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Abstract 
Introduction 
Today, ecotourism as a subset of tourism and contributing to sustainable 
development also has advantages such as transfer and familiarity with 
local and regional customs . This study was to provide a framework for 
explaining the preconditions for the successful entry of entrepreneurs 
into the field of ecotourism. 

Materials and Methods 
The approach of this qualitative research is in terms of applied purpose 
and in terms of nature and descriptive-analytical method. The study's 
statistical population consists of experts and activists in ecotourism 
with at least two years of experience, which has been obtained using the 
Theoretical sampling method and exploratory interviews with 14 
saturated people. In this study, Glaser- grounded theory has been used 
to analyze the data. 
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Discussion and Results 
By analyzing the data based on Glaser- grounded theory, 30 events are 
labeled in four concepts and two main categories. In this study, Glaser's 
underlying theory was used to analyze the data. Findings show that for 
entrepreneurs to successfully enter the field of entrepreneurship, 
synergy must be created between empowering and capacity-building 
factors through multiple interactions between motivating, facilitating, 
developing, and grounding factors. 

Conclusions 
Managers and policymakers should use environmental opportunities to 
neutralize external threats through capacity building that has an 
exogenous nature. Also, they seek to use strengths and eliminate 
weaknesses through internal tools with the empowerment that has an 
endogenous nature and with dynamic synergy between these two 
categories provide the ground for the successful entry of entrepreneurs 
into the field of ecotourism. 

Keywords: Ecotourism, Capacity Building, Empowerment, Dynamic 
Synergy, Classic Grounded Theory. 
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ارچوبی براي تبیین پیشایندهاي ورود موفق کارآفرینان به ارائۀ چ
گرديحوزة بوم  

 قم، ایران، (س) استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه حضرت معصومه  محمدرضافلاح

  

 قم، ایران، ، دانشگاه حضرت معصومه (س)مشاورهاستادیار گروه   ابوالفضل حاتمی ورزنه
  

 یرانقم، ا، مدیریت بازرگانی، دانشگاه حضرت معصومه (س) ،کارشناسی ارشد  طاهره رضایی

 چکیده
ن انتقال هایی همچومزیت، توسعه پایدارعلاوه بر کمک به  ،گردشگري رمجموعهیزعنوان گردي بهامروزه بوم

پژوهش حاضر ارائه چارچوبی  هدف ،رونیازا .داردبه دنبال نیز  ايبومی و منطقهورسوم با آداب ییو آشنا
، ازلحاظ گردي است. رویکرد این تحقیق کیفیبراي تبیین پیشایندهاي ورود موفق کارآفرینان به حوزه بوم

الان خبرگان و فع تحلیلی است. جامعه آماري تحقیق را -ماهیت و روش توصیفی و ازنظرهدف کاربردي 
ظري گیري ندهد که با استفاده از روش نمونهتشکیل می سال سابقه 2با حداقل  گرديهاي مرتبط با بومحوزه

براي  گلیزرياي نظریه زمینهشده است. در این مطالعه از نفر اشباع حاصل 14و با مصاحبه اکتشافی با 
ي شده گذاربرچسبمقوله اصلی  2مفهوم و  4واقعه در  30 آن جهیدرنتکه  شدهاستفادهها داده لیوتحلهیتجز

براي ورود موفق کارآفرینان به حوزه کارآفرینی باید بین عوامل توانمندساز و  دهدمینشان  هاافتهاست. ی
دهنده ، توسعهکنندهکننده، تسهیلافزایی از طریق تعاملات چندگانه بین عوامل تحریکظرفیت ساز نوعی هم

 ز ایجاد شود.ساو زمینه

 .یککلاساي نظریه زمینهافزایی پویا، سازي، توانمندسازي، همگردي، ظرفیتبوم ها:کلیدواژه
  

  :نویسنده مسئولmfallah@hmu.ac.ir 
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 مقدمه
ر نظر گرفتن وکار با دي کسباندازراهایجاد اشتغال و  امروزه تمرکز بر رشد فراگیر مبتنی بر

 گذارانتاسیسي اصلی هادغدغهی آن در راستاي توسعۀ پایدار به یکی از طیمحستیزابعاد 
تولید ثروت  زایی و، ابزارهاي مختلفی براي اشتغالنیب نیا دراست. شده لیتبدو برنامه ریزان 

نگاه  هاترین و موثرترین آنو درنتیجه رشد و توسعۀ پایدار وجود دارد که یکی از جذاب
 ،اخیر يهاسالدر گردي، است. هاي گردشگري، یعنی بومکارآفرینانه به یکی از زیرمجموعه

 ستیز طیبا افزایش آگاهی از توسعۀ پایدار و حفاظت از مح يگردتحقیقات در مورد بوم
، 1و همکاران وانگاست (را به خود جلب کرده گذاراناز فعالان و سیاست توجه بسیاري

 وتوازن مدستیابی به رشد اقتصادي  تمرکز بردلیل بهگردي بوم ۀتوسع) در این میان، 2010
) و همچنین تأکید 2018، 2براندت و بوچلیدنیا ( زیست در نقاط مختلفحفاظت از محیط

را به خود  المللیبینها و نهادهاي بسیاري از سازمانکاهش فقر و حفظ تنوع زیستی توجه بر 
 ).2020، 3کري و همکاراناست (کردهجلب 

ف محیط پیرامون تعریعنوان سفري هدفمند به مناطق طبیعی جهت درك گردي بهبوم 
به  نهامسئول یمسافرتبایست به عنوان گردي را می)؛ از این رو، بوم2018، 4چاندراشود (می

، 5ارانتسنگ و همکگرفت (در نظر زیست  هاي طبیعی و ابزاري براي حفاظت از محیطمکان
 اجتماعی ـ هاي فرهنگیدر اقتصاد و سایر بخشگردي بوم حاضر، نفوذ در حال). 2019

با  این صنعت دهدطوریکه آمارها نشان می) به2019، 6است (روهانین سرعت در حال رشدبه
گردشگري داشته  بخشترین رشدها را در درصدي در سال یکی از سریع 34با رشد 
است، که شده) و در بسیاري از کشورها به یک بخش بزرگ صنعتی تبدیل 2019، 7(وومارد

 ).2018، 8هاسانودین و همکاراناست (البته با سود فراوانی نیز همراه بوده 
تغییر سبک زندگی موجب شده تا غالب مردم تمایل بیشتري به تجربۀ دقیق محیط پیرامون  

راد ش بیشتر داشته باشند که در این میان، سعی افخود به سبک سنتی همراه با آسایش و آرام

1 Wang et al., 
2 Brandt & Buckley 
3 Kry et al., 
4 Chandra 
5 Tseng et al., 
6 Ruhanen 
7 Voumard 
8 Hasanuddin et al., 
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 ). در این خصوص،2018، 1به حفظ محیط زیست نیز بیشتر شده اشت (جیتینکایا و همکاران
اي باشد که به گونه ستیبایمگردي ادراك ما از سیستم بومگردي پایدار، بوم ۀهنگام مطالع

حلی م ۀده از عناصر مختلف که جامعپیچی ايعنوان مجموعهرا بهگردي وگذار و بومگشت
 ).2021، 2چوي و همکارانبگیرد (در نظر  دهدیرا تحت تأثیر قرار م طبیعی يهاستگاهیو ز

زیست در کنار تولید ثروت و رفاه مردم محلی و گردي تأکید زیادي بر حفظ محیط در بوم
افزایش تعداد هاي بومی وجود دارد. بر این اساس و با توجه به حفظ و تقویت فرهنگ

منظور هگردي ببوم ۀریزي براي ترویج و توسعگردشگران در سراسر جهان، ضرورت برنامه
محیطی گردشگري و به حداکثر رساندن منافع اجتماعی و زیست به حداقل رساندن اثرات

گردي . بوم)1399 ی،حسام و اروجاست (یافتهاقتصادي در مقصدهاي گردشگري افزایش 
از کمتري وساست، که نیاز به ساختشدهحلی براي تامین گردشگري انبوه ارائه عنوان راهبه

حفاظت از مناطق طبیعی و تنوع زیستی متمرکز  مندي از جوامع محلی، افزایشدارد و بر بهره
کند گردي سرسبزترین شکل گردشگري جهان است که تلاش می). بوم2019است (وومارد، 

، 3گویرینگ و اسچوینسبورکند (هاي شغلی و اقتصادي را براي جامعه و افراد ایجاد فرصت
، علمی، پایدار و گردي به عنوان شکلی جذابکه این موضوع باعث شده تا بوم )،2018

گردي تلاش درواقع بوم). 2019، 4کانجورمان و عزیز( دیآحساب بلندمدت از گردشگري به
و  کند زیست حفاظتمحیط از هاانسانهاي کارکردي ناهنجاري در مقابلکند که می

(ویرینگ و کند  یجادافراد و جوامع ا يرا برا يهاي اقتصادفرصت ،حالدرعین
 ).2018اسچوینسبورگ، 

گري هدایت آوري صنعت بومدر توسعۀ موفقیت و تاب مؤثریکی از ابزارهاي  
ها به وکارهاست ،که در این بین، با توجه به علاقۀ دولتکارآفرینان به سمت این نوع کسب

هاي توان با استفاده از ظرفیتمی اجتماعیروند کارآفرینی در احیا و توسعۀ اقتصادي و 
ایجاد اشتغال  ها زمینۀهاي کارآفرینانه و با شناسایی و کشف فرصتۀ فعالیتنوآورانه و خلاقان

. کارآفرینی در سازوکار خود طیف )1396 و همکاران، یلطفکرد (و توسعۀ پایدار را فراهم 
گیرد و شامل نوآوري فنی، اقتصادي و ها و افراد را در برمیاي از مردم، سازمانگسترده

1 Çetinkaya et al., 
2 Choi et al., 
3 Wearing & Schweinsberg 
4 Kunjuraman & Aziz 
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موجب آن که به است يندیفرآ ینیکارآفر). 2020، 1(دي مول و همکاران استاجتماعی 
ه دائما به کاتی را اقدام ،به حداکثر رساندن سود يو برا کنندیی میرا شناسا یفرصت افراد

در  ).2019، 2نکانیوادهند (است انجام می کیو اهداف استراتژ ينوآور ،رییدنبال رشد، تغ
اد اقتص کیتحول در  یعنوان عامل اصلبه ینی، کارآفریو دانشگاه یاسیس ةهر دو حوز

 یتنها با معرفکار را نه نیا و )2019، 3(هوبر و همکاران شودمیشناخته  داریپا یستیز
 قبلی و همچنینسؤال بردن روند  ریبه بازار بلکه با ز دیمحصولات و خدمات جد

انجام جدید  يتجار يهامدل قیاز طر يداریو پا ییکارا شیافزا در جهت ینیآفرارزش
گردي ازآنجا ناشی اهمیت کارآفرینی در توسعۀ بوم .)2020، 4کوچیرتز و همکاراندهد (یم

ها و مشکلات موجود به ابداع تواند با شناسایی فرصتشود که فرد کارآفرین میمی
و با  ؛)1397 همکاران، و يعسگر(راهکارهاي نوین در جهت رشد و توسعه کمک کند 

ه واقعیت ها بها و تبدیل آنتوجه به اینکه کارآفرینان اغلب به دنبال کسب و فروش ایده
رهاي کاگردي و کارآفرینی و با ایجاد راهبا تمرکز بر بوم )2019، 5لایج و همکارانهستند (

کارآفرینان و فعالان  گذاران،توان مسیري جدید را پیش روي سرمایهروز میبدیع، نو و به
 .)1397 ،فر ی، احسانيقباد یرستمبازکرد (این حوزه 

گردي در اشتغال و رشد پایدار و همچنین جایگاه این پژوهش با توجه به اهمیت بوم 
گردي و در هاي بومها و فرصتهاي کارآفرینانه در شناسایی و استفادة بهینه از چالشفعالیت

دنبال شناسایی پیشایندهاي ورود موفق ینان این حوزه بهراستاي تقویت جایگاه کارآفر
گردي است، تا از این طریق زمینه موفقیت کارآفرینان در حوزة کارآفرینان به حوزه بوم

گردي را ایجاد کند. این مطالعه ابتدا با بررسی پیشینۀ نظري و تجربی تحقیقات مرتبط با بوم
و در  گردي استسئله جهت ورود به حوزة بومگردي به دنبال تبیین و شناخت محوزة بوم

ها ی چالشگردي و شناسایآن، با استفاده از مصاحبه اکتشافی با فعالان و خبرگان حوزه بوم
گلیزري تحلیل شده و  ايزمینه ۀنظریها با استفاده از روش هاي این حوزه، دادهو فرصت

گردي ارائه به حوزة بوم پیشنهادها و راهکارهایی در خصوص ورود موفق کارآفرینان
 است.شده

1 De Mol et al., 
2 Ncanywa 
3 Huber et al., 
4 Kuckertz et al., 
5 Ladge et al., 
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 پیشینۀ پژوهش
یکی از موضوعات  گرديبوممستعد براي کاربري  يهاامروزه، بررسی و شناخت مکان

و  یلدرمیااست (قرارگرفته گردشگريصنعت  زانیرتوجه برنامه مهمی است که مورد
وکارْ از رویدادها و عنوان بخشی از کسبگردي به. گردشگري و بوم)1399همکاران، 

است، که قادر است از این رویدادها ثروت ایجاد شدهروابط پیچیده و متنوع زیادي تشکیل 
عنوان سومین صنعت گردي بهدر چند دهۀ اخیر، گردشگري و بوم ).2019، 1مولدیاديکند (

ان آن است که اقتصادداناجتماعی کشورها اهمیت یافته ـ قدري در توسعۀ اقتصاديجهان، به
رو و بر اساس اسناد . ازاین)1396 ،خمسه انیرزائیم و يهرند( اندنهادهرا صادرات نامرئی نام 

هزار میلیارد دلار درآمد از  1./8 بیش از 2030 شود که در سالبینی میو مدارك، پیش
و  باعث شده تا گردشگري مسئلهالمللی در سطح جهانی ایجاد شود؛ این گردشگران بین

ترین عنوان یکی از مهمترین صنایع جهان و همچنین بهعنوان یکی از بزرگگردي بهبوم
عنوان هان بهعوامل مشارکت در اقتصاد و ایجاد اشتغال موردتوجه قرارگرفته و در سراسر ج

ود شیک استراتژي اقتصادي معتبر و مطلوب براي توسعۀ اقتصادي پایدار در نظر گرفته 
)، در حال حاضر WTOطبق آخرین گزارش سازمان جهانی گردشگري (). 2019وومارد، (

به  اند، که نسبتمشغولگردي بوممیلیون نفر در سراسر جهان به  326بیش از یک میلیارد و 
تریلیون دلار و  6/1یافته و ارزش آن به میزان ) افزایشدرصد 7میلیون نفر ( 91سال گذشته 

 .)1398 یی و همکارن،پلو(درصد صادرات جهان رسیده است  7معادل 
اي عنوان وسیلههاي گردشگري بهها و آژانسگردي توسط دولتهاي اخیر، بومدر دهه 

گردشگران فرصت تعامل با افراد محلی را  شود، که این موضوع بهبراي توسعه ترویج می
، 2آکوینو و همکاران( استکه خود باعث تأثیرات مثبت در دید افراد محلی شده داده

. با ادغام فرهنگ، تجارت، اقتصاد و تجربه که عناصر اصلی خلاقیت در گردشگري )2018
ست؛ ادهشها تبدیل اي براي پیشرفت مهارتگردي به عرصههستند گردشگري و بوم

هاي محلی با فرآیندهاي خود ایجاد گردشگري در ابتدا به دلیل تحولاتی که در سنت
شد اما امروزه هاي محلی شناخته میعنوان نیروي مخرب در صنایع و سنتکرده بهمی

ال ها و اشکال فرهنگی محلی در حگردي در مسیر احیاي سنتگردشگري با تمرکز بر بوم

1 Mulyadi 
2 Aquino et al., 
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). با توجه به افزایش ورود گردشگران 2019، 1ا و همکارانباکاس فیونحرکت است (
و نیم درصد در سال و تأثیرات منفی زیادي که این حجم از ورود  6المللی به میزان بین

شده ایجاد کرده اگر این روند ادامه یابد پایداري گردشگران بر روي محیط طبیعی و ساخته
 ثر محققان بر این باورند که گردشگريصنعت گردشگري نامعلوم خواهد بود. باآنکه اک

د، توجهی بر محیط طبیعی، اجتماعی و فرهنگی دارعنوان یک فعالیت تجاري، تأثیر قابلبه
نادیده گرفتن مسائل حفاظت و کیفیت زندگی مبناي صنعت گردشگري پایدار را تهدید 

است  يهاي قبلی توسعۀ گردشگرکند؛ درواقع پایداري گردشگري پاسخی به شکستمی
 ).2018، 2ساتساکیس(

 گرديگردشگري پایدار: حرکت به سمت بوم
ها و دنیاي پیرامون خود را تجربه کرده و بافرهنگ خواهندیمرغم اینکه امروزه مردم علی

ر اي انجام دهند که بگونهاند که این کار را بهآداب و سنن مختلفی آشنا شوند در تلاش
مفهوم پایداري در  ).2018جیتینکایا و همکاران، (زیست تأثیر منفی نگذارد محیط

محیطی گردي بر مسائل اقتصادي، اجتماعی و زیستگردشگري به تأثیر گردشگري و بوم
ست و زیفعلی و آینده اشاره دارد و دربرگیرندة نیازهاي بازدیدکنندگان، صنعت، محیط

هم گري و یک سیاست ماکنون پایداري راهنماي اصلی توسعۀ گردشجوامع میزبان است. هم
 ).2019(وومارد، است براي سبز شدن صنعت گردشگري 

و  یعت استحفظ طب ولذت بردن  شامل بعد اول ،دو بعد است يگردي دارابوم مفهوم 
 یژگیرین وتمهمبا این رویکرد،  شود.میزیست از محیط یشترب یآگاه دربرگیرندة بعد دوم

 یجوبه دنبال تر ياي از گردشگرعنوان زیرمجموعهگردي بهبوم ؛است یداريگردي پابوم
 يبرا يرو رفتا ی، اجتماعیزیکیو کاهش اثرات مخرب ف یو اجتماع ياثرات مثبت اقتصاد

با توجه به تأثیرات بالقوة منفی گردشگري بر بافت . )2018(چاندرا، است  یعتاحترام به طب
ادي به بررسی آیندة گردشگري و پایداري زیست، توجه زیسنتی جامعه و همچنین محیط

هاي پایداري گردشگري خط شاخص ).2018ساتساکیس، است (آن صورت گرفته
و و اوکامپ(کنند محیطی، اقتصادي و اجتماعی را دنبال میاي شامل اهداف زیستگانهسه

1 Bakas Fiona et al., 
2 Saatsakis 
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ها شوند و به آنحال، اغلب هر سه بعد آن باهم در نظر گرفته نمی)؛ بااین2018، 1همکاران
، 2ورواثهبود (ها شود، این در حالی است که باید به دنبال تعادل بین آنوزن برابر داده نمی

2018.( 
نگر ندهعنوان یک سیستم آیتوان فقط بهرو، مفهوم توسعۀ پایدار گردشگري را نمیازاین 

وط به هاي مربانداز درونی نیز وجود دارد که شامل تمام جنبهت بلکه یک چشمدر نظر گرف
در این راستا، یکی از  زیست و جامعه است تا به هدف خود دست یابد.اقتصاد، محیط

گردي است، زیرا رویدادهاي نوظهور مقصد گردشگري به سمت گردشگري پایدار بوم
یري هاي لازم گردشگران براي یادگدي به فرصتگرتعریف آن با پایداري مطابقت دارد؛ بوم

یت کند، لذا براي جلوگیري از عدم موفقو ایجاد نگرش مثبت نسبت به پایداري تأکید می
گردي پایدار تبدیل شود که حاوي الزامات گردشگري گردي لازم است که به بوماجراي بوم

 ).2018اوکامپو و همکاران، است (پایدار 

 رديگمفهوم شناسی بوم
دهند کاري انجام دهند که در روزهاي عادي افراد معمولاً در تعطیلات هفتگی ترجیح می

ها سفرهاي ماجراجویانه است که انگیزة دهند و یکی از این موقعیتاغلب آن را انجام نمی
اصلی آن محیط طبیعی، مناظر تاریخی، شناخت انواع گیاهان و حیوانات یا ترکیبی از آن 

گردي نوعی گردشگري پایدار است که بر بازدید گویند؛ بومگردي میبوم است که به آن
). باآنکه 2019، 3ماخمودووا( نخورده از نفوذ انسان متمرکز استاز منابع طبیعی نسبتا دست

گردي مفهومی جدید است، با گردشگري سبز، گردشگري ماجراجویانه و گردشگري بوم
زیست ر به محیطگردي به معنی سفست. تعریف جامع بوماشده مبتنی بر طبیعت اشتباه گرفته

منظور لذت بردن از طبیعت و هرگونه ویژگی نخورده بهو بازدید از مناطق طبیعی دست
ند و کها را تقویت میفرهنگی همراه آن درگذشته و حال است، که این سفر حفاظت از آن

 .)2019کانجورمان و عزیز، د (کنفعالان اجتماعی، اقتصادي و جمعیت محلی را درگیر می
کند، سفري عنوان سفري هدفمند به مناطق طبیعی تعریف میگردي را بهگرديْ بومانجمن بوم

هاي منظور درك فرهنگ و تاریخ طبیعی محیط که با مراقبت از یکپارچگی اکوسیستمبه

1 Ocampo et al., 
2 Horváth 
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آورد د ومحلی به وج هاي اقتصادي را براي افرادطبیعی و با حفظ منابع طبیعی، فرصت
گردي، حفاظت از مناطق طبیعی مردم محلی از اهمیت بیشتري . در بوم)2018چاندرا، (

عادلانۀ  زیست پایدار، توزیعنفس، حفاظت محیط برخوردار است و پنج اصل اساسی اعتمادبه
مزایا، مسئولیت اخلاقی براي هر دو جمعیت محلی و گردشگران و همچنین توسعۀ سیستم 

و  گردي منافعگیرد. بومرا در بر می ، فرهنگی، سیاسی و اقتصاديطبیعی، اجتماعی
درآمدهاي مستقیم را براي جوامع روستایی، بومی و فقیر با تعهد به اهداف حفاظت از محیط 

کورونادو و کند (فرد ایجاد میبهمحلی و ارتقاي سطح زندگی جوامع محلی منحصر
 ).2018، 1همکاران

شکیل هایی با درآمد بالا تکرده و گروهگردي را افراد تحصیلاکثر گردشگران حوزة بوم 
کنند و به انجام مطالعۀ عمیق در طبیعت تمایل دهند، که درگروهاي کوچک سفر میمی

گردي شکلی از گردشگري است که هدف آن ارتقاي پایداري اقتصادي بوم دارند. درواقع
 ییستاروو بهبود شرایط زندگی در مناطق  ها، درآمدویژه ازنظر زیرساختاي بهمناطق حاشیه

 .)2018(چاندرا، است 
ق و عمیق عمگردي کمهاي مثبت و منفی آن به دو نوع بومگردي با توجه به ویژگیبوم 

عمق، طبیعت بر اساس سودمندي آن براي افراد مورد کم گرديبوماست. در شدهبندي طبقه
ورد ها متواند به نفع انسانعنوان منبعی که میگیرد و صرفا به آن بهارزیابی قرار می

برداري قرار گیرد نگریسته شده و ارزش ذاتی دنیاي طبیعی در این دیدگاه مورد توجه بهره
ت و ارزش ذاتی طبیعت، جامعه و مشارکت گردي عمیق اهمیگیرد؛ درمقابل، بومقرار نمی

هاي گردشگري پایدار براي ). باوجود شاخص2018هورواث، (کند جامعه را برجسته می
 گردي وجود دارد که هنوز توسعهگردي، هفت مضمون مهم در بخش بوممدیریت بوم

مدیریت  ،اند، که شامل ایجاد شغل، زنده ماندن در تجارت، کیفیت زندگی، کیفیت آبنیافته
 ).2018اوکامپو و همکاران، ( پسماند، حفظ انرژي، حفظ تمامیت جامعه هستند

 گرديکارکردهاي بوم
شود هاي ساخت انسان شناخته میترین جاذبهعنوان یکی از مهمگردي بهاحداث اقامتگاه بوم

ري پاند و گردشگران را براي سشدهکه با برخورداري از سبک سنتی و فرهنگ بومی احداث

1 Coronado et al., 
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با توجه . )1399ي و همکاران، داریق یسجاس( هستندته پذیرا فکردن اوقات فراغت در طول ه
ها گردي، اکثریت جوامع محلی مایل به شرکت در این نوع فعالیتهاي بومبه توسعۀ فعالیت

نند. توانند درآمد بیشتري براي معاش خود کسب کگردي میهستند و بر این باورند که با بوم
هایی کند، اما همچنان با چالشگردي پشتیبانی میهاي بومجامعۀ محلی از فعالیت اگرچه

اي، مهاجرت جوانان، عدم امکانات عمومی، رهبري ظرفیت محلی مانند فقدان منابع سرمایه
ردي گحیوانات وحشی و مشارکت اهالی محلی در توسعۀ بوم دیتهد و ارتباطات مسائل،

 .)2019عزیز، کانجورمان و (هستند مواجه 
عنوان ابزاري مؤثر براي اهدافی مانند حفاظت از تنوع گردي بهدر کشورهاي فقیر، بوم 

، زیست، توسعۀ جامعههاي شکننده، ایجاد آگاهی محیطزیستی، حفاظت از اکوسیستم
گردي شود. بومهاي بومی، پرورش و رشد اجتماعی و فرهنگی یاد مینمایش فرهنگ

ها کمک سفی است و این امر به حفظ مناظر و زیستگاهشناختی و فلرویکردي علمی، زیبایی
هاي زیست و طرحکند. ساختار این نوع از گردشگري، حفاظت از معماري حساس محیط می

گیرد و بر هماهنگی با طبیعت اطراف، حفظ انرژي، به موجود بر طبیعت زمین را در برمی
ارد داهان و جانوران تأکید هاي فسیلی و حفاظت از گیحداقل رساندن استفاده از سوخت

ند اي که قابل بازدید هستگردي از طریق مدیریت مناسب مناطق طبیعی. بوم)2018(چاندرا، 
ت و توان به حفاظت از طبیعگردي میکند و از دیگر مزایاي بومزیست حفاظت میاز محیط

یعی ط طبمحی گردي برطورکلی بومتنظیم مزایاي اقتصادي و اجتماعی اشاره نمود. به
منافع محلی و رضایت  زیست،آموزش محیط محیطی،پایداري زیست شده،حفاظت

 .)2019کانجورمان و عزیز، دارد (گردشگري تأثیر 
املی، هاي فرهاي اخیر توسط طیف وسیعی از بازیگران ازجمله سازمانگردي در سالبوم 

ه و شدت ارتقا یافتان بههاي غیردولتی، متخصصان و محققها، سازمانمؤسسات مالی، دولت
است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز به نقش شدهبه یک استراتژي روزافزون تبدیل 

اي ویژه در کشورهزیست بهعنوان ابزاري براي رفع فقر و حفاظت از محیطگردي بهبوم
ز طورمعمول ابه گردي،است. به لطف گفتمان مدافعان بومتوسعه تأکید کردهدرحال

عنوان مفهومی براي درك حفاظت از ذخایر طبیعی و آموزش مردم براي حفظ گردي بهومب
 ).2019(وومارد، شود برده مینام  زیستمحیط

 پیشایندهاي موفقیت کارآفرینان
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رینان در ي موفقیت کارآفضرورنیازهاي پیشایندهاي موفقیت کارآفرینان به الزامات و پیش
 حالت، موفقیت کارآفرینی ترینحال، در سادهاشاره دارد؛ بااینهاي کارآفرینانه فعالیت

) و 2018 ،۱استانیوسکی و وروك(وکار در بازار عنوان ادامۀ فعالیت فعلی یک کسببه
). در 2018 ،۲هوروار( شودو نگهداشت پایداري اجتماعی شناخته می همچنین توانایی ایجاد

ا سودآوري، رشد و بقاي شرکت، مشارکت در هاي موفقیت را بادبیات کارآفرینی، نشانه
لی هاي شغجامعه، رضایت شخصی، تحقق نیازهاي اجتماعی، شناخت عمومی، ایجاد فرصت

گ و سیندهند (جدید و رضایت از احترام به وضعیت اجتماعی و روابط کارکنان نشان می
 ).2019 ،۳همکاران

لیت یل به ایجاد و شروع یک فعابا توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی کارآفرینان تما 
 نیترهمماندازي یک شغل یکی از تجاري است، برخی از محققان معتقدند که قصد و نیت راه

 ،٤ارماش( وکار استهاي مختلف کسبهاي انجام رفتارهاي کارآفرینانه در حوزهشرطپیش
هاي تفعالی ). توجه به ابعاد فرهنگ جامعه نیز یکی دیگر از پیشایندهاي ورود به2018

کت افراد در مشار که بین، بسیاري اعتقاد دارنداست. در این کارآفرینانه در نظر گرفته شده
هاي ها نوع مهارت و تواناییآن شود تااساس بافت و فرهنگ جامعه باعث می کارآفرینی بر

ارزیابی  خود را هماهنگ و سازگار کنند و ضمن تقویت دانش ضمنی و آشکار خود،
 ).2019 ،5بوگاتیروا و همکارانباشند (وکار، مشتري و رقبا داشته تري از شرایط کسبدقیق

و  دیآیمي موفقیت در کارآفرینی به شمار هاشرطشیپو  الزاماتایجاد انگیزه نیز از دیگر 
اري موفقیت یک فعالیت تج تیدرنهاعواملی که باعث ایجاد انگیزه در افراد براي شروع و 

شامل میل به پیشرفت و استقلال، پیشرفت شخصی، بهبود وضعیت اجتماعی و شناخت  شودیم
 ).2018 ،٦ایساگا(انددر جامعه

هاي آموزشدهد که ابزارهایی مانند ارائۀ ها نیز نشان میدر این خصوص، برخی از یافته 
)، ایجاد 2018 ،۷آدامز و سانداروپاخانواده (ي عاطفی از سوي هاتیحما مهارتی و تخصصی،

1 Staniewski & Awruk 
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 ، گسترش مشاغل در)2019، 1لایج و همکاران(اجتماعی ي فردي و هاتیهوو شناخت 
پذیري، )، انعطاف2019 ،۲سانگ و همکاران(ی، سرمایۀ اجتماعی اجتماعهاي شبکه

)، تجارب مربوط به 2019 ،۳هاتثاکیجونگ و تینگ(نفس گذاري بلندمدت، اعتمادبهسرمایه
نیز باید به  ) را2019 ،٥بریگر و دي کلیرك()، سرمایۀ انسانی 2019 ،4چاودهاري(بازار کار 

در ت. در نظر گرف ي مختلف کارافرینیهاحوزهنیاز ورود موفق کارآفرینان به عنوان پیش
عنوان شاخص به آگاهی افراد محلی از شرایط به توانیمي نیز گردبومهاي خصوص فعالیت

اره الزامات اش نیترمهمعنوان یکی از و ساختار منطقه و محلی به يگردبومي هاتیقابلو 
راد به ي باعث شده تا افگردبومي بین نیاز مشتري و وضعیت موجود در هاتفاوتنمود، زیرا 

ورگان، مهنگام نیاز داشته باشند (ی عمیق و اطلاعات بهینه و بهآگاهي به ریگمیتصمهنگام 
2018.( 

 ۀ تجربی پژوهشنیشیپ
ل اي دنبابعدي و جزیرهصورت تکگردي بهشده در مورد بومتاکنون تحقیقات انجام
 حقیقاتمثال، تعنوانکه بهطورياند. بههاي این پدیده نوظهور بودهشناسایی و تبیین چالش

دلیل سودآور بودن بهاکثریت جوامع محلی دهد که نشان می )2019(و آزیز  کانجورامن
ص حال، باید در خصواند؛ بااینوکار بودهبه دنبال این نوع کسبي گردهاي بومفعالیت
اي، مهاجرت جوانان، عدم امکانات عمومی، مدیریت هایی مانند فقدان منابع سرمایهچالش

هاي ریزي دقیقی انجام شود. همچنین یافتهبرنامهظرفیت محلی و تهدید حیوانات وحشی 
هاي اجتماعی این دهد که اینترنت و رسانهی) نیز نشان م2019( 6اسکوکیک و همکاران

گردي و افزایش تعداد بازدیدکنندگان و همچنین آموزش پتانسیل را دارند که در ارتقاي بوم
حفاظت از آن مورداستفاده قرار گیرند، زیرا بیشتر بازدیدکنندگان فضاي مجازي را جوانانی 

وگروهو ناجتماعی بسیار فعال هستند.  هايکه در استفاده از اینترنت و رسانه دهدتشکیل می
هاي اجتماعی در ) نیز در تحقیق خود دریافتند که اینترنت و رسانه2019( 7و همکاران

1 Ladge et al., 
2 Song et al., 
3 Hatthakijphong & Ting 
4 Chowdhury et al 
5 Brieger & De Clercq 
6 Skokic et al 
7 Nugroho et al 
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ی مانند هاي اجتماعگردي مفید واقع شده بودند؛ رسانهبازاریابی و توسعۀ چندین مقصد بوم
اطق ترین وسیلۀ تبلیغ و تعامل با بازدیدکنندگان در منعنوان اصلیبوك و توییتر بهفیس

زجمله انگلیس، آلمان، مکزیک، مالزي، اسپانیا، مختلف گردشگري در چندین کشور ا
دهد ) نشان می2019( 1هاي مولیادينتایج یافتهاند. فرانسه و ترکیه مورداستفاده قرارگرفته

ة کنندنییتعطبیعی و منابع فرهنگی عوامل  منابع کیفیت جمعیت و افراد بومی و محلی،
د. دهنا تحت تأثیر قرار میر گردي هستند و پیامدهاي اجراي گردشگريعملکرد بوم

 عنوان) نیز در تحقیق خود نشان دادند که دانش محلی به2018( 2همچنین آدامز و سانداروپا
هاي اجتماعی و مذهبی در منطقه، براي رسیدن به توانایی بینشی از فرهنگ و دغدغه

است.  اروکار بسیار تأثیرگذپذیري در این کسبوکار در گردشگري و ایجاد انعطافکسب
مناطق محلی باید شرایط جذب،  نیز به این نتیجه رسیدند که )2018( 3مارتینزو و همکاران

 هايحلبتوانند ممانند مناطق دیدنی، کشاورزي و رویدادهاي فرهنگی و... را داشته باشند تا 
 .گردي باشندمناسبی براي ایجاد بوم

دهد عواملی مانند خطرپذیري و سرمایۀ ) نشان می1397همکاران (تحقیقات عسگري و  
، محصولات و خدمات بیشترین تأثیر را در موفقیت هاگردانبومها، تورگردانها و آژانس

در تحقیق خود دریافتند که براي رشد و  ) نیز1397همکاران (و  مراد زادهي دارند. گردبوم
باید در اولویت  روانی جامعۀ هدفي ذهنی و توانمندسازگردي، موفقیت در حوزة بوم

تحقیقشان  ) در1397فر (مشی گذاران قرار گیرد. همچنین رستمی و احسانیهاي خطبرنامه
ها توسط بهداشت، اماکن و ها و هتلاي اقامتگاهنشان دادند که نظارت مداوم و دوره

در پذیرش  دمهاي اقلیمی و بسترهاي مناسب و فرهنگ بالاي مردامپزشکی در نیل به فرصت
نۀ ترین عامل توسعۀ کارآفرینی در زمیهاي پشتیبان مهمگردشگر روستایی در محور گروه

) نیز با بررسی اثرات 1396مجد (شوند. در این خصوص، نصیري گردشگري محسوب می
گردي بر جامعه محلی دریافتند که ورود گردشگران به فرهنگی بوم -اقتصادي و اجتماعی

سزایی بر متغیرهاي توسعه و فعالیت ساکنین، تنوع درآمد اشتغال، افزایش بهروستاها تأثیر 
رونق اقتصادي، احداث و یا توسعۀ بازارهاي محلی، گسترش خدمات زیربنایی، افزایش 
مسکن، افزایش ارزش زمین، قدرت خرید، کاهش مهاجرت مردم، ارتقاي سطح زندگی 

1 Mulyadi 
2 Adams & Sandarupa 
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فزایش و متنوع ساختن محصولات داخلی روستاییان و یا بازگشت مهاجران به روستا، ا
گردي و گردشگري دهد که بین بوم) نشان می1396( یقاسمهاي تحقیق یافته .استداشته

توان گردشگري پایدار گردي میپایدار رابطه معناداري وجود دارد و با حمایت از بوم
توسعۀ  د باعثنوبه خووکارهاي روستایی را رونق بخشید، که این امر بهروستایی و کسب

رسانی، افزایش ) نیز دریافتند که گسترش اطلاع1396همکاران (لطفی و  .گرددکشور می
سمی و هاي رگردي از طریق تبلیغات رسانهآگاهی و آموزش افراد در زمینۀ کارآفرینی بوم

) در تحقیق 1396راستگو ( شود. همچنینگردي میغیررسمی باعث توسعۀ کارآفرینی بوم
ین نتیجه دست یافت که شرط موفقیت هر کشور در توسعۀ گردشگري، وجود خود به ا

هاي سیاسی، فرهنگی و هاي مناسب و مدیریت عاقلانه و مدبرانه در عرصهزیرساخت
ها و ایجاد تسهیلات و امکاناتی است که اجتماعی، نیاز به مدیریت آگاه، آمایش جاذبه

 .ازپیش آسان سازدها را بیشدسترسی به جاذبه

 روش
این تحقیق به دنبال ارائۀ چهارچوبی براي تبیین پیشایندهاي ورود موفق کارآفرینان به حوزة 

 هتج ازکاربردي و  هدفْ لحاظازگردي است؛ در این راستا، ازنظر استراتژي کیفی، بوم
نظران، جامعۀ آماري این تحقیق را خبرگان، صاحب .استتحلیلی  -ماهیت و روش توصیفی

در ط سال سابقۀ کاري مرتببا حداقل هفت گرديهاي مرتبط با بومفعالان حوزهمتصدیان و 
 .گیردبرمی

رایج است  ايزمینه ۀنظری روش درگیري نظري که در این پژوهش، از روش نمونه 
لق تئوري شوند که به خها به شکلی انتخاب مینمونه ،گیري نظريدر نمونه است.شده استفاده
 نفر خبره و 14که در این راستا، پس از مصاحبه با  )1391و همکاران،  رنجبرکنند ( کمک

 دگانشونمصاحبهي هایژگیومشخصات و  است.شده گردي اشباع حاصلة بومحوزفعال در 
 ).1جدول ( به شرح زیر است
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 شوندگانمصاحبهي هایژگیو: مشخصات و 1جدول 
 سن کاري مرتبط تجربه رشته تحصیلی سطح تحصیلات شهر/ استان ردیف

 30 7 سمیاکوتور کارشناسی ارشد اصفهان 1
 55 11 هتلداري کارشناسی ارشد مازندران 2
 32 8 یشناسجامعه کارشناس ارشد پاوه 3
 36 9 تاریخ کارشناسی ارشد تندوره خراسان 4
 33 7 جغرافیا کارشناسی ارشد الموت قزوین 5
 31 8 گردشگري کارشناسی ارشد تفت یزد 6
 66 13 اقتصاد کارشناسی ارشد ورزنه اصفهان 7
 68 14 عمران کارشناسی درجه خراسان 8
 50 12 مدیریت کارشناسی سپیدار مشهد 9
 40 11 یدستعیصنا کارشناسی ساره گل همدان 10
 35 7 مدیریت کارشناسی نارنجستان یزد 11
 33 8 گردشگري کارشناسی ارشد سمنان شاهرود 12
 31 8 معماري کارشناسی بوشهرنگارستان  13
 38 10 گرافیک کارشناسی سرماج بیستون 14

 
زري و از روش گرندد تئوري گلیاکتشافی  ۀمصاحبها ابزار گردآوري داده ،در این تحقیق 
ش رودر این پژوهش از  علتنیابهاست.  شدهاستفادهها وتحلیل دادهبراي تجزیه) 2002(

صوص ی در خخلأ فراواني قبلی هاپژوهشاست که در  شدهاستفادهگرندد تئوري گلیزري 
گردي وجود تبیین پیشایندهایی جهت ورود کارآفرینان به حوزة بوم ساخت چارچوبی براي
قادر به  دانمسئلهبه دنبال توصیف اعداد و ارقام هاي کمی که اغلب با داشته و همچنین روش

هومی یک چهارچوب مفمنظور رسیدن به . لذا بهشناخت و مطالعه عمیق مسئله جاري نیستند
وان روش عنبهگرندد تئوري گلیزري  روش آنْو درك، فهم، استنباط و تفسیر درستی از 

آوري اطلاعات دقیق جمع ۀ لازم جهتنیزم تواندمی پژوهش حاضر انتخاب گردید. این روش
ة حوزهاي چالشو  )1383و همکاران، دی فرای(دان آورد یدان تحقیق فراهمو واقعی از م

 و تبیین کند.شناسایی نیز  گردي رابوم
مراحل  ) از2002( يزریگلکلاسیک  ايزمینه ۀنظریها به روش وتحلیل یافتهتجزیه 

 ویدادها،ر، به است. در مرحلۀ کدگذاري بازشدهکدگذاري باز، انتخابی و نظري تشکیل 
 یک برچسب اختصاص )یک کلمه، خط یا پاراگراف(ها هر قسمت از دادهو  نکات کلیدي
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ام در تمنیز اي مستمر شوند تحلیل مقایسهآوري میها جمعهمچنانکه دادهشود و می داده
در نظر یک واقعه  کلیدي ۀهر نکت در فرایند کدگذاري باز، .گرددمیطول پژوهش اجرا 

راي درنهایت، یک نام بآید و میدست  مفهوم به، ترکیب چند واقعهشود و با گرفته می
ها در مرحلۀ بعد از شناسایی مقوله .شودمیانتخاب  نام دارد مقولهکه مجموع مفاهیم 

ین . در اشودیعنوان مقوله اصلی انتخاب مبه ، یکی از کدهاي بازکدگذاري انتخابی
گر و دی ردیگیمرتبط صورت م يهالهاصلی و مقو ۀمرحله، کدگذاري صرفا براي مقول

که  ابدییانتخابی تا زمانی ادامه م يکدگذار .شوندینامرتبط در نظر گرفته نم يهاداده
 يهایژگیافتد که واشباع زمانی اتفاق می و مرتبط اشباع شوند يهااصلی و مقوله ۀمقول

ندرت نشانگرهاي جدیدي براي ها حاصل نشود و وقایع بهبیشتر و جدیدتري از داده
ا ها بکدگذاري نظري، چگونگی ارتباط مقولهدر مرحلۀ موجود ارائه دهند.  يهایژگیو

 هو یکپارچ يسازدر زمان مرتب معمولاً. کدگذاري نظري شودمی يسازیکدیگر مفهوم
و درواقع  يبند، طبقهيبندبه دسته . کدگذاري باز و انتخابیافتداتفاق می هاادداشتیکردن 

باط مفاهیم به یکدیگر ارتکدگذاري نظري ، اما در مرحله پردازدیها متکه کردن دادهتکه
 .)1394ی و همکاران، فرهنگشود (داده می

 استفاده 1 »چندسونگري«هاي تحقیق از روش در این پژوهش، براي اعتبارسنجی یافته 
اده از ها، استفهاي مختلف گردآوري دادهکارگیري شیوهشامل به »چندسونگري«است. شده

هاي منظور بررسی اعتبار یافتهاست که به یهاییا نظریه گرانلیها، تحلمنابع متعدد داده
 ۀتکی ۀهایی را که ممکن است نتیجتوان سوگیريشود و به کمک آن میپژوهش استفاده می

د نیا مبانی نظري باش گرانلیها، منابع، تحلآوري دادههاي جمعهر یک از روش ازحد بربیش
 »چندسونگري«هاي مختلفی براي روش .)1392 ی،نصراصفهانو  پوریرحمان( برد از بین

 »نگريچندسو«شده است. پژوهشگر براي این تحقیق انتخاب »چندسونگري«وجود دارد که 
ت. در فرایند پژوهش اس و کدگذار لگریتحل، پژوهشگرپژوهشگر شامل استفاده از چند 

در این پژوهش به این صورت است که ابتدا چهار نفر از  »چندسونگري«فرایند 
ها در کنند و دیدگاه آنهاي مرحلۀ نخست را بازبینی میکنندگان اولیه گزارشمشارکت

مکار خبرگان ه تطبیق از سوي اعضا). سپس( کنندفرایند کدگذاري انتخابی اعمال می
یق هاي تحقها در یافتهکنند و پس از اعمال اصلاحات آنهاي کدگذاري را بررسی میمقوله

1 Triangulation 
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ردانده کنندگان بازگ(بررسی همکار)، پیشنهادهاي حاصل از پژوهش به سه نفر از مشارکت
 کرسولشود (شود  و در نهایت اصلاحات آنان در ارائه پیشنهادهاي پژوهش اجرایی میمی
 ).2000میلر،و 
. است شدهاز ضریب کاپا استفاده هاي تحقیقیافتهبراي ارزیابی پایایی این پژوهش، در  

اده تصادفی به یک همکار د صورتبهبراي محاسبۀ ضریب کاپا ابتدا چهار متن مصاحبه 
ي هادادهي کند. سپس کدگذارها را شود تا متن مصاحبهشود و از وي درخواست میمی

مه شود و در اداي شامل کدگذار و کدهاي آن تنظیم میدوبعدحاصل در قالب یک ماتریس 
 آید.دست میضریب کاپا به SPSS افزارنرمشوند و با استفاده از کدها با یکدیگر مقایسه می

 مقدار ضریب شاخص کاپا .2 جدول
    پژوهشگر 

    شدهدیده شدهن دهید
 داريمعنی ارزش کاپا اندازه توافق 2 9 شدهندهید نفر اول

 /.000 /.718 هاي معتبرداده 18 2 شدهدیده
    20 11 کل

توافق بالا بین  ةدهندنشان در این تحقیقآمده دست) به718/0(ي مقدار ضریب کاپا 
 ر دارندقراخبرگان  دییتأمورد ازنظر کیفیت  نیز هاي احصا شدهو شاخص استمرورگران 

 ).2(جدول 

 هایافته
با توجه به اینکه این تحقیق به دنبال ارائۀ چهارچوبی براي تبیین پیشایندهاي ورود کارآفرینان 

عۀ هاي اصلی توسگردي است و پیشایندهاي این حوزة راهبردي مقدمات و پایهبه حوزة بوم
شده فادهاست کدگذاريدهند، از روش گرندد تئوري گلیزري براي گردي را تشکیل میبوم

است، که شامل سه مرحله کدگذاري باز، کدگذاري انتخابی و کدگذاري نظري است. در 
ترین واحد شکسته ها به کوچکي حاصل از مصاحبههادادهمرحلۀ کدگذاري باز، ابتدا 

رآیندهاي شود و فبازنگري می هادادهکارگیري یک سیستم باز، خط به خط شوند و با بهمی
شود. در این مرحله براي اطمینان شود و به هر جمله یک کد داده میده میآن تشخیص دا

شوند و پس از استخراج چندین بار مرور می ي میدانیهاادداشتها، یاز صحت کدگذاري

 



 183 |و همکاران  فلاح

ل شود، که حاصصورت کد ثبت میدار مباحث بهها، اجزاي مشابه و معنیجملات اصلی آن
است. در مرحلۀ کدگذاري انتخابی تلاش هبود اقعهو 30کد در  240 کارْ تولید و شناخت

ي کدگذاري باز هاهیرواز سلسله  شود تا با برقراري پیوند میان مقولاتی کهمی
یی هاملهج. در این مرحله، ابندجدید با یکدیگر ارتباط ی اياست اطلاعات به شیوهشدهحاصل

د و ها درك شورابطۀ میان آن شوند تامی دوباره باهم ترکیب اندشدهکه قبلا کدگذاري 
توانند سایر طبقات یا مفاهیم را به یکدیگر ارتباط دهند شناسایی شوند. در یی که میهامقوله

سازها، ها، زمینهدهندهشده، چهار مفهوم توسعهاین مرحله، بر اساس تحلیل انجام
شف و نمندسازي کسازي و تواها در دو مقولۀ اصلی ظرفیتکنندهها و تسهیلکنندهتحریک
 ).3جدول شدند (گذاري برچسب

در مرحلۀ کدگذاري نظري هدف اصلی روایت روابط بین کدهاي باز و کدهاي انتخابی  
ها حول محور پیشایندهاي وتحلیل دادههاي حاصل از تجزیهاست. در این پژوهش، یافته

، شدهاستخراجلات گردي قرارگرفته و با پیوند دادن کدها با وقایع، مفاهیم و مقوبوم
 د.گردچهارچوبی مفهومی تبیین و روایت می

ق عنوان پیشایندهاي ورود موفسازي و توانمندسازي بهدر این تحقیق، دو مقولۀ ظرفیت 
ی یک روش ادراک سازياند. ظرفیتگذاري شدهگردي برچسبکارآفرینان به حوزة بوم

سازمانی شناسایی موانع و تهدیدات برونگردي است که بر وکارهاي بومبراي توسعۀ کسب
از  سازيکند. ظرفیتشوند اشاره میوکارها به اهداف خود میکه باعث عدم دستیابی کسب

وکارها را قبول و حفظ بقا و پایداري در کسبجهات مختلف اجازة دستیابی به نتایج قابل
غلبه بر  هایی افراد درتواناییها و ها، شایستگیکند و اکثر اوقات به تقویت مهارتفراهم می

ند که ة عواملی هسترندیدربرگسازها پردازد. ظرفیتوکارها میهاي بیرونی کسبمحدودیت
وکار وجود ی که در کسبداتیتهدو  هافرصتداشته و با شناسایی و تبیین  زابرونماهیتی 

ي گردحوزة بومساز) کارآفرینان در (زمینه دهنده) و تسهیلدارد موجب انگیزه (توسعه
 شود.می
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 هاشده از مصاحبهم و مقولات استخراجومفه . واقعه،3جدول 
 مقوله مفهوم واقعه

 یمحل ياقتصاد ۀتوسع

 هادهندهتوسعه

 يسازتیظرف

 دولت تیحما
 یبه منابع مال یدسترس

 تیو امن حفاظت
 مهاجرت نخبگان عدم
 وکارکسب يفضا بهبود

 یمحل يتوسعه اقتصاد
 گردشگري فصلی

 سازهانهیزم

 رسانیروابط عمومی و اطلاع
 کلان سیاسی کاهش مسائل

 گردياشتیاق جامعه به بوم
 ي جغرافیایی و تاریخیهاتیقابل

 محیط و اقلیم
 کاهش مسائل اداري و ساختاري

 يریپذسکیر

 هاکنندهکیتحر

 توانمندسازي

 یمحل يهاتیو ظرف هاتیجذاب
 ستیزطیاز مح حفاظت

 يگردشگر يهاشرکت ۀتوسع
 یبافت محل يایاح

 غاتیو تبل یابیبازار
 گرديبوم يسازفرهنگ

 یمحل يهارساختیز

 هاکنندهلیتسه

 و امکانات زاتیتجه
 به اطلاعات یدسترس
 داریپا یمال منابع

 ياقتصاد صرفه
 يآموزو مهارت آموزش

 يگرواسطه کاهش
 یمردم محل استقبال
 هابر اقامتگاه نظارت
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گردي سازي مقوله دیگري نیز روي ورود موفق کارآفرینان به حوزة بومعلاوه بر ظرفیت 
بال دنشود. توانمندسازي بهبرده میعنوان توانمندسازي نامگذارد که از آن بهتأثیر می

تا از  هاي فردي و گروهی استتأثیرگذاري، معنادار بخشی، خودسامانی و بهبود شایستگی
یجاد هاي خود، آگاه شده و با اها، نیازها و خواستهها، قابلیتاین طریق، کارآفرینان از توانایی

ها، شرایط لازم براي تحقق اهداف نفس و خوداتکایی و افزایش توانمندياعتمادبه
ایجاد توانایی سازگاري، مقاومت و » توانمندسازي«اهم شود. درواقع منظور از وکار فرکسب

سازمانی است. توانمندسازها پذیري در مواجهه با مشکلات و تهدیدهاي درون و برونانعطاف
ها و زا دارند و با شناسایی و تبیین قوتدر این مطالعه شامل عواملی هستند که ماهیتی درون

 ) کارآفرینان وکنندهتحریکوکار وجود دارد موجب تشویق (بهایی که در کسضعف
 ود.شگردي می) براي ورود موفق کارآفرینان به حوزه بومکنندهتسهیل( بسترسازي

صورت توامان در یک محیط پیچیده و پویا ي بهتوانمندسازسازي با که ظرفیتزمانی 
وان انتظار تایجاد شوند و با یکدیگر تعاملات چندگانۀ همراه باهم آفرینی داشته باشند می

هاي دانشی درون دهد و این زایش که بر مبناي جریان ها رخافزایی بین آنداشت نوعی هم
 گردي توسط کارآفرینانحوزة بوم سازمانی است مقدمات لازم براي ورود موفق بهو برون

 ).1شکل کند (را ایجاد 

 گردي. چهارچوب پیشایندهاي ورود موفق کارآفرینان به حوزة بوم1شکل 

 
  

 هم افزایی پویا

 توانمندسازي

تحریک 

 

هاکنندهتسهیل  

ساز ظرفیت
 

هادهندهتوسعه  

سازهازمینه  

ورود موفق 
 ةزحو کارآفرینان به

 گرديبوم
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 تفسیري -ي ساختاريسازمدلاعتبار سنجی چهارچوب نظري با روش 
) ISM( ساختاري تفسیري يسازبا استفاده از مدل ابعاد چهارچوب مفهومی ،در این پژوهش

است. براي این کار، یعنی اعتبارسنجی چهارچوب هشد اعتبارسنجی تیدرنهاو  بنديسطح
نفر خبره شامل  11تفسیري تهیه شد و بین ي ساختاريسازمدلي با فرمت اپرسشنامهتحقیق، 

هاي گردشگري و مدیریت بازرگانی، سه نفر کارآفرین با حداقل شش استاد دانشگاه در رشته
ي و دو نفر از مدیران اجرایی مرتبط با گردبومهفت سال سابقه کار در حوزه گردشگري و 

 .حوزه تحقیق حاضر توزیع گردید
 در شش گام خلاصه کرد توانیمتفسیري را ي ساختاريسازمدلمراحل مختلف  
تفسیري تشکیل سازي ساختاري). اولین گام مدل1395فرد و اسدیان اردکانی، تقوي(

ة ابعاد شناسایی در چهارچوب رندیدربرگکه  ) استSSIMماتریس خودتعاملی ساختاري (
نمادهاي خاص خود، نوع و شدت روابط بین  تحقیق است، که توسط خبرگان با استفاده از

 .)جدولگردد (یمابعاد مشخص 

 : ماتریس خودتعاملی ساختاري5جدول 
 8 7 6 5 4 3 2 1 ابعاد

 O X O A O V V  کنندهتحریک

 O X A O V V   کنندهتسهیل

 O O A V V    دهندهتوسعه

 O A V V     ساززمینه

 X V V      توانمندسازي

 V V       سازظرفیت

 V        افزایی پویاهم
         يگردبومدر حوزة  موفقیت

 
 با استفاده از ماتریس ،گریکدیبا پس از بررسی شدت و نوع روابط ابعاد چهارچوب  

 .)ولجدشود (یمتبدیل  کیو )، نمادهاي روابط بین ابعاد به اعداد صفر RMاولیه (دستیابی 
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 دستیابی اولیه ماتریس :6جدول 
 8 7 6 5 4 3 2 1 ابعاد

 1 1 0 1 0 1 0 1 کنندهتحریک

 1 1 0 1 1 0 1 0 کنندهتسهیل

 1 1 1 0 0 1 0 1 دهندهتوسعه

 1 1 1 0 1 0 1 0 ساززمینه

 1 1 1 1 0 0 0 0 توانمندسازي

 1 1 1 1 0 0 0 0 سازظرفیت

 1 1 0 0 0 0 0 0 افزایی پویاهم
 1 0 0 0 0 0 0 0 گرديدر حوزة بوم موفقیت

 
جهت سازگار کردن ماتریس دستیابی اولیه با در نظر گرفتن روابط تعدي بین عناصر،  

ها نامهازآنجاکه در این تحقیق براي پر کردن پرسششود. تشکیل می ماتریس دستیابی نهایی
ز روش مد بر ا ییهای نابیشده براي تشکیل ماتریس دستاستفاده نظرانصاحبگان و از خبر

 .)7جدول است (شده اساس بیشترین فراوانی در هر درایه استفاده

 ماتریس دستیابی نهایی: 7جدول 
 قدرت نفوذ 8 7 6 5 4 3 2 1 ابعاد

 6 1 1 1 1 0 1 0 1 کنندهتحریک-1
 6 1 1 1 1 1 0 1 0 کنندهتسهیل-2
 6 1 1 1 1 0 1 0 1 دهندهتوسعه-3

 6 1 1 1 1 1 0 1 0 ساززمینه-4
 4 1 1 1 1 0 0 0 0 توانمندسازي-5

 4 1 1 1 1 0 0 0 0 سازظرفیت-6
 2 1 1 0 0 0 0 0 0 افزایی پویاهم-7

 1 1 0 0 0 0 0 0 0 گرديدر حوزة بوم موفقیت-8
  8 7 6 6 2 2 2 2 قدرت وابستگی

و تعیین  براي هر عامل ازینشیو مجموعه پ نهایی دستیابیماتریس از تعیین  در ادامه و پس 
. در این قسمت باتوجه به محدودیت و شودیبندي عوامل انجام ممشترك، سطح ۀمجموع
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ارائه و جواب نهایی در قسمت سطح بیان  هايبنددر راستاي اختصار، فقط اولین دور سطح
 .)8 جدول( شده است

 تعیین سطح و اولویت متغیرها: 8جدول 

 خروجیمجموعه  وروديمجموعه  عوامل 
مجموعه 
 مشترك

 سطح

ول
م ا

گا
 

  3-1 8-7-6-5-3-1 3-1 کنندهتحریک
  4-2 8-7-6-5-4-2 4-2 کنندهتسهیل
  3-1 8-7-6-5-3-1 3-1 دهندهتوسعه
  4-2 8-7-6-5-4-2 4-2 ساززمینه

  6-5 8-7-6-5 6-5-4-3-2-1 توانمندسازي
  6-5 8-7-6-5 6-5-4-3-2-1 سازظرفیت

  7 8-7 7-6-5-4-3-2-1 افزایی پویاهم
در حوزه  موفقیت
 گرديبوم

1-2-3-4-5-6-7-8 1 8 1 

وم
م د

گا
 

  3-1 7-6-5-3-1 3-1 کنندهتحریک
  4-2 7-6-5-4-2 4-2 کنندهتسهیل
  3-1 7-6-5-3-1 3-1 دهندهتوسعه
  4-2 7-6-5-4-2 4-2 ساززمینه

  6-5 7-6-5 6-5-4-3-2-1 توانمندسازي
  6-5 7-6-5 6-5-4-3-2-1 سازظرفیت

 2 7 7 7-6-5-4-3-2-1 افزایی پویاهم

وم
 س

گام
 

  3-1 6-5-3-1 3-1 کنندهتحریک
  4-2 6-5-4-2 4-2 کنندهتسهیل
  3-1 6-5-3-1 3-1 دهندهتوسعه
  4-2 6-5-4-2 4-2 ساززمینه

 3 6-5 6-5 6-5-4-3-2-1 توانمندسازي
 3 6-5 6-5 6-5-4-3-2-1 سازظرفیت

رم
چها

ام 
گ

 

 4 3-1 -3-1 3-1 کنندهتحریک
 4 4-2 -4-2 4-2 کنندهتسهیل
 4 3-1 -3-1 3-1 دهندهتوسعه
 4 4-2 -4-2 4-2 ساززمینه
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تفسیري و ماتریس دستیابی نهایی، مدل ساختاري شدهنییبر اساس سطوح تعدر گام بعدي، 
 .)2 شکل( میترسي ابعاد چهارچوب بندسطحجهت 

 تفسیريمدل ساختاري: 2شکل 

ة رندیخودمختار (دربرگ، چهار گروه یوابستگ –قدرت نفوذ  لیوتحلهیتجزبا  تیدرنها  
املی که عو وابسته (شاملهستند)، داراي قدرت نفوذ و وابستگی ضعیف  است کهعواملی 

ه داراي کاست عواملی شامل پیوندي (هستند)، داراي قدرت نفوذ کم ولی وابستگی شدید 
عواملی که داراي قدرت نفوذ قوي ولی ) و مستقل (قدرت نفوذ و وابستگی زیاد هستند

 .)2شکل است (شده ارائهشکل زیر  صورتبههستند)  وابستگی ضعیف

 یوابستگ –قدرت نفوذ  لیوتحلهیتجز: 3شکل 

 

کنندهتحریک  دهندهتوسعه کنندهتسهیل 

 سازظرفیت توانمندسازي 

 افزایی پویاهم

 گرديبوم ةدر حوز موفقیت

 ساززمینه 
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ا در دو ي تحقیق رهاافتهی توانیمکه  دهدیمنفوذ نشان  –قدرت  لیوتحلهیتجزنتایج  
-5) و دو خوشۀ وابسته که گروه اول یعنی (4-3-2-1گروه و خوشۀ مستقل که شامل ابعاد (

تر ی وابستگی بیشول) که نفوذ کمتر 7ي دارند و گروه دوم (شتریب) وابستگی کمتري و نفوذ 6
د، که با ي کربندسطح) که وابستگی خیلی زیاد و نفوذ پایین دارد 8گروه سوم ( تیدرنهاو 
 .دکنیم دییتأ آن راي چهارچوب تحقیق همخوانی داشته و اهافتهی

 گیريبحث و نتیجه
نفر خبره و  14ۀ مصاحبه اکتشافی با لیوسبه ها، دادهرویکرد کیفیدر این پژوهش بر اساس 

 )2002( يزریگل اينظریه زمینهآوري و بر مبناي روش جمع گرديفعال در حوزة بوم
واقعه  30و  )فرعی ۀمقولمفهوم ( 4اصلی،  ۀمقول 2درنهایت است، که شدهوتحلیل تجزیه

گذاري و برچسب کشف گرديعنوان پیشایندهاي ورود موفق کارآفرینان به حوزة بومبه
ۀ تحت تأثیر دو مقول گرديپیشایندهاي حوزة بوم هاي تحقیق،بر اساس یافته .شدند

 آفرینی و تعاملات چندگانۀ بینکه همطوريقرار دارد، به» توانمندسازي«و  »سازيظرفیت«
 اهدگردي خوبه حوزه بوم نانیکارآفرورود موفق  جهیدرنتو  »افزایی پویاهم«ها موجب آن
 .شد

ي سازتیرفظگرديْ هاي تحقیق، یکی از پیشایندهاي ورود موفق به حوزة بوممطابق یافته 
هدیدات ي تسازیخنثي محیطی و هافرصتبه دنبال استفاده از  زابروناست که با ماهیتی 

، یکی نیب نیا دراست. شده لیتشک سازنهیزمدهنده و بیرونی است و از دو بعد عوامل توسعه
گردي توانمندسازي است، که دیگر از پیشایندهاي ورود موفق کارآفرینان به حوزة بوم

 ي درونی است وابزارهابا  هاضعفها و رفع دارد و به دنبال استفاده از قوت زادرونماهیتی 
 است.شده ساخته کنندهلیتسهکننده و عوامل دو بعد عوامل تحریک از

 پیشنهادهاي کاربردي
و تولید ثروت پایدار،  )1384 ،دواریام(یی زااشتغالگردي در بوم وجه به اهمیت توسعۀبا ت

ع براي ایجاد و توسعۀ این نو ي لازماهیسرمایکی از مشکلات اصلی این حوزه فقدان منابع 
 اننیکارآفروکارها و وکارهاست. در این خصوص، حمایت دولت از این نوع کسبکسب

ي هاوامبا سازوکارهاي همچون ارائۀ  هادولتفعال در این حوزه بسیار ضروري است. 
ي مالی بلاعوض هاکمکي هدفمند و ویژه و هاارانهبا دورة تنفس چندساله، ی بهرهکم
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سازي با ساده اندتویمباشند. دولت همچنین  رگذاریتأثگردي بسیار در پیشبرد بوم توانندیم
یار وکارها بسگردي در توسعۀ این نوع کسبفرایندهاي دریافت مجوزهاي فعالیت بوم

گردي اصولا در مناطق با توجه به اینکه بوم ضمنا .)2019کانجورمان و عزیز، باشد ( رگذاریتأث
 بکر و خارج از شهرها و فضاهاي در دسترس قرار دارد، دولت براي رونق و بهبود این حوزه

ي بهداشتی در هاسیسروآسفالت و احداث  سازي،هاي لازم از قبیل جادهباید زیرساخت
ی و هاي لهاي پژوهشاین نتایج با یافته را براي رفاه حال گردشگران ایجاد کند. هاجاده
 ) همخوانی دارد.1396) و راستگو (2019و آزیز ( کانجورمان )،2017( 1چیو

مسائل امنیتی و حفاظتی یکی از مواردي است که بسیار موردنظر گردشگران خارجی  
که در مقصد گردشگران امنیت کافی وجود نداشته باشد، جذب گردشگري قرار دارد. زمانی

گردي ورود افراد ، یکی از مشکلات اصلی حوزة بومنیب نیا درمعنی نخواهد داشت. 
ی زیادي را بر طیمحستیزي مادي، اجتماعی و اهنهیهزاست که  سودجوو  رمتخصصیغ

 زیست و تحریک جامعۀ محلی به تخریب محیط توانیماند، که گردي وارد کردهحوزة بوم
گرهاست، زیرا واسطه اشاره نمود. در این خصوص، کار اصلیْ مدیریت و حذف دلالان و

ي خاصی که تحت قرارداد هااقامتگاهو دلالان این حوزه با معرفی گردشگران به  هاواسطه
ي هااقامتگاههاست و اغلب فاقد کیفیت لازم نیز است درآمد و میزان مراجعه به سایر آن
دي نیز گروکارهاي بومدهند و موجب تضعیف فعالیت سایر کسبگردي را کاهش میبوم
ي هایتعاونگردند. در این خصوص، محدود کردن صدور مجوز به افراد محلی، ایجاد می
ینان آفرینی براي کارآفرموجب ارزش هااقامتگاهي مستمر از هایبازرسگردي و نظارت و مبو

 2موندال هاي پژوهشگردد. این نتایج با یافتهگردي میي بومهااقامتگاهشده و منجر به حذف 
)، هورواث 2018)، اوکامپو و همکاران (2019)، کانجورمان وآزیز (2018)، چاندرا (2017(
 ) همخوانی دارد.1397فر () و رستمی و احسانی2018(
ي افراد و آموزمهارتگردي، آموزش و یکی دیگر از عوامل ورود موفق به حوزة بوم 

وظایف خود و نحوة ارائه خدمات و که فعالان و کارآفرینان با کارآفرینان است. زمانی
گردي و منطقه هدف آشنا باشند، در ارائه خدمت به همچنین اطلاعات در حوزه بوم

ها توسعه خواهد شده از جانب آنکنند و کیفیت خدمات ارائهگردشگران بهتر عمل می

1 Lee & Choi 
2 Mondal 
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ین حوزه و فعالان ا هاخانوادهي ارتباطی افراد محلی، هامهارتآموزش  یافت. در این باره،
ردها باعث گي نوین برخورد با بومهاوهیشبایست در اولویت قرار گیرد تا با یادگیري می

 1هاي پژوهش آشوك و همکارانها و رونق این حوزه شوند. این نتایج با یافتهجلب اعتماد آن
 ) همخوانی دارد.1396(همکاران لطفی و  و) 2018)، آدامز و سانداروپا (2017(
 کنندة ورود کارآفرینان به حوزةذیري یکی دیگر از عوامل تهدیدپعدم ریسک 

آید، گردي است که اغلب به دلایل عدم استقلال مالی و ترس از انتقاد دیگران به وجود میبوم
توان هاي مرتبط میهاي حمایتی و آموزشصندوق سیتأسیی مانند هاياستراتژکه با اتخاذ 

ردي را گبیشتر بومان این حوزه، موجبات رونق هرچهپذیري فعالعلاوه برافزایش ریسک
 همخوانی دارد. )1397همکاران (عسگري و هاي پژوهش این نتایج با یافته فراهم آورد.

ي بسیار ارزنده است و درندگان اطلاعات و اهیسرمادر عصر کنونی، اطلاعاْت همچون  
ي اطلاعاتی و هابانکروابط عمومی پیروزان میدان تجارت هستند. در این مورد، ایجاد 

ها یکی از عوامل مطالعه و آگاهی از سبک زندگی مردم محلی و روابط دوستانه با آن
هاي پژوهش ایج با یافتههایی مانند آن است. این نتگردي و اداره اقامتگاهموفقیت صنعت بوم
 ) همخوانی دارد.1396همکاران (لطفی و  ) و2018آدامز و سانداروپا (

بازاریابی و تبلیغات یکی دیگر از عوامل مؤثر در ترغیب و جذب گردشگران به مناطق  
دهد که تنوع در طراحی آمیختۀ بازاریابی در زمینه ها نشان میگردي است. یافتهبوم
هاي . لذا لازم است کارآفرینان از انواع روششودیمه ترغیب گردشگران گردي منجر ببوم

هاي گذاري رقابتی، ایجاد سرویسهاي اجتماعی، قیمتتبلیغاتی مانند بازاریابی در شبکه
مند شوند. همچنین با توجه به اینکه طور مؤثر بهرهونقل مناسب و سایر عوامل بهحمل

الزامی  صورت جهانیه شناساندن آن به مردم و حتی بهگردي یک صنعت نوپاست نیاز ببوم
ند و گذاري کنگذاران باید در راستاي بازارسازي براي این صنعت سرمایهمشیاست و خط

دهی رویسها و سخانهبا تبلیغات و معرفی منابع طبیعی بکر به مردم جهان از طریق سفارت
ژوهش هاي پاین نتایج با یافته عالی به گردشگران در ارتقاي این صنعت تلاش کنند.

 همخوانی دارد. )2019( و نورگروهو و همکاران )2019( اسکوکیک و همکاران
گردي، گردشگران اغلب باهدف سفر به یک مقصد با با توجه به ماهیت و طبیعت بوم 

 ريگردي میکنند؛ بنابراین کارآفرینان باید تمرکز بیشتي محلی و بومی اقدام به بومهاجاذبه

1 Ashok et al 
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هاي طبیعی هبین، تاکید بر ایجاد جاذببر تقویت و حفظ بافت محلی منطقه داشته باشند. در این 
یل، همین دلهاي طبیعی کشش ایجاد کنند. بهاندازه منابع و جاذبهها بهدر بین اقامتگاه

 يهاي طبیعی احداث شوند بایستی خود نیز داراها علاوه بر اینکه باید در دل جاذبهاقامتگاه
 ها شکل و بافت همان منطقه را داشته باشندهاي جذاب باشند. مثلاً اقامتگاهمعماري و زیبایی

شکل سنتی و اصلی آن روستا بازسازي یا اگر در داخل یک روستا قرار دارند، متناسب با 
)، 2019کانجورمان و آزیز (هاي پژوهش این نتایج با یافته شوند تا جذابیت ایجاد کنند.

 همخوانی دارد. )2018( مارتینزو و همکاران ) و2019مولیادي ( )،2019( وواماخمود
گردي بسیار اهمیت دارد. در این خصوص بومها بهتوجه به رضایت مشتري در همۀ حوزه 

کنند و مشتریان ناراضی موجب دفع راستا، مشتریان راضی صدها مشتري را ترغیب می
زارهاي مؤثر در رضایت و همچنین وفاداري مشتریان خواهند شد. یکی از اب بالقوهمشتریان 

استفاده از تجهیزات و امکانات مناسب گرمایشی و سرمایشی، امکانات ارتباطی، امکانات و 
بایست بین، میگردي است که در این هاي بومونقل و ... براي اقامتگاهوسایل حمل

) 2019همکارانش (ي نورگر و هاگذاري مناسبی صورت گیرد. این یافته با پژوهشسرمایه
 همخوانی دارد.) 2019کونجورمان و آزیز (و 
توان به جرئت یکی از عوامل گردي را میوکارهاي بوماستقبال مردم محلی از کسب 

به براي عنوان یک شمشیر دو لبه توانندیمگردي دانست. مردم بومی منطقه کنندة بومتسهیل
گردي ترین عامل در توسعۀ بومو استقبال مردم محلی مهمگردي عمل کنند ي بومهااقامتگاه

تواند گردي میرسانی در مورد مزایاي بومسازي و اطلاعاست. در این خصوص، فرهنگ
) و 2020شده توسط رین و همکاران (هاي انجامگشا باشد. این یافته با پژوهشبسیار گره

 همخوانی دارد. )2019( آکوینو و همکاران
ده و شگردي انجاموکارهاي بومگردد که این تحقیق در حوزة کسبتأکید می در پایان 

وکارها وکار و سایر مشاغل و کسبي بسیار زیادي که بین این نوع کسبهاشباهترغم علی
کمی به  نسبتا میتعمگردي، قابلت دلیل تمرکز ویژه بر حوزة بوموجود دارد، نتایج این پژوهش به

هاي معنایی و تنیدگی، شباهتاهد داشت. همچنین با توجه به درهموکارها خوسایر کسب
ي مختلف هازارهگبه  هاآنبندي و تفکیک ها، غالبا طبقهپیچیدگی بسیار زیاد مفاهیم و شاخص

است، که در این راستا محققان تلاش کردند با استفاده از تفکر یی زیادي همراه بودههايدشواربا 
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آتی  راه براي تحقیقات حالنیبااسیاري از این موانع را برطرف کنند؛ عمیق و نظر خبرگان، ب
 هاي جدید همواره باز است.گذاري مفاهیم و شاخصجهت شناسایی و برچسب
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