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One of the current concerns for governments is to ensure security in the border areas 
of the country. When these areas are more geographically and demographically varied, 
their security becomes more significant. One of the key socioeconomic factors which 
can increase sustainable development is entrepreneurship. This study aims to seek if en-
trepreneurship, as a basic strategy, can help policy makers to ensure sustainable security 
in border areas. To this aim, the studies, concepts, and related theories to ensure sustain-
able security, entrepreneurship and plans for its development were analyzed through a 
qualitative-narrative method. Employing an argumentative-interpretative approach, the 
functions of entrepreneurship as a development strategy for border areas were investi-
gated. The findings indicate that an effective strategic entrepreneurship development 
can have a positive impact on increasing the security in the border areas. This brings 
along a win-win situation for the citizens of these areas and the government at the same 
time. Not only can entrepreneurship create economic, cultural, and social advantages, 
but it also can improve hope and dynamism, flourish creativity, and furnish the abilities 
of the citizens in the border areas. The results are in line with the macro-policies of the 
country, particularly the demographic, spatial planning, and passive defense policies. 

JEL Classification: L26, Q01, L1, F52.

Funding: See Page 678

Article Type: Research paper

iD iD

  20.1001.1.23452544.1400.9.36.1.3

http://www.jmsp.ir/journal/process?ethics&lang=en
http://www.jmsp.ir/journal/process?ethics&lang=en
http://www.jmsp.ir/article_114453.html
http://www.jmsp.ir/article_126448.html
http://www.jmsp.ir/article_134941.html


659صحت مطالب مقاله بر عهدۀ نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

زمستان 1400. دورۀ 9. شمارۀ 4 فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

ــرزی  ــق م ــت مناط ــن امنی ــئلۀ تأمی ــا، مس ــی حکومت ه ــای اصل ــی از دغدغه ه ــروزه یک ام
اســت. هرچــه ایــن مناطــق از حیــث جغرافیایــی و جمعیت شــناختی، گســترده تر و متنوع تــر 
باشــند، تأمیــن امنیــت آن هــا حائــز اهمیــت بیشــتری اســت. ازجملــه فعالیت هــای اقتصــادی 
ــه  ــه توســعۀ پایــدار در مناطــق مــرزی می انجامــد، فعالیت هــای کارآفرینان ـ اجتماعــی کــه ب
ــی  ــا کارآفرین ــه آی ــت ک ــش اس ــن پرس ــه ای ــخ گویی ب ــی پاس ــر درپ ــش حاض ــت. پژوه اس
می توانــد به عنــوان راهبــردی اساســی در تأمیــن امنیــت پایــدار مناطــق مــرزی مــورد توجــه 
ــرح  ــک ط ــری از ی ــا بهره گی ــور، ب ــن  منظ ــرد؟ بدی ــرار گی ــزان ق ــت گذاران و برنامه ری سیاس
ــت  ــن امنی ــا تأمی ــط ب ــای مرتب ــم و نظریه ه ــا، مفاهی ــی، پژوهش ه ــی روایت ــی کیف پژوهش
پایــدار، کارآفرینــی و برنامه ریــزی توســعۀ کارآفرینــی بررســی شــد و بــا رویکــردی اســتداللی 
ــرزی،  ــق م ــعۀ مناط ــرد توس ــوان راهب ــی، به عن ــدۀ کارآفرین ــای پدی ــیری، کارکرده و تفس
تحلیــل گردیــد. نتایــج حاکــی از آن اســت توســعۀ کارآفرینــی راهبــردی کارا و اثربخــش در 
تأمیــن امنیــت مناطــق مــرزی محســوب می شــود؛ به گونــه ای کــه هــم بــرای ســاکنان ایــن 
ــر  ــی عالوه ب ــد. کارآفرین ــاد می کن ــرد ایج ــرد ـ ب ــۀ ب ــا، رابط ــرای حکومت ه ــم ب ــق و ه مناط
ایجــاد مزیت هــای متعــدد اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعــی، موجــب افزایــش امیــد و پویایــی، 
شــکوفایی اســتعدادها، توانایی هــا و قابلیت هــای ســاکنان مناطــق مــرزی می شــود. نتایــج در 
ــرزمینی و  ــش س ــی، آمای ــت های جمعیت ــه سیاس ــام، ازجمل ــی نظ ــت های کل ــتای سیاس راس

پدافند غیرعامل، است.
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1. مقدمه
امــروزه یکــی از دغدغه هــای اصلــی حکومت هــا تأمیــن امنیــت در مناطــق مــرزی اســت و هرچــه ایــن 
ــت و  ــد، اهمی ــر باش ــناختی، متنوع ت ــر جمعیت ش ــترده تر و از نظ ــی، گس ــث جغرافیای ــق از حی مناط
چالش هــای بیشــتری به همــراه خواهــد داشــت. گســتردگی و تنــوع مرزهــا مســائلی همچــون دوري از 
مرکــز، انــزواي جغرافیایــي، ناپایــداري ســکونت و جابه جایــي مــداوم جمیعــت، تبادل هــاي غیرقانونــي 
ــي  ــای خارج ــور و تهدیده ــي کش ــق داخل ــا مناط ــي ب ــي و مذهب ــي، قوم ــاي فرهنگ ــرزي، تفاوت ه م
ــادل و  ــعۀ متع ــد. توس ــوار کن ــق را ناهم ــن مناط ــعۀ ای ــیر توس ــد مس ــه می توان ــراه دارد ک را به هم
هماهنــگ مناطــق مختلــف، ازجملــه نقــاط مــرزی، از مهم تریــن پیش نیازهــا بــرای پایــداری اقتصــادی 

 .)Martic & Savic, 2001, p. 443( ــی رود ــمار م و پیشــرفت یکپارچــۀ کشــور به ش

ــت  ــد داش ــراه خواه ــعه نیافتگی را به هم ــی و توس ــرزی بی تعادل ــق م ــدد مناط ــالت متع معض
ــای  ــا نابهنجاری ه ــزرگ و ی ــهرهای ب ــه ش ــوردار ب ــق غیربرخ ــرت از مناط ــد آن مهاج ــه پیام ک
ــد 8  ــت در بن ــی جمعی ــت های کل ــم در سیاس ــن مه ــت. ای ــاق کاالس ــون قاچ ــادی، همچ اقتص
ــد( و بنــد  ــر و مول )توانمندســازي جمعیــت در ]...[ کارآفرینــي ]...[ در جهــت ایجــاد اشــتغال مؤث
ــعۀ  ــق توس ــم ]...[ از طری ــرزي و کم تراک ــق م ــتاها و مناط ــت در روس ــذب جمعی ــظ و ج 10 )حف
ــد  ــا درآم ــب وکار ب ــاي کس ــاد فض ــرمایه گذاري و ایج ــویق س ــت و تش ــي، حمای ــبکه هاي زیربنای ش

ــوده اســت.   ــورد توجــه ب ــي( م کاف

از ایــن  رو شــناخت نابرابری هــا و بی تعادلی هــا و پــی  بــردن بــه تفاوت هــا و سیاســت گذاری 
ــرایط،  ــن ش ــد. در ای ــمار می آی ــعه به ش ــان توس ــی متولی ــف اساس ــر از وظای ــن ام ــش ای ــرای کاه ب
ــع  ــرای رف ــی ب ــوده و چاره اندیش ــا ب ــگی حکومت ه ــش همیش ــرزی چال ــق م ــت در مناط ــاد امنی ایج
ایــن مســائل ضرورتــی انکارناپذیــر اســت )Sedra, 2016, p. 114(. بــرای حفــظ امنیــت مناطــق مــرزی 

راهبردهــای متعــددی اندیشــیده شــده اســت.   

برخــی کشــورها بــه راهبــرد نظامــی روی آورده و ســعی کرده انــد امنیــت مرزهــا را از طریــق تقویــت 
نیروهــای نظامــی و کنترل هــای شــدید امنیتــی برقــرار نماینــد. ایــن راهبــرد تــا حــدی کارآمــد اســت، 
امــا نمی تــوان از آن دســتیابی بــه نتایــج بلندمــدت را انتظــار داشــت. در دهه هــای اخیــر، راهبردهــای 
دیگــری طراحــی شــده  اند کــه به جــای تقویــت نیروهــای نظامــی، بــر نیروهــای اجتماعــی و اقتصــادی 
ــن  ــدار ای ــرد توســعۀ پای ــر راهب ــن تأمیــن امنیــت در مناطــق مــرزی ب ــد. دیدگاه هــای نوی ــه دارن تکی
ــرزی،  ــق م ــی مناط ــادی و اجتماع ــعۀ اقتص ــطح توس ــترش س ــا گس ــه ب ــد ک ــد می کنن ــق تأکی مناط
می تــوان امنیــت پایــدار را در ایــن مناطــق تضمیــن کــرد. در ایــن چارچــوب، راهبــرد توســعۀ پایــدار 
مناطــق مــرزی مطــرح شــده و مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت )کریمــی و وفایــی، 1392، ص. 96(. 

در ایــن رویکــرد، بــه عوامــل سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی در کنــار هــم و در تعامــل بــا 
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هــم توجــه می شــود و مبتنــی بــر مشــارکت مردمــی، رعایــت مالحظــات فرهنگــی و مقتضیــات بومــی 
ــدار مناطــق مــرزی مــورد  ــر توســعۀ پای ــا تمرکــز ب ــر ایــن اســاس، پژوهش هــای متعــددی ب اســت. ب
توجــه بســیاری قــرار گرفتــه اســت. ایــن امــر از ایــن تصــور ناشــی می شــود کــه مناطــق جغرافیایــی، 
ــی بیــن کشــورها می شــوند  ــا، موجــب ایجــاد ســازگاری و همســانی اقتصــادی و هم گرای ــر مرزه نظی
)Niebuhr, 2005, p. 71(؛ همچنان کــه در بنــد 1 سیاســت های کلــی پدافنــد غیرعامــل نیــز بــر 
ــداوم  ــیب پذیری، ت ــش آس ــی، کاه ــش بازدارندگ ــب افزای ــه موج ــلحانه ک ــات غیرمس ــۀ اقدام مجموع

ــد شــده اســت.   ــی می شــود، تأکی ــداری مل ــای پای ــای ضــروری و ارتق فعالیت ه

لــذا سیاســت گذاران بــرای ایجــاد امنیــت پایــدار در مناطــق مــرزی به دنبــال راهکارهایــی هســتند 
کــه هم زمــان جنبه هــای مختلــف اقتصــادی و اجتماعــی را دربــر داشــته باشــد. ازجملــه فعالیت هــای 
اقتصــادی ـ اجتماعــی کــه بــه توســعۀ پایــدار در مناطــق مــرزی می انجامــد، فعالیت هــای کارآفرینانــه 
Shalaby, Al-Zahra-(  اســت. کارآفرینــی راه حلــی اثربخــش بــرای پاســخ گویی بــه ایــن چالش هاســت

ni, Baig, Straquadine & Aldosari, 2011, p. 211( و به منزلــۀ مداخله گــر راهبــردی دربرابــر مســائل 
 .)McElwee, 2005, p. 114( پیــِش روی توســعۀ پایــدار، مــورد توجــه اســت

بــا توجــه بــه اهمیــت کارآفرینــی در توســعۀ اقتصــادی و اجتماعــی کشــورها، بــر تســهیل شــرایط 
 Acs, Szerb( ــد شــده اســت ــب سیاســت های توســعه ای تأکی ــه در اغل ــای کارآفرینان انجــام فعالیت ه
ــی  ــه کارآفرین ــت ک ــن اس ــی از ای ــورها حاک ــیاری از کش ــق بس ــۀ موف Autio, 2016, p. 57 &(. تجرب
 Murphy( ــرای توســعۀ اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی مناطــق شــمرده می شــود ــزاری ســازنده ب اب

 .)& Coombes, 2009, p. 330

ــایی و  ــا شناس ــوان ب ــه می ت ــود دارد ک ــرزی وج ــق م ــددی در مناط ــۀ متع ــای کارآفرینان فرصت ه
ــراد فراهــم  ــرای اف ــرداری آن هــا، محرومیــت را کاهــش داد و گزینه هــای شــغلی مناســب تری را ب بهره ب
ــت،  ــت، ترانزی ــروری، صنع ــاورزی، دام پ ــه کش ــوان ب ــا می ت ــۀ آن ه ــرد )Sempa, 2017, p. 25(. ازجمل ک
ــو، صنایــع دســتی، خدمــات فنــی، معدنــی و گردشــگری اشــاره کــرد )رک. حســینی نیا و  انرژی هــای ن
زراعتکــن، 1397، صــص. 133ـ136(. علی رغــم وجــود فرصت هــای کارآفرینــی، مناطــق مــرزی دچــار 
مســئلۀ توســعه نیافتگی هســتند. میانگیــن نــرخ بیــکاری در مناطــق مــرزی باالتــر از میانگیــن بیــکاری 
در کل کشــور اســت )تجــارت فــردا، 9 آذر 1392(. همچنیــن درجــۀ توســعه یافتگی در مناطــق مــرزی 
ــرزی  ــان مناطــق م ــه ای می 57 درصــد و در مناطــق مرکــزی 169 درصــد اســت و نابرابری هــای منطق
و مرکــزی، 1.6 )نســبتاً زیــاد( اســت؛ بنابرایــن مناطــق مرکــزی حــدود 3برابــر بیشــتر از مناطــق مــرزی 
توســعه یافته ترند. در همیــن راســتا، میــزان نابرابری هــای درون منطقــه ای مناطــق مــرزی 1.8 و مناطــق 
مرکــزی 1.43 اســت کــه ایــن رقــم نابرابــری، ناهمگونــی و واگرایــی اســتان های کشــور را نشــان می دهــد 
)پرنیــان، زیــاری، میــره ای و مدیــری، 1396، ص. 174(. در سیاســت های کلــی آمایــش ســرزمین نیــز، 
لــزوم تقویــت هدفمنــد عوامــل پیشــرفت و آبادانــي در مناطــق حســاس و ویــژه بــا توجــه بــه مالحظــات 
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دفاعــي و امنیتــي و افزایــش نقــش و فعالیــت مــردم در فراینــد توســعه )بنــد ه ـ 2(، رعایــت مالحظــات 
ــاي  ــرزي و اعط ــق م ــتاني در مناط ــي و اس ــعه اي مل ــاي توس ــای فعالیت ه ــا ارتق ــي ب ــي و دفاع امنیت

مشــوق هاي اقتصــادي و تقویــت زیربناهــا )بنــد و ـ 2( مــورد توجــه بــوده اســت.  

ــی در مناطــق  ــوم کارآفرین ــن مفه ــن پژوهــش تبیی ــه توضیحــات، هــدف از انجــام ای ــا توجــه ب ب
مــرزی و اهمیــت آن در قالــب راهبــردی اساســی بــرای توســعۀ اقتصــادی ـ اجتماعــی مناطــق مــرزی 
و تأمیــن امنیــت پایــدار در ایــن مناطــق اســت. در مطالعــۀ حاضــر، بــا روش پژوهــش مــرور نظام منــد 
متــون، پژوهش هــا و نظریــاِت مرتبــط بــا امنیــت پایــدار، توســعۀ کارآفرینــی و مفاهیــم مرتبــط بررســی 
ــوان  ــی، به عن ــدۀ کارآفرین ــای پدی ــا و کارکرده ــیری، قابلیت ه ــتداللی و تفس ــرد اس ــا رویک ــده و ب ش

راهبــرد تأمیــن امنیــت پایــدار در مناطــق مــرزی، تبییــن شــده اســت.

2. پیشینۀ تحقیق 
ــاً  ــرزی عمدت ــق م ــی در مناط ــوع کارآفرین ــه موض ــد ک ــت می آی ــی به دس ــینۀ پژوهش ــی پیش از بررس

ــوزه توجــه شــده اســت.    ــن ح ــه ای ــی ب ــات اندک ــت آن، در مطالع ــم اهمی ــده و علی رغ ــول مان مغف

طیب نیــا )1396( نقــش کارآفرینــی در توســعۀ پایــدار روســتایی نواحــی مــرزی شهرســتان مریــوان را 
بررســی کــرد. ایــن پژوهــش بــه روش توصیفــی و مطالعــۀ میدانــی انجــام شــد. نتایــج نشــان می دهــد ایجــاد 
اشــتغال در نواحــی مــرزی موجــب افزایــش درآمــد مــردم و توســعۀ پایــدار روســتایی در ایــن ناحیــه می شــود. 

موســوی، کهکــی و اســماعیلی پور )1396( شــاخص های امنیــت پایــدار در مناطــق مــرزی اســتان 
ــادی،  ــت اقتص ــای امنی ــد مؤلفه ه ــان می ده ــج نش ــد. نتای ــدی کردن ــوی را اولویت بن ــان رض خراس
اجتماعــی ـ فرهنگــی، سیاســی و نظامــی به ترتیــب بیشــترین نقــش را در شــکل گیری امنیــت پایــدار 

مناطــق مــرزی دارا هســتند. 

ــک  ــا کم ــوا و ب ــل محت ــی و تحلی ــق کیف ــتفاده از تحقی ــا اس ــن )1397( ب ــینی نیا و زراعتک حس
ــاورزی  ــت، کش ــای صنع ــددی را در بخش ه ــی متع ــای کارآفرین ــاختاریافته، فرصت ه ــۀ نیمه س مصاحب

ــد.  و خدمــات در مناطــق مــرزی سیســتان و بلوچســتان شناســایی و معرفــی کردن

ــدار  ــراری امنیــت پای ــی )1397( کارکــرد نقــش جامعــۀ عشــایری در برق ــاب و مجنون پیــری، آفت
مناطــق مــرزی ایــران را بــه روش توصیفی تحلیلــی و بــا اســتفاده از داده هــای اســنادی بررســی کردنــد. 
ــای  ــان کارکرده ــا هم زم ــت آن ه ــد و فعالی ــردی دارن ــردی چندکارک ــایر رویک ــا، عش ــق یافته ه طب
مختلفــی در حوزه هــای تولیــدی و اقتصــادی، فرهنگــی و روابــط بــا فراســوی مرزهــای ســرزمینی دارد. 
بنابرایــن فعالیت هــای مرزنشــینان نقــش مثبــت و ســازنده ای در برقــراری امنیــت مناطــق مــرزی دارد.  

ــری  ــای تصمیم گی ــتفاده از تکنیک ه ــا اس ــی، ب ــگ )1398( در پژوهش ــاالرزهی و آهن ــی، س رییس
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چندمعیــاره، بــه اولویت بنــدی عوامــل مؤثــر بــر رشــد کارآفرینــی در ناحیــۀ مــرزی شهرســتان ســرباز 
ــل  ــب عوام ــد به ترتی ــان می ده ــش نش ــن پژوه ــج ای ــد. نتای ــتان پرداختن ــتان و بلوچس ــتان سیس اس
اجتماعــی ـ فرهنگــی، زیرســاختی، فــردی و اقتصــادی بــر رشــد کارآفرینــی در ایــن منطقــه مؤثرنــد. 

ثنائی پــور و جعفری مقــدم )1399( بــا اســتفاده از روش تحلیــل محتــوا، بــه ارزیابــی سیاســت های 
ــن پژوهــش  ــج ای ــالۀ توســعه کشــور همــت گماشــتند. نتای ــای پنج س ــی در برنامه ه توســعۀ کارآفرین
نشــان می دهــد علی رغــم حضــور انــدک برنامه هــای توســعۀ کارآفرینــی در مقایســه بــا ســایر 
برنامه هــا در متــون سیاســت گذاری کشــور، در ســالیان اخیــر توجــه بــه کارآفرینــی بیشــتر شــده و بــا 
رشــد چشــمگیری توســعۀ فعالیت هــای کارآفرینانــه در برنامه هــای توســعۀ کشــور قــرار گرفتــه اســت.

کارشناســان، خیراندیــش، محمدی خیــاره و علیــزاده )1399( بــه تاثیــر محیــط کســب وکار بر توســعۀ 
ــر ضــرورت  ــن پژوهــش، ب ــد. در ای ــال توســعه پرداختن ــی و رشــد اقتصــادی کشــورهای درح کارآفرین
ــت  ــی درجه ــادی و قانون ــط نه ــاخص های محی ــود ش ــور بهب ــعه گرا به منظ ــردی توس ــزی راهب برنامه ری
ــای  ــر برنامه ه ــالح و تغیی ــر اص ــت هایی نظی ــن سیاس ــد. همچنی ــه ش ــب وکار توج ــاي کس ــهیل فض تس
آمــوزش عمومــی و حرفــه ای و تخصصــی بــا رویکــرد تربیــت کارآفرینــان خــالق و توانمنــد پیشــنهاد شــد. 

وانــگ، الینگــر و وو1 )2013( نیــز بــا هــدف طراحــی چارچوبی بــرای اجــرای برنامه های توســعۀ کارآفرینی، 
بــا روش مطالعــۀ مــوردی، عوامــل مؤثــر بــر اجــرای سیاســت های کارآفرینــی را ارزیابــی کردنــد. یافته هــای 
پژوهــش ایشــان نقــش و اثــر محیــط کالن اقتصــادی ـ اجتماعــی، عوامــل نهــادی، روابــط و هماهنگی  هــای 

درون ســازمانی و گروه  هــای ذی نفــع در اجــرای برنامه هــای توســعۀ کارآفرینــی را آشــکار کــرد.

ــا  ــه ب ــی و مصاحب ــش کیف ــتفاده از روش پژوه ــا اس ــوا2 )2017( ب ــت و اهب ــر، ونس ــا، ردمیک آدی
ــر  ــش بیانگ ــن پژوه ــج ای ــد. نتای ــان پرداخته ان ــات کارآفرین ــل اطالع ــردآوری و تحلی ــه گ ــرگان، ب خب
ــعۀ  ــر توس ــا ب ــایر مهارت ه ــی و س ــی، مال ــی، ارتباط ــای مدیریت ــوزش مهارت ه ــه آم ــت ک ــن اس ای

ــت.  ــر اس ــت مؤث ــوزه ای از فعالی ــر ح ــب وکارها در ه کس

ــای  ــی و معافیت ه ــهیالت مال ــادی تس ــای اقتص ــون3 )2016( پیامده ــوز و جانس ــرو ـ آنیج فیگوئ
مالیاتــی را به عنــوان یکــی از برنامه هــای توســعۀ کارآفرینــی در ایالــت کانــزاس امریــکا بررســی کردنــد. 
ــۀ  ــت کارآفرینان ــی و فعالی ــاد محل ــه در اقتص ــن برنام ــای ای ــش، کارکرده ــن پژوه ــج ای ــاس نتای براس

ــاز دارد.  ــه پژوهش هــای بیشــتری نی ــوده و ب ــورد نظــر، قطعــی و مشــخص نب ــۀ م منطق

ــا  ــز، فیــال، الدکیــن و همینگــوی4 )2017( برنامه هــای توســعۀ کارآفرینــی را ب پیــج، هاتــول، جون

1. Wang, Ellinger & Wu
2. Adiyia, Rademaeker, Vanneste & Ahebwa
3. Figueroa-Armijos & Johnson
4. Page, Hartwell, Johns, Fyall, Ladkin & Hemingway
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ــا رویکــرد  ــن پژوهــش کــه ب ــد. ای ــت و ســایر نهادهــای عمومــی بررســی کردن ــر نقــش دول ــد ب تأکی
آمیختــۀ اکتشــافی و بــه روش مطالعــۀ مــوردی انجــام شــد، نشــان داد کــه عوامــل بخــش عمومــی بــر 
ــن سیاســت های بخــش دولتــی و عملکــرد نهادهــای  ــد. بنابرای ــی مؤثرن توســعۀ فرصت هــای کارآفرین

عمومــی تأثیــر مســتقیمی بــر توســعۀ کارآفرینــی دارد.

ســوالرته و ســوالرته5 )2020( پژوهشــی بــا عنــوان کارآفرینــی در مناطــق مشــترک مــرزی کلمبیــا و 
اکــوادور انجــام دادنــد. ایــن منطقــه همــواره شــاهد جنــگ بــوده و در ایــن مقالــه، پیشــنهادهایی بــرای 
ایجــاد امنیــت و ارتقــای ســطح زندگــی غیرنظامیــان ارائــه شــده اســت. ایــن پژوهــش بــه روش آمیختــه 
ــعه دهندۀ  ــح، توس ــد صل ــهیل کنندۀ رون ــد تس ــی می توان ــان داد کارآفرین ــج آن نش ــد و نتای ــام ش انج

وضعیــت اقتصــادی و ارتقادهنــدۀ کیفیــت زندگــی در مناطــق مــرزی باشــد.

فرنانــدز و ناتاریــون6 )2020( کارآفرینــی در مناطــق مــرزی بیــن کشــورهای اســپانیا و پرتقــال را بررســی 
کردنــد. در ایــن پژوهــش، داده هــای آمــاری بــا هــدف ارزیابــی انعطاف پذیــری و نحــوۀ عملکــرد کســب وکارها 
در نقــاط مــرزی تحلیــل شــد. نتایــج گویــای آن اســت کــه کارآفرینــی را می تــوان راهبــرد اصلــی بــرای رشــد 
هوشــمند، پایــدار و فراگیــر لحــاظ کــرد کــه پویایی هــای کارآفرینانــۀ همــکاری میان مــرزی را تقویــت می کنــد. 

بررســی پژوهش هــای انجام شــده در حــوزۀ مطالعــۀ حاضــر حاکــی از پیشــینۀ پژوهشــی محــدود در ایــن 
زمینــه اســت؛ هرچنــد در ســالیان اخیــر، توجــه محققــان بــه کارآفرینــی در مناطــق مرزی جلب شــده اســت. 

نکتــۀ قابــل توجــه در ایــن پژ وهش هــا، نگــرش محققــان و برداشــت آن هــا از موضــوع کارآفرینــی اســت.  

ــا اشــتغال زایی در مناطــق مــرزی یکســان درنظــر گرفتــه شــده؛  در ایــن تحقیقــات، کارآفرینــی ب
ــت های  ــج سیاس ــی از نتای ــته و یک ــتغال زایی داش ــیع تری از اش ــای وس ــی معن ــه کارآفرین ــی ک درحال
توســعۀ کارآفرینــی، اشــتغال زایی اســت. بدیهــی اســت راهکارهــا و پیشــنهادهای ارائه شــده در 
ــز  ــا، نی ــطۀ آن ه ــتغال زایی به واس ــرزی و اش ــای م ــت بازارچه ه ــل تقوی ــین، ازقبی ــای پیش پژوهش ه
ــاد،  ــه ایج ــوان ب ــوارد، می ت ــن م ــر ای ــه عالوه ب ــی ک ــت؛ درحال ــتغال زایی اس ــه اش ــوف ب ــاً معط عمدت
ــرد.  ــه ک ــرزی توج ــق م ــی در مناط ــاِن کارآفرین ــکار و پنه ــای آش ــرداری از فرصت ه ــف و بهره ب کش
همچنیــن در پژوهش هــای قبلــی بــه کارکردهــای اجتماعــی و فرهنگــی توســعۀ کارآفرینــی در مناطــق 
ــن کارکــرد توســعۀ کارآفرینــی در مناطــق  ــی اســت کــه مهم تری ــن درحال ــرزی توجهــی نشــده؛ ای م

مــرزی، توســعۀ اقتصــادی ـ اجتماعــی و درنهایــت ایجــاد امنیــت پایــدار در ایــن مناطــق اســت.  

ــرای ایجــاد  ــی ب ــا و قابلیت هــای کارآفرین ــه ظرفیت ه ــوان توجــه ب ــن پژوهــش را می ت ــوآوری ای ن
پویایــی ســاکنان مناطــق مــرزی، توســعۀ پایــدار و ایجــاد امنیــت پایــدار در ایــن مناطــق دانســت کــه 
ــی  ــای غیرنظام ــا و رویکرده ــی، راهکاره ــای نظام ــق روش ه ــت از طری ــن امنی ــکار تأمی ــل راه درمقاب

5. Solarte & Solarte 
6. Fernandes & Natarion
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ــه  ــی را ب ــش دیدگاه ــن پژوه ــج ای ــد. نتای ــنهاد می کن ــا پیش ــدار مرزه ــت پای ــن امنی ــرای تأمی را ب
ــرزی  ــق م ــی در مناط ــعۀ کارآفرین ــه توس ــد ک ــه می کن ــان عرض ــزان و محقق ــان، برنامه ری کارشناس

ــود. ــل ش ــق تبدی ــن مناط ــدار ای ــت پای ــن امنی ــای تأمی ــت برنامه ه ــه اولوی ــد ب می توان

3. چارچوب نظری 

3ـ1. کارآفرینی و برنامه ریزی توسعۀ کارآفرینی
تعاریــف مختلفــي از کارآفرینــی بیــان شــده کــه نشــان دهندۀ توجــه برنامه ریــزان بــه جنبه هــاي مختلــف 
کارآفرینــی و اهمیــت آن اســت. اتحادیــۀ اروپــا کارآفرینــي را توانایــی افــراد در خلــق ایــده و تبدیــل آن ها به 
عمــل مي دانــد کــه شــامل خالقیــت، نــوآوری و پذیــرش ریســک اســت )Redford, 2012, p. 12(. همچنیــن 
ــد  ــف کرده ان ــد تعری ــرات جدی ــا مخاط ــد ی ــب وکار جدی ــاد کس ــی در ایج ــه کوشش ــی را هرگون کارآفرین
)Reynolds, Bosma & Autio, 2005, p. 206(. کارآفرینــی کشــف، ارزیابــی و بهره بــرداری از فرصت هاســت. 
ــن جــزء از فراینــد کارآفرینــی اســت و به نظــر پژوهشــگران، کارآفرینــی چیــزی  مفهــوم فرصــت مهم تری
ــای  ــل ویژگی ه ــان به دلی ــه کارآفرین ــی ک ــرداری از فرصت های ــی و بهره ب ــخیص، ارزیاب ــز تش ــت ج نیس

  .)Shane & Venketaraman, 2000, p. 139( خــاص خــود توانایــی دیــدن آن هــا را می یابنــد

کارآفرینــان بــا محیــط در ارتبــاط بــوده و دولــت نقــش مهمــی در ایجــاد ســاختار اقتصــادی، سیاســی، 
قانونــی، مالــی و اجتماعــی آن هــا بــازی می کنــد. بنابرایــن کارآفرینــی نظامــی اقتصــادی اســت کــه شــامل 
کارآفرینــان، ترتیبــات نهــادی و قانونــی و دولت هاســت. کارآفریــن نیــز فــردی اســت کــه بــا ایجاد یا توســعۀ 
فعالیــت اقتصــادي )یــا اجتماعــي( به وســیلۀ شناســایي، ارزیابــي و بهره بــرداري از محصــوالت، خدمــات و 

  .)Bosma, Jones, Autio & Levie, 2008, p. 11( بازارهــاي جدیــد، در تکاپــوی ارزش آفرینــی اســت

بــا توجــه بــه اهمیــت کارآفرینــی در توســعۀ اقتصــادی و اجتماعــی کشــورها، تســهیل شــرایط بــرای 
ــرار گرفتــه اســت.  ــه در بســیاری از برنامه هــای توســعه مــورد تأکیــد ق انجــام فعالیت هــای کارآفرینان
همچنیــن سیاســت هایی کــه از کارآفرینــی حمایــت می کننــد، در طــول زمــان پیچیــده شــده اند؛ زیــرا 
ــب وکارهای  ــت از کس ــمت حمای ــد به س ــای جدی ــاد بنگاه ه ــرای ایج ــرایط ب ــهیل ش ــا از تس دولت ه
ــرای  ــی ب ــن برنامه های ــا تدوی ــا ب ــد )Acs et al., 2016, p. 57(. دولت ه ــت می کنن ــه حرک کارآفرینان
Lund-( ــری در توســعۀ کارآفرینــی ایفــا می کننــد ــه، نقــش مؤث  گســترش روحیــه و رفتــار کارآفرینان

ström et al., 2017, p. 942(. برنامه ریــزی توســعۀ کارآفرینــی فرصت هــای جدیــدی را به وجــود 
 Mintrom( مــی آورد و دیگــران را بــرای پشــتیبانی از نوآوری هــای پیشنهادشــدۀ خــود بســیج می کنــد
Luetjens, 2017, p. 4 &(. برنامه ریــزی توســعۀ کارآفرینــی بــرای تشــویق و تهییــج فعالیت  هــای 
 Henrekson &( اجتماعــی و اقتصــادی بهــره ور بــرای افــرادی اســت کــه کســب وکار مســتقلی دارنــد
Stenkula, 2010, p. 596( و بــا هنجارهــای اجتماعــی، ترجیحــات کارآفرینــی، ترتیبــات نهــادی و تغییــر 
گفتمــان عمومــی ســروکار دارد )Henry, Orser, Coleman & Foss, 2017, p. 6(. اگــر برنامه هــای 
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ــر  ــۀ مؤث ــد، باعــث تســهیل فعالیت هــای کارآفرینان توســعۀ کارآفرینــی به طــور مناســب طراحــی گردن
می شــوند )Acs & Szerb, 2007, p. 118(. درمجمــوع می تــوان گفــت برنامه ریــزی بــرای توســعۀ 
کارآفرینــی به دنبــال ارتقــای کیفیــت و رشــد فعالیت هــای کارآفرینانــه اســت و هدفــش ایجــاد فضــا و 
فرهنــگ کارآفرینانــه و ترویــج کارآفرینــی در جامعــه اســت کــه بــا تشــویق افــراد به شــروع کســب وکار، 
ایجــاد فرصــت یادگیــری و توســعۀ مهارت هــا و توانمندســازی  آن هــا همــراه اســت )ثنائی پــور، 1398، 
ص. 33(. همچنیــن برنامه ریــزی توســعۀ کارآفرینــی در ایــن پژوهــش معطــوف بــه توســعۀ کارآفرینــی 

و ایجــاد و راه انــدازی کســب وکار پایــدار در مناطــق مــرزی اســت.

3ـ2. مرز و ویژگی های مناطق مرزی 
 Jones & Wild,( مــرز بــه دو مفهــوم عینــي، ماننــد مرزهــاي رســمي کشــورها، و ذهنــي بــه کار مــي رود
ــا  ــت دو ی ــای تحــت حکوم ــا قلمروه ــه در آنج ــه ای اســت ک ــز ناحی ــرزی نی ــۀ م p. 261 ,1994(. منطق
 .)Sanaeepour, Zahiri & Rastegar, 2021, p. 338( ــد ــا تداخــل می یابن چنــد کشــور به هــم می رســند و ی
ــت در مناطــق  ــه امنی ــه ای ک ــد؛ به گون ــر کشــور به شــمار می رون ــر و حســاس ه ــا جــزء جدایی ناپذی مرزه
مــرزی پیش زمینــۀ امنیــت ملــی اســت )قالیبــاف، یاری شــگفتی و  رمضــان زاده لســبویی، 1388، ص. 26(. 
درواقــع مرزهــا قلمــروی حاکمیتــی هــر کشــوری را نشــان می دهنــد )Glassner, 1993, p. 72(. مناطــق 
ــر آن هــا،  ــي و سیاســي حاکــم ب ــا کشــورهاي خارجــي و شــرایط جغرافیای مــرزي، به دلیــل مجــاورت ب
ویژگي هــاي خــاص خــود را دارد کــه جــزء الینفــک آن هــا به شــمار مــي رود و اثــر مســتقیمي بــر رونــد 
ــزواي جغرافیایــي، ناپایــداري  ــد از: دوري از مرکــز، ان توســعۀ ایــن مناطــق دارد. ایــن ویژگي هــا عبارت ان
ســکونت و جابه جایــي مــداوم جمیعــت، تبادل هــاي غیرقانونــي، تفاوت هــاي فرهنگــي، قومــي و مذهبــي 
ــورد  ــا م ــن ویژگي ه ــه ای ــي. چنانچ ــدات خارج ــتمي و تهدی ــت سیس ــور، ضدی ــل کش ــق داخ ــا مناط ب
توجــه قــرار نگیــرد، تأثیراتــي منفــي بــر رونــد توســعه و امنیــت مناطــق مي گــذارد و به عنــوان تهدیــدي 
ــد  ــری در فراین ــه و به کارگی ــورت توج ــه درص ــت ک ــی اس ــرد. بدیه ــد ک ــل خواه ــعه عم ــر توس دربراب
ــه فرصــت  ــد و از تهدیــد ب برنامه ریــزي توســعۀ مناطــق مــرزی، اثــرات مثبتــي از خــود به جــا می گذارن

ــوف، 1388، ص. 73(. ــب و مط ــوند )عندلی ــل مي ش تبدی

3ـ3. امنیت پایدار و مؤلفه های آن
ــی،  ــر سیاس ــل مؤث ــۀ عوام ــه هم ــۀ آن، ب ــه برپای ــت ک ــی اس ــر درک جامع ــر ب ــدار ناظ ــت پای امنی
اجتماعــی، فرهنگــی و امنیتــی در کنــار یکدیگــر و در تعامــل بــا هــم توجــه می شــود. امنیــت پایــدار 
ــه ای  ــت؛ به گون ــی اس ــات بوم ــی و مقتضی ــات فرهنگ ــی، مالحظ ــارکت مردم ــت مش ــر رعای ــی ب مبتن
کــه فرهنگ محــور، مردم پایــه و درون زاســت. مؤلفه هــای تشــکیل دهندۀ امنیــت پایــدار داشــتن 
ــور  ــم انداز کش ــند چش ــداف س ــه از اه ــت ک ــش اس ــعه یافته و الهام بخ ــات، توس ــن، باثب ــه ای ام جامع

به شــمار مــی رود )موســوی و دیگــران، 1396، ص. 64(. 
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امنیــت پایــدار توانمنــدی جوامــع را بــرای پیشــگیری از تهدیــداِت فراســوی دولــت ملــی و دفــاع 
دربرابــر آن ارتقــا می دهــد، از ناامنــی عمیــق انســانی در سراســر جهــان می کاهــد و تهدیــدات 
ــعید، 1392، ص. 28(.  ــد )پورس ــت می کن ــت، مدیری ــی نیس ــت جهان ــه امنی ــه متوج ــی را ک بلندمدت

ــه تشــکیل شــده اســت:  ــدار از 4 مؤلف ــت پای امنی

الــف. امنیــت اجتماعــیـ  فرهنگــی: امنیــت اجتماعــی به معنــای تمهیــد فضــا و ابزارهــای الزم بــرای 
ــان، اقــوام و اقلیت هاســت.  ــان، جوان ــراز وجــود و طــرح نظــر گروه هــای مختلــف جامعــه ازقبیــل زن اب
امنیــت اجتماعــی هنگامــی مؤثــر اســت کــه به عنــوان یــک امــر گریزناپذیــر یــا ارزش پذیرفتــه شــود. 
ــورد  ــا م ــراد اســت ت ــی اف ــت اجتماع ــرو و موقعی ــال، آب ــان، م ــظ ج ــای حف ــی به معن ــت اجتماع امنی
تهدیــد ســایر افــراد، گروه هــا، حکومــت و قانــون قــرار نگیــرد )پورمحمــد، 1390، صــص. 116ـ117(.  

ب. امنیــت دفاعــی ـ نظامــی: امنیــت نظامــی به معنــای آن اســت کــه کشــور از خطــر تهدیدهــای 
ــر  نظامــی در امــان باشــد. جوامــع در شــرایطی می تواننــد امنیــت نظامــی داشــته باشــند کــه عالوه ب
قابلیت هــای اقتصــادی، علمــی، تکنولوژیــک، انســانی، اســتراتژیک و رهبــری قــوی، نیروهــای مســلح 
آن هــا از تــوان رزمــی نســبی برتــر بــرای پاســخ گویی بــه تهدیدهــای بالقــوه و بالفعــل نظامــی موجــود 
علیــه کشــور برخــوردار باشــند. پیــروی از دکتریــن نظامــی صحیــح و اتخــاذ سیاســت دفاعــی مؤثــر در 
ابعــاد ســاختاری، تســلیحاتی، پرســنلی، بودجــه ای، دفــاع غیرنظامــی، رابطــۀ تبعــی قــدرت نظامــی بــا 
ــد  ــرای جامعــه پدی ــۀ نظامــی، امنیــت نظامــی نســبی را ب ــن اســتراتژی بهین ــدرت سیاســی و تدوی ق

ــران، 1396، ص. 65(. ــوی و دیگ ــد )موس می آورن

ــی و  ــی، اجتماع ــرایط سیاس ــه ای از ش ــوب نهادین ــادی چارچ ــت اقتص ــادی: امنی ــت اقتص ج. امنی
ــی  ــت حقوق ــد و امنی ــب می کن ــرمایه داران را جل ــدگان و س ــاد پس اندازکنن ــه اعتم ــت ک ــی اس حقوق
معامــالت را افزایــش می دهــد )سلمانی بی شــک، شــاهویردی و باســتان، 1393، ص. 75(. امنیــت 
ــراد را از  ــه اف ــت ک ــه اس ــادی جامع ــف اقتص ــای مختل ــزا و بخش ه ــم در اج ــاد نظ ــادی، ایج اقتص
ــا  ــون دارد و ب ــود مص ــاز خ ــورد نی ــی م ــات اساس ــوازم و امکان ــود ل ــه کمب ــبت ب ــر نس ــاس خط احس
شــاخص های ســرمایه گذاری، توزیــع عادالنــۀ ثــروت، اســتفادۀ همســان از امکانــات، مبــارزه بــا مفاســد 
ــازار  ــات ب ــول و ثب ــای معق ــی، تعرفه ه ــوارض دولت ــش ع ــا، کاه ــالس، ارتش ــادی و اداری، اخت اقتص

افشــاری نادری، 1390، ص. 54(.  و  مشــخص می شــود )صالحی امیــری 

ــزاب،  ــراد، اح ــای اف ــه آزادی ه ــد علی ــدم تهدی ــوم ع ــی به مفه ــت سیاس ــی: امنی ــت سیاس د. امنی
ســاختارهای سیاســی، فعــاالن سیاســی و مســئوالن حکومتــی، و رونــد مطلــوب و اثربخــش ادارۀ امــور 
ــا  ــی و ب ــع مل ــا براســاس مناف ــور مملکــت تنه ــه ادارۀ ام ــی و خارجــی کشــور اســت؛ به نحــوی  ک داخل
ــی و توســط حکومتــی پاســخ گو در عرصه هــای داخلــی و خارجــی صــورت  اســتفاده از روش هــای قانون
گیــرد. امنیــت سیاســی در هــر کشــوری بــا رونــد فزاینــدۀ توســعۀ سیاســی و رفــع بحران هــای پنج گانــۀ 

هویــت، مشــارکت، مشــروعیت، توزیــع و نفــوذ، رابطــۀ مســتقیم دارد )موســوی و دیگــران، ص. 67(.
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4. روش تحقیق 
تحقیــق حاضــر از نــوع تحقیقــات بنیــادی اســت کــه هــدف از انجــام آن، تبیین نقــش کارآفرینــی در تأمین 
امنیــت پایــدار مناطــق مــرزی اســت. تحقیقــات بنیــادی بــه دو دســتۀ تحقیقــات تجربــی و نظــری تقســیم 
ــای  ــا و طرح ه ــتفاده از روش ه ــا اس ــات ب ــور اطالع ــا و همین ط ــری، داده ه ــات نظ ــوند. در تحقیق می ش
ــوا و مــرور متــون، گــردآوری  پژوهشــی کیفــی، نظیــر پژوهــش روایتــی، تحلیــل اســنادی، تحلیــل محت
ــود  ــل می ش ــذاری و تحلی ــده کدگ ــای گردآوری ش ــی، داده ه ــذاری کیف ــای کدگ ــا روش ه ــپس ب و س
ــی و و  ــای کیف ــل داده ه ــای حاصــل از تحلی ــل یافته ه ــه تحلی ــای اســتداللی و تفســیری، ب ــه روش ه و ب
نتیجه گیــری از آن هــا اهتمــام می شــود. از ایــن نظــر، پژوهــش حاضــر از نــوع تحقیقــات بنیــادی نظــری 
ــای  ــردآوری داده از مأخذه ــی همچــون گ ــی از روش های ــات کیف ــرای انجــام پژوهــش در تحقیق اســت. ب
ــۀ داده هــا، مصاحبــه، مشــاهده، تحلیــل اســناد و... اســتفاده می شــود )کرســول، 1391، ص. 22(.    چندگان

در ایــن پژوهــش، روش تحلیــل اســناد بــا اســتفاده از طــرح پژوهشــی روایتــی7 بــه کار رفــت. برپایــۀ 
رهنمودهــای فیــن8 )2002( دربــارۀ طرح هــای پژوهــش کیفــی، در ایــن تحقیــق از نظــر عناصــر فلســفی 
ــت  ــاخت گرایی12 واقعی ــی س ــم پژوهش ــی11 از پارادای ــی10 و روش شناس ــی9، معرفت شناس هستی شناس
اســتفاده شــد. در ایــن پارادایــم، واقعیــت پدیــده ای اجتماعــی اســت کــه در الیه هــای زبــان و گفتمــان 
نهفتــه اســت. بــه ایــن ترتیــب، جنــس یــا ماهیــت دانــش، ذهنــی اســت )برخــالف پژوهش هــای کیفــی 
کــه بــا محوریــت دانــش کّمــی صــورت می پذیــرد( و به صــورت جــدی در ارزش هــای اجتماعــی برخاســته 

از شــرایط خــاص بافتــی یــا زمینــه ای در الیه هــای چندگانــه و درهم تنیــدۀ گفتمــان نهفتــه اســت.

بــا توجــه بــه آنچــه بیــان شــد، در ایــن پژوهــش بــا بهره گیــری از یــک طــرح پژوهشــی روایتــی، پژوهشــگر 
داده هــای پژوهشــی خویــش را از میــان منابــع و اســناد جمــع آوری می کنــد )Ahmed, 2010, p. 8( و بــا اســتفادۀ 
نظام منــد از داده هــای اســنادی، بــه کشــف، اســتخراج، طبقه بنــدی و ارزیابــی مطالــب مرتبــط بــا پژوهــش خود 
اقــدام می نمایــد )Bailey, 1994, p. 73(. اســناد درواقــع متــن حــاوی داده هــا یــا اطالعاتــی دربــارۀ یــک موضــوع 
یــا پدیــده هســتند )صادقی فســایی و عرفان منــش، 1394، ص. 69(. در ایــن پژوهــش، از اســنادی کــه به صــورت 
چاپــی و الکترونیــک در حوزه هــای مرتبــط بــا ایــن پژوهــش منتشــر شــده اند، اســتفاده شــده اســت. همچنیــن 
شــایان ذکــر اســت کــه بــا اســتناد بــه اصــول کرســول )2013( پیرامــون پژوهشــی کیفــی بــا بهره گیــری از طرح 

پژوهشــی روایتــی، مراحــل انجــام پژوهــش حاضــر را می تــوان بــه شــرح ذیــل خالصــه کــرد:  
1. بیان مسئله؛

2. بررسی پیشینۀ تحقیق؛

7. narrative reasearch design
8. Fien
9. ontology
10. epistemology
11. methodology
12. constructivism
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3. بیان هدف تحقیق؛
4. گردآوری داده های کیفی؛

5. تحلیل و تفسیر داده های کیفی؛
6. تهیۀ گزارش پژوهش و ارزیابی آن.13

ــی،  ــای کیف ــی در پژوهش ه ــوم و تخصص ــای مرس ــا رویه ه ــتا ب ــتر، هم راس ــح بیش ــرای توضی ب
ــد. روش کار  ــتفاده ش ــازی14( اس ــی )سه سویه س ــق همگون ــا ششــم از روش تطاب ــارم ت در مراحــل چه
بدیــن صــورت بــود کــه ابتــدا منابــع نوشــتاری و منتشر شــدۀ مرتبــط بــا موضــوع تحقیــق گــردآوری 
شــد و ســپس تحلیل هایــی بــا توجــه بــه هــدف تحقیــق صــورت گرفــت. درنهایــت راهبردهایــی بــرای 
درنظــر گرفتــن کارآفرینــی به عنــوان راهبــرد تأمیــن امنیــت پایــدار مناطــق مــرزی ارائــه شــد. بدیــن 
ــگاه اینترنتــی، مجــالت علمــی  ــع معتبــر علمــی، پای منظــور، تمــام پژوهش هــای منتشرشــده در مناب
ــایت های دانشــگاهی  ــال نشــریات پژوهشــی، س ــاالت، پورت ــایت های منتشــرکنندۀ مق ـ پژوهشــی، س
ــت  ــا امنی ــط ب ــاالت مرتب ــد و مق ــی ش ــل بررس ــور کام ــا به ط ــدۀ پژوهش ه ــز نمایه کنن ــایر مراک و س
پایــدار، توســعۀ کارآفرینــی، کارآفرینــی در نواحــی مــرزی، کارآفرینــی و امنیــت، اقتصــاد مــرز و نواحــی 
کمتــر توســعه یافته و مــواردی از این قبیــل گــردآوری شــد. نمونه گیــری نیــز بــه روش هدفمنــد انجــام 
ــا  ــرانجام یافته ه ــیر و س ــل و تفس ــافی، تحلی ــدی اکتش ــش در فراین ــای پژوه ــت داده ه ــد و درنهای ش

بیــان شــد.  

ــزار و  ــتفاده از نرم اف ــر اس ــی نظی ــی از راهکارهای ــای پایای ــت ارتق ــه جه ــود ک ــر ش ــت ذک الزم اس
ــوازی  ــل م ــا، و تحلی ــیر داده ه ــت و تفس ــردآوری، ثب ــرای گ ــاخت یافته ب ــای س ــازمان دهی فراینده س
داده هــای حاصــل از مصاحبه هــا و توافــق میــان تحلیلگــران15 )وجــود تفاوت هــای ناچیــز و غیرمعنــادار 

ــوازی کدگــذاران( اســتفاده شــد.  ــان تحلیل هــای م می

روش هــای چندگانــه ای به گونــۀ پیوســته و پویــا )در جریــان فراینــد پژوهــش( به منظــور 
ــودار،  ــت )زی ــی الزم اس ــای کیف ــی در پژوهش ه ــدی علم ــت و دقت من ــا کیفی ــار ی ــی اعتب ارزیاب
ایمانی پــور، طالبــی و حســینی، 1395(. بــر همیــن اســاس، در ایــن پژوهــش نیــز روش هــای مزبــور، 
ــا حصــول اســتاندارهای  ــت و ت ــرار گرف ــورد نظــر ق ــان پژوهــش، م ــال و در جری ــدی فع طــی فراین
ــۀ  ــازی )مقایس ــا سه سویه س ــی ی ــق همگون ــت. تطاب ــه یاف ــش، ادام ــام پژوه ــس از انج ــی پ ارزیاب
نظریــه بــا ادبیــات معتبــر و مقایســۀ ناظــران برونــی بــا معیارهــای موجــود در آثــار معتبــر(، انســجام 
روش شناســی، تناســب و ارتبــاط نظــری منابــع گــردآوری اطالعــات و داده هــا و همین طــور گــردآوری 

13. هریک از این شش مرحله مشتمل بر توضیحات مفّصلی است که با توجه به فرمت مصوب مجله از حیث حداکثر  حجم 
مقاالت، پوشش کامل این متون تفصیلی مرتبط ناممکن اسی. این متون درصورت نیاز و بنابه درخواست، قابل  ارائه است.

14. triangulation
15. interceder agreement
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و تحلیــل هم زمــان داده هــا، ازجملــۀ ایــن روش هــا بودنــد. به عــالوه قابلیــت اعتمــاد16 پژوهــش کــه 
ــای  ــی در پژوهش ه ــت علم ــی دق ــت ارزیاب ــاری جه ــوان معی ــن17 )1989( از آن به عن ــا و لینکل گوب
ــکا20 و  ــت ات ــال19، قابلی ــت انتق ــار18، قابلی ــت اعتب ــا اســتفاده از عناصــر قابلی ــد، ب ــام می برن ــی ن کیف

ــی شــد. قابلیــت تأییــد21 ارزیاب

5. یافته های تحقیق 
در ایــن بخــش، پــس از اعتباربخشــی22 و تطابــق همگونــی به گونــه ای کــه در بخــش روش شناســی ذکــر 
شــد، یافته هــای حاصــل از اتخــاذ طــرح پژوهشــی روایتــی آمــده اســت. همچنیــن در راســتای مقایســۀ 
 یافته هــای مذکــور به لحــاظ هم گرایــی و واگرایــی یــا به عبارتــی پیوســتگی از یــک ســو و نــوآوری علمــی

 از ســوی دیگــر نســبت بــه بدنــه و محتــوای دانشــی مرتبــط، ارجاعــات الزم به اقتضــای یافته هــا ارائــه 
ــده است. ش

ــم  ــان مفاهی ــتقیمی می ــۀ مس ــی، رابط ــری و مفهوم ــدگاه نظ ــش، از دی ــای پژوه ــق یافته ه مطاب
ــه در  ــه ای ک ــت؛ به گون ــرار اس ــرزی برق ــق م ــدار در مناط ــت پای ــدار و امنی ــعۀ پای ــی، توس کارآفرین
ــعۀ  ــه توس ــرزی ب ــق م ــی در مناط ــعۀ کارآفرین ــه چــپ، توس شــکل 1 مشــخص اســت، از راســت ب
ــادی،  ــدار اقتص ــعۀ پای ــورت توس ــاس، درص ــن اس ــر ای ــود. ب ــر می ش ــق منج ــن مناط ــدار در ای پای
ــت  ــراری امنی ــاد و برق ــه ایج ــوان ب ــرزی، می ت ــق م ــت محیطی مناط ــی و زیس ــی ـ فرهنگ اجتماع

ــت.  ــن مناطــق دســت یاف ــدار در ای پای

شکل 1. الگوی نظری ارتباط بین مفاهیم اصلی تحقیق )منبع: یافته های پژوهش(

16. trustworthiness
17. Guba & Lincoln
18. credibility
19. transferability
20. dependability
21. conformablity
22. contribution
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5ـ1. تحلیل رابطۀ کارآفرینی و توسعۀ پایدار در مناطق مرزی 
ــعۀ  ــت. توس ــادل اس ــوازن و تع ــت دارد، ت ــعه اهمی ــزی توس ــای برنامه ری ــی نظام ه ــه در بررس آنچ
ــرای حصــول  متعــادل و متــوازن مناطــق مختلــف، ازجملــه نقــاط مــرزی، پیش نیــاز بســیار مهمــی ب
پایــداری اقتصــادی و پیشــرفت یکپارچــۀ کشــور اســت و اولیــن پیامدهــای گریزناپذیــر عــدم تعــادل 
ــرزی  ــاال از شــهرهای غیربرخــوردار و مناطــق م ــای ب ــا نرخ ه ــی ب ــای غیرطبیع ــه ای، مهاجرت ه منطق
ــی  ــدار مفهوم ــعۀ پای ــت )Martic & Savic, 2001, p. 443(. توس ــزرگ اس ــهرهای ب ــه ش ــروم ب مح
کل گــرا، یکپارچــه و نظام منــد و متشــکل از ابعــاد اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطی اســت و بــر 
ــر  ــه و تغیی ــعۀ فناوران ــری توس ــرمایه گذاری ها، جهت گی ــت س ــع، هدای ــرداری از مناب ــر در بهره ب تغیی
ــع  ــی رف ــی و آت ــه پتانســیل فعل ــد، به نحــوی ک ــد می کن ــر تأکی ــا یکدیگ ــگ ب ــادی هماهن ــط نه محی
نیازهــای بشــر را ارتقــا بخشــد. واکاوی مفهــوم، هــدف و اصــول توســعۀ پایــدار بیانگــر نــگاه مثبــت بــه 
ســودآوری، رقابــت، ارتقــای نــوآوری و تغییــرات فناورانــه به عنــوان کلیــد ارتبــاط انســان و طبیعــت و 
.)Rezaei-Moghaddam, Karami & Gibson, 2005, p. 26( تلفیــق اقتصــاد و محیط زیســت اســت

ــه  ــای کارآفرینان ــد فعالیت ه ــل رش ــه عام ــود در جامع ــای موج ــی، فرصت ه ــات کارآفرین در ادبی
اســت. از منظــر رویکــرد پایــداری، فرصت هــای کارآفرینــی شــامل ایجــاد کســب وکارهای پایــدار یــا 
پایــدار کــردن کســب وکارهای موجــود، توســعۀ محصــوالت جدیــد، پذیــرش یــا ایجــاد فناوری هــای 
ــه  ــیدن ب ــب وکار و رس ــای کس ــدد مدل ه ــکل دهی مج ــی و ش ــن بازاریاب ــای نوی ــدار، روش ه پای

ســودآوری اســت.  

رویکــرد پایــدار به طــور هم زمــان رفتارهــای اقتصــادی مخــرب محیط زیســت را کاهــش می دهــد و موجــب 
تحقــق اهــداف اجتماعــی می شــود و زمینــۀ ظهــور مدلــی از کارآفرینــی بــه نــام »کارآفرینــی پایــدار« را فراهــم 
می کنــد. از ترکیــب مفاهیــم کارآفرینــی و توســعۀ پایــدار، مفهــوم کارآفرینــی پایــدار خلــق می شــود. کارآفرینی 
پایــدار فراینــد شناســایی، خلــق، ارزیابــی و اســتفاده از فرصت هــا، راه انــدازی کســب وکارهای نوآورانــۀ پایــدار و 
یــا پایدارســازی کســب وکارهای موجــود بــا توســعۀ ایــن نوآوری هاســت. کارآفرینــی پایــدار از ابعــاد اقتصــادی، 

 .)Kelley, Bosma & Amorós, 2010, p. 63( اجتماعــی و زیســت محیطی تشــکیل شــده اســت

ــی و  ــادی، اجتماع ــداف اقتص ــتای اه ــات در راس ــا و خدم ــاد کااله ــدار ایج ــی پای ــدف کارآفرین ه
زیســت محیطی توســعۀ  پایــدار اســت. کارآفرینــی پایــدار فراتــر از موفقیــت در بــازار عمــل کــرده، بــر 
ــازار تأکیــد می کنــد و هم زمــان ارزش هــای  ایجــاد تغییــرات اجتماعــی، نهادهــا، قوانیــن و وضعیــت ب
 Koe, Omar & Rizal, 2012, p. 220; Kibler,( ــد ــت محیطی را می آفرین ــی و زیس ــادی، اجتماع اقتص
ــرد  ــود ف ــدار، وج ــی پای ــداد کارآفرین ــرای رخ ــروری ب ــۀ ض Matthis & Munoz, 2012, p. 42(. مؤلف
ــرای ایجــاد  ــا و... ب ــروی انســانی، ایده ه ــی، نی ــدۀ ســرمایۀ مال ــه پیونددهن ــدار اســت ک ــن پای کارآفری

  .)Spence, Gherib & Biwolé, 2011, p. 340( ــت ــدار اس ــی پای ــبکۀ ارزش آفرین ش
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 )Source: Schaltegger & Wagner, 2011, p. 224( شکل 2. ویژگی های کارآفرینی پایدار

ــروری  ــی ض ــرای کارآفرین ــده ب ــاد ذکرش ــه ابع ــان ب ــه هم زم ــدار، توج ــی پای ــد کارآفرین در فراین
ــوزی  ــی، مج ــای کارآفرین ــرای فعالیت ه ــادی ب ــای اقتص ــود فرصت ه ــرد، وج ــن رویک ــت. در ای اس
ــین  ــع مرزنش ــی جوام ــاختار اجتماع ــی و س ــت فرهنگ ــه باف ــیب ب ــا آس ــت ی ــب محیط زیس ــر تخری ب
ــت محیطی  ــی و زیس ــای اجتماع ــت از جنبه ه ــادی و غفل ــائل اقتص ــه مس ــه ب ــد توج ــت. هرچن نیس
ــن  ــث از بی ــدت، باع ــت، در بلندم ــودآور اس ــدت س ــرزی در کوتاه م ــق م ــب وکارهای مناط ــرای کس ب
رفتــن منابــع، فقــر، ناپایــداری جمعیــت، مهاجــرت و ناامنــی خواهــد شــد. بنابرایــن توجــه بــه رویکــرد 
ــا و  ــرداری از فرصت ه ــه، بهره ب ــای کارآفرینان ــور در فعالیت ه ــاد مذک ــوازن ابع ــادل و ت ــداری و تع پای

ــت.  ــروری اس ــرزی ض ــق م ــد در مناط ــب وکارهای جدی ــاد کس ایج

5ـ2. تحلیل رابطۀ امنیت پایدار و توسعۀ پایدار در مناطق مرزی 
توســعه و امنیــت پایه هــای اصلــی مناطــق مــرزي به حســاب مي آینــد. توســعه نیافتگی و بی تعادلــی بیــن 
مناطــق مــرزي و مرکــزي، اثــرات منفــي بــر رونــد توســعۀ مناطــق مــرزی برجــای مي گــذارد؛ چراکــه از 
ــل  ــد و از ســوي دیگــر به دلی ــا مشــکل مواجــه می کن ــرزي را ب ــک ســو حرکــت توســعه در مناطــق م ی
موقعیــت مناطــق مــرزي و توســعه نیافتگی، ناامنــي را گســترش مي دهــد. بنابرایــن اثــر متقابــل توســعه و 
امنیــت به صــورت زنجیــره اي، بــه یکدیگــر مرتبط انــد و مجموعــه اي از کنش هــا و واکنش هایــي را ایجــاد 
مي کننــد کــه جوهــرۀ توســعۀ پایــدار مناطــق مــرزي را تحــت تأثیــر قــرار مي دهــد. مطالعاتــي کــه در ایــن 
زمینــه در چنــد منطقــۀ مــرزي در جهــان انجــام شــده، نشــان می دهد توســعه نیافتگي و پیامدهــاي آن در 
مناطــق مــرزي، عمده تریــن مســئلۀ ایجــاد ناامنــي اســت. بــه  عبــارت دیگــر، شــرایط فقــر و تنگ دســتي 
در ایــن مناطــق محیطــي را بــراي ایجــاد ناامنــي و نفــوذ و رخنــۀ دشــمن فراهــم می کنــد کــه بــه تهدیــد 

نظامــي یــا امنیتــي کل کشــور می انجامــد )عندلیــب و مطــوف، 1388، ص. 74(. 
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ــت  ــن وضعی ــروج از ای ــرای خ ــتراتژی هایی ب ــن اس ــعه و تدوی ــرای توس ــزی ب ــن برنامه ری بنابرای
ضــروری اســت. مطابــق شــکل 3، رویکردهــای مختلفــی درمــورد توســعه و امنیــت در مناطــق مــرزی 
ــت  ــد امنی ــدا بای ــن اســاس، ابت ــر ای ــدم اســت. ب ــر توســعه مق ــت ب ــرش اول، امنی وجــود دارد. در نگ
برقــرار باشــد تــا توســعه به وجــود آیــد. کشــورهای دارای چنیــن دیدگاهــی از اســتقرار منابــع حیاتــی 
ــن  ــر ای ــا کشــور همســایه حمایــت می کننــد. در نگــرش دوم، اعتقــاد ب در مناطــق مــرزی هم جــوار ب
اســت کــه تحقــق امنیــت از طریــق توســعه اســت. در ایــن نگــرش، دولت هــا می کوشــند ابتــدا توســعه 
را در مناطــق مــرزی ایجــاد کننــد تــا در ســایۀ آن، امنیــت را بــرای ایــن مناطــق برقــرار ســازند. امــا 
ــت  ــرزی اس ــاط م ــت در نق ــعه و امنی ــدۀ توس ــل به وجودآورن ــل و درک متقاب ــوم، تعام ــرش س در نگ
)خوشــفر، موســی زاده و خــداداد، 1395، صــص. 58ـ59(. امنیــت و توســعه الزم و ملــزوم یکدیگرنــد؛ 
ــرار شــود و  ــت در آنجــا برق ــه امنی ــر اینک ــق بخشــید، مگ ــوان تحق ــرزي را نمي ت ــاط م توســعه در نق

ــد. ــن مناطــق توســعه یاب ــوان در مرزهــا محقــق ســاخت، مگــر اینکــه ای برعکــس امنیــت را نمي ت

شکل 3. دیدگاه های سنتی )الف( و دیدگاه های نوین )ب( در رابطۀ امنیت و توسعه 
)منبع: یافته های پژوهش(

ــعه را  ــت و توس ــد امنی ــا بای ــعۀ مرزه ــاي توس ــن برنامه ه ــرای تدوی ــت گذاران ب ــن سیاس بنابرای
هم زمــان و در ارتبــاط بــا یکدیگــر درنظــر بگیرنــد. از مهم تریــن راهبردهــای دســتیابی بــه ایــن هــدف، 
توســعۀ کارآفرینــی در ایــن مناطــق اســت کــه به عنــوان مداخله گــری راهبــردی بــرای پاســخ گویی بــه 
 .)McElwee, 2005, p. 114( ــود ــه می ش ــر گرفت ــدار درنظ ــعۀ پای ــِش روی توس ــدد پی ــای متع چالش ه

5ـ3. تحلیل رابطۀ کارآفرینی و امنیت پایدار در مناطق مرزی  
ــرای  ــرای جامعــه ایجــاد می کنــد. اهمیــت کارآفرینــی ب کارآفرینــی از جنبه هــای مختلــف، منافعــی ب
جامعــه بــدان حــد اســت کــه بســیاری از کشــورها و ســازمان های جهانــی متولــی توســعۀ اقتصــادی 
ــی  ــات حاک ــد. مطالع ــا آن روی آورده ان ــط ب ــای مرتب ــی و گســترش برنامه ه ــه کارآفرین ــی ب و اجتماع
ــب وکارهای  ــاد کس ــویق ایج ــی و تش ــمت کارآفرین ــت به س ــال حرک ــورها درح ــه کش ــت ک از آن اس
ــش  ــادی و کاه ــد اقتص ــن رش ــتاب گرفت ــه ش ــر ب ــد منج ــدت می توان ــه در بلندم ــتند ک ــد هس جدی
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ــرخ رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی  بیــکاری شــود. تحقیقــات نشــان می دهــد 30 درصــد تفــاوت در ن
 Audretsch & Thurik,( ــت ــۀ آن هاس ــای کارآفرینان ــطح فعالیت ه ــاوت در س ــطۀ تف ــورها به واس کش
ــی  ــل اصل ــد عام ــب وکارهای جدی ــه کس ــد ک ــت گذاران پذیرفته ان ــان و سیاس p. 267 ,2001(. محقق
رشــد اقتصــادی هســتند کــه بــه ایجــاد شــغل، بهبــود نــوآوری و بهــره وری در ســطوح مختلــف شــرکت، 

 .)Reynolds, Bosma & Autio, 2005, p. 228( صنعــت و جامعــه می  انجامنــد

ــی و  ــای اجتماع ــه نوآوری ه ــع اقتصــادی، ب ــر مناف ــی عالوه ب ــعه، کارآفرین ــات توس ــاس نظری براس
پویایــی بخش هــای مختلــف جامعــه می انجامــد. بــا توجــه بــه نتایــج چشــمگیر کارآفرینــان، به عنــوان 
ــزان  ــت گذاران و برنامه ری ــه سیاس ــی، توج ــادی و اجتماع ــعه اقتص ــران توس ــن بازیگ ــی از مهم تری یک
ــرای  ــرایط ب ــهیل ش ــه تس ــت ها ب ــدۀ سیاس ــش عم ــده و بخ ــب ش ــی جل ــمت کارآفرین ــعه به س توس

ــور، 1398، ص. 21(.   ــت )ثنائی پ ــه اس ــاص یافت ــه اختص ــای کارآفرینان ــام فعالیت ه انج

ــر ایــن اســاس، نقــش کارآفرینــان در توســعۀ جامعــه بیــش از پیــش آشــکار می شــود. اهمیــت  ب
ــورمان  ــت گذاران کش ــزان و سیاس ــد برنامه ری ــه از دی ــرای جامع ــای آن ب ــان و مزای ــت کارآفرین فعالی
ــم  ــام، مفاهی ــان مســئوالن نظ ــی در گفتم ــات کارآفرین ــر، ادبی ــالیان اخی ــده و در س ــان نمان ــز پنه نی
ــم انداز 1404،  ــند چش ــور، س ــعۀ کش ــالۀ توس ــای پنج س ــت های کالن و برنامه ه ــی در سیاس کارآفرین
ــدود 60  ــد ح ــان می ده ــا نش ــت. تحلیل ه ــته اس ــاب داش ــی و... بازت ــاد مقاومت ــت های اقتص سیاس
ــا توســعۀ  ــات مرتبــط ب ــه موضوع ــی ب درصــد از راهکارهــای ارائه شــده در برنامه هــای اقتصــاد مقاومت

ــزکار، 1397، ص. 60(. ــام و پرهی ــه اســت )فه ــی پرداخت کارآفرین

ــع و  ــش مناف ــای تجــارت خارجــی، افزای ــه ای، ارتق ــوازن منطق ــی باعــث توســعۀ مت درمجمــوع کارآفرین
ســرمایه های اجتماعــی و کاهــش تمرکــز اقتصــادی در جامعــه می شــود و بــه توزیــع مجــدد ثــروت، درآمــد 
ــری  ــب به کارگی ــع، موج ــرک مناب ــا تح ــد و ب ــک می کن ــه کم ــه در جامع ــورت عادالن ــدرت به ص ــی ق و حت
ــد  ــراد می انجام ــی اف ــود زندگ ــه بهب ــود و ب ــراد می  ش ــرگردان اف ــتفاده و س ــای بی اس ــرمایه ها و مهارت ه س

 .)Khanka, 2003, p. 31(

ــرای  ــی ب ــی و سیاس ــی، فرهنگ ــادی، اجتماع ــف اقتص ــای مختل ــی از جنبه ه ــن رو کارآفرین از ای
جامعــه اهمیــت دارد. در فراینــد برنامه ریــزی کارآفرینــی بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه معمــوالً 
در مباحــث توســعه، فقــط بــر اهمیــت اقتصــادی کارآفرینــی و نتایــج ملمــوس آن، ازقبیــل رشــد، ســود 
ــر جنبــۀ اقتصــادی، از وجــوه اجتماعــی،  و اشــتغال، توجــه می شــود؛ درحالــی کــه کارآفرینــی عالوه ب
فرهنگــی و سیاســی نیــز برخــوردار اســت و چــه  بســا اهمیــت ایــن مــوارد از اهمیــت مباحــث اقتصــادی 
کارآفرینــی بیشــتر باشــد. همان طــور کــه در ایــن پژوهــش، بــه کارآفرینــی به عنــوان راهبــردی بــرای 
ــایر  ــر س ــی آن ب ــی و امنیت ــۀ سیاس ــده و جنب ــد ش ــرزی تأکی ــق م ــدار در مناط ــت پای ــن امنی تأمی
جنبه هــای کارآفرینــی بــرای جامعــه اولویــت داده شــد و انتفــاع اقتصــادی کارآفرینــی در ایــن مناطــق، 

بیشــتر معطــوف بــه افــراد ســاکن مرزهــا بــا هــدف ایجــاد انگیــزه بــرای ادامــۀ فعالیــت آن هاســت. 
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6. نتیجه گیری  
مرزهــای کشــورمان گســترۀ فراوانــی دارد و در سراســر ایــن مرزهــا، مرزنشــینان بــا قومیت هــا، مذاهــب 
و ویژگی هــای اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی متفاوتــی ســکونت دارنــد. ســاکنان مناطــق مــرزی در 
زندگــی خــود دارای مشــکالت متعــددی، همچــون بیــکاری، فقــر، کمبــود درآمــد و ســرمایه، مشــکالت 

امنیتــی و سیاســی، و کمبــود زمیــن کشــاورزی، مراکــز بهداشــتی و راه هــای ارتباطــی، هســتند.  

ــرزی  ــهری و م ــق ش ــن مناط ــعه یافتگی بی ــطح توس ــوازن در س ــادل و ت ــدم تع ــی و ع تمرکزگرای
ــه شــغل، درآمــد و ارتقــای ســطح اســتانداردهای زندگــی  ــاه، دســتیابی ب ــه برخــورداری از رف ــل ب و تمای
باعــث مهاجــرت مرزنشــینان بــه مراکــز شــهری شــده کــه خــود بــه خالــی شــدن مناطــق مــرزی از ســکنه 
خواهــد انجامیــد. ایــن درحالــی اســت کــه ســاکنان مناطــق مــرزی ســالیان طوالنــی در آن مناطــق زندگــی 
ــرای  ــد. ب کــرده و ریشــه های اجتماعــی و پیوســت های ناگسســتنی قومــی و مذهبــی در آن مناطــق دارن
ایــن افــراد مهاجــرت بــه شــهرها ناخوشــایند اســت و تحمــل نامالیمــات، حاشیه نشــینی، عــدم پذیــرش 
ــرای آن هــا به همــراه دارد.  اجتماعــی، بحران هــای خانوادگــی و ســایر مشــکالت اقتصــادی اجتماعــی را ب
ــزرگ بســیار بیشــتر از نواحــی مــرزی اســت. از مهم تریــن  همچنیــن هزینه هــای زندگــی در شــهرهای ب
علــل مهاجــرت افــراد و تحمــل ایــن شــرایط، فقــدان انگیزه هــای الزم بــرای زندگــی در مناطــق مــرزی، 
نبــود شــغل و مشــکالت معیشــتی اســت. ایــن موضــوع تقریبــاً رونــد رو بــه افزایشــی داشــته و تأثیــر آن در 
امنیــت مرزهــا به وضــوح قابــل لمــس اســت. بدیهــی اســت درصــورت مهاجــرت ســاکنان مناطــق مــرزی به 
شــهرها و نقــاط مرکــزی، امنیــت مناطــق مــرزی خدشــه دار می شــود و چالش هــای امنیتــی بیشــتری در 
نقــاط خالــی از ســکنه رخ خواهــد داد. بنابرایــن بایــد راهکارهایــی بــرای بهبــود وضعیــت اقتصاد خانــواده در 
مناطــق مــرزی چاره اندیشــی کــرد تــا ضمــن ایجــاد انگیــزه بــرای ســاکنان ایــن مناطــق بــرای مانــدگاری 
در مناطــق مــرزی و عــدم مهاجــرت بــه نواحــی مرکــزی، امنیــت مرزهــا نیــز تأمیــن شــود و حکومت هــا 

نگرانــی کمتــری بــرای تأمیــن امنیــت در ایــن مناطــق داشــته باشــند.

ــۀ  ــود گزین ــل نب ــرزی به دلی ــه بســیاری از ســاکنان مناطــق م ــن اســت ک ــی از ای بررســی ها حاک
شــغلی بهتــر، بــه مشــاغل کاذب و پرخطــر روی می آورنــد. ازجملــه راهبردهایــی کــه طرفیــن )ســاکنان 
ــه در  ــای کارآفرینان ــد، انجــام فعالیت ه ــه آن توجــه جــدی کنن ــد ب ــا( بای ــرزی و حکومت ه مناطــق م
مناطــق مــرزی اســت کــه هــم بــرای ســاکنان مناطــق مــرزی و هــم بــرای حکومت هــا، رابطــۀ برنــده 
ــم از  ــادی و ه ــای اقتص ــم از جنبه ه ــع آن، ه ــد از مناف ــن می توانن ــد و طرفی ــاد می کن ــده ایج ـ برن

ــود.  ــد ش ــی، بهره من ــی و امنیت ــی، اجتماع ــای سیاس جنبه ه

ــری را در  ــینان، گام مؤث ــت مرزنش ــظ کرام ــر حف ــرزی، عالوه ب ــق م ــی در مناط ــعۀ کارآفرین توس
تثبیــت و تقویــت امنیــت پایــدار منطقــه ای خواهــد داشــت. نتایــج پژوهش هــا و تجربیــات کشــورهای 
ــه  ــب وکار ازجمل ــدازی کس ــه و راه ان ــای کارآفرینان ــد فعالیت ه ــان می ده ــه نش ــن زمین ــرو در ای پیش
ــد.  ــرزی می انجام ــق م ــدار در مناط ــعۀ پای ــه توس ــه ب ــت ک ــی اس ــادی ـ اجتماع ــای اقتص فعالیت ه
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کارآفرینــی راه حلــی اثربخــش بــرای پاســخ گویی بــه ایــن چالش هــا بــوده و به عنــوان یــک مداخله گــر 
راهبــردی دربرابــر مســائل پیــِش روی توســعۀ پایــدار در مناطــق مــرزی مــورد توجــه اســت.   

ــرایط  ــا ش ــرزمین ب ــعۀ س ــده ای از توس ــش عم ــه بخ ــت ک ــن اس ــای ای ــش گوی ــای پژوه یافته ه
اقتصــادی آن منطقــه مرتبــط اســت. اقتصــاد مرزنشــینان وابســتگی زیــادی بــه مرزهــا دارد و چنانچــه 
ــش  ــرزی و افزای ــادی مناطق م ــق اقتص ــود، در رون ــامان دهی نش ــا س ــا مرزه ــط ب ــای مرتب فعالیت ه
تــوان اقتصــادی آن هــا اثــر خواهــد گذاشــت. ایــن امــر بــر تأمیــن امنیــت ایــن مناطــق مؤثــر خواهــد 

ــه توســعۀ پایــدار و ایجــاد امنیــت منجــر خواهــد شــد.   ــود و فعالیــت کارآفرینــان ب ب

ــدف  ــن ه ــه ای ــتیابی ب ــرای دس ــردی ب ــی راهب ــعۀ کارآفرین ــرای توس ــت گذاری ب ــن سیاس بنابرای
ــدی را ایجــاد می کنــد کــه ســاکنان مناطــق مــرزی می تواننــد از آن هــا  اســت کــه فرصت هــای جدی
ــود  ــرزی وج ــق م ــی در مناط ــای فراوان ــد. فرصت ه ــرداری کنن ــود بهره ب ــت خ ــود وضعی ــرای بهب ب
ــرای کارآفرینــی  ــاز دارد و اســتفاده از ظرفیت هــای مناطــق مــرزی ب ــت خــالق نی ــه حمای دارد کــه ب

ــت.  ــق اس ــن مناط ــکالت ای ــیاری از مش ــای بس گره گش

رشــد و رونــق کارآفرینــی در مناطــق مــرزی تأثیــرات مثبــت و بســزایی در توســعۀ ایــن مناطــق 
دارد؛ به طــوری  کــه شــهرهای بــزرگ و کوچــک واقــع در مناطــق مــرزی کــه هــدف اصلــی تأثیــرات 
ــی  ــی تلق ــن کارآفرین ــای نوی ــاری و فرصت ه ــای تج ــی از فعالیت ه ــد منبع ــتند، می توانن ــرزی هس م
ــه تحــوالت اجتماعــی و سیاســی بینجامنــد. بهبــود اقتصــاد مناطــق مــرزی باعــث بهبــود  شــوند و ب
اســتانداردهای زندگــی مــردم، کاهــش فقــر، توزیــع مناســب درآمــد، ایجــاد روابــط دوســتی و آشــنایی 
بیشــتر و تســریع همکاری هــای بیــن نواحــی مــرزی می شــود. بنابرایــن امنیــت و توســعه در مناطــق 
ــد  ــی در فراین ــر اقدام ــویه اند و ه ــاال، دارای رابطــه ای مســتقیم دوس ــب هم بســتگی ب ــا ضری ــرزی ب م

توســعه و ارتقــای امنیــت، تأثیــرات مســتقیمی در هــم خواهنــد داشــت. 

همچنیــن برنامه هــای توســعه بایــد معطــوف بــه پایــداری باشــد؛ چراکــه هــدف از توســعه، بهبــود 
همه جانبــه و هم زمــان وضعیــت اقتصــادی، اجتماعــیـ  فرهنگــی و زیســت محیطی اســت. در ایــن رویکرد 
کــه از آن بــه کارآفرینــی پایــدار یــاد می شــود، رفتارهــای اقتصــادی تخریب کننــدۀ محیط زیســت، ازقبیــل 
آلودگــی محیطــی، تخریــب منابــع طبیعــی، زیســتگاه ها و مراتــع، و برنامه هایــی کــه بــه فرهنــگ قومــی 
و ملــی ســاکنان مناطــق مــرزی صدمــه وارد می کننــد، جایگاهــی ندارنــد و تحقــق اهــداف اجتماعــی و 
فرهنگــی و حفــظ محیــط طبیعــی به انــدازۀ بهبــود شــرایط اقتصــادی اهمیــت دارد. درواقــع توســعه بایــد 

پایــدار باشــد و کارآفرینــی هــم کــه کلیــد توســعه اســت، بایــد پایــدار باشــد.  

7. پیشنهادها
بــا توجــه بــه نتایــج ایــن پژوهــش، راهکارهــای پیشــنهادی بــرای دســتیابی بــه اهــداف توســعۀ پایــدار 
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ــد از:   کارآفرینــی در مناطــق مــرزی عبارت ان

نکتــۀ مهــم در تمامــی برنامه هــای توســعۀ کارآفرینــی، تقویت فرهنــگ کارآفرینــی و بهبــود انگیزه های - 
افــراد اســت. در ایــن زمینــه اقداماتــی همچــون ایجــاد و تقویــت ارزش هــا و هنجارهــای کارآفرینــی، کمــک 
ــای  ــود هنجاره ــان، بهب ــای کارآفرین ــود نظــام انگیزشــی و مهارت ه ــان، بهب ــداد کارآفرین ــش تع ــه افزای ب

فرهنگــی و اجتماعــی و دادن پــاداش بــه فعالیت هــای کارآفرینانــۀ اثربخــش پیشــنهاد می شــود.  

عــدم تبعیــض بیــن گروه هــای مختلــف جمعیتــی و نــژادی در سیاســت های توســعۀ کارآفرینــی - 
مــورد تأکیــد اســت. ایــن موضــوع در مناطــق مــرزی کــه ســاکنان آن اغلــب از تنــوع قومیتــی و مذهبی 
متعــددی برخوردارنــد، اهمیــت دوچندانــی می یابــد. توزیــع یکســان منابــع و ایجــاد فرصت هــای برابــر 
ــی  ــی و مذهب ــای قوم ــران و اقلیت ه ــی مهاج ــه کارآفرین ــه ب ــان و توج ــردان و زن ــن م ــی بی کارآفرین

ــود. ــه می ش توصی

ــن برنامه هــای توســعۀ کارآفرینــی در مناطــق مــرزی، شناســایی و ایجــاد فرصت هــای -  از مهم تری
کارآفرینانــه در ایــن مناطــق و تســهیل شــرایطی بــرای دسترســی افــراد بــه فرصت هــا و بهره بــرداری 
ــی،  ــی، مقررات زدای ــت کارآفرین ــه فعالی ــع ورود ب ــش موان ــه کاه ــن زمین ــت. در ای ــن فرصت هاس از ای

دسترســی بــه بازارهــای خارجــی بــرای توســعۀ فرصت هــا مــورد تأکیــد اســت.

ــاوری، از -  ــش و فن ــی، دان ــی، اطالعات ــای مال ــت در زمینه ه ــع، خصوصــاً حمای ــه مناب دسترســی ب
دیگــر پیشــنهادهای توســعۀ کارآفرینــی در مناطــق مــرزی اســت. حمایــت مالــی از طریــق دادن پــاداش 
ــب وکار،  ــتگان کس ــر و فرش ــرمایه گذاری مخاطره پذی ــر س ــی نظی ــن مال ــن تأمی ــای نوی و وام، روش ه
دسترســی بــه بازارهــا، تأمین کننــدگان و درمجمــوع دسترســی بــه منابــع اصلــی ایجــاد کســب وکار از 

ایــن مــوارد اســت. 

ــی -  ــهولت دسترس ــرژی، س ــن ان ــل، تأمی ــود راه و حمل ونق ــر بهب ــی نظی ــاخت های فیزیک زیرس
ــی و  ــعۀ کارآفرین ــرای توس ــم ب ــم، ه ــل مه ــی از عوام ــاخت هاي صنعت ــود زیرس ــات و  بهب ــه ارتباط ب
ــدازی و رونــق  ــرای راه ان ــرای تأمیــن امنیــت اســت. بنابرایــن توســعۀ زیرســاخت های اساســی ب هــم ب

ــه آن توجــه شــود. ــد ب ــرزی بای ــه در مناطــق م ــواردی اســت ک ــر م کســب وکارها از دیگ

در ایــن زمینــه، بهبــود محیــط فعالیــت کســب وکارهای کوچــک و متوســط نیــز اهمیــت دارد کــه - 
شــامل ســهولت ورود و خــروج بــه بــازار، کاهــش موانــع راه انــدازی و رشــد بنــگاه، ایجــاد رقابــت و بــازار 
ــازار، شبکه ســازی و  ــه ب ــه، تســهیل ورود و خــروج شــرکت ها ب کار منعطــف، ایجــاد اقتصــاد کارآفرینان

خوشه ســازی بیــن بنگاه هــا و افزایــش ســطح آزادی اقتصــادی اســت.

همچنیــن مــوارد قانونــی فعالیــت کارآفرینــان ازجملــه رعایــت مســائل قانونــی و حفظ حقــوق مالکیت - 
معنــوی، قوانیــن مالیــات بــر درآمــد افــراد وکســب وکارها، قوانیــن بیمــه و بــازار کار، قانــون ورشکســتگی و 
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هادی ثنائی پور و همکار. راهبردهای تأمین امنیت ملی پایدار در مناطق مرزی کشور با رویکرد سیاست های کلی.

ارائــۀ خدمــات حقوقــی بــه شــرکت ها نیــز می توانــد در اســتمرار فعالیــت کســب وکارها مؤثــر باشــد. 

ــرزی،  ــق م ــدار در مناط ــت پای ــن امنی ــدف تأمی ــا ه ــی ب ــعۀ کارآفرین ــوع توس ــه موض ــا ک از آنج
ــد.  ــه اهمیــت می یاب ــن زمین ــر اســت، انجــام پژوهــش در ای ــد و خطی موضــوع پژوهشــی نســبتاً جدی

ــد از: ــی عبارت ان ــای آت ــرای پژوهش ه ــنهادها ب ــی پیش برخ

بررسی جنبه های زیست محیطی ایجاد و راه اندازی کسب وکارها در مناطق مرزی؛ - 

مطالعۀ ویژگی های فرهنگی مناطق مرزی برای ارتقای کارآفرینی و توسعۀ کسب وکار؛ - 

شناسایی و بررسی راهکارهای حقوقی و قانونی تبادالت مرزی با کشورهای هم مرز؛ - 

ــای توســعه و بررســی -  ــۀ راهکاره ــرزی و ارائ ــک از مناطــق م ــی هری ــای رقابت شناســایی مزیت ه
نقــش هریــک از ذی نفعــان و بازیگــران اقتصــادی و اجتماعــی در توســعۀ کارآفرینــی در مناطــق مــرزی؛ 

ــراد در -  ــدگاری اف ــا و مان ــی مرزه ــی در پویای ــای دین ــا و اقلیت ه ــی قومیت ه ــی کارآفرین بررس
ایــن مناطــق و ارائــۀ راهکارهــای توســعۀ کارآفرینــی مبتنــی بــر حفــظ کرامــت، هویــت و پیوندهــای 

ــی مرزنشــینان؛  اجتماع

ارائۀ راهکارهای توسعۀ کارآفرینی مبتنی بر کسب وکارهای خانگی، گردشگری و روستایی؛- 

شناسایی فرصت های کارآفرینانۀ مبتنی بر ویژگی های مناطق مرزی با استفاده از روش های علمی.- 
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