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مدلسازی الگوی تابآوری کسب وکارهای بومگردی در مناطق روستایی استان گیالن
انوشیروان ظهیری؛ دکتری کارآفرینی ،مدرس و محقق کارآفرینی ،مدیر شتاب دهنده کسبوکار امید خلّاق.
هادی ثنائیپور*؛ استادیار گروه مدیریت ،دانشکده علوم انسانی آزادشهر ،دانشگاه گنبد کاووس ،گرگان ،ایران.
عبدالغنی رستگار؛ استادیار گروه مدیریت ،دانشکده علوم انسانی آزادشهر ،دانشگاه گنبد کاووس ،گرگان ،ایران.
دریافت مقاله1398/08/29 :

پذیرش نهایی1400/02/14 :

یکی از مهمترین انواع بخش های صنعت گردشگری ،گردشگری در حوزه بومگردی است .این بخش همواره
مورد توجه سیاستگذاران و برنامهریزان توسعه روستایی بوده است چراکه در استفاده از فضا و ویژگیهای
محیط روستایی برای گردشگران جذابیت ایجاد کرده و همچنین به بهبود و ارتقاء شاخصهای اقتصادی،
اجتماعی-فرهنگی و زیستمحیطی مناطق روستایی منجر میشود .فعالیت کسبوکارهای این حوزه همواره
دستخوش تغییر و تحوالت عمدهای بوده است و در شرایط پیچیده و پویای اقتصادی ،صاحبان کسبوکارهای
بومگردی بایستی برای شناسایی مخاطرات این صنعت آماده شده و ظرفیت تابآوری خود را ارتقا دهند .بر این
اساس ،هدف از انجام این پژوهش ،مدلسازی الگوی تابآوری کسبوکارهای بومگردی در مناطق روستایی
استان گیالن میباشد که با روش دادهبنیاد انجام شده است .جامعه آماری این پژوهش متشکل از خبرگان
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چکیده

تجربی و دانشگاهی میباشند که با روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شده و فرآیند جمعآوری دادهها با
استفاده از مصاحبههای عمیق انجام شد .سپس مفاهیم استخراج شده در سه گام کدگذاری باز ،محوری و
انتخابی تحلیل شده و در نهایت با استخراج ،تلفیق و ترکیب مفاهیم و دستهبندی آنها ،مدلسازی الگوی
عوامل زمینهای ،عوامل مداخلهگر ،راهبردها و پیامدها انجام شد .در انتها نیز پیشنهادهایی متناظر با نتایج
پژوهش ارائه شد.
واژگان کلیدی :کسب و کار روستایی ،اقتصاد محلی ،بومگردی ،تابآوری ،گیالن.

Sanaeepour@gonbad.ac.ir
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تابآوری کسبوکارهای بومگردی در مناطق روستایی استان گیالن در قالب عوامل علّی ،پدیده محوری،
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فضای فعالیت کسبوکارها با سرعتی سرسام آور در حال تغییر است و کسبوکارها برای بقا در این
گردونه باید خود را با دگرگونیها تطبیق دهند .پویایی در محیطهای کسبوکار به دلیل بروز عواملی
چون رشد یا سقوط اقتصادی ،فزونی و شدت رقابت ،جهانیسازی ،ادغامها ،ترکیبها و نوآوریهای
تکنولوژیکی بهوجود میآید و فعاالن اقتصادی به حدی با چالشها مواجهند که برای مطابقت و حفظ
حیات خود مجبورند تا بهطور مداوم خودشان را تغییر بدهند ( .)O’Donnell, 2016در این شرایط فعاالن
اقتصادی نیاز دارند عملکرد خویش را بهبود بخشند تا به تعالی دست یابند چراکه رقابت و تالش برای بقا
در دنیای پرشتاب امروز بیش از پیش مشکل گردیده است (.)Pal, et al., 2014
از جمله مهمترین این موارد میتوان به آمادهسازی فعاالن اقتصادی برای مقابله با بحرانها و تالش
برای بقا اشاره کرد ) .(Rey-Martí, et al., 2015بنابراین ضروری است که فعاالن اقتصادی برای شناسایی
مخاطرات آماده شده و برنامهریزی انجام دهند ( .)Hatton, et al 2012بهبیان دیگر کسبوکارها بایستی
تابآوری خود را ارتقا دهند ) .(Hamel and Välikangas, 2003توسعه تابآوری کسبوکارها شامل
برنامهریزی برای مواجهه با مخاطرات است و قابلیتهایی به کسبوکارها میدهند که میتوانند با وجود
شرایط نامطلوب به حیات خود ادامه داده و رشد کنند (.)Hatton et al.2012
پژوهشهای صورتگرفته در زمینه فرصتها و ظرفیتهای گردشگری با رویکرد بومگردی نشان می-
دهد قابلیتهای بومگردی در اشتغالزایی و رشد بخشهای مختلف اقتصادی هم وابستگی زیادی به
راهبردهای حمایتی دولتها دارد و هم مرهون فعالیتهای کارآفرینانه صاحبان کسبوکارهایی است که
در این حوزه فعالیت دارند ( .)Henderson, 2002: 48تابآوری کسبوکار ،توانایی ایجاد مدل کسبوکار
و استراتژیهای مقاوم هنگام وقوع رویدادهای ناگهانی است که اصطالحاً تابآوری استراتژیک نامیده
میشود ( .)Hamel and Välikangas, 2003تابآوری کسبوکار بهمثابه پویاییهای ساختاری و رویهای
است که باعث میشود کسبوکارها ظرفیت الزم برای مقابله با چالشها را داشته باشند ( Luthans et al.
 .)2007بقاء و توسعۀ کسبوکارهای فعال در محیط آشفتۀ امروزی ،تا حد زیادی به ظرفیت تابآوری
آنها بستگی دارد (.)Roggio, 2011
تابآوری کسبوکار به ظرفیت سازمان برای خوب عمل کردن ،صرفنظر از محیط اقتصادی یا
سازمانی مربوطه اشاره دارد .این تابآوری میتواند از طریق اجرای راهبردهای مدیریت ریسک
( )Tompkins, 2011و یا با اتخاذ شیوة مدیریت نوآورانهای رخ دهد که سازمانها را برای مقابله با چالش-
های اجتناب ناپذیر آماده میکند ( .)Roggio, 2011تابآوری به کسبوکارها کمک میکند که در هر
شرایطی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند ( .)Pal, 2013جمعبندی مطالعات پیشین حاکی از آن است
که 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
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امروزه تابآوری به مفهومی کلیدی برای موضوعات مختلف از جمله کسبوکارها تبدیل شده است.
در مجموع مفهوم تابآوری در سه سطح فردی ،سازمانی و ملی مطرح میشود .تابآوری در سطح فردی،
بر پایه نظریات روانشناسی استوار است و بههمراه متغیرهایی مانند خوشبینی ،امیدواری و خودکارآمدی،
سرمایههای روانشناختی منابع انسانی فعال در سازمان را تشکیل میدهند که منبع مزیت رقابتی سازمان
است و منجر به ارتقای ارزش سرمایه انسانی ،دانش و مهارت افراد ،سرمایه اجتماعی و شبکه روابط میان
افراد میشود (.)Avey et al., 2006
تابآوری در سطح کالن ،تابآوری کشور در برابر بحرانهای بینالمللی است و مبتنی بر نظریات
اقتصاد کالن است .این مفهوم در کشورمان اقتصاد مقاومتی نامیده شده است .مرور نظریات اقتصادی و
تجربیات جهانی نشان میدهد ادبیات تابآوری در سطح کالن اقتصادی مصطلح بوده و به مفهوم اتخاذ
تدابیری برای حفظ عملکرد یک سیستم بههنگام مواجهه با مخاطرات ،تهدیدها و تنشها است
(.)Stephane, 2014
تابآوری در سطح سازمانی (که پژوهش حاضر در این سطح تحلیل میشود) ،توانایی ایجاد مدل
کسبوکار و استراتژیهای مقاوم هنگام وقوع رویدادهای ناگهانی است که اصطالحاً تابآوری استراتژیک
کسبوکار نامیده میشود ( .)Hamel and Välikangas, 2003تابآوری استراتژیک در مقایسه با سایر
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کسبوکارهای حوزه بومگردی با چالشهایی مواجهند که نیازمند ایجاد و توسعه ظرفیت تابآوری
میباشند .ظرفیت تابآوری ارتقادهنده توانمندی سازمان در مواجهه با موقعیتهای خاص و تسریع کننده
اقدامات تحول آفرین در زمان بروز حوادث غیر منتظره و مهم است و به بقای طوالنی مدت سازمان کمک
میکند (.)Lengnick-Hall & Beck, 2009
با توجه به توضیحات ،هدف از انجام این پژوهش ،مدلسازی الگوی تابآوری کسبوکارهای بومگردی
در مناطق روستایی استان گیالن است .بدین منظور کسبوکارهای حوزه بومگردی بهعنوان بخشی از
انواع کسبوکارهای اقتصادی فعال در این مناطق مورد توجه قرار گرفته است .دلیل انتخاب
کسبوکارهای بومگردی برای این پژوهش این است که بومگردی ،در سالیان اخیر مورد توجه برنامهریزان
توسعه قرار گرفته و یکی از مهمترین انواع گردشگری است و در بسیاری از کشورها منبعی برای کسب
درآمد ،اشتغالزایی ،رشد بخش خصوصی و توسعۀ ساختارهای زیربنایی محسوب میشود ( Lee et al.,
.)2011: 413
برای دستیای به هدف پژوهش از روش داده بنیاد استفاده شد و ضمن بررسی پژوهشها و نظریاتِ
مرتبط با مفاهیم پژوهش ،مدلسازی الگوی تابآوری کسبوکارهای بومگردی در مناطق روستایی استان
گیالن انجام شد .در انتها نیز با توجه به یافتههای پژوهش ،پیشنهادهایی ارائه شد.
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انواع تابآوری ،موضوع نسبتاً جدیدی است ) .(Tompkins, 2007بقاء و توسعۀ کسبوکارهای فعال در
محیط آشفتۀ امروزی ،تا حد زیادی به ظرفیت تابآوری آنها بستگی دارد (.)Roggio, 2011
تابآوری کسبوکار بهمثابه پویاییهای ساختاری و رویهای است که باعث میشود کسبوکارها
ظرفیت الزم برای مقابله با چالشها را داشته باشند .سازمانهای تابآور با ابعادی چون ساختارهای مؤثر
قدرت ،روابط اجتماعی ،پذیرش واقعیت ،نگرش مثبت نسبت به تغییر ،تمایز و ارتباطات شناحته میشوند
(.)Luthans, et al., 2007
تابآوری در مفهوم شرکتی به معنی توانایی مقاومت در برابر بحران و آشفتگیها است این مفهوم با
فعالیتهای راهاندازی و تاسیس ،مدیریت ریسک و بحران و برنامهریزی کسبوکار و مدیریت استراتژیک
مرتبط است و به کسبوکارها کمک میکند که در هر شرایطی بتوانند به فعالیت ادامه دهند ( Pal,
 .)2013تابآوری در کسبوکارها عبارت است از پویاییهای ساختاری و رویهای که باعث میشود سازمان
ظرفیت الزم برای مقابله با دشواریها و سختیها را داشته باشند .بقاء و توسعۀ سازمانهای فعال در
محیط کسبوکار آشفتۀ امروزی ،تا حد زیادی به ظرفیت تابآوری آنها بستگی دارد (.)Roggio, 2011
تابآوری با مفاهیمی همچون انطباقپذیری ( ،)Weeks, 2008رقابتپذیری ( )Li-Hua, 2007و
ارزش سازمانی ( )Moor & Moor, 2005مطرح میشود با این حال ،جمعبندی مطالعات پیشین حاکی از
آن است که هیچ معیار سنجش قابل قبولی بهصورت عام و کلی برای تابآوری سازمانی وجود ندارد
( .)McManus, 2008برای مثال مسائلی مانند عوامل موثر بر موفقیت و عملکرد کسبوکارها بهطور کلی
مورد بررسی قرار گرفتهاند ولی این عوامل در محیط پویا و مواجهه با چالش و بحران پرداخته نشده است.
این امر بیانگر لزوم اهمیت پرداختن به مسائل مربوط به کسبوکارها در محیط آشفته در جهت بهبود
عملکرد آنها است (.)Pal, 2013
مسالهای که کسبوکارها در شرایط آشفته امروزی بهطور جدی با آن مواجه هستند ،آمادهسازی
برای مقابله با بحرانها و مشکالت ناشی از آن و تالش برای بقا است ( .)Rey-Martí, et al., 2015در این
خصوص تحقیقات نشان میدهد سازمانها در هر اندازهای که باشند بایستی برای آمادهسازی در مواجهه
با بحرانها ،شناسایی مخاطرات و کاهش احتمال رخداد آنها ،برنامهریزی انجام دهند ( Hatton, et al.,
 .)2012به بیان دیگر سازمانها بایستی تابآوری خود را ارتقا دهند (.)Hamel and Välikangas, 2003
تابآوری کسبوکارها به روشهای مختلفی مفهومسازی شده است .برخی بر ویژگیهای شرکت که
عملکرد تابآوری از طریق درک کارکرد آن و چگونگی حفظ آن با بهکارگیری رفتارپیش برنده متمرکز
هستند ( .)Weick and Sutcliffe, 2007برخی با هدف توسعه مفهوم در حوزه مدیریت و طراحی زنجیره
تامین ( )Falasca et al., 2008, Pettit et al., 2010و برخی پژوهشگران رویکرد مبتنی بر دیدگاههای
مشتری را اتخاذ کردهاند (.)Gulati, 2010
تابآوری استراتژیک ،توانایی ایجاد مدل کسبوکار و استراتژیهای مقاوم هنگام وقوع رویدادهای
ناگهانی است ( )Hamel and Välikangas, 2003و به حفظ انطباقپذیری و سازگاری در شرایط چالش
برانگیز اشاره دارد ( .)Sutcliffe and Vogus, 2003تابآوری توانایی تجدیدسازی خود در طول زمان از
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طریق نوآوری است ( .)Reinmoeller and Baardwijk, 2005تابآوری عبارت است از اینکه چگونه
سیستم میتواند آشفتگیهای پیشبینی نشده را شناسایی و اداره کند (.)Woods, 2015
تابآوری سازمانی ،ظرفیت مقاومت و بازیابی از حوادث ،شوکها یا بالیایی طبیعی است که میتواند
بر یک سازمان یا یک سیستم ،بهصورت داخلی یا خارجی تاثیر بگذارند ( Annarelli & Nonino, 2016:
 .)301یک سیستم در صورتی تابآور است که بتواند کارکرد خود را قبل ،در خالل و یا پس از رویدادها
تنظیم کند و در نتیجه ،عملیات مورد نیاز را هم در شرایط مورد انتظار و هم در شرایط غیر منتظره حفظ
کند ( )De Galizia et. al., 2016: 433یا به جایگاه قبل از بحران بازگردد (.)Woods, 2015: 2
بر این اساس ،ظرفیت تابآوری معنی پیدا میکند که عبارت است از ترکیب منحصر به فردی از
ویژگیهای شناختی ،رفتاری و ضمنی که ارتقا دهنده توانایی شرکت برای درک موقعیت جاری و ارائه
واکنشی منحصربهفرد است ( .)Lengnick-Hall and Beck, 2005ظرفیت تابآوری شرکت ،ارتقادهنده
توانمندی سازمان در مواجهه با موقعیتهای خاص و تسریع کننده انجام اقدامات تحول آفرین در زمان
بروز حوادث غیر منتظره و مهم است که به بقای طوالنی مدت سازمان کمک میکند ( Lengnick-Hall
.)& Beck,2009
تابآوری کسبوکار بهطور گسترده به ظرفیت سازمان برای خوب عمل کردن ،صرف نظر از محیط
اقتصادی یا محیط سازمانی مربوطه اشاره دارد .این تابآوری میتواند از طریق اجرای راهبردهای مدیریت
ریسک ( )Tompkins, 2007و یا با اتخاذ شیوة مدیریت نوآورانهای رخ دهد که سازمانها را برای مقابله با
چالشهای اجتناب ناپذیر آماده میکند ( .)Roggio, 2011سازمانهایی که به دنبال تابآوری هستند ،بر
آن هستند تا عدم اطمینانها ،چالشها و آسیبها را به حداقل برسانند و فرصتی ایجاد کنند تا بتوانند در
مقابل شرایط متغیر محیطی واکنش مناسب نشان دهند ( Mallak, 1999; Mendonça & Wallace,
 )2015و یا بهواسطه قابلیتهای پویایی همچون انعطافپذیری بلندمدت بتوانند مزیت رقابتی ایجاد کنند
و ظرفیت خود را برای انطباق با تغییرات افزایش دهند (.)Pal et al., 2014
شکلهای مختلف تابآوری سازمانی عبارتند از اجتناب از پیشبینی کردن ،استقامت ورزیدن،
انطباقپذیری (پیکربندی مجدد) ،بهسازی ساختاری (استقرار مجدد) ( .)Madni, 2007همچنین چشم-
انداز سیستم تابآور عبارت است از محیط عملیاتی ،کشف کردن/یادگرفتن ،انطباق دادن/عمل کردن
(.)Madni and Jackson, 2009
استفنسون و همکاران ( )2010در مطالعه بهینهکاوی تابآوری کسبوکار در نیوزیلند ،دو بعد شامل
برنامهریزی و ظرفیت انقباظی را بهعنوان معیارهای تابآوری سازمانی معرفی کردند ( .)Roggio, 2014در
مطالعهای دیگر ابعاد تابآوری کسبوکار با استفاده از یک مقیاس جدید با عنوان مقیاس تابآوری در
طول عمر کسبوکار بررسی شد .این مقیاس شامل پنج حوزه است که عبارتند از منابع درونی ،حمایت
خانواده از کسبوکار ،منابع بیرونی شامل روابط جامعه ،نوآوری ،جستوجوی فرصتها ،سازگاری و در
نهایت مدیریت ریسک (.)Ferguson, et al, 2010
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مطالعات تابآوری سازمانی بر اهمیت شبکهسازی بین کسبوکارها در شرایط بحرانی تاکید دارند و
بر این ایده اتفاق نظر دارند که سازمانها بایستی در شرایطی که تغییرات سریع و نابهنگام است و هرج و
مرج و عدم اطمینان وجود دارد ،با یکدیگر ارتباط و تعامل داشته باشند و متناسب با شرایط ،سازماندهی
مجدد انجام دهند تا آماده مواجهه با بدترین شرایط باشند (.)Chewning et al., 2013
در پیشینه پژوهشی در خصوص تابآوری ،علتهای توانمندسازی برای تابآوری وجود دارد که
توسعه تابآوری در سطح سازمانی را پرورش میدهد .این علل 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 احترامآمیز ،استفاده از سرمایه اجتماعی ،و تفکر و عمل به کمک یکدیگر است ( Emmons, 2013:
 .)42-46در همین خصوص روگیو ( )2011در مطالعات خود به این نتیجه دست یافت که بین تابآوری
مالک کسبوکار و تابآوری کسبوکار او رابطۀ مثبتی وجود دارد ( .)Roggio, 2011اشتاینر و کلیری
( )2014نیز هشت عامل مسئولیتهای مالکان کسبوکارها ،تنوع بخشی به کسبوکار ،ریسکپذیری،
تخصص در کسبوکار و ایجاد بازار متمایز ،رشد و چشم انداز شرکت ،موانع توسعه ،پشتیبانی کسبوکار
موجود و همکاری و شبکهسازی ،بر تابآوری کسبوکارها موثر میدانند (.)Steiner and Cleary, 2014
همچنین از نظر دالز و سوسیلواتی ( )2015عدم وابستگی به یک منبع و تعریف مجموعهای از
راهبردها ،مهمترین رویکرد کسب وکارها برای بهبود تابآوری به هنگام بحرانهای اقتصادی است
( .)Dahles and Susilowati, 2015از سویی دیگر در مطالعهای ،ویژگیهای نگرش مثبت ،تجربۀ زندگی
و تمایل به تغییر ،بهعنوان برخی از ویژگیهای فردی اثرگذار در تابآوری کارآفرینان شناسایی شد
( .)Schwarz & McRae-Williams, 2009چودوری و همکاران ( )2015استراتژیهای اصلی تابآوری را
معرفی کردند که شامل ایجاد ارتباط با خریداران و تامین کنندگان ،طرفیت پشتیبان ،کنترل کیفیت،
توسعه بهرهوری و مهارتها ،پذیرش فناوری اطالعات و ارتباطات ،پاسخگویی به مشتریان ،پیشبینی
تقاضا و بهبود سیستم امنیتی است (.)Chowdhury et al., 2015
کارآفرینی در حوزه 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 زیرساختها بهکار میبرند ( Eccles & Costa,
 .)1996بومگردی بهعنوان یکی از گونههای جدی گردشگری با ارائه جذابیت و ایجاد تمایل در استفاده از
فضا و ویژگیهای محیط روستایی برای گردشگران و همچنین کارکردی جهت بهبود و ارتقاء شاخصهای
اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی و زیستمحیطی منطقه میزبان ،بسیار مورد توجه است ( Faraji rad and
.)Ehsani, 2010: 66
بومگردی در راستای توسعۀ پایدار گردشگری ،متداولترین رویکردی است که در حال حاضر برای
توسعۀ گردشگری مناطق طبیعی استفاده میشود .هدفهای گردشگری پایدار ،بهبود کیفیت زندگی
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جامعۀ 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 تسهیالت و امکانات است بهگونهای که بوم-
گردان بتوانند تجربههای ارزشمندی کسب کنند (.)Franklin, 2003
در نتیجه بومگردی بهعنوان یک خرده مجموعه از توسعۀ پایدار نقش دارد ،که همۀ اجزای مجموعۀ
توسعه پایدار را به شکلی متوازن در کنار هم گرد میآورد تا حفاظت از محیطزیست در کنار توسعه
اقتصادی و اجتماعی ،تحقق یابد .در واقع بومگردی نوعی گردشگری مسئوالنه است که عالوه بر حفاظت
از منابع طبیعی ،رفاه و ارزشهای اجتماعی مردم محلی را هم در نظر میگیرد .طرفداران بوم گردی
معتقدند که بوم گردی میتواند باعث بهبود کیفیت زندگی هم میزبان و هم مهمان (گردشگر) شده ،از
محیط زیست حفاظت نموده و نقش اساسی در اقتصاد محلی داشته باشد ( .)Salehi, 2016عالوه بر این،
بوم گردی میتواند بهعنوان وسیلهای برای تأمین مالی و بهبود خدمات پایه در مناطق روستایی تلقی
شود .خدماتی نظیر آب تمیز و سالم ،بهداشت ،برق و خدمات حمل و نقل که جزو نیازهای پایه و اساسی
اجتماعات امروزی تلقی میشود .بومگردی در سالیان اخیر مورد توجه کارآفرینان و همچنین برنامهریزان
توسعه قرار گرفته و یکی از مهمترین انواع گردشگری است و در بسیاری از کشورها بهعنوان منبعی برای
کسب درآمد ،اشتغالزایی ،رشد بخش خصوصی و توسعۀ ساختارهای زیربنایی محسوب میشود ( Lee et
.)al., 2011: 413
تحقیقات نشان میدهد بیشترین ظرفیت و فرصت برای بومگردی در مناطق طبیعی و روستایی قابل
شناسایی است .در بسیاری از سیاستهای توسعهای روستایی در کشورهای مختلف نیز از بومگردی به-
عنوان راهحلی برای بهبود معیشت روستائیان و توسعه کسبوکارهای کوچک و متوسط و کارآفرینی
روستایی یاد میشود .با این وجود ،ایجاد کسبوکارهای کوچک و متوسط در حوزه بومگردی و کارآفرینی
در گردشگری نوعی تنوع درآمدی را برای خانوارهای روستایی به منظور مقابله با فشارهای مالی فراهم
میکند و گسترش آن میتواند فعالیتهای اقتصادی و مشاغل گوناگونی را در مناطق روستایی به وجود
آورد (.)Amini and Hashemi,2008: 97
این امر به نوبۀ 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,
 .)2013پژوهشهای صورت گرفته در زمینه فرصتها و ظرفیتهای گردشگری با رویکرد 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: 48اما کسبوکارهای حوزه
بومگردی با چالشهایی مواجهند که نیازمند ایجاد و توسعه ظرفیت تابآوری میباشند .ظرفیت تابآوری
ارتقادهنده توانمندی سازمان در مواجهه با موقعیتهای خاص و تسریع کننده اقدامات تحول آفرین در
زمان بروز حوادث غیر منتظره و مهم است و به بقای طوالنی مدت سازمان کمک میکند (Lengnick-
.)Hall & Beck, 2009
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تاکنون پژوهشهای اندکی به موضوع این پژوهش انجام شده است که در ادامه به مهمترین آنها
اشاره میشود .کرگان 1و همکاران ( )2019پژوهشی تحت عنوان تابآوری سازمانی در دانشکدههای
کسبوکار انجام داده و نقش تطابقپذیری سازمانها را بررسی کردند .بهنظر ایشان ،در فضای فعلی
کسبوکارها ،رویکردهایی جدیدی حاکم شده و شیوههای سنتی پیشین پاسخگوی نیاز کسبوکارهای و
نیاز جوامع نیست .بهنظر آنها ،تابوری ظرفیت بقای کسبوکارهای پس از رویدادهای ناسازگار و مخرب
را باال برده و ظرفیت سازمانها برای تطابق با شرایط و رویدادها پیش از آنکه این اتفاقات تبدیل به بحران
شوند را افزایش میدهد.
لیو و چییر )2018( 2پژوهشی با عنوان آموختههای جهانیسازی ،تغییر و تابآوری در فعالیتهای
گردشگری انجام دادند .در این پژوهش که به روش مرور مبانی نظری و اسناد منتشر شده در این حوزه
انجام شد ،بر عواملی نظیر تغییرات اجتماعی ،تابآوری و توسعه گردشگری تاکید شده است و عوامل موثر
بر آنها را متغیرهایی تشکیل میدهند که شامل عامل انسانی ،اثرات اجتماعی ،سازمانهای بخش عمومی،
نوآوری و اقتصاد گردشگر میداند.
کاتیا3و همکاران ( )2018پژوهشی با عنوان رویکردهایی برای ارزیابی تابآوری و کاربردهای آن در
کسبوکارها انجام دادند .بهنظر آنها ،در فضای کنونی ضرورت توجه هرچه بیشتر به تابآوری ،اهمیت
دوچندانی نسبت به قبل دارد .همچنین ماهیت چندرشتهای مفهوم تابآوری ،نیاز به مفهومسازی
رویکردهایی برای ارزیابی آنرا نشان میدهد .این پژوهش که با استفاده از تحلیل دادههای ثانویه انجام
شد ،چارچوبهای نظری این حوزه را بررسی کرده ،شاخصها و خصوصیات آنها را مفهومسازی کردند .در
نهایت یک رویکرد کاربردی برای استفاده در کسبوکارهای کوچک خردهفروشی ارائه کردند.
در سال  2018در دانشگاه نیومکزیکو ،پژوهشی با عنوان ارائه رویکردی سیستماتیک برای تابآوری
کسبوکارها توسط ظهوری و مقدم انجام شد .این پژوهش که با روش مرور نظاممند ادبیات و پیشینه
پژوهشی انجام شد نشان میدهد که تابآوری کسبوکارها منجر به توسعه پایدار میشود .در واقع تاب-
آوری ابزاری است که منجر به 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.
آشوک 4و همکاران ( )2017توسعۀ اکوتوریسم در چارچوب ارزیابی پایداری را با استفاده از روش
دلفی و روشهای مشارکتی در غرب هند مورد بررسی قرار دادند .این تحقیق با هدف شناسایی عوامل
موثر بر گسترش اکوتوریسم پایدار در منطقه مورد مطالعه انجام شده بود و در نهایت منجر به تدوین 58
شاخص شد .همچنین چارچوبی برای اکوتوریسم پایدار ارائه شد.

فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ،سال دهم ،شماره سوم (پیاپی )37
یپی

85

1

Adiyia
De Lima

۲

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

۱

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.37.4.6

آدیا و همکاران ( )2016در پژوهشی رابطۀ کارآفرینی و توسعۀ کسبوکارهای کوچک گردشگری را
بررسی کردند .یافتههای این پژوهش که با روش کیفی و مصاحبه ،اطالعات مربوط به کارآفرینان اوگاندا
را تحلیل کرده نشان میدهد گردشگری میتواند بر افزایش و توسعۀ قابلیتهای کارآفرینان اثرگذار بوده و
باعث هوشیاری و رفاه کارآفرین شود .همچنین بدون آموختن مهارتها (از قبیل مهارتهای مدیریتی،
ارتباطی ،مالی و )...نمیتوان به توسعۀ کسبوکارهای گردشگری دست یافت.
مطالعه دلیما 2و همکاران ( )2016نشان داد که تقویت اجتماعات محلی فقط از طریق کارآفرینی
اکوتوریسم امکان پذیر است تا از این طریق در مناطق محلی که میزان منابع مالی و پولی اندک است
مشوقهای الزم ایجاد شود.
همچنین پژوهش گابریل ( )2015در رومانی نشان داد که گردشگری عاملی برای توسعۀ اقتصاد
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 .نتایج تحقیق بیدالپ ( )2015در کامبوج نشان میدهد
مهاجرت روستائیان به علت فقر و نبود اشتغال بوده است که با توسعۀ گردشگری روستایی اقتصاد خانوار و
امرار معاش آنها از این طریق بهتر میشود.
رییسی و همکاران ( )1398در پژوهشی توصیفی– تحلیلی به اولویتبندی عوامل موثر بر رشد
کارآفرینی در ناحیه مرزی شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان پرداختند .نتایج نشان میدهد
عوامل اجتماعی-فرهنگی ،زیرساختی ،فردی و اقتصادی بهترتیب بر رشد کارآفرینی در این منطقه موثرند.
دهدشتی شاهرخ و اصالنی ( )1398پژوهشی با عنوان بررسی اثر جو خالق و مدیریت دانش مشتری
بر تابآوری سازمانی در شرکتهای صادراتی انجام دادند .برای تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها از مدل-
سازی معادالت ساختاری با بهرهگیری از نرمافزار پی ال اس استفاده شده است .یافتههای پژوهش نشان
میدهد که جوّ خالق بر قابلیتهای نوآوری و تابآوری سازمانی اثر مثبت معنادار دارد و مدیریت دانش
مشتری بهعنوان عاملی مؤثر بر قابلیتهای نوآوری شناخته میشود .قابلیتهای نوآوری نیز بهعنوان یک
متغیر پیشبین ،بر تابآوری سازمان تأثیر مثبت معنادار دارد.
ورمزیاری و ایمانی ( )1396پژوهشی با عنوان تحلیل تابآوری کسبوکارهای روستایی در شهرستان
ملکان انجام دادند .این پژوهش با روش کمّی ،به بررسی تابآوری مالکان کسبوکارهای روستایی و
واکاوی ساختار عاملی تابآوری کسبوکار آنها پرداخته شد .نتایج تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی نشان
داد که شش عامل توان تطابق و آیندهنگری ،تعامل با مشتریان ،موفقیت طلبی ،حمایت خانوار ،برنامه-
ریزی راهبردی و حمایت دولت ،در مجموع  69درصد واریانس سازه تابآوری کسبوکارهای روستایی را
تبیین میکنند.
طیبنیا ( )1396نقش کارآفرینی در توسعه پایدار روستایی در نواحی مرزی شهرستان مریوان را
بررسی کرد .نتایج این پژوهش که به روش توصیفی و مطالعه میدانی انجام شد نشان میدهد ایجاد
اشتغال ،منجر به افزایش درآمد مردم و توسعه پایدار روستایی در این ناحیه میشود .فتایی و همکاران
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( )1396پژوهشی با عنوان تبیین ظرفیت اجتماعی پذیرش گردشگری در مناطق روستایی در روستای
مصر با استفاده از روش نظریهپردازی داده بنیاد انجام دادند .نتایج نشان میدهد که جامعه بومی بهدلیل
احساس نیاز به گردشگری و داشتن ذهنیت اقتصادی ،به کارآفرینی در گردشگری روی آورده و مشارکت
فعال دارد و برای حفظ منابع طبیعی ،با گردشگران تبادالت اجتماعی نسبتاً مطلوبی دارند.
شاطریان و همکاران ( )1396تحقیقی با عنوان اولویتبندی عوامل موثر بر توسعۀ طبیعتگردی
روستاهای بخش برزک کاشان انجام دادند .این پژوهش که با استفاده از تلفیق روشهای تصمیمگیری
چندمعیاره انجام شد نشان میدهد که عوامل جلب مشارکت سرمایهگذاران محلی و برگزاری تورهای
بازدید از منطقه از مهمترین عوامل هستند.
سجاسی قیداری و همکاران ( )1393پژوهشی با عنوان الگوی توسعۀ کارآفرینی اکوتوریسم در منطق
روستایی استان تهران با روش کمّی-پیمایشی انجام دادند .نتایج نشان میدهد سه عامل بسترها و شرایط
محیطی ،سیاستها و رویههای قانونی و ویژگیهای کارآفرینانه بر توسعۀ کارآفرینی اکوتوریسم موثر است.
باقری و همکاران ( )1391پژوهشی با عنوان طراحی مدل برنامهریزی استراتژیک سرمایه انسانی
گردشگری به روش آمیخته اکتشافی انجام دادند .نتایج نشان میدهد هفت عامل بهعنوان مهمترین
عوامل موثر بر این صنعت اهمیت دارند .این عوامل عبارتند از چالشهای منابع انسانی گردشگری،
راهکارهای ارتقای کالن گردشگری ،عوامل موثر بر برنامهریزی استراتژیک سرمایه انسانی ،نظام برنامه-
ریزی استراتژیک سرمایه انسانی ،پیامدهای اجرای برنامهریزی استراتژیک سرمایه انسانی و تعریف استعداد
در گردشگری.
بررسی پیشینه پژوهشهای صورت گرفته در موضوع تحقیق نشان میدهد خالء نظری فراوانی در
خصوص اهمیت تابآوری کسبوکارهای بومگردی در مناطق روستایی وجود دارد و تاکنون مطالعهای که
بهطور مستقیم به این موضوع پرداخته باشد انجام نشده است .این در حالی است که مطابق با نظریات
بررسی شده در زمینه تابآوری ،کسبوکارهای بومگردی و اقتصاد مناطق روستایی ،اهمیت فعالیتهای
اقتصادی در مناطق روستایی نه تنها جنبه اقتصادی ،بلکه جنبههای اجتماعی ،سیاسی و امنیتی فراوانی
دارد که این پژوهش میتواند دیدگاههای جدیدی را در این زمینه ایجاد کند.
 )3روش تحقیق

۱

Theory-Building

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.37.4.6

پژوهش حاضر از لحاظ هدف بنیادی ،از نظر ماهیت اکتشافی و از نظر روش گردآوری دادهها ،از نوع
روش کیفی است که از روش نظریه داده بنیاد برای مدلسازی الگوی تابآوری کسبوکارهای بومگردی
در مناطق روستایی استان گیالن استفاده شده است .دلیل استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد این
است که پژوهشگر در این فاز اقدام به ابداع تئوری1مینماید .در واقع ما نیاز به روشی داریم که به ما در
مدلسازی فرایندی که در حال وقوع است ،کمک کند .برای ابداع تئوری و تدوین مدل فرآیندی ،یکی از
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1

 )4یافتههای تحقیق

۱

Grounded Theory
Strauss and Corbin

۲
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برای تحلیل دادههای حاصل از مصاحبه با خبرگان از فرآیند کدگذاری باز ،محوری و گزینشی مبتنی
بر رویکرد سیستماتیک نظریه داده بنیاد استفاده شد .جهت شروع کار ابتدا متن مصاحبههای انجام شده
با خبرگان به صورت یک سند درآمد و متن مصاحبهها جهت کُدگذاری و استخراج مفاهیم (مقولهها)
بررسی شده و به تفکیک کُدگذاری شدند .کدگذاری باز ،بخش اول از تجزیه و تحلیل است که به
نامگذاری ،مفهومسازی و مقولهبندی پدیده از راه تجزیه و تحلیل دقیق دادهها میپردازد .در این گام 417
کد (مقوله اولیه) شناسایی شد .کدگذاری محوری ،بخش دوم از تجزیه و تحلیل است که کدها (مقولهها یا
مفاهیم) مستخرج از جداول باال در مرحله کُدگذاری اولیه ،پاالیش و جهت تشکیل خانواده کدها
(کُدگذاری محوری) از یکدیگر تفکیک شدند .هدف از انجام این بخش ،دستهبندی کدهایی است که
متعلق به یک خانواده اند .انجام این گام منجر به شناسایی  90کد محوری شد .نمونهای از کدهای
محوری مستخرج از مصاحبهها در ادامه ارائه شده است.
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بهترین روشها ،روش نظریه پردازی داده بنیاد است که پژوهشگر برحسب نیاز از آن استفاده میکند
(.)Stake, 2006
برای جمعآوری دادهها از مصاحبههای نیمه ساختاریافته با خبرگان و مطلعین کلیدی استفاده شد.
در این بخش از روش نمونهگیری هدفمند به شیوه گلولهبرفی استفاده شد .انتخاب این افراد بر مبنای
تخصص و خبرگی آنها بوده که دارای مدرک تحصیلی مرتبط با تجربه حداقل  5سال سابقه کار اجرایی
مرتبط باشند و در خصوص موضوع تحقیق حاضر دارای مقاالت ،فعالیتهای پژوهشی و یا سابقه اجرایی
باشند .تعداد مصاحبههای انجام شده برابر  18مصاحبه است که برای اطمینان بیشتر از حد کافی نیز
فراتر رفتیم .مدت مصاحبهها بین  45الی  60دقیقه انجام شد .با انجام این تعداد مصاحبه ،تشخیص
محقق این بود که اطالعات گردآوری شده به نقطه اشباع رسیده و نیازی به انجام مصاحبه بیشتر نیست.
در تحلیل دادهها ،از روش سیستماتیک استراوس و کوربین )1998(2استفاده شد و رویکرد نظاممند
مدلسازی در سه گام اصلی کُدگذاری باز ،کُدگذاری محوری و کُدگذاری انتخابی انجام شد .پس از انجام
مصاحبهها و ادغام مفاهیم مشترک ،به وسیله روش نظریه داده بنیاد ،مقولهها در شش دسته شرایط علّی،
زمینه ،پدیده یا مقوله محوری ،شرایط مداخلهگر ،راهبردها و پیامدها استخراج شد و درنهایت الگوی
پارادایمی طراحی شد .برای حصول اطمینان از روایی ابزار پژوهش ،اقداماتی نظیر تطبیق توسط
مشارکتکنندگان ،بررسی همکار و مشارکتی بودن پژوهش استفاده شد .برای تعیین پایایی ،نتایج توسط
چندین متخصص مرتبط با موضوع پژوهش مورد ارزیابی و طبقهبندی قرار گرفت.
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جدول  .1نمونهای از دستهبندی و کدگذاری 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

نیاز سنجی 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

جدول  .1نمونهای از دستهبندی 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
توسعه زیرساختهای فناوری
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کدگذاری گزینشی گام پایانی تحلیل کیفی است که در آن مقوالت و مفاهیم فرمولبندی شده و
روابط میان آنها ترسیم میشود .فرایند کُدگذاری که از دادهها آغاز شده و در طی فرایند انتزاع به تدوین
نظریه منتهی میشود .در این مرحله ارتباط میان کدهای متمرکز در قالب یک شبکه بیان میشود .در
این مرحله به کمک پارادایم کُدگذاری و به کمک آنچه از مطالعه پژوهشهای پیشین و تفسیر نتایج
گفتگو با خبرگان بهدست آمده ،بهصورتبندی مدل پژوهش پرداخته شد.

توسعه زیرساختهای عمومی و فناوری

استفاده از ظرفیتهای فناوری
توسعه زیرساختهای عمومی
ثبات سیاسی و قوانین مرجع
حمایت اداری و دولتی
حمایت مالی

در مجموع ،شرایط علّی شناسایی شده در این پژوهش شامل ذهنیت کارآفرینانه (هوشیاری
کارآفرینانه و شناسایی ،کشف و خلق فرصتها در مناطق روستایی) ،گرایش و رهبری کارآفرینانه ،ویژگی-
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حمایتهای قانونی

حمایتهای مالی ،اداری ،سیاسی ،قانونی
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های کارآفرینانه ،کارآفرینی مبتنی بر فناوری و چشم انداز استراتژیک کارآفرینانه صاحبان کسبوکار در
مناطق روستایی است.
در زمینه هوشیاری کارآفرینانه و شناسایی ،کشف و خلق فرصتها ،فروهرفر و همکاران ( )2018و
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 دریافت پاداش در فرصتشناسی ،راچ و فرس
( )2007بر خطرپذیری ،جدید بودن و عدم قطعیت ،همچنین داس ( )2000بر تمایل به کار گروهی،
خطرپذیری ،ایجاد ،هدایت ،اجرا ،پیگیری ایده نوآوری ،حداکثرسازی ارزش تاکید داشتهاند.
از طرفی در خصوص گرایش کارآفرینانه ،کروگر ( ،)2007کووین و همکاران ( )2019ژیلنیک و
همکاران ( ،)2018کوراتکو و همکاران ( ،)2017واتسن و همکاران ( )2017و مک کنی و همکاران
( )2018گرایش کارآفرینانه را نوآوری محصول و فنی گسترده ،گرایش به رقابت تهاجمی داشتن و گرایش
قوی ریسکپذیری به وسیله مدیریت دانستهاند که در این پژوهش نیز به همین نتایج دست یافتیم.
در زمینه ویژگیهای کارآفرینانه ،یونس و همکاران ( )2018استقالل ،نوآوری ،پیشگامی ،ریسک-
پذیری و رقابت تهاجمی ،ویجنگاردن و همکاران ( ،)2016یوسای و همکاران ( ،)2018دراکر،)2014( ،
بسانت و تید ( ،)2007دس و المپکین )2005( ،و هاگز و مورگان )2007( ،بر نوآوری تاکید داشتهاند.
استقاللطلبی از دیگر ویژگیهای کارآفرینان است که در تحقیقات المپکین و دس ( ،)1996دس و
المپکین ( ،)2005اندرسون ،)2000( ،سرتو و همکاران ( ،)2009بروک ( )2003و  ...به آن تاکید شده
است .همچنین ویژگی ریسکپذیری در تحقیقات دریحمان و نیکوال ( ،)2013لندس و همکاران (،)2010
چنگ و همکاران ( )2018مورد تاکید بوده است .پیشگامی و رقابت تهاجمی نیز در مطالعات دس و
المپکین ( ،)2001کریزر و همکاران ( ،)2002هاگز و مورگان ( ،)2006المپکین و دس ( )2001مورد
توجه بوده است.
در تحقیقات پیشین ،نگرش مثبت ،تجربۀ زندگی و تمایل به تغییر از ویژگیهای فردی موثر بر
تابآوری مالکان کسبوکارها شناسایی شده است .از جمله در پژوهش شوارتز و مک ویلیامز ( )2009که
در این تحقیق نیز از جمله عوامل علّی موثر بر این امر شناسایی شده است .در زمینه چشم انداز
استراتژیک کارآفرینانه نیز در تحقیقات بون ( ،)2005تامایو و همکاران ( ،)2010مورای ( ،)1984الوسون
و سامسون ( ،)2001آکمان و ییلماز ( ،)2008هیت و دیگران ( )2001و آیرلند ( )2003تاکید شده است.
در این تحقیقات ابعاد کارآفرینی استراتژیک شامل ذهنیت کارآفرینانه ،فرهنگ کارآفرینانه ،رهبری
کارآفرینانه ،نوآوری ،شبکهسازی ،تجدید استراتژیک ،بازسازی سازمانی ،مدل کسبوکار و یادگیری
سازمانی بوده است.
در خصوص اهمیت وجود مدل کسبوکار در مطالعات الهتی و همکاران ،)2018( ،آفوا و تاچی
( ،)2003ونکاترامن و هندرسون ( ،)1998لمبرت ( )2008و شافر و همکاران ( )2005مورد توجه بوده
است .کارآفرینی مبتنی بر فناوری و استفاده از قابلیتهای فناورانه در توسعه کسبوکارها در مطالعات

90

مدلسازی الگوی تابآوری ...

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09
] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.37.4.6

برگمان و همکاران ( ،)2004یتی ( ،)2009درف و بیرز ( ،)2005پنگ و ژانگ ( ،)2008بالنکو ()2007
نیز تاکید شده است.
شرایط مداخلهای شامل جوّ خالق و نوآور و فرهنگ کارآفرینی مناطق روستایی ،مشتریمداری و
شبکهسازی بین کارآفرینان و ساکنین مناطق روستایی ،ارتباطات و هماهنگیهای درون سازمانی و ذی-
نفعان ،تبادل اجتماعی جامعه محلی است.
در زمینه جو خالق و نوآوری ،ناجاجونسکا و کوپرا ( ،)2014پال و همکاران ( )2014بر تغییر قواعد،
نوآوری ،بهبود عملکرد ،رقابت پذیری ،تالش برای بقا ،لوتانز و همکاران ( )2007بر پویاییهای ساختاری و
رویهای و ایجاد ظرفیت برای مقابله با چالشها ،ویکز ( )2008بر انطباقپذیری ،لی هو ( )2007بر رقابت-
پذیری ،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 کالری ( )2014بر
پشتیبانی کسبوکار موجود و همکاری و شبکه سازی ،اشتاینر و کلیری ( )2014بر همکاری و شبکه-
سازی ،وانک و اَپ ( )2013بر روابط و هماهنگیهای درون سازمانی و گروههای ذینفع ،دِسِله ( )2004بر
بهبود پویاییهای نوآوری (تالش شرکتها برای تطبیق رویکردهای پیشرو بهسمت نوآوری ،خصوصاً از
فناوریهای ساده بهسمت هوشمندی اقتصادی) تاکید داشتهاند.
شرایط زمینهای این تحقیق شامل توسعه زیرساختهای عمومی و فناورانه در نقاط روستایی ،بهبود
محیط کالن اقتصادی و اجتماعی ،ارتقاء عوامل نهادی (دولت ،بخش عمومی و بازار) ،زمینهها و جاذبه-
های 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 توسعۀ کسبوکارهای کوچک و متوسط گردشگری ،توسعۀ فرصتهای کارآفرینی در
نواحی ساحلی ،تعامل فزاینده بین رفاه و بهداشت عمومی بوده است .همچنین ناجاجونسکا و کوپرا
( )2014عوامل محیطی را بر توسعه گردشگری موثر دانسته و از نظر وانک و اَپ ( )2013محیط کالن
اقتصادی – اجتماعی و عوامل نهادی در این زمینه موثرند .ردفورد ( ،)2012لونان ( ،)2011دسله
( )2004و  ...نیز بر زیرساختها تاکید زیادی داشتهاند.
پدیده (مقوله) محوری این پژوهش شامل تابآوری استراتژیک کسبوکارهای اقتصادی در مناطق
روستایی با تاکید بر بومگردی در زمینه تابآوری استراتژیک در تحقیقات هیتون و همکاران (،)2012
همل و ویلکانگاس ( ،)2003بون ( ،)2005تامایو و همکاران ( ،)2010مورای ( ،)1984الوسون و سامسون
( ،)2001آکمان و ییلماز ( ،)2008هیت و دیگران ( )2001و آیرلند ( )2003تاکید شده است .در حوزه
بومگردی در راستای توسعۀ پایدار گردشگری ،فرانکلین ( ،)2003ته و کاباندان ( ،)2007هندرسون
( )2002و  ...مورد توجه بوده است.
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راهبردهای این پژوهش شامل ایجاد شبکههای اجتماعی مجازی جهت معرفی کسبوکارهای مناطق
روستایی ،حمایتهای مالی ،اداری ،سیاسی ،قانونی ،تبلیغاتی ،بازاریابی و برندسازی کسبوکارهای مناطق
روستایی ،بهسازی مهارتهای فردی و مدیریتی فعاالن اقتصادی نقاط روستایی ،بازسازی مدل کسبوکار،
برنامهریزی استراتژیک سرمایه انسانی و خلق مزیت رقابتی پایدار (رقابتپذیری) برای کسبوکارهای
مناطق روستایی و مدیریت دانش و آموزش مردم محلی است .پویایی در محیطهای کسبوکار ،شدت
رقابت ،جهانیسازی ،ادغامها ،ترکیبها و نوآوریهای فناورانه ،درک به موقع چالشها و پاسخ صحیح به
این تغییرات در تحقیقات او دانل ( ،)2016آمادهسازی برای مقابله با بحرانها و تالش 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 از نوآوریهای فناورانه در ایجاد
پویایی و انعطافپذیری کسبوکارها و توانایی ایجاد مدل کسبوکار و استراتژیهای مقاوم هنگام وقوع
رویدادهای ناگهانی و تابآوری استراتژیک کسبوکار ،روجیو ( )2011بر بقاء و توسعۀ کسبوکارهای فعال
در محیط آشفته وابسته به ظرفیت تابآوری ،واتخاذ شیوة مدیریت نوآورانه برای مقابله با چالشهای
اجتناب ناپذیر تاکید داشتهاند.
کنوی داتو-روی و همکاران ( )2016بر کشف و خلق فرصت و به دنبال آن راهاندازی و بهرهگیری از
فرصتها ،داس ( )2000بر تمایل به کار گروهی ،خطرپذیری ،ایجاد ،هدایت ،اجرا ،پیگیری ایده نوآوری،
حداکثرسازی ارزش ،اسلدزیک ( )2013بر راهبرد نوآوری یا ایجاد ترکیبهای تازه از مواد ،هارتلی و
همکاران ( )2013بر ایجاد فرهنگ کارآفرینی در یک سازمان ،دالز و سوسیلواتی ( )2015بر عدم وابستگی
معیشت به یک منبع و تعریف مجموعه ای از راهبردهای معیشتی برای بهبود تابآوری به هنگام
بحرانهای اقتصادی تاکید داشتند .همچنین در همین زمینه چادوری و همکاران ( )2015بر ایجاد ارتباط
با خریداران و تامین کنندگان ،ظرفیت پشتیبان ،کنترل کیفیت ،توسعه بهرهوری و مهارتها ،پذیرش
فناوری اطالعات و ارتباطات ،پاسخگویی به مشتریان ،پیش بینی تقاضا و بهبود سیستم امنیتی و
همچنین فرجی و احسانی ( )2010بر بهبود و ارتقاء شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و زیست
محیطی منطقه میزبان تاکید داشتهاند .پیامدها نیز شامل پایداری ،مقاومسازی و انعطافپذیری
کسبوکارهای مناطق روستایی ،بهره برداری از فرصتهای کسبوکار در مناطق روستایی ،ایجاد امنیت
در مناطق روستایی به واسطه توسعه پایدار (فرهنگی-اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی) ،اشتغال زایی،
رفاه اجتماعی و شکوفایی اقتصاد محلی و جذابیت روستا برای ساکنین و مهاجرت معکوس به مناطق
روستایی میباشد .در این زمینه ،روجیو ( )2011و همل و ویل کانگاز ( )2003بر ارتقا تابآوری
سازمانها ،اکسل و کاستا ( )1996بر منافع اقتصادی و اجتماعی گردشگری و استفاده درآمدهای
گردشگری ،آنوپ و همکاران ( )2015بر حفاظت از زیستبوم که سبب پایداری کیفیت زندگی مردم
منطقه ،آموزش و مشارکت گردشگر در فعالیتهای سودآور اقتصادی مردم محلی میشود ،تاکید داشتند.
همچنین در همین زمینه فرانکلین ( )2003بر توسعۀ پایدار گردشگری ،بهبود کیفیت زندگی جامعۀ
میزبان ،رعایت برابری بین دو نسل و درون یک نسل ،حفظ کیفیت محیط زیست از طریق حفظ سیستم
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زیست محیطی ،حفظ یکپارچگی و انسجام فرهنگی و همبستگی اجتماعی بین جوامع و ایجاد تسهیالت و
امکانات ،ته و کاباندان ( )2007بر توسعۀ پایدار ،رشد اقتصادی و حفاظت محیطی ،صالحی ( )2016بر
بهبود کیفیت زندگی میزبان و مهمان (گردشگر) ،حفاظت از محیط زیست انسانی و طبیعی ،امینی و
هاشمی ( )2008بر تنوع درآمدی خانوارهای روستایی و توسعه فعالیتهای اقتصادی و مشاغل گوناگون
در مناطق روستایی ،بوبوچیاریس ( )2013بر اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری و مهاجرت از روستا به
شهر ،گابریل ( )2015بر توسعۀ اقتصاد روستایی ،جایگزینی برای وابستگی به کشاورزی و ایجاد محیط
جذاب برای جوانان روستایی توجه کردهاند.
با توجه به نتایج حاصل شده و تحلیلهای صورت گرفته که در روش سیستماتیک نظریه داده بنیاد
وجود دارد ،مدلسازی الگوی تابآوری کسبوکارهای بومگردی در مناطق روستایی استان گیالن انجام
میشود.
شرایط مداخله ای:
جو خالق و نوآور و فرهنگ کارآفرینی مناطق روستایی ،مشتریمداری و شبکهسازی بین کارآفرینان و ساکنین مناطق
روستایی ،ارتباطات و هماهنگیهای درون سازمانی و ذینفعان ،تبادل اجتماعی جامعه محلی در مناطق روستایی

پدیده (مقوله) محوری:
تابآوری استراتژیک
کسبوکارهای بومگردی
فعال در مناطق روستایی

شکل  .1الگوی تابآوری کسبوکارهای بومگردی در مناطق روستایی استان گیالن
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شرایط زمینه ای:
توسعه زیرساخت های عمومی و فناورانه در نقاط روستایی ،بهبود محیط کالن اقتصادی و اجتماعی ،ارتقاء عوامل
نهادی (دولت ،بخش عمومی و بازار) ،زمینهها و جاذبههای موجود در محیط روستایی و منحصربهفرد بودن آنها
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پیامدها:
پایداری ،مقاومسازی و انعطافپذیری
کسبوکارهای مناطق روستایی
بهره برداری از فرصتهای کسبوکار
در مناطق روستایی
ایجاد امنیت در مناطق روستایی به
واسطه توسعه پایدار (فرهنگی-
اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی)
اشتغال زایی ،رفاه اجتماعی و شکوفایی
اقتصاد محلی
جذابیت روستا برای ساکنین و
مهاجرت معکوس به مناطق روستایی

راهبردها:
ایجاد شبکههای اجتماعی مجازی جهت
معرفی کسبوکارهای مناطق روستایی
حمایتهای مالی ،اداری ،سیاسی ،قانونی،
تبلیغاتی ،بازاریابی و برندسازی
کسبوکارهای مناطق روستایی
بهسازی مهارتهای فردی و مدیریتی
فعاالن اقتصادی نقاط روستایی
بازسازی مدل کسبوکار ،برنامهریزی
استراتژیک سرمایه انسانی و خلق مزیت
رقابتی پایدار (رقابتپذیری) برای
کسبوکارهای مناطق روستایی
مدیریت دانش و آموزش مردم محلی

شرایط علّی:
نگرش کارآفرینانه (شامل
هوشیاری کارآفرینانه و
شناسایی ،کشف و خلق
فرصتها در مناطق
روستایی)
گرایش و رهبری کارآفرینانه،
ویژگیهای کارآفرینانه،
کارآفرینی مبتنی بر فناوری،
چشم انداز استراتژیک
کارآفرینانه صاحبان
کسبوکار در مناطق
روستایی

فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ،سال دهم ،شماره سوم (پیاپی )37

93

یپی

 )5نتیجهگیری

-

-

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.37.4.6

-

توجه و تاکید بر شبکههای اجتماعی مبتنی بر فناوری (مجازی) و نوآوریهای فناورانه در کسبوکارهای
مناطق روستایی؛
حمایتهای مالی ،اداری ،سیاسی ،قانونی تسهیل کننده تبلیغات برای کسبوکارهای این مناطق
ارتباط با مشتریان و تامین کنندگان ،برنامهریزی بازاریابی و برندسازی مبتنی بر جاذبههای مناطق
روستایی؛
تقویت فرهنگ کارآفرینی و تاکید بر آموزش و بهسازی مهارتهای فردی و مدیریتی فعاالن بومگردی
مناطق روستایی؛
توجه به رقابتپذیری و خلق مزیت رقابتی پایدار کسبوکارهای مناطق روستایی؛
طراحی ،ایجاد و یا بازسازی مدل کسبوکار و برنامهریزی استراتژیک سرمایههای انسانی نقاط روستایی
درک به موقع چالشها ،شناسایی مخاطرات و آمادهسازی برای مقابله با بحرانها و تالش برای بقای
کسبوکارهای مناطق روستایی؛
شناسایی استراتژیهای مقاوم هنگام وقوع رویدادهای ناگهانی و تابآوری استراتژیک کسبوکار؛
اتخاذ شیوة مدیریت نوآورانه برای مقابله با چالشهای اجتناب ناپذیر مناطق روستایی؛
کشف و خلق فرصتهای کارآفرینانه در مناطق روستایی و سپس راهاندازی و بهرهگیری از فرصتها در
این مناطق؛ و
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پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای کیفی بوده است که در آن با استفاده از روش نظریه داده بنیاد با
تمرکز بر مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته به مدلسازی الگوی تابآوری کسبوکارهای بومگردی در
مناطق روستایی استان گیالن پرداخته شده است .در مرحله اول با بهرهگیری از مرور نظام مند مبانی
نظری و پیشینه تحقیق ،مفاهیم و تمهای اولیه مرتبط با موضوع استخراج شد .و در گام بعد مصاحبههای
عمیقی و نیمه ساختاریافته و نظرخواهی از خبرگان موضوع انجام شده و با استفاده از روش تحلیل محتوا،
مصاحبههای انجام شده با خبرگان تحلیل شده و الگوی نهایی بر اساس روششناسی نظاممند روش داده-
بنیاد در سه گام اصلی کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری 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 مطلعین کلیدی و خبرگان مورد بررسی 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 اصالحی متخصصان امر و اساتید دانشگاه؛
با انجام اصالحات و تعدیلهایی ،مدلسازی الگوی تابآوری کسبوکارهای بومگردی در مناطق روستایی
استان گیالن انجام شد (شکل .)1
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 روستایی استان گیالن ارائه میشود:

مدلسازی الگوی تابآوری ...

94

 عدم وابستگی معیشت صاحبان کسبوکارهای مناطق روستایی به یک منبع و تعریف مجموعهای ازراهبردهای معیشتی برای بهبود تابآوری به هنگام بحرانهای اقتصادی.
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