject of the present
study.

3. Results
To analyze the data obtained from
interviews with experts, first the
interviews with experts were done as a
document of income and coding and
extracting concepts (categories). Open
coding is the first part of the analysis that
deals with the naming, conceptualization
and categorization of the phenomenon
through the careful analysis of textual
data. In this step, 417 codes (primary
category) were identified.
Axial coding is the second part of the
analysis in which the codes extracted from
the initial coding stage are refined and
separated from each other to form a family
of codes. The purpose of this section is to
categorize the code that belongs to a
concept. Doing so led to the identification
of 90 central codes. Selective coding is the
final step of qualitative analysis in which
categories and concepts are formulated
and the relationships between them are
drawn. In this step, the connections
between the centralized codes are
expressed in the form of a network. At this
stage, with the help of coding paradigm
and with the help of what has been
obtained
from
studying
previous
researches and interpreting the results of
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conversations
paradigmatic
designed.

with
research

experts,
a
model
was

4. Conclusion
The causal conditions identified in this
study include entrepreneurial mentality,
entrepreneurial
orientation
and
leadership, and strategic entrepreneurial
perspective of business owners in border
areas.
Intervention
conditions
include
creative and innovative atmosphere and
entrepreneurial culture of border areas,
customer orientation and networking
between entrepreneurs and residents,
communication and coordination within
the organization and stakeholders, social
exchange of the local community.
The context of this research includes
the
development
of
public
and
technological infrastructure in border
areas, improving the macroeconomic and
social
environment,
promoting
institutional factors, attractions in the
environment and being unique.
Strategies of this research include
creating virtual social networks to
introduce
border
area
businesses,
financial, administrative, political, legal,
advertising, marketing and branding of
border area businesses, improving the
individual and managerial skills of
economic actors in border areas,
rebuilding the business model, Strategic
human capital planning and creating a
sustainable
competitive
advantage
(competitiveness) for businesses in border
areas and managing the knowledge and
education of local people.
Consequences
also
include
sustainability, resilience and flexibility of
businesses,
exploiting
business
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opportunities, creating security through
sustainable development (socio-cultural,
economic
and
environmental),
job
creation, social welfare And the flourishing
of the
local
economy and the
attractiveness of the village for the
inhabitants and the reverse migration to
the border areas.
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علمی

طراحی الگوی تاب آوری استراتژیک کسبوکارهای بومگردی فعال
در مناطق مرزی
انوشیروان ظهیری ، 1هادی ثنائی پور ، *2عبدالغنی رستگار، 3

 1دکتری کارآفرینی ،مدرس و محقق کارآفرینی ،مدیر شتاب دهنده کسبوکار امید خّلا ق.

2

3

دکتری کارآفرینی ،استادیار گروه مدیریت ،دانشکده علوم انسانی آزادشهر ،دانشگاه گنبد کاووس ،گنبد کاووس ،ایران.
دکتری مدیریت ،استادیار گروه مدیریت ،دانشکده علوم انسانی آزادشهر ،دانشگاه گنبد کاووس ،گنبد کاووس ،ایران

10.22080/JTPD.2021.20426.3427
تاریخ دریافت:

چکیده

 14آذر 1399

تاریخ پذیرش:

بومگردی از زیربخشهای صنعت گردشگری است که جذابیتهای فراونی در استفاده از فضا و

 24خرداد 1400

ویژگیهای محیط روستا برای گردشگران ایجاد کرده و با کارکردهای متعدد در ارتقاء ارتقای

تاریخ انتشار:

شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی و زیستمحیطی منطقهی میزبان ،همواره مورد توجه بوده

 31شهریور 1400

است .کارآفرینان بومگردی بهمنظور بقاء و رشد کسبوکارهای خود در شرایط پیچیدهی اقتصادی،
نیازمند شناسایی مخاطرات این صنعت و ارتقاء ارتقای ظرفیت تابآوری خود میباشند .هدف از

انجام این پژوهش  ،طراحی الگوی تابآوری استراتژیک کسبوکارهای بومگردی در مناطق مرزی
است که با روش دادهبنیاد انجام شد .جامعهی آماری  18نفر از خبرگان و مطلعین مطلعان کلیدی
بودند که بهصورت هدفمند انتخاب شدند .جمعآوری دادهها با استفاده از مصاحبههای عمیق انجام

شد و مفاهیم استخراج شده در سه گام کدگذاری باز ،محوری و انتخابی ،تحلیل شده و نهایتا با
تلفیق و دستهبندی مفاهیم ،الگوی پارادایمی پژوهش ارائه شد .از نتایج این تحقیق میتوان به

کلیدواژه ها:

هوشیاری کارآفرینانه ،کشف و خلق فرصتهای بومگردی ،ذهنیت کارآفرینانه ،چشمانداز

تاب آوری استراتژیک،

کسبوکارهای بومگردی ،مناطق
مرزی

جو خّلق و نوآور و تبادالت اجتماعی جامعهمحلی اشاره کرد که با راهبردهایی نظیر
استراتژیکَ ،
ایجاد شبکههای مجازی جهت معرفی کسبوکارهای بومگردی ،بهسازی مهارتها ،برندسازی،
بازسازی مدل کسبوکار و خلق مزیت رقابتی میتوان به پایداری ،مقاومسازی و انعطافپذیری

کسبوکارهای بومگردی ،توسعهی فعالیتهای اجتماعی ،امنیت پایدار در مناطق مرزی ،رفاه
اجتماعی و شکوفایی اقتصاد محلی دست یافت.

* نویسنده مسئول :هادی ثنائی پور
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 1مقدمه

و رویهای است که باعث میشود کسبوکارها،

بومگردی ،در سالیان اخیر مورد توجه برنامهریزان
توسعه قرار گرفته و یکی از مهمترین بخشهای
صنعت گردشگری است و در بسیاری از کشورها و
مناطق

جغرافیایی،

منبعی

برای

توسعهی

فعالیتهای کارآفرینانه ،کسب درآمد ،اشتغالزایی،
رشد بخش خصوصی و توسعهی ساختارهاي
زیربنایی محسوب میشود (.)Lee et al., 2011: 413
فعالیت کسبوکارهای بومگردی همانند سایر
کسبوکارها ،امروزه در فضای رقابتی قرار گرفته و
تغییرات با سرعت زیادی در حال انجام است و
کسبوکارها برای بقا در این گردونه باید خود را با
دگرگونیها تطبیق دهند .فعاالن اقتصادی به حدی
با چالشها مواجهند که برای مطابقت و حفظ حیات
خود مجبورند تا به طور مداوم خودشان را تغییر
دهند (.)O’Donnell, 2016
کسبوکارها در این شرایط نیاز دارند عملکرد
خویش را بهبود بخشند تا به تعالی دست یابند؛ چرا
که رقابت و تّلش برای بقا در دنیای پرشتاب امروز

بیش از پیش مشکل گردیده است ( Pal, et al.,
 .)2014بنابراین ضروری است که فعاالن اقتصادی
برای شناسایی مخاطرات آماده شده و برنامهریزی
انجام دهند (.)Hatton, et al 2012

بهبیان دیگر ،کسبوکارها بایستی تابآوری خود
را ارتقا دهند ) .(Hamel & Välikangas, 2003بقاء
و توسعهی کسبوکارها ،به ظرفیت تابآوري آنها
بستگی دارد ( )Roggio, 2011که شامل برنامهریزی
برای مواجهه با مخاطرات است و تابآوری،
قابلیتهایی به کسبوکارها میدهد که میتوانند با
وجود شرایط نامطلوب به حیات خود ادامه داده و
رشد کنند (.)Hatton et al.2012
تابآوری کسبوکار که اصطّلحا تابآوری
استراتژیک نامیده میشود ،توانایی ایجاد مدل
کسبوکار و استراتژیهای مقاوم هنگام وقوع
رویدادهای

دوره  .10شماره  .37تابستان  .1400صفحات  333تا .355

ناگهانی

است

( and

Hamel

ظرفیت الزم برای مقابله با چالشها را داشته باشند
(.)Luthans et al. 2007
تابآوري کسبوکار به ظرفیت سازمان براي
خوب عمل کردن ،صرفنظر از محیط اقتصادي یا
سازمانی مربوط اشاره دارد و میتواند از طریق اجراي
راهبردهاي مدیریت ریسک ( )Tompkins, 2011و یا
با اتخاذ شیوهی مدیریت نوآورانه رخ دهد و
سازمانها را براي مقابله با چالشهاي اجتناب ناپذیر
آماده میکند (.)Roggio, 2011
تابآوری به کسبوکارها کمک میکند که در هر
شرایطی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند ( Pal,
 .)2013بررسی مطالعات پیشین نشان میدهد هیچ
الگو و معیار قابل قبولی برای تابآوری کسبوکارها
وجود ندارد ( .)McManus, 2008این امر بیانگر
لزوم اهمیت پرداختن به مسائل مربوط به
کسبوکارها در محیط آشفته در جهت بهبود
عملکرد آنها است (.)Pal, 2013
از طرفی ایجاد امنیت در مناطق مرزی ،چالش
همیشگی حکومتها است و چارهاندیشی برای رفع
این مسائل ضرورتی انکارناپذیر است ( Sedra,
 .)2016: 114توسعهی متعادل و هماهنگ مناطق
مختلف از جمله نقاط مرزی ،از مهمترین پیشنیازها
برای پایداری اقتصادی و پیشرفت یکپارچه کشور
بهشمار میرود (.)Martic & Savic, 2001: 443
یکی از راهکارهای تامین امنیت مرزها ،توسعهی
اقتصادی است که در آن به عوامل سیاسی،
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی در کنار هم و در تعامل

با هم توجه میشود ( )Niebuhr, 2005: 71و

میتواند به توسعهی پایدار در این مناطق منجر شود
( .)Shalaby et al, 2011: 211تجربهی بسیاری از
کشورها نشان میدهد میتوان به کسبوکارها
بهعنوان ابزاری سازنده برای توسعهی اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی مناطق محروم توجه داشت
(.)Murphy & Coombes, 2009: 330

 )Välikangas, 2003و بهمثابه پویاییهای ساختاری
هادی ثنائی پور .طراحی الگوی تاب آوری استراتژیک کسبوکارهای بومگردی فعال در مناطق مرزی
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هدف این پژوهش ،طراحی الگوی تابآوری
استراتژیک کسبوکارهای بومگردی مناطق مرزی

کارآفرینی در مناطق مرزی و سایر مفاهیم مرتبط و
همچنین پیشینهی نظری تحقیق بررسی میشوند.

است .این کسبوکارهای با چالشهایی مواجهند و
نیازمند ایجاد و توسعهی ظرفیت تابآوری هستند.
این ظرفیت میتواند توانایی آنها را در مواجهه با
موقعیتهای خاص ،افزایش داده و اقدامات تحول
آفرین در زمان بروز حوادث غیر منتظره و مهم را
تسریع کند (.)Lengnick-Hall & Beck, 2009
برای دستیابی به هدف پژوهش از روش داده
بنیاد استفاده شد و ضمن بررسی پژوهشها و
ت مرتبط با مفاهیم این پژوهش ،الگوی نهایی
نظریا ِ

ارائه شد .همچنین این پژوهش در استان گیّلن

انجام شده است که به دلیل برخورداری از طبیعت
غنی ،میراث فرهنگی و تاریخی فراوان ،از قطبهای
گردشگری ایران بهشمار میرود و کسبوکارهای
بومگردی زیادی در آن فعالیت میکنند و ساالنه
بیش از  5میلیون گردشگر را از سراسر کشور جذب
خود میکند.
استان گیّلن از جمله استانهای مرزی کشور
میباشد که در بخش باختری البرز شمالی قرار دارد
و از جنوب شرق با مازندران ،از جنوب با قزوین ،از
غرب با زنجان و اردبیل و از شمال با کشور جمهوری
آذربایجان دارای مرز مشترک است و بخش عمدهای
از مرزهای شمال شرق و شرق آن را نیز سواحل
دریای خزر تشکیل میدهد .گیّلن با وسعت 13952
کیلومتر مربع ./8 ،درصد از مساحت کشور ایران را
تشکیل میدهد و جمعیت آن طبق سرشماری سال
 2.530.696 ،1395نفر است .این استان بر اساس

آخرین تغییرات در تقسیمات کشوری دارای 16

شهرستان 43 ،بخش 109 ،دهستان و  49شهر است
و همچنین در سال  1395دارای  2905آبادی بوده
است.

 2.1صنعت گردشگری و بومگردی
صنعت گردشگری یکی از مهمترین بخشهای
اقتصادی جهان است که در سالهای اخیر رشد
فزایندهای داشته است .در حال حاضر بسیاری از
کشورها منافع اقتصادی و اجتماعی خود را از
گردشگری کسب میکنند و درآمدهای گردشگری را
برای توسعۀ زیرساختهای خود بهکار میبرند
(.)Eccles & Costa, 1996
بررسیها و مطالعات سازمان جهانی گردشگری
نشان میدهد که گردشگری همواره توسعه یافته و
با رشد فزایندهای در حال تبدیل به بزرگترین بخش
اقتصادی در بین تمامی بخشها و صنایع است
بهگونهای که این صنعت این ظرفیت را دارد که طی
سالهای آتی به صنعت شمارهی یک جهان تبدیل
شود (.)UNWTO, 2018, p. 26
بومگردی یکی از گونههای گردشگری است که با
ارائهی جذابیت و ایجاد تمایل در استفاده از فضا و
ویژگیهای محیط روستایی برای گردشگران و
همچنین کارکردی جهت بهبود و ارتقای شاخصهای
اقتصادی،

اجتماعی-فرهنگی

و

زیستمحیطی

منطقهی میزبان ،بسیار مورد توجه است ( Faraji
.)rad and Ehsani, 2010: 66
بومگردی در راستای توسعهی گردشگری پایدار

قرار میگیرد که هدف آن ،بهبود کیفیت زندگی
جامعهی میزبان ،رعایت برابری بین نسلها و درون
یک نسل ،حفظ کیفیت محیط زیست ،حفظ
یکپارچگی و انسجام فرهنگی و همبستگی اجتماعی
بین جوامع و ایجاد امکانات است بهگونهای که
بومگردان بتوانند تجربههای ارزشمندی کسب کنند

 2ادبیات موضوع
در این بخش ،مبانی نظری مرتبط از قبیل
؛گردشگری و بومگردی ،تابآوری کسبوکار،
339

(.)Franklin, 2003
بومگردی بهعنوان یک خرده مجموعه از توسعهی
پایدار نقش دارد و نوعی گردشگری مسئوالنه است
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که همهی اجزای مجموعه را به شکل متوازن در کنار

میشود .ظرفیت تابآوری ارتقادهندهی توانمندی

هم گرد میآورد تا حفاظت از محیطزیست در کنار

سازمان در مواجهه با موقعیتهای خاص و تسریع

توسعهی اقتصادی و اجتماعی ،تحقق یابد ( Salehi,

کنندهی اقدامات تحول آفرین در زمان بروز حوادث

.)2016

غیر منتظره و مهم است و به بقای طوالنی مدت

همچنین بومگردي ابزاری براي تأمین مالی و
ارتقای خدمات اساسی در مناطق روستایی است که

سازمان کمک میکند ( Lengnick-Hall & Beck,
.)2009

توسعه آن ،خدماتی نظیر؛ آب سالم ،بهداشت ،برق
و حمل و نقل را با خود بههمراه دارد .بومگردی در
سالیان اخیر مورد توجه کارآفرینان و برنامهریزان
توسعه قرار گرفته و یکی از مهمترین انواع گردشگری
محسوب میشود (.)Akbaba, 2012, p. 3
تحقیقات نشان میدهد بیشترین ظرفیت
بومگردی در مناطق روستایی قابل شناسایی است.
در سیاستهای توسعهی روستایی از بومگردی
بهعنوان راهحل بهبود معیشت روستائیان یاد
میشود .ایجاد کسبوکار در حوزهی بومگردی نوعی
تنوع درآمدی را برای خانوارهای روستایی بهمنظور
مقابله با فشارهای مالی فراهم میکند و گسترش آن
میتواند فعالیتهای اقتصادی و مشاغل گوناگونی را
در مناطق روستایی به وجود آورد ( & Amini
 .)Hashemi, 2008, p. 97این امر به نوبهی خود،
اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری و مهاجرت از روستا
به شهر را به دنبال داشته و موجب انتقال نیروی کار
مازاد بخش کشاورزی و دامداری به بخش خدمات
میشود (.)Bobochiaris, 2013
پژوهشهای

صورت

گرفته

در

زمینهی

ظرفیتهای گردشگری در بخش بومگردی نشان
میدهد قابلیتهای بومگردی در اشتغالزایی و رشد

بخشهای مختلف اقتصادی از یک طرف وابستگی

بسیار زیادی به راهبردهای حمایتی دولتها دارد و
از طرف دیگر ،مرهون فعالیتهای کارآفرینانه
صاحبان کسبوکارهایی است که در این حوزه
فعالیت دارند (.)Henderson, 2002, p. 48
اما

کسبوکارهای

حوزهی

بومگردی

با

چالشهایی مواجهند که نیازمند ایجاد و توسعهی
ظرفیت میباشند که از آن به ظرفیت تابآوری یاد

 2.2تابآوری کسبوکارها
امروزه تابآوری به مفهومی کلیدی برای موضوعات
مختلف از جمله کسبوکارها تبدیل شده و به معنی
توانایی مقاومت در برابر بحران و آشفتگیها است.
این مفهوم با فعالیتهای راهاندازی و تاسیس،
مدیریت ریسک و بحران ،برنامهریزی کسبوکار و
مدیریت استراتژیک مرتبط است و به کسبوکارها
کمک میکند که در هر شرایطی بتوانند به فعالیت
ادامه دهند (.)Pal, 2013
پژوهشهای حوزهی سازمان بیشتر به مسائلی
مانند عوامل موثر بر موفقیت و عملکرد سازمانها
بهطور کلی میپردازند ولی این عوامل در محیط پویا
و مواجهه با چالش و بحران پرداخته نشده است.
مسئلهای که سازمانها در شرایط آشفتهی امروزی
بهطور جدی با آن مواجهند ،آمادگی برای مقابله با
بحرانها و مشکّلت ناشی از آن و تّلش برای بقاء
است (.)Rey-Martí, et al., 2015
تابآوری سازمانی توانایی تجدیدسازی خود در
طول زمان از راه نوآوری است ( Reinmoeller and
 .)Baardwijk, 2005اینکه چگونه یک سیستم
میتواند آشفتگیهای پیشبینی نشده را شناسایی
و مدیریت کند ( .)Woods, 2015تابآوری سازمانی،
ظرفیت مقاومت و بازیابی از حوادث ،شوکها یا
بّلیایی طبیعی است که میتواند بر یک سازمان یا
یک سیستم ،بهصورت داخلی یا خارجی تاثیر
بگذارند (.)Annarelli & Nonino, 2016: 301
یک سیستم در صورتی تابآور است که بتواند
کارکرد خود را قبل ،حین و یا پس از رویدادها تنظیم
کند و در نتیجه ،عملیات مورد نیاز را هم در شرایط
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مورد انتظار و هم در شرایط غیر منتظره حفظ کند

احترامآمیز ،استفاده از سرمایهی اجتماعی ،و تفکر و

( )De Galizia et. al., 2016: 433یا به جایگاه قبل

عمل به کمک یکدیگر است (Emmons, 2013: 42-

از بحران بازگردد (.)Woods, 2015: 2

.)46

در اینجا ظرفیت تابآوری مطرح است که

همچنین مطالعات تابآوری سازمانی بر اهمیت

ترکیب منحصر به فردی از ویژگیهای شناختی و

شبکهسازی بین سازمانها در شرایط بحرانی تاکید

رفتاری است و ارتقا دهندهی تواناییهای سازمان

دارند و بر این ایده اتفاق نظر دارند که سازمانها

برای درک موقعیت جاری و انجام واکنشی منحصر

بایستی در شرایطی که تغییرات سریع و نابهنگام رخ

به فرد میباشد .این ظرفیت ،تسریع کننده انجام

میدهد و عدم اطمینان وجود دارد ،با یکدیگر تعامل

اقدامات تحول آفرین در زمان بروز حوادث غیر

داشته باشند و متناسب با شرایط ،سازماندهی

منتظره و مهم است که به بقای سازمان در بلندمدت

مجدد انجام دهند تا آمادهی مواجهه با بدترین

کمک میکند (.)Lengnick-Hall & Beck, 2009

شرایط باشند (.)Chewning et al., 2013

انطباقپذیری1

در همین زمینه ،استراتژیهای تابآوری سازمانی

تابآوری با مفاهیمی همچون

( ،)Weeks, 2008رقابتپذیری )Li-Hua, 2007( 2و

مطرح میشوند که شامل عدم وابستگی به یک

ارزش سازمانی )Moor & Moor, 2005( 3مطرح

منبع و تعریف مجموعهاي از راهبردها ( Dahles and

میشود و سازمانهای تابآور با ابعادی چون

 ،)Susilowati, 2015تنوع بخشی به کسبوکار،

ساختارهای مؤثر قدرت ،روابط اجتماعی ،پذیرش

ایجاد بازار متمایز ،همکاري و شبکهسازي ( Steiner

واقعیت ،نگرش مثبت نسبت به تغییر ،تمایز و

 ،)and Cleary, 2014ایجاد ارتباط قویتر با مشتریان

ارتباطات شناحته میشوند ( Luthans, et al.,

و تامین کنندگان ،توسعهی طرفیت پشتیبان ،کنترل

.)2007

کیفیت محصوالت و فرآیندها ،توسعهی بهرهوری و

سازمانهای تابآور بر آن هستند تا عدم
اطمینانها ،چالشها و آسیبها را به حداقل
برسانند و فرصتی ایجاد کنند تا در مقابل شرایط

پاسخگویی به مشتریان ،پیشبینی تقاضا و بهبود
سیستم امنیتی است (.)Chowdhury et al., 2015

متغیر محیطی واکنش مناسب نشان دهند

 2.3کسبوکارهای مناطق مرزی

قابلیتهای پویایی مثل انعطافپذیری بتوانند

منجر به ایجاد شغل ،بهبود نوآوری و بهرهوری در

( )Mendonça & Wallace, 2015و یا بهواسطهی
مزیت رقابتی ایجاد کرده و ظرفیت خود را برای

کسبوکارها ،عامل اصلی رشد اقتصادی هستند که
سطوح مختلف شرکت ،صنعت و جامعه میشود

انطباق با تغییرات افزایش دهند (.)Pal et al., 2014

) .(Reynolds et al, 2005: 228در مناطق مرزی

در پیشینهی پژوهشی در خصوص تابآوری،

همانند سایر مناطق کشور کسبوکارهای اقتصادی

دالیل توانمندسازی سازمان برای ایجاد ظرفیت
تابآوری شامل چابکی ،تغییر و سازگاری ،هماهنگی،
هدف مشترک ،ارزیابی ،ایجاد تعادل بین افقهای
بلندمدت و کوتاهمدت ،ظرفیتسازی ،رهبری،
تعامل ،اشتراکگذاری دانش ،تمایل به بررسی دانش
کنونی و پذیرش دیدگاههای جدید ،روابط و تعامل
Adaptability
Competitiveness

341

مهارتها ،پذیرش فناوری اطّلعات و ارتباطات،

1
2

متعددی فعالیت میکنند که توسط کارآفرینان اداره
میشوند.
همچنین بهواسطهی وجود جغرافیای خاص در
مناطق مرزی ،فرصتهای کارآفرینانه متعددی در
این مناطق وجود دارد که میتوان با شناسایی و
بهرهبرداری آنها توسط ساکنان این مناطق،
Organizational Value
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محرومیت را کاهش داده و گزینههای شغلی

بهکارگیری سرمایهها و مهارتهای بیاستفاده و

مناسبتری را برای آنها فراهم کرد ( Sempa, 2017:

سرگردان افراد شده و به بهبود زندگی افراد منجر

 .)25از جمله آنها میتوان به کشاورزی ،دامپروری،

میشود (.)Khanka, 2003: 31

صنعت ،ترانزیت ،انرژیهای نو ،صنایع دستی،
خدمات فنی ،معدنی و گردشگری اشاره کرد (نگاه
کنید به حسینینیا و زراعتکن.)133-136 :1397 ،

از این رو ،کارآفرینی از جنبههای مختلف
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی برای جامعه
اهمیت دارد .با توجه به اهمیت کارآفرینی در

علیرغم وجود فرصتهای کارآفرینی ،مناطق

توسعهی اقتصادی و اجتماعی کشورها ،تسهیل

مرزی از مسئلهی توسعه نیافتگی رنج میبرند .طبق

شرایط برای انجام فعالیتهای کارآفرینانه در

آمارهای منتشر شده ،میانگین نرخ بیکاری در مناطق

بسیاری از برنامههای توسعه مورد تاکید قرار گرفته

مرزی باالتر از میانگین بیکاری در کل کشور است.

است .همچنین سیاستهایی که از کارآفرینی

همچنین درجه توسعه یافتگی در مناطق مرزی %57

حمایت میکنند در طول زمان پیچیده شده است،

و مناطق مرکزی  %169است .از طرفی نابرابریهای

زیرا دولتها از تسهیل شرایط برای ایجاد بنگاههای

منطقهای میان مناطق مرزی و مرکزی بسیار باال بوده

جدید به سمت حمایت از کسبوکارهای کارآفرینانه

و این نسبت معادل  1.6است .در واقع میتوان گفت

حرکت میکنند (.)Acs et al, 2016: 57

مناطق مرکزی ایران حدود  3برابر بیشتر از مناطق
مرزی توسعهیافتهتر است .در همین راستا ،میزان
نابرابریهای درون منطقهای مناطق مرزی  1.8و
مناطق مرکزی  1.43میباشد که این رقم بیانگر
نابرابری و عدم تجانس استانهای کشور است
(پرنیان و همکاران.)174 :1396 ،
بر اساس نظریات توسعه ،کارآفرینی عّلوه بر
منافع اقتصادی ،به نوآوریهای اجتماعی و پویایی
بخشهای مختلف جامعه منجر میشوند .در مجموع
کارآفرینی باعث توسعهی متوازن منطقهای ،ارتقای
تجارت خارجی ،افزایش منافع و سرمایههای اجتماعی
و کاهش تمرکز اقتصادی در جامعه شده و به توزیع
مجدد ثروت ،درآمد و حتی قدرت بهصورت عادالنه
در جامعه کمک میکند و با تحرک منابع ،موجب

 2.4پیشینهی تحقیق
بررسی پیشینهی پژوهشهای صورت گرفته در
موضوع تحقیق نشان میدهد خّلء نظری فراوانی در
خصوص اهمیت تابآوری کسبوکارها در مناطق
مرزی وجود دارد و تاکنون مطالعهای در این زمینه
انجام نشده است .این در حالی است که مطابق با
نظریات بررسی شده در زمینهی تابآوری و اقتصاد
مناطق مرزی ،اهمیت فعالیتهای اقتصادی در
مناطق مرزی نه تنها جنبهی اقتصادی ،بلکه

جنبههای اجتماعی ،سیاسی و امنیتی فراوانی دارد که
این پژوهش میتواند دیدگاههای جدیدی را در این
زمینه ایجاد کند .در ادامه مهمترین پژوهشهای
صورت گرفته در این حوزه ارائه میشوند.

جدول  1خالصه تحقیقات داخلی و خ ارجی مرتبط با موضوع تحقیق

نویسنده

موضوع تحقیق

کرگان 1و

تابآوری سازمانی در

همکاران
()2019

دانشکدههای کسبوکار

مهمترین یافتهها
نتایج نشان داد که تابوری ،ظرفیت بقای کسبوکار را پس از رویدادهای
ناسازگار و مخرب ،باال برده و ظرفیت سازمان برای تطابق با شرایط و

رویدادها پیش از آنکه این اتفاقات تبدیل به اتفاقات مضر شده یا بتوانند
ضربهای به سازمان ایجاد کنند یا منجر به وقوع بحران شوند ،افزایش

میدهد.

Cregan

1
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لیو و چییر1

آموختههای جهانیسازی،

این پژوهش به روش مرور مبانی نظری و اسناد منتشر شده در این حوزه

()2018

تغییر و تابآوری در

فعالیتهای گردشگری

انجام شد ،بر عواملی نظیر تغییرات اجتماعی ،تابآوری و توسعه

گردشگری تاکید شد .عوامل موثر بر آنها شامل عامل انسانی ،اثرات

کاتیا 2و

همکاران

ارائهی رویکردهایی برای

ارزیابی تابآوری و

.این پژوهش که با استفاده از تحلیل دادههای ثانویه انجام شد،

()2018

کاربردهای آن در

را مفهومسازی کردند .در نهایت یک رویکرد کاربردی برای استفاده در

ظهوری و

ارائهی رویکردی

نتایج این پژوهش که با روش مرور نظاممند ادبیات انجام شده ،نشان

کسبوکارها

مقدم ()2018

سیستماتیک برای

آشوک 3و

توسعهی اکوتوریسم در

تابآوری کسبوکارها

اجتماعی ،سازمانهای بخش عمومی ،نوآوری و اقتصاد گردشگر است.

چارچوبهای نظری این حوزه را بررسی کرده ،شاخصها و خصوصیات آنها
کسبوکارهای کوچک خردهفروشی ارائه شد.

میدهد تابآوری کسبوکارها منجر به توسعه پایدار و مقاومسازی

سیستمها شده و توانایی آنها را برای جذب تغییرات و آشوبها حفظ کرده
و باعث حفاظت و نگهداری از روابط موجود میان عناصر سیستم میشود.

همکاران
()2017

چارچوب ارزیابی پایداری

این پژوهش با استفاده از روش دلفی با هدف شناسایی عوامل موثر بر

گسترش اکوتوریسم پایدار در منطقهی مورد مطالعه انجام شد و در

نهایت منجر به تدوین  58شاخص شد و چارچوبی برای اکوتوریسم پایدار
ارائه شد.

آدیا 4و

رابطهی کارآفرینی و

نتایج نشان میدهد گردشگری بر افزایش قابلیتهای کارآفرینان اثرگذار

همکاران

توسعهی کسبوکارهای

بوده و باعث هوشیاری و رفاه کارآفرین میشود و با آموختن مهارتهای

گابریل

تاثیر گردشگری بر اقتصاد

نتایج این پژوهش نشان داد که گردشگری عامل توسعهی اقتصاد

رییسی و

عوامل رشد کارآفرینی در

این پژوهش به روش توصیفی– تحلیلی انجام شد و نتایج نشان میدهد

همکاران

ناحیهی مرزی شهرستان

عوامل اجتماعی-فرهنگی ،زیرساختی ،فردی و اقتصادی بهترتیب بر رشد

دهدشتی و

بررسی اثر جو خّلق و

یافتهها نشان میدهد که جو ا خّلق بر قابلیتهای نوآوری و تابآوری

()1398

تابآوری سازمانی

یک متغیر پیشبین ،بر تابآوری سازمان تأثیر مثبت معنادار دارد.

ورمزیاری و

تحلیل تابآوري

کسبوکارهاي روستایی در

مشتری ،موفقیتطلبی ،حمایت خانوار ،برنامهریزی راهبردی و حمایت

()1396

شهرستان ملکان

دولت ،در مجموع  69درصد واریانس سازه تابآوری کسبوکارهای

طیبنیا

نقش کارآفرینی در

نتایج این پژوهش که به روش توصیفی و مطالعه میدانی انجام شد نشان

()2016

()2015

کوچک گردشگری

روستایی

مدیریتی ،ارتباطی ،مالی و...؛ کسبوکارهای گردشگری توسعه مییابند.

روستایی و جایگزینی برای وابستگی به کشاورزی است که هم

فرصتهایی را برای اشتغال ایجاد میکند و هم محیط را برای جوانان
روستا جذاب میکند.

()1398
اصّلنی

ایمانی

()1396

سرباز

مدیریت دانش بر

کارآفرینی در این منطقه موثرند.

سازمانی اثر مثبت معنادار دارد .همچنین قابلیتهای نوآوری نیز بهعنوان

نتایج تحلیل عاملی نشانداد عوامل توان تطابق و آیندهنگری ،تعامل با

روستایی را تبیین میکنند.

توسعهی نواحی مرزی

میدهد ایجاد اشتغال ،منجر به افزایش درآمد مردم و توسعه پایدار

شهرستان مریوان

روستایی در این ناحیه میشود.

1

Lew and Cheer
Kativhu
3 Ashok
4 Adiyia
2
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فتایی و

تبیین ظرفیت اجتماعی

این پژوهش به روش نظریهپردازی داده بنیاد انجام شد .نتایج نشان

همکاران

پذیرش گردشگر در در

میدهد که جامعه بومی بهدلیل نیاز به گردشگری و داشتن ذهنیت

موسوی و

شاخصهای امنیت پایدار

این پژوهش با استفاده از روشهای توصیفی و میدانی انجام شد .نتایج

همکاران

در مناطق مرزی استان

نشان میدهد مولفههای امنیت اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی ،سیاسی و

سجاسی و

توسعهی کارآفرینی

اکوتوریسم در مناطق

عامل بسترها و شرایط محیطی ،سیاستها و رویههای قانونی و

()1393

روستایی استان تهران

ویژگیهای کارآفرینانه بر توسعهی کارآفرینی اکوتوریسم موثر است.

()1396

روستای مصر

اقتصادی ،به کارآفرینی در گردشگری روی آورده و مشارکت فعال دارد و

برای حفظ منابع طبیعی ،با گردشگران تبادالت اجتماعی نسبتا مطلوبی
دارند.

()1396

همکاران

خراسان رضوی

نظامی بهترتیب بیشترین نقش را در شکلگیری امنیت پایدار در مناطق
مرزی دارا هستند.

نتایج این پژوهش که با روش کمای-پیمایشی انجام شد نشان میدهد سه

 3روش شناسی تحقیق
پژوهش حاضر از لحاظ هدف بنیادی ،از نظر ماهیت
اکتشافی و از نظر روش گردآوری دادهها ،از نوع
روش کیفی است که از روش داده بنیاد برای طراحی
الگوی تابآوری استراتژیک کسبوکارهای بومگردی
فعال در مناطق مرزی استفاده شده است .قلمرو
مکانی این پژوهش ،استان گیّلن است که قطب
بومگردی کشور بوده و از جمله استانهای مرزی
کشور میباشد.

بومگردی در استان گیّلن انجام شد که به روش
هدفمند نمونهگیری شدند .انتخاب این افراد بر
مبنای تخصص و خبرگی آنها بوده که دارای مدرك
تحصیلی مرتبط با تجربه حداقل  5سال سابقهی کار
اجرایی مرتبط باشند و یا در خصوص موضوع تحقیق
حاضر دارای مقاالت ،فعالیتهای پژوهشی و یا
سابقه اجرایی باشند (جدول  .)2زمان انجام
مصاحبهها بین  45الی  60دقیقه بود و با انجام اين
تعداد مصاحبه ،تشخيص محقق اين بود که
اطّلعات گردآوري شده به حد اشباع رسيده و نيازي

جمعآوری دادهها با استفاده از مصاحبههای نیمه

به انجام مصاحبه بيشتر نيست.

ساختاریافته با  18نفر از خبرگان و مطلعان کلیدی

جدول  2خبرگان مشارکت کننده در این پژوهش

شاخص خبرگی

تعداد

کارآفرین بخش بوم گردی

 8نفر

رئیس و معاون میراث فرهنگی استان گیّلن

 2نفر

رئیس و معاون شورای شهر (دارای بوم گردی) و رئیس کمیسیون گردشگری

 3نفر

رئیس و معاون انجمن یوم گردی استان

 2نفر

اساتید حوزه بوم گردی و کارآفرینی

 3نفر
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در تحلیل دادهها ،از روش سیستماتیک
استراوس و کوربین )1998( 1استفاده شد و رویکرد
نظاممند مدلسازی در سه گام اصلی ک ُدگذاری باز،
محوری و انتخابی انجام شد .پس از انجام
مصاحبهها و ادغام مفاهیم مشترک ،به وسیلهی
روششناسی که در تحقیق داده بنیاد مطرح است،
مقولهها در شش دسته شرایط عل ای ،زمینهای ،پدیده
محوری ،شرایط مداخلهگر ،راهبردها و پیامدها
تحلیل شده و درنهایت الگوی پارادایمی طراحی شد.
برای حصول اطمینان از روایی پژوهش ،اقداماتی
نظیر تطبیق توسط مشارکتکنندگان ،بررسی همکار
و مشارکتی بودن پژوهش استفاده شد .برای تعیین
پایایی ،نتایج توسط متخصصان مرتبط با موضوع
پژوهش در دو حوزهی گردشگری و کارآفرینی مورد
ارزیابی قرار گرفت و با انجام اصّلحات الزم ،الگوی
تابآوری استراتژیک کسبوکارهای بومگردی فعال
در مناطق مرزی طراحی شد.

 4تجزیه و تحلیل
برای تحلیل دادههای حاصل از مصاحبه با خبرگان
ابتدا متن مصاحبههای انجام شده با خبرگان به
صورت یک سند درآمد و ک ُدگذاری و استخراج
مفاهیم (مقولهها) انجام شد .کدگذاري باز ،بخش
اول تحليل است که به نامگذاري ،مفهومسازی و
مقولهبندی پديده از راه تجزيه و تحليل دقيق
دادههای متنی میپردازد .در این گام  417کد (مقوله
اولیه) شناسایی شد.
کدگذاري محوری ،بخش دوم تحليل است که
کدهای مستخرج از مرحلهی ک ُدگذاری اولیه ،پاالیش
شده و جهت تشکیل خانواده کدها (ک ُدگذاری
محوری) از یکدیگر تفکیک شدند .هدف از انجام این
بخش ،دستهبندی کدهایی است که متعلق به یک
مفهوم هستند .انجام این گام منجر به شناسایی 90
کد محوری شد .نمونهای از کدهای محوری مستخرج
از مصاحبهها در جدول  1ارائه شده است.

جدول  3نمونه ای از دسته بندی و کدگذار ی کدهای باز به کدهای محوری

کدهای باز

کدهای محوری

داشتن روابط عمومی باال

روابط عمومی

تقویت شبکههای اجتماعی با کمک روابط عمومی
بهره گیری از بازخورد مشتریان
ایجاد نشاط و هیجان در مشتری

نیازسنجی مشتری

تامین نیاز مشتری
توجه به نیاز مشتری و هماهنگی با آن
ارائه محصوالت متناسب با نیاز مشتری
مشتری مداری

تمرکز بر مشتری
ارتباط مستمر با مشتری
شناسایی و دقت در نیازهای مهمانان
حفظ و ماندگاری بوم گرد و تقویت آن

منبع :محاسبات تحقیق حاضر

Strauss and Corbin
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کدگذاری گزینشی گام پایانی تحلیل کیفی است

کدهای متمرکز در قالب یک شبکه بیان میشود .در

که در آن مقوالت و مفاهیم ،فرمولبندی شده و

این مرحله به کمک پارادایم ک ُدگذاری و به کمک

روابط میان آنها ترسیم میشود .فرایند ک ُدگذاری که

آنچه از مطالعهی پژوهشهای پیشین و تفسیر

از دادهها آغاز شده و در طی فرایند انتزاع به تدوین

نتایج گفتگو با خبرگان بهدست آمده ،بهصورتبندی

نظریه منتهی میشود .در این مرحله ارتباط میان

مدل پژوهش پرداخته شد.

جدول  4نمونه ای از دسته بندی و کدگذاری کدهای محوری به کدهای گزینشی

کدهای باز

کدهای محوری

برندسازی

بازاریابی و مدیریت بازار

دیجیتال مارکتینگ
مهارتهای بازاریابی
اتحاد استراتژیک با همکاران و رقبا
حفظ بازار فعلی و تمرکز بر مشتریان ثابت
توسعهی زیرساختهای فناوری

توسعهی زیرساختهای عمومی و فناوری

استفاده از ظرفیتهای فناوری
توسعهی زیرساختهای عمومی
حمایتهای مالی ،اداری ،سیاسی ،قانونی

حمایتهای قانونی
ثبات سیاسی و قوانین مرجع
حمایت اداری و دولتی
حمایت مالی

منبع :محاسبات تحقیق حاضر

با توجه به نتایج حاصل شده و تحلیلهای صورت
گرفته ،الگوی تابآوری استراتژیک کسبوکارهای

بومگردی فعال در مناطق مرزی به شرح زیر طراحی
میشود.
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شرایط مداخله ای :جو خالق و نوآور و فرهنگ کارآفرینی مناطق مرزی ،مشتریمداری ،همکاری
کارآفرینان و ساکنین مناطق مرزی ،هماهنگی با ذینفعان ،تبادل اجتماعی جامعه محلی
پیامدها:
ایجاد امنیت در مناطق مرزی به واسطهی
توسعهی پایدار و پویایی در اقتصاد
پایداری ،مقاوم سازی و انعطاف پذیری
کسبوکارهای مناطق مرزی
بهره برداری از فرصتهای بومگردی در
مناطق مرزی
رفاه اجتماعی و شکوفایی اقتصاد محلی
ماندگاری افراد و ایجاد امنیت بهواسطه
فعالیت کسبوکارها در مناطق مرزی

راهبردها:

شرایط علّی:

ایجاد شبکههای مجازی برای معرفی
کسبوکارهای مناطق مرزی
بازاریابی و برندسازی کسبوکارهای مرزی
بهسازی مهارتهای فردی و مدیریتی فعاالن
اقتصادی نقاط مرزی
بازسازی مدل کسبوکار و خلق مزیت رقابتی
مدیریت دانش و آموزش مردم محلی

پدیده (مقوله) محوری:
تابآوری استراتژیک
کسبوکارهای بومگردی
کارآفرینی در مناطق
مرزی

ذهنیت کارآفرینانه (هوشیاری
کارآفرینانه ،کشف و خلق
فرصتهای مناطق مرزی)
گرایش و رهبری کارآفرینانه،
ویژگیهای کارآفرینانه،
چشم انداز استراتژیک صاحبان
کسبوکار در مناطق مرزی

شرایط زمینه ای :بهبود محیط کالن اقتصادی در مناطق مرزی ،حمایت (مالی ،اداری ،سیاسی ،قانونی) از کارآفرینان بومی ،توسعه
زیرساختهای عمومی و فناورانه در نقاط مرزی ،ارتقاء عوامل نهادی (دولت ،بخش عمومی و بازار) ،حفظ زمینهها و جاذبههای موجود
نمودار  1الگوی تاب آوری استراتژیک کسب وکارهای بوم گردی فعال در مناطق مرزی

منبع :نگارندگان

 5بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهاي کیفی میباشد که
در آن با استفاده از روش نظریه داده بنیاد به ارائهی
الگوی تابآوری استراتژیک کسبوکارهای بومگردی
فعال در مناطق مرزی پرداخته شده است .قلمرو
مکانی این تحقیق ،استان گیّلن بود که در مرحلهی
اول با بهرهگیری از مرور نظاممند مبانی نظری و
پیشینهی تحقیق ،مفاهیم و تمهای اولیه مرتبط با
موضوع استخراج شد و در گام بعد ،مصاحبههای
عمیق و نظرخواهی از  18نفر از خبرگان موضوع انجام
شده و با استفاده از روش تحلیل محتوا ،مصاحبهها
تحلیل شده و الگوی نهایی بر اساس روش
سیستماتیک دادهبنیاد در سه گام اصلی کدگذاری
باز ،محوری و انتخابی بهدست آمد.
در ادامه فرآیند پژوهش ،اعتبارپذیری و
اعتمادپذیری یافتههای تحقیق مورد بررسی قرار
گرفت .نتایج این فرآیند و خروجیهای حاصل شده
مجددا توسط مطلعان کلیدی و خبرگان مورد بررسی
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قرار گرفت و پژوهشگر براساس فهم خود از پدیده
محوری مدل پارادایمی کدگذاری ،ادبیات نظری
موجود و مصاحبههای مجدد با آزمودنیهای پژوهش
و دریافت نظرهای اصّلحی متخصصان امر و
استادان دانشگاه؛ با انجام اصّلحات و تعدیلهایی،
الگوی تابآوری استراتژیک کسبوکارهای بومگردی
فعال در مناطق مرزی طراحی شد (شکل .)1
شرایط عل ای شناسایی شده در این پژوهش شامل
ذهنیت

کارآفرینانه

(هوشیاری

کارآفرینانه

و

شناسایی ،کشف و خلق فرصتها در مناطق مرزی)،
گرایش و رهبری کارآفرینانه و چشم انداز استراتژیک
کارآفرینانه صاحبان کسبوکار در مناطق مرزی
است .در زمینهی هوشیاری کارآفرینانه و شناسایی،
کشف و خلق فرصتها ،فروهرفر و همکاران ()2018
و داس ( )2000بر تفکر و و عمل مبتنی بر فرصت،
خلق ،توسعه ،عینیت بخشی و تجدید ارزشها ،کنوی
داتو-روی و همکاران )2016( ،بر کشف و خلق فرصت
و به دنبال آن راهاندازی و بهرهگیری از فرصتها،
آلیاگا و هیبرچ )2018( ،بر تمایل به ریسک کردن و
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دریافت پاداش در فرصتشناسی ،راچ و فرس

سامسون ( ،)2001آکمان و ییلماز ( ،)2008هیت و

( )2007بر خطرپذیری ،جدید بودن و عدم قطعیت،

دیگران ( )2001و آیرلند ( )2003تاکید شده است .در

همچنین داس ( )2000بر تمایل به کار گروهی،

این تحقیقات ابعاد کارآفرینی استراتژیک شامل

خطرپذیری ،ایجاد ،هدایت ،اجرا ،پیگیری ایده

ذهنیت کارآفرینانه ،فرهنگ کارآفرینانه ،رهبری

نوآوری ،حداکثرسازی ارزش تاکید داشتهاند.

کارآفرینانه ،نوآوری ،شبکهسازی ،تجدید استراتژیک،

از طرفی در خصوص گرایش کارآفرینانه ،کروگر
( ،)2007کووین و همکاران ( )2019ژیلنیک و همکاران

بازسازی سازمانی و مدل کسبوکار یادگیری
سازمانی بوده است.

( ،)2018کوراتکو و همکاران ( ،)2017واتسن و همکاران

در خصوص اهمیت وجود مدل کسبوکار در

( )2017و مک کنی و همکاران ( )2018گرایش

مطالعات الهتی و همکاران ،)2018( ،آفوا و تاچی

کارآفرینانه را نوآوری محصول و فنی گسترده ،گرایش

( ،)2003ونکاترامن و هندرسون ( ،)1998لمبرت

قوی

( )2008و شافر و همکاران ( )2005مورد توجه بوده

ریسکپذیری به وسیلهی مدیریت دانستهاند که در

است .کارآفرینی مبتنی بر فناوری و استفاده از

این پژوهش نیز به همین نتایج دست یافتیم .در

قابلیتهای فناورانه در توسعهی کسبوکارها در

زمینهی ویژگیهای کارآفرینانه ،یونس و همکاران

مطالعات برگمان و همکاران ( ،)2004یتی (،)2009

( )2018استقّلل ،نوآوری ،پیشگامی ،ریسکپذیری و

درف و بیرز ( ،)2005پنگ و ژانگ ( ،)2008بّلنکو

رقابت تهاجمی ،ویجنگاردن و همکاران (،)2016

( )2007نیز تاکید شده است.

به

رقابت

تهاجمی

داشتن

و

گرایش

یوسای و همکاران ( ،)2018دراکر ،)2014( ،بسانت و
تید ( ،)2007دس و المپکین )2005( ،و هاگز و مورگان،
( )2007بر نوآوری تاکید داشتهاند .استقّللطلبی از
دیگر ویژگیهای کارآفرینان است که در تحقیقات
المپکین و دس ( ،)1996دس و المپکین (،)2005
اندرسون ،)2000( ،سرتو و همکاران ( ،)2009بروک
( )2003و  ...به آن تاکید شده است .همچنین ویژگی
ریسک پذیری در تحقیقات دریحمان و نیکوال
( ،)2013لندس و همکاران ( ،)2010چنگ و همکاران
( )2018مورد تاکید بوده است .پیشگامی و رقابت
تهاجمی نیز در مطالعات دس و المپکین (،)2001
کریزر و همکاران ( ،)2002هاگز و مورگان (،)2006
المپکین و دس ( )2001مورد توجه بوده است.
در تحقیقات پیشین ،نگرش مثبت ،تجربهی
زندگی و تمایل به تغییر از ویژگیهای فردي موثر بر
تابآوري مالکان کسبوکارها شناسایی شده است.
از جمله در پژوهش شوارتز و مک ویلیامز ( )2009که
در این تحقیق نیز از جمله عوامل عل ای موثر بر این
امر شناسایی شده است .در زمینهی چشم انداز
استراتژیک کارآفرینانه نیز در تحقیقات بون (،)2005
تامایو و همکاران ( ،)2010مورای ( ،)1984الوسون و

شرایط مداخلهای شامل جو خّلق و نوآور و
فرهنگ کارآفرینی مناطق مرزی ،مشتریمداری و
شبکهسازی بین کارآفرینان و ساکنان مناطق مرزی،
ارتباطات و هماهنگیهای درون سازمانی و ذینفعان،
تبادل اجتماعی جامعه محلی است .در زمینهی جو
خّلق و نوآوری ،ناجاجونسکا و کوپرا ( ،)2014پال و
همکاران ( )2014بر تغییر قواعد ،نوآوری ،بهبود
عملکرد ،رقابت پذیری ،تّلش برای بقا ،لوتانز و
همکاران ( )2007بر پویاییهای ساختاری و رویهای و
ایجاد ظرفیت برای مقابله با چالشها ،ویکز ()2008
بر انطباقپذیری ،لی هو ( )2007بر رقابتپذیری ،مور
و مور ( )2007بر ارزش سازمانی ،همل و ولیکانگاز

( )2003بر استفاده از نوآوریهای فناورانه در ایجاد
پویایی

و

انعطافپذیری

کسبوکارها

تاکید

داشتهاند.
هارتلی و همکاران ( )2013بر ایجاد فرهنگ
کارآفرینی در یک سازمان ،ایمونز ( )2013بر
توانمندسازی ،چابکی ،تغییر و سازگاری ،هماهنگی و
هدف مشترک ،استینر و کّلری ( )2014بر پشتیبانی
کسبوکار موجود و همکاري و شبکه سازي ،اشتاینر
و کلیري ( )2014بر همکاري و شبکهسازي ،وانک و اَپ
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( )2013بر روابط و هماهنگیهای درون سازمانی و

راهبردهای این پژوهش شامل ایجاد شبکههای

سله ( )2004بر بهبود پویاییهای
گروههای ذینفع ،د ِ ِ

اجتماعی مجازی جهت معرفی کسبوکارهای مناطق

نوآوری (تّلش شرکتها برای تطبیق رویکردهای

مرزی ،حمایتهای مالی ،اداری ،سیاسی ،قانونی،

پیشرو بهسمت نوآوری ،خصوصا از فناوریهای

تبلیغاتی ،بازاریابی و برندسازی کسبوکارهای

تاکید

مناطق مرزی ،بهسازی مهارتهای فردی و مدیریتی

ساده

بهسمت

هوشمندی

اقتصادی)

فعاالن اقتصادی نقاط مرزی ،بازسازی مدل

داشتهاند.
شرایط زمینهای این تحقیق شامل توسعهی
زیرساختهای عمومی و فناورانه در نقاط مرزی،
بهبود محیط کّلن اقتصادی و اجتماعی ،ارتقاء عوامل
نهادی (دولت ،بخش عمومی و بازار) ،زمینهها و
جاذبههای موجود در محیط و منحصربهفرد بودن
آنها شناسایی شده است .این موارد در تحقیقات لیو
و چییر ( )2018با تاکید بر تغییرات اجتماعی ،کاتیا و
همکاران ( )2018با تاکید بر بهبود فضای فعالیت
کسبوکارها ،پیج و همکاران ( )2017با تاکید بر نقش
دولت و نهادهای بخش عمومی برای توسعهی
کسبوکارهای

کوچک

و

متوسط

گردشگری،

توسعهی فرصتهای کارآفرینی در نواحی ساحلی،

کسبوکار ،برنامهریزی استراتژیک سرمایهی انسانی
و خلق مزیت رقابتی پایدار (رقابتپذیری) برای
کسبوکارهای مناطق مرزی و مدیریت دانش و
آموزش مردم محلی است .پویایی در محیطهای
کسبوکار ،شدت رقابت ،جهانی سازی ،ادغامها،
ترکیبها و نوآوریهای فناورانه ،درك به موقع
چالشها و پاسخ صحیح به این تغییرات در
تحقیقات او دانل ( ،)2016آمادهسازی برای مقابله با
بحرانها و تّلش برای بقا در پژوهش ری-مریت و
همکاران ( ،)2015شناسایی مخاطرات و برنامهریزی
برای آنها در پژوهش میتون و همکاران ( )2012اشاره
شده است.
همچنین همل و ویلکانگاس ( )2005بر استفاده

تعامل فزاینده بین رفاه و بهداشت عمومی بوده
است .همچنین ناجاجونسکا و کوپرا ( )2014عوامل

از

محیطی را بر توسعهی گردشگری موثر دانسته و از
نظر وانک و اَپ ( )2013محیط کّلن اقتصادی –

انعطافپذیری کسبوکارها و توانایی ایجاد مدل
کسبوکار و استراتژیهای مقاوم هنگام وقوع

اجتماعی و عوامل نهادی در این زمینه موثرند .ردفورد

رویدادهای

استراتژیک

( ،)2012لونان ( ،)2011دسله ( )2004و  ...نیز بر

کسبوکار ،روجیو ( )2011بر بقاء و توسعهی

زیرساختها تاکید زیادی داشتهاند.

کسبوکارهای فعال در محیط آشفته وابسته به

پدیده (مقوله) محوری این پژوهش شامل
تابآوری استراتژیک کسبوکارهای اقتصادی در
مناطق مرزی با تاکید بر بومگردی در زمینهی

تابآوری استراتژیک در تحقیقات هیتون و همکاران

نوآوریهای

فناورانه

ناگهانی

و

در

ایجاد

تابآوری

پویایی

و

ظرفیت تابآوري ،واتخاذ شیوهی مدیریت نوآورانه
براي مقابله با چالشهاي اجتناب ناپذیر تاکید
داشتهاند.
کنوی داتو-روی و همکاران ( )2016بر کشف و خلق

( ،)2012همل و ویلکانگاس ( ،)2003بون (،)2005

فرصت و به دنبال آن راهاندازی و بهرهگیری از

تامایو و همکاران ( ،)2010مورای ( ،)1984الوسون و

فرصتها ،داس ( )2000بر تمایل به کار گروهی،

سامسون ( ،)2001آکمان و ییلماز ( ،)2008هیت و

خطرپذیری ،ایجاد ،هدایت ،اجرا ،پیگیری ایده

دیگران ( )2001و آیرلند ( )2003تاکید شده است .در

نوآوری ،حداکثرسازی ارزش ،اسلدزیک ( )2013بر

حوزهی بومگردی در راستای توسعۀ پایدار گردشگری،

راهبرد نوآوري يا ايجاد تركيبهای تازه از مواد،

فرانکلین ( ،)2003ته و کاباندان ( ،)2007هندرسون

هارتلی و همکاران ( )2013بر ایجاد فرهنگ کارآفرینی

( )2002و  ...مورد توجه بوده است.

در یک سازمان ،دالز و سوسیلواتی ( )2015بر عدم
وابستگی معیشت به یک منبع و تعریف مجموعه
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اي از راهبردهاي معیشتی براي بهبود تابآوري به

حفاظت از محیط زیست انسانی و طبیعی ،امینی و

هنگام بحرانهای اقتصادي تاکید دارند.

هاشمی ( )2008بر تنوع درآمدی خانوارهای روستایی

چادوری و همکاران ( )2015نیز بر ایجاد ارتباط با
خریداران و تامین کنندگان ،طرفیت پشتیبان ،کنترل
کیفیت ،توسعهی بهره وری و مهارت ها ،پذیرش
فناوری اطّلعات و ارتباطات ،پاسخگویی به
مشتریان ،پیش بینی تقاضا و بهبود سیستم امنیتی،
فرجی و احسانی ( )2010بر بهبود و ارتقای
شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و زیست
محیطی منطقه میزبان تاکید داشتهاند.
پیامدها نیز شامل پایداری ،مقاوم سازی و
انعطاف پذیری کسبوکارهای مناطق مرزی ،بهره
برداری از فرصتهای کسبوکار در مناطق مرزی،
ایجاد امنیت در مناطق مرزی به واسطهی توسعهی
پایدار (فرهنگی-اجتماعی ،اقتصادی و زیست

و توسعهی فعالیتهای اقتصادی و مشاغل گوناگون
در مناطق روستایی ،بوبوچیاریس ( )2013بر
اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری و مهاجرت از روستا
به شهر ،گابریل ( )2015بر توسعهی اقتصاد
روستایی ،جایگزینی برای وابستگی به کشاورزی و
ایجاد محیط جذاب برای جوانان روستایی توجه
کردهاند.
با توجه به نتایجی که از الگوی طراحی شده و
روششناسی انجام شده بهدست آمده است،
پیشنهادهایی معطوف به بهبود عملکرد و وضعیت
تابآوری استراتژیک کسبوکارهای بومگردی فعال
در مناطق مرزی ارائه میشود:
-

برندسازی و توجه به شبکههای اجتماعی

محیطی) ،اشتغال زایی ،رفاه اجتماعی و شکوفایی

مبتنی بر فناوری (مجازی) و نوآوریهای

اقتصاد محلی و جذابیت روستا برای ساکنان و

فناورانه در کسبوکارهای مناطق مرزی در

مهاجرت معکوس به مناطق مرزی میباشد.

ارتباط با مشتریان ،تامین کننذگان و سایر
ذینفعان؛

در این زمینه ،روجیو ( )2011و همل و ویل کانگاز
( )2003بر ارتقای تابآوری سازمانها ،اکسل و کاستا

-

وابستگی

عدم

صاحبان

معیشت

( )1996بر منافع اقتصادی و اجتماعی گردشگری و

کسبوکارهای مناطق مرزی به یک منبع و

استفاده درآمدهای گردشگری ،آنوپ و همکاران

تعریف مجموعه اي از راهبردهاي معیشتی

( )2015بر حفاظت از زیست بوم که سبب پایداری

براي بهبود تابآوري به هنگام بحرانهای

کیفیت زندگی مردم منطقه ،آموزش و مشارکت

اقتصادي؛

گردشگر در فعالیتهای سودآور اقتصادی مردم
محلی میشود ،فرانکلین ( )2003بر توسعهی پایدار

-

و بهسازی مهارتهای فردی و مدیریتی

گردشگری ،بهبود کیفیت زندگی جامعهی میزبان،
رعایت برابری بین دو نسل و درون یک نسل ،حفظ
کیفیت محیط زیست از طریق حفظ سیستم

فعاالن بومگردی مناطق مرزی؛
-

و

و همبستگی اجتماعی بین جوامع و ایجاد تسهیّلت

بهبود کیفیت زندگی میزبان و مهمان (گردشگر)،

خلق

مزیت

رقابتی

پایدار

در

کسبوکارهای مناطق مرزی ؛

و امکانات تاکید دارند.
اقتصادی و حفاظت محیطی ،صالحی ( )2016بر

بازسازی

مدل

کسبوکار،

کشف

فرصتهای کارآفرینانه در حوزهی بومگردی

زیست محیطی ،حفظ یکپارچگی و انسجام فرهنگی
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استراتژیک کسبوکارهای مناطق مرزی.
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