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چکیده
کارآفرینــی بوم گــردی یکــی از روش هــای توانمندســازی زنــان روســتایی بــا اتــکا 
بــه ظرفیــت و پتانســیل محلــی منطقــٔه زندگــی محســوب می شــود. هــدف از پژوهــش 
ــتایی  ــان روس ــردی زن ــی بوم گ ــار کارآفرین ــی در رفت ــل اصل ــایی عوام ــر شناس حاض
ــارکت کنندٔه  ــٔه مش ــت. جامع ــاد اس ــٔه داده بنی ــتفاده از روش نظری ــا اس ــارس ب ــتان ف اس
ــی  ــتایی و کارآفرین ــان روس ــوزٔه زن ــان ح ــران و متخصص ــش از صاحب نظ ــن پژوه ای
در دفتــر توســعٔه فعالیت هــای کشــاورزی زنــان روســتایی و عشــایری، ســازمان جهــاد 
ــازمان های  ــایر س ــی از س ــر صاحب نظران ــن دیگ ــارس و همچنی ــتان ف ــاورزی اس کش
وزارت جهــاد کشــاورزی و زنــان کارآفریــن روســتایی تشــکیل شــده اســت. بــا اســتفاده 
از روش نمونه گیــری هدفمنــد، 27 نفــر از صاحب نظــران به منزلــٔه نمونــٔه آمــاری 
ــاختارمند  ــق و نیمه س ــای عمی ــٔه مصاحبه ه ــر پای ــق ب ــزار تحقی ــدند. اب ــاب ش انتخ
 MAXQDA22 بــود. تجزیه وتحلیــل داده هــا بــا اســتفاده از نرم افــزار تحلیــل کیفــی
ــوری  ــٔه مح ــوم و 15 مقول ــده، 493 مفه ــای انجام ش ــاس مصاحبه ه ــد. براس ــام ش انج
ــن  ــتراوس و کوربی ــش بعدی اس ــی ش ــدل پارادیم ــب م ــه در قال ــدند ک ــایی ش شناس
ــار  ــی رفت ــای اصل ــا، مقوله ه ــن مقوله ه ــق ای ــی دقی ــا بررس ــدند. ب ــذاری ش جای گ
کارآفرینــی بوم گــردی بــا ســه مقولــٔه فرعــی )فــردی، اجتماعــی و اقتصــادی(، شــرایط 
ــی بــا دو مقولــٔه فرعــی )عوامــل بیرونــی و درونــی(، شــرایط زمینــه ای بــا دو مقولــٔه 

ّ
عل

فرعــی )سیاســت های کالن بــا هــدف حمایــت از کســب وکارهای بوم گــردی و 
وجــود امنیــت قابل قبــول بــرای گردشــگران(، شــرایط مداخله گــر بــا ســه مقولــٔه فرعــی 
)پذیــرش فرهنگــی، ســرمایٔه اجتماعــی، رویکــرد چندکارکــردی وم گــردی(، راهبردهــا 
بــا ســه مقولــٔه فرعــی )توانمندســازی زنــان روســتایی در زمینــٔه گردشــگری روســتایی و 
ــن در حــوزٔه   ــان کارآفری ــت از زن ــی نمایشــگاه ها و جشــنواره ها، حمای عشــایری، برپای

ــدند. ــته بندی ش ــی( دس ــت و منف ــه )مثب ــا دو مقول ــا ب ــردی( و پیامده بوم گ
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واژه های کلیدی:
بوم گــردی،  کارآفرینــی  رفتــار   
عشــایری،  و  روســتایی  زنــان 
ــاد،  ــٔه داده بنی ــارس، نظری ــتان ف اس

کارآفرینــی

مقدمه
ــده  ــف ش ــی تعری ــدی مهم ــٔه فراین کارآفرینــی به منزل
ــه  ــی، ب ــایی، ارزیاب ــای شناس ــی آن فعالیت ه ــه ط ــت ک اس
دســت آوردن فرصت هــا و ارزیابــی مراحــل اســتراتژیک آینــده 
 Turo et( ــرد ــام می پذی ــدار انج ــی پای ــت رقابت ــاد مزی و ایج
 al., 2020; Kensbock & Jennings, 2021; Ngek,
 Gieure et( و تأثیــر مهمــی در اقتصــاد کشــورها دارد )2019

al., 2020; Secundo et al., 2018 (. تعریــف کارآفرینــی 
در حــال تغییــر اســت، به طــوری کــه تغییــر جهــت بــازار کار 
و گســترش توافقــات شــغلی غیراســتاندارد مرزهــای مشــخص 
اســت  مبهــم کــرده  کار  بــازار  در  را  کارآفرینــی  تعریــف 
ــتیاق  ــر، اش ــوی دیگ )Schlepphorst et al., 2019(. از س
ــی و  ــای کارآفرین ــدن در فعالیت ه ــر ش ــه درگی ــی ب روزافزون
کیــد  پذیــرش هویــت کارآفرینانــه )Toth et al., 2021( بــا تأ
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اســت  شــده  ایجــاد  زیســت محیطی  عوامــل  بــر 
ــه عبــارت دیگــر، کارآفرینــی  )Guerrero et al., 2021(. ب
به منزلــٔه پتانســیلی اســتراتژیک در اســتفادٔه مؤثــر و پایــدار از 
منابــع طبیعــی مطــرح می شــود و ایــن رویکــرد در کارآفرینــی 

.)Cristache et al., 2022( گردشــگری دیــده می شــود
ــن مؤلفه هــای قابل بررســی در توســعٔه  یکــی از مهم تری
کارآفرینــی گردشــگری رفتــار کارآفرینــی اســت. بــروز رفتــار 
ــا  ــد آی ــخص می کن ــه مش ــت ک ــی اس ــتلزم پیش زمینه های مس
ــود  ــن ش ــگری کارآفری ــٔه گردش ــد در عرص ــرد می توان ــک ف ی
یــا خیــر. اســتان فــارس، به منزلــٔه یکــی از اســتان های 
هــدف گردشــگری در کشــور و از ســوی دیگــر به دلیــل 
اقلیــم و شــرایط محیطــی و مواجهــه بــا خشکســالی ها و 
همچنیــن وجــود عشــایر در مناطــق و مراتــع اســتان، پتانســیل 
ــاغل  ــگری و مش ــعٔه گردش ــیاری در توس ــل بس ــوه و بالفع بالق
جایگزیــن کشــاورزی دارد. از ســوی دیگــر، زنــان روســتایی 
ــی ای  ــای ذات ــد و هنره ــتان توانمن ــود دس ــا وج ــایری، ب و عش
کــه از نســل گذشــته خــود بــه یــادگار دارنــد و به عــالوه 
ــتر  ــوازی و اصالــت مردمــان آن خطــه بس ویژگــی مهمان ن
توســعٔه گردشــگری و بوم گــردی را فراهــم کرده انــد. پژوهــش 
ــی  ــارس در پ ــتان ف ــت اس ــن ظرفی ــر گرفت ــا در نظ ــر ب حاض
شناســایی عوامــل مؤثــر ر رفتــار کارآفرینــی زنــان روســتایی و 
عشــایری اســت تــا راهکارهایــی را در ترغیــب هرچــه بیشــتر 
زنــان کارآفریــن روســتایی و عشــایری در ورود بــه حــوزٔه 
گردشــگری بوم گــردی ارائــه کنــد. در ادامــه، توضیحاتــی 

ــت. ــده اس ــان ش ــق بی ــن تحقی ــم بنیادی ــوص مفاهی درخص
براســاس پیش بینــی ســازمان جهانــی جهانگــردی 
ــان در  ــتغال جه ــد از اش ــش از 43 درص ــال 2020، بی در س
بخــش گردشــگری بــوده اســت )قدیری معصــوم و همــکاران، 
ــن  ــی ای ــق پیش بین ــکاران، 1399(. طب ــاهی و هم 1395؛ ش
ــه رقمــی  ــده ب ســازمان، تعــداد جهانگــردان در ســال های آین
ــٔه   در هم

ً
ــا ــید. تقریب ــد رس ــر خواه ــارد نف ــر 6/1میلی ــغ ب بال

جهــان، گردشــگری ســهم بســزایی در خلــق شــغل و درآمــد 
ــت  ــال 2018، صنع ــال، در س ــرای مث ــت. ب ــته اس ارزی داش
ــود  ــه خ ــان را ب ــد از کل GDP جه ــگری ۱۰/۴ درص گردش
ــت  ــرده اس ــق ک ــغل را خل ــون ش ــاص داده و 319میلی اختص
)Wondirad, 2020(. امــا متأســفانه بیمــاری پاندمیــک 
ــرده  ــگری وارد ک ــت گردش ــه صنع ــختی ب ــٔه  س ــا ضرب کرون
اســت )Luu, 2021( و هــر روز شــاهد گســترش تأییدشــدٔه 
ایــن بیمــاری و تهدیدهــای آن در صنعــت گردشــگری هســتیم 
ــا  ــوع گردشــگری را ب ــد و ن ــن مســئله رون )Luu, 2021(. ای
مشــکالتی رویــارو کــرده اســت )Lapointe, 2020(. لــذا، 
ــگری  ــٔه گردش ــن عرص ــه ای ــرای ورود ب ــه ب ــرد نوآوران رویک
ــه و  ــات نوآوران ــروز اقدام ــراد در ب ــی اف ــد درک توانای نیازمن

ــر خطــرات  ــه ب ــری ســازوکار ضــروری به منظــور غلب به کارگی
 )Amini sedeh et al., 2021( ــد ــای جدی ــق رویداده خل

ــت.  ــگری اس ــوزٔه گردش در ح
کیــد دارد  بوم گــردی بــر توســعٔه پایــدار محیط زیســت تأ
و رفتــار مســئوالنٔه زیســت محیطی نوعــی ســازوکار حفاظــت 
ــه  ــت محیطی ب ــئوالنٔه زیس ــار مس ــت. رفت ــت محیطی اس زیس
ــک  ــت کم ــط زیس ــب محی ــردن تخری ــدود ک ــا مح ــذف ی ح
می کنــد )Chiu et al., 2014؛ رئیســی نژاد و همــکاران، 

 .)۸2 :1400
بــر ایــن اســاس، کارآفرینــان در حــوزٔه بوم گــردی، 
ــرمایه گذاری در  ــد س ــی مانن ــردن اهداف ــال ک ــق دنب از طری
جوامــع میزبانــی کــه ضعیف تــر هســتند، ایجــاد شــغل و کار 
ــت محیطی  ــات زیس ــوزش موضوع ــق آم ــن از طری و همچنی
ــه مشــتریان، ارزش هایــی اجتماعــی را در فعالیــت تجــاری  ب
کــه  بوم گــردی،  کارآفرینــان  می کننــد.  خلــق  بوم گــردی 
کســب وکارهای بوم گــردی را توســعه می دهنــد، هم زمــان 
ــتند  ــادی هس ــع اقتص ــی و مناف ــای اجتماع ــی ارزش ه در پ

.)Swan & Morgan, 2016(
بخــش  اجتماعــی،  ســرمایٔه  به منزلــٔه  زنــان، 
ــان  ــد. آن چشــمگیری از جمعیــت جامعــه را تشــکیل می دهن
ــی از  ــدود نیم ــان و ح ــت کل جه ــارم جمعی ــش از یک چه بی
جمعیــت روســتاهای ایــران را تشــکیل می دهنــد )عربخانــی 
در  مهمــی  نقــش  زن  کارآفرینــان   .)1398 همــکاران،  و 
توســعٔه کســب وکارهای کوچــک ایفــا می کننــد و منشــأ 
از  به دســت آمده  مشــاهدات  هســتند.  اقتصــادی  توســعٔه 
ــه و دیگــر مطالعــات  ــدا، هندوســتان و خاورمیان ــران، اوگان ای
ــان داده  ــون نش ــای گوناگ ــوص اقتصاده ــده درخص انجام ش
ــد  ــی رش ــل اصل ــی از عل ــان یک ــی زن ــه کارآفرین ــت ک اس
اقتصــادی اســت )Paramashivaiah, 2018(. بــه نقــل 
ــارس در  ــی اســتان ف ــور اجتماع ــاون، کار و ام ــرکل تع از مدی
تاریــخ 28 /7/ 1398، آمارهــا نشــان می دهــد کــه نــرخ 
ــان روســتایی اســتان فــارس در ســال  مشــارکت اقتصــادی زن
ــکاری  ــرخ بی ــته و ن ــد داش ــد رش ــر ۱3 درص ــغ ب ۱3۹۷ بال
ــال  ــت، ح ــوده اس ــد ب ــم ۶/۷ درص ــتایی ه ــال روس ــان فع زن
ــاورزی  ــش کش ــتایی در بخ ــان روس ــتغال زن ــهم اش ــه س آن ک
۵۹ درصــد، صنعــت ۱۹ درصــد و خدمــات 22 درصــد بــوده 
اســت. ســهم اشــتغال زنــان روســتایی اســتان فــارس در بخش 
خصوصــی حــدود ۹۵ درصــد و در بخــش عمومــی ۵/۴ 
درصــد بــرآورد شــده و رونــد نــرخ بیــکاری در ایــن بخــش از 
جامعــه از ۱۷ درصــد در ســال ۱3۹۵ بــه ۶/۷ درصــد در ســال 
ــان روســتایی  ــه اســت. ســهم اشــتغال زن ۱3۹۷ کاهــش یافت
ــه  ــال ۱3۹۵ ب ــد در س ــاورزی از ۴۰/۴ درص ــش کش در بخ
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۵۹ درصــد در ســال ۱3۹۷ رســیده اســت.1  ازآنجایی کــه 
ــای  ــارس دارای جاذبه ه ــتان ف ــتاهای اس ــهرها و روس ــر ش اکث
طبیعــی و تاریخــی و مراکــز اقامتــی و تفریحــی هســتند، بســیار 
ــد.  ــرار می گیرن مــورد توجــه گردشــگران داخلــی و خارجــی ق
از طرفــی، همراهــی مــردم ســاکن در روســتاها بــرای تســهیل 
حضــور گردشــگران از عوامــل مؤثــر در جــذب و مانــدگاری و 
ــی  ــوازی به خوب ــگ مهمان ن ــت و فرهن ــان اس ــارٔه آن ــفر دوب س
در روســتاهای ایــن مناطــق وجــود دارد. از طرفــی، در مناطــق 
روســتایی شهرســتان های مرودشــت، داراب و فیروزآبــاد، 317 
ــد.  ــردی را گذرانده ان ــای بوم گ ــتایی آموزش ه ــان روس ــر زن نف
همچنیــن، در ایــن مناطــق تولیــد صنایــع دســتی و زمینه هــای 
ــرای افزایــش  ایجــاد کســب وکارهای نویــن ماننــد بوم گــردی ب
ــود  ــده می ش ــتی دی ــع دس ــدار در صنای ــای پای ــد و بازاره درآم
کــه در ســال های اخیــر اقامتگاه هــای بوم گــردی موجــود 
ــن رو،  ــد. ازای ــرار گرفته ان ــر ق ــا تحــت تاثی به دلیــل شــیوع کرون
ــه  ــد ک ــه ده ــی ارائ ــد الگوی ــالش می کن ــر ت ــش حاض پژوه
بتــوان آن را بــا اســتفاده از بوم گــردی به منظــور ایجــاد اشــتغال 

ــد. ــتفاده کن ــتایی اس ــان روس ــرای زن ــی ب و درآمدزای

پیشینٔه پژوهش
خــود  مطالعــٔه  در   )1397( همــکاران  و  عنابســتانی 
بــا عنــوان »بررســی و تحلیــل آثــار ایجــاد اقامتگاه هــای 
)نمونــه:  روســتایی  ســکونتگاه های  توســعٔه  در  بوم گــردی 
ــل  ــد عام ــان دادن ــاران(« نش ــتان چن ــتای رادگان شهرس روس
اقامتگاه هــای  در  را  اثرگــذاری  بیشــترین  اشــتغال زایی 
و  مســتقیم  اشــتغال  ایجــاد  متغیرهــای  دارد.  بوم گــردی 
غیر مســتقیم، گســترش فرصت هــای شــغلی بــرای زنــان و 
ــش  ــل افزای ــٔه عوام ــد به منزل ــغلی جدی ــای ش ــاد فرصت ه ایج
ــدی  ــل کالب ــی و عوام ــت محل ــت هوی ــد، تقوی ــد و درآم تولی
اقامتگاه هــای  اثرگــذاری  اجتماعی - فرهنگــی  و  معمــاری 
بوم گــردی را در توســعٔه روســتای رادگان تبییــن می کننــد. 
گلــکار مقــدم و همــکاران )1398( در تحقیــق خــود بــا عنــوان 
ــتایی  ــان روس ــی زن ــای کارآفرین ــه ای زمینه ه »واکاوی مقایس
ــرای توســعٔه فعالیت هــای  ــد کــه ب ــارس« نشــان دادن اســتان ف
ــزٔه  ــه و انگی ــان روســتایی، ارتقــای ســطح روحی کارآفرینــی زن
ــان کارآفریــن و فراهم ســازی زیرســاخت های الزم ازجملــه  زن
ــت های  ــا سیاس ــوأم ب ــب وکار ت ــب کس ــای مناس ــاد فض ایج
ــدوق  ــی صن ــادر تخصص ــرکت م ــوی ش ــهیل کننده از س تس
حمایــت از توســعٔه ســرمایه گذاری در بخــش کشــاورزی 
ــٔه  ــی )1396( در مطالع ــنعلی و ریاح ــت. روش ــروری اس ض
خــود بــا عنــوان »نقــش بوم گــردی در توســعٔه اقتصــادی 
مناطــق روســتایی )مطالعــٔه مــوردی: دهســتان پنجهــزارٔه 

1. www.isna.ir/news

ــاد  ــردی در ایج ــه بوم گ ــد ک ــان دادن ــهر(« نش ــتان بهش شهرس
ــش  ــردم و افزای ــد م ــطح درآم ــای س ــتغال، ارتق ــش اش و افزای
میــزان ســرمایه گذاری دهســتان پنجهــزاره تأثیــر مثبــت و 

معنــادار دارد.
قدیــری معصــوم و همــکاران )۱3۹۵( در مطالعــٔه خــود 
ــتایی  ــگری روس ــن گردش ــرٔه تأمی ــی زنجی ــوان »ارزیاب ــا عن ب
ــج  ــر پن ــتای مص ــه در روس ــد ک ــان دادن ــر« نش ــتای مص روس
اقامــت،  بازدیدکننــده،  اطالعــات  حمل ونقــل،  عامــل 
زیرســاخت ها و جاذبه هــا دارای عملکــرد مناســب و ســه 
ــات  ــرگرمی و امکان ــح و س ــی، تفری ــات پذیرای ــل خدم عام
خریــد عملکــرد نامناســبی در زنجیــرٔه تأمیــن گردشــگری 
روســتای مصــر دارنــد. مقیمــی و همــکاران )1393( در تحقیق 
خــود نشــان دادنــد کــه حــذف تشــویقات زائــد اداری، تمایــل، 
ــرژی و  ــط کاری پران ــتراتژیک، محی ــش اس ــورداری از بین برخ
ــران  ــٔه مدی ــار کارآفرینان ــٔه رفت فضــای حمایتــی اجــزای پنج گان
ــکاران )1393( در  ــی و هم ــی فران ــد. یعقوب ــکیل می دهن تش
تحقیــق خــود نشــان دادنــد وضعیــت اقتصــادی، ویژگی هــای 
ــتایی  ــان روس ــی زن ــرایط اجتماعی - فرهنگ ــخصیتی و ش ش

ــان دارد. ــی آن ــطح کارآفرین ــرات را در س ــترین تأثی بیش
ــان  ــود نش ــق خ ــکاران )2021( در تحقی ــی و هم کرن
عملکــرد  کارآفرینانــه  اســتراتژی های  داشــتن  کــه  دادنــد 
ســازمان های گردشــگری را افزایــش می دهــد. فورجــی و 
همــکاران )2021( در تحقیــق خــود نشــان دادنــد کــه پذیرش 
بوم گــردی و اجــرای برنامــه ای مدیریتــی بــرای توســعٔه آن 
ــازوکار  ــی و س ــی، خصوص ــش دولت ــکاری بخ ــد هم نیازمن
توســعٔه  به منظــور  گــروه  دو  هــر  بــرای  منفعــت  تســهیم 
تحقیــق  در   )2020( واندیــراد  اســت.  پایــدار  بوم گــردی 
ــده ای در توســعٔه  ــع گوناگــون بازدارن خــود نشــان داد کــه موان
ــده  ــعٔه آین ــرای توس ــی را ب ــد فرصت های ــه می توان ــردی  ک بوم گ
فراهــم کنــد وجــود دارنــد. بوم گــردی به منزلــٔه فراینــدی 
مکمــل در توســعٔه گردشــگری اســت و منطقــٔه بوم گــردی 
به منزلــٔه منابــع فرهنگــی و طبیعــی اســت. ســایدماماتف2 
و همــکاران  )2020( در تحقیــق خــود نشــان دادنــد کــه 
گاه هســتند و انگیــزٔه الزم بــرای  ذی نفعــان از ارزش بوم گــردی آ
به کارگیــری بوم گــردی در منطقــه را دارنــد. امــا تجربــٔه کافــی، 
ــن  ــش و همچنی ــرای افزای ــی ب ــبکٔه بین الملل ــتگی و ش شایس
ــدز  ــی و لوآنی ــد. یاچ ــات را ندارن ــا و خدم ــی کااله بازاریاب
ــب وکار  ــر کس ــده مدی ــا هج ــه  ب ــاس مصاحب )2020( براس
ــرد در گردشــگری روســتایی ســوئد نشــان دادنــد کــه ویژگــی 

ُ
خ

ــع  ــدن جوام ــر ش ــای درگی ــی از ویژگی ه ــد یک ــی مقص مکان
ــدار را  ــعٔه پای ــع توس ــال مناب ــن، انتق ــت. همچنی ــتایی اس روس

تســهیل می کنــد و در درازمــدت موجــب 

2. Saidmamatov
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و  تامســون  می شــود.  کارآفرینــی  فعالیت هــای 
همــکاران )2017( در مطالعــٔه خــود نشــان دادند کــه درک ها، 
انگیزه هــا و ظرفیت هــای گوناگــون کارآفرینــان بوم گــردی 
ــن،  ــند. همچنی ــادل باش ــد در تع ــی بای ــای حکمران و نظام ه
ــه و نحــؤه مقابلــه  درک از بوم گــردی در اســتراتژی های نوآوران
بــا مشــکالت اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطی در 
ــاک )2015( در »بررســی  ــر دارد. ســونکه و ب بوم گــردی تأثی
ــزارع  ــه در م ــی چندگان ــعٔه کارآفرین ــان در توس ــای زن نقش ه
خانوادگــی رهیافــت یادگیــری کارآفرینانــه« نشــان دادنــد کــه 
ــی  ــی در 1( معرف ــری کارآفرین ــد یادگی ــان در فراین ــش زن نق
هویت هــای جدیــد و اقدامــات جدیــد درخصــوص مزرعــه؛ 
ــط و  ــری از محی ــد و یادگی ــبکه های جدی ــه ش ــی ب 2( دسترس
3( شــروع مذاکــره درون کشــاورزی خانوادگــی و تغییــر رونــد 
تولیــدات بــه چندبعــدی شــدن کار کشــاورزی اســت و همــٔه 
ایــن جوانــب یادگیــری در فراینــد کارآفرینــی در مــزراع بســیار 

ضــروری هســتند. 
ــار کارآفرینــی بوم گــردی  ــٔه رفت ــه این کــه در زمین نظــر ب
ــام  ــی انج ــون پژوهش ــارس تاکن ــتان ف ــتایی در اس ــان روس زن
نشــده اســت و بــا توجــه بــه خــأ تحقیقاتــی موجــود، 
ــا  ــد و ب ــی و نظام من ــی علم ــا پژوهش ــت، ب ــرورت داش ض
اســتفاده از نظــرات خبــرگان و متخصصــان، عوامــل تاثیرگــذار 
در رفتــار کارآفرینــی بوم گــردی زنــان روســتایی اســتان فــارس 
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــب ب ــای مناس ــوند و راهبرده ــی ش بررس
ــتایی  ــان روس ــرای زن ــردی ب ــی بوم گ ــدار کارآفرین ــار پای رفت

ــوند. ــن ش تدوی

روش تحقیق
ــا  ــه ب ــت ک ــی اس ــٔه روش کیف ــر پای ــر ب ــق حاض تحقی
ــی( انجــام شــده  ــٔه بنیان ــاد )نظری اســتفاده از رویکــرد داده بنی
ــق  ــای تحقی ــر مبن ــی ب ــوری بنیان ــرای تئ ــیوهٔ  اج ــت. ش اس
کار  مرحله هــای  کــه  بــوده  )سیســتماتیک(  ســاختارمند 
ــن  ــی ای ــای اصل ــد. مرحله ه ــام ش ــکل 1 انج ــا ش ــق ب مطاب
تئوریــک،  اشــباع  مرحلــٔه  تــا  نمونه گیــری  شــامل  روش 
تحلیــل مقایســه ای داده هــا، مشــخص کــردن مقولــٔه کانونــی 
ــن  ــرای ای ــور اج ــت. به منظ ــه اس ــن نظری ــل و تدوی و تکمی
رویکــرد به روش ســاختارمند اســتراوس و کوربیــن1 )1998( 
اســتفاده شــده اســت. بــر ایــن اســاس، ســه نــوع کدگــذاری 

1. Strauss and Corbin

ــذاری  ــوری و کدگ ــذاری مح ــاز، کدگ ــذاری ب ــامل کدگ ش
ــاز،  ــذاری ب ــٔه اول کدگ ــود. در مرحل ــام می ش ــی انج انتخاب
پژوهشــگر در فراینــد اســتقرایی از طریــق جزء به جــزء کــردن 
اطالعــات بــه شــکل بندی مقوله هــای اطالعــات دربــارٔه 
پدیــدٔه موردبررســی می پــردازد. در ایــن مرحلــه، پژوهشــگر، 
مصاحبه هــا،  از  گردآوری شــده  داده هــای  مبنــای  بــر 
مشــاهده ها، یادداشــت های روزانــه، یاد داشــت های فنــی 
)به دســت آمده از عملیــات میدانــی(، مقوله هــای اصلــی 
ــٔه دوم،  ــد. در مرحل ــخص می کن ــی را مش ــای فرع و مقوله ه
بــرای کدگــذاری محــوری، پژوهشــگر یــک مقولــه کدگــذاری 
ــی( در  ــدٔه اصل ــٔه پدی ــد، آن را )به منزل ــاب می کن ــاز را انتخ ب
ــا را  ــر مقوله ه ــپس دیگ ــد و س ــی می کن ــد بررس ــز فراین مرک
ــذاری  ــه از کدگ ــومین مرحل ــازد. در س ــط می س ــا آن مرتب ب
ــٔه  ــارٔه رابط ــه ای درب ــن نظری ــه تکوی ــگر ب ــی، پژوهش گزینش
کدگــذاری  الگــوی  در  به دســت آمده  مقوله هــای  میــان 
محــوری می پــردازد. درنهایــت، پــس از عملیــات کدگــذاری، 
اســتخراج اطالعــات و انتقــال آنــان به صــورت گــزارش 

مکتــوب انجــام می شــود. 

جامعٔه مشارکت کننده، روش نمونه گیری و 
جمعیت نمونٔه تحقیق

جامعــٔه مشــارکت کننده تمامــی متخصصــان و نخبــگان 
در حــوزٔه زنــان روســتایی، کارآفرینــی روســتایی و زنــان 
کارآفریــن اســتان فــارس بودنــد. براســاس روش نمونه گیــری 
هدفمنــد، 27 نفــر از متخصصــان و نخبگان حــوزٔه کارآفرینی 
زنــان روســتایی کــه از نظــر معیارهــای تجربــٔه کاری، پیشــینٔه 
تحصیلــی، حــوزٔه کاری مناســب بودنــد و بــه موضــوع 
اشــراف کامــل داشــتند به منزلــٔه جمعیــت نمونــٔه کیفــی 
ــران  ــدٔه مدی ــارکت کننده دربرگیرن ــراد مش ــدند. اف ــاب ش انتخ
ــان  ــاورزی زن ــای کش ــعٔه فعالیت ه ــر توس ــان دفت و کارشناس
روســتایی و عشــایری، مدیــر هماهنگــی ترویــج کشــاورزی و 
کارشناســان امــور زنــان روســتایی اســتان فــارس، چهــار نفــر 
از زنــان کارآفریــن بوم گــردی اســتان و همچنیــن کارشناســان 
ــد.  ــردی بودن ــی و بوم گ ــٔه کارآفرین ــران در زمین و صاحب نظ
ابــزار تحقیــق چک لیســت نیمه ســاختارمند بــا ســؤاالت 
بــاز، مشــاهدٔه عکــس از وضعیــت بوم گــردی اســتان فــارس، 
ــود.  ــوندگان ب ــا مصاحبه ش ــی ب ــوی تلفن ــه و گفت وگ مصاحب
در مصاحبــٔه کیفــی، همگــی ســؤاالت شــامل ســؤاالت 
بررســی  بخــش  هفــت  قالــب  در  و  بــوده  باز - پاســخ 
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شــده اســت. بخــش اول شــامل ســؤاالت فــردی )ســن، 
ســمت شــغلی، وضعیــت تأهــل، میــزان تحصیــالت، ســابقٔه 
فعالیــت در حــوزٔه زنــان روســتایی، ســابقٔه فعالیــت در حــوزٔه 
کارآفرینــی روســتایی و حــوزٔه بوم گــردی(؛ بخــش دوم شــرایط 
ــان روســتایی و عشــایری؛  ــار بوم گــردی زن ــر در رفت ــی مؤث

ّ
عل

ــان؛  ــار بوم گــردی زن ــر در رفت ــه مؤث بخــش ســوم بســتر و زمین
ــار بوم گــردی  ــر در رفت بخــش چهــارم شــرایط مداخله گــر مؤث
ــردی  ــار بوم گ ــر در رفت ــای مؤث ــم راهبرده ــش پنج ــان؛ بخ زن
ــردی  ــار بوم گ ــر در رفت ــای مؤث ــم پیامده ــش شش ــان؛ بخ زن
جزئی تــر  ســؤاالت  دربرگیرنــدٔه  هفتــم  بخــش  و  زنــان 
درخصــوص رفتــار کارآفرینــی بوم گــردی زنــان )معنــای 
ــار  ــدٔه رفت ــای دربرگیرن ــی، مؤلفه ه ــردی کارآفرین ــار بوم گ رفت
زنــان  شــخصیتی  ویژگی هــای  و  کارآفرینــی  بوم گــردی 
ــی  ــرای پایای ــر، ب ــش حاض ــود. در پژوه ــرد( ب ــن بوم گ کارآفری
از روش هــای مثلث ســازی منابــع داده هــا و  مصاحبه هــا، 
مثلت ســازی روش اســتفاده شــده اســت. ســه گــروه متفــاوت 
از داده هــا در زمینــٔه کارآفرینــی بوم گــردی زنــان روســتایی 
ــی و  ــٔه کتب ــروه اول مصاحب ــد. گ ــع آوری ش ــایری جم و عش
ــروه دوم  ــارکت کنندگان، گ ــی از مش ــخ های متن ــت پاس دریاف
ــای  ــاهدٔه کلیپ ه ــا و مش ــت عکس ه ــق دریاف ــا از طری داده ه
ــق  ــارس و گــروه ســوم از طری ــاه از بوم گــردی در اســتان ف کوت
ــتایی  ــان روس ــردی زن ــای بوم گ ــت آموزش ه ــی وضعی بررس
ــرای  ــن، ب ــد. همچنی ــت آم ــه دس ــارس ب ــتان ف ــایری اس و عش
از  متفــاوت  گــروه  چهــار  از  مشــارکت کنندگان  انتخــاب 
نخبــگان به منظــور جمــع آوری داده هــا بهــره گرفتــه شــد. 
گــروه اول مدیــران و کارشناســان دفتــر توســعٔه کشــاورزی 

زنــان روســتایی، گــروه دوم مدیــر و کارشناســان اســتان فــارس، 
گــروه ســوم کارشــناس و صاحب نظــران ســایر ســازمان ها 
ــردی  ــن دارای بوم گ ــتایی کارآفری ــان روس ــارم زن ــروه چه و گ

ــد. ــارس بودن ــتان ف اس
مصاحبه هــا تــا رســیدن بــه اشــباع نظــری ادامــه یافــت. 
ــی از  ــیؤه بررس ــش از ش ــی پژوه ــان از روای ــور اطمین به منظ
ــی  ــه بررس ــه ای ک ــد، به گون ــتفاده ش ــون اس ــای گوناگ دیدگاه ه
ــد.  ــام ش ــون انج ــراد گوناگ ــا اف ــون و ب ــای گوناگ در زمان ه
ــم  ــا ه ــن داده ه ــی تأمی ــع اصل ــٔه منب ــونده ها به منزل مصاحبه ش
از مدیــران و هــم کارشناســان و هــم اعضــای هئیــت علمــی در 
حــوزٔه کارآفرینــی روســتایی و همچنیــن زنان روســتایی  اســتان 
ــی در  ــای کرونای ــه محدودیت ه ــه ب ــا توج ــد. ب ــارس بودن ف
محــل کار و دورکاری کارشناســان به خصــوص محدودیــت 
ــد  ــت ش ــده درخواس ــراد انتخاب ش ــل کار از اف ــردد در مح ت
ــال  ــر کان ــه ه ــی ب ــود و دسترس ــرایط خ ــن ش ــر گرفت ــا در نظ ب
ارتباطــی )ارســال متنــی یــا صوتــی( نظیــر گفت وگــوی 
تلفنــی، ارســال پیــام متنــی یــا ضبــط صــدا در فضــای مجــازی 
واتســپ و همچنیــن ارســال از طریــق ایمیــل در فراینــد 
ــدود  ــی ح ــای تلفن ــد. مصاحبه ه ــارکت کنن ــا مش مصاحبه ه
15 تــا 20 دقیقــه بــه طــول انجامیــد. همچنیــن، درمجمــوع، از 
ــا،  ــع آوری کل مصاحبه ه ــا جم ــراد ت ــی اف ــالم آمادگ ــان اع زم
24 روز زمــان بــرد. مــدت مصاحبه هــای تلفنــی 540 دقیقــه، 
ــوع  ــه و درمجم ــا 3720 دقیق ــط صداه ــن و ضب ــرای مت اج
4260 دقیقــه بــه طــول انجامیــد. موضــوع پرســش های 
تحقیــق و ویژگی هــای جامعــٔه مشــارکت کننده در جــدول 1 بیــان 

شــده اســت.

جدول ۱: جامعٔه مشارکت کنندٔه تحقیق در فاز کیفی

تعداد )نفر(عنوان

۹مدیران و کارشناسان دفتر توسعٔه کشاورزی زنان روستایی و عشایری

4مدیر ترویج و کارشناسان استان فارس

10کارشناس و صاحب نظران سایر سازمان ها 

4زنان روستایی کارآفرین بوم گردی استان فارس

27تعداد کل
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شکل 1: دیاگرام روند کار

یافته ها
کدگذاری باز

کدگـذاری  داده هـا  تحلیـل  مرحلـٔه  نخسـتین  اول:  گام 
بـاز اسـت کـه بعـد از اولیـن مصاحبه شـروع شـد. داده ها پس 
مفاهیـم شناسـایی  اصلـی،  اسـتخراج جمـالت  و  تحلیـل  از 
کدهایـی  به صـورت  مباحـث  معنـی دار  و  مشـابه  اجـزای  و 
ایـن  در  کدگـذاری  شـدند(.  وارد  نرم افـزار  )در  شـدند  ثبـت 
مرحلـه بـه دو روش انجـام شـد؛ کلمـات و مفاهیـم بیان شـده 
توسـط فـرد مصاحبه شـونده بـدون تغییـر اسـتفاده شـد یـا بـر 
پژوهشـگر  مبنـای مفاهیـم موجـود در داده هـا کدهـا توسـط 
بـا  بـاز  کدگـذاری  داللت انگیـز(.  )کدهـای  شـدند  سـاخته 

بررسـی  به منظـور  شـد.  انجـام   MAXQDA 20 نرم افـزار 
کامـل داده هـا در فراینـد کدگـذاری از رهیافـت تحلیـل جزئی 
اسـتفاده شـد. متـون و داده هـا خط به خـط تحلیـل و براسـاس 
شـدند  شناسـایی  اولیـه  کـد   493 انجام شـده  مصاحبه هـای 
)جـدول 2(. در ادامـه، فراینـد کدگـذاری بـاز، کدهـای اولیه، 
پـس از هـر مصاحبـه پاالیـش  شـدند و با توجـه به سـنخیت و 
تجانـس بـا سـایر کدهـای کشف شـده ذیـل مفهومـی کالن تـر 
قـرار گرفتنـد. ایـن فراینـد بارهاوبارهـا تکـرار شـد و درنهایـت 
پـس از پاالیش هـای مکـرر، کدهـای اولیـه به صـورت مفاهیم 
سـازمان دهی شـدند. درنتیجـه، از مجمـوع 493 کد بـاز اولیه 

تعـداد 72 مفهـوم سـاخته شـد.

جدول ۲: استخراج مفاهیم و کدگذاری اولیه )باز(

مؤلفه هاکد اولیه یا مفهوممتن مصاحبه ها

رهبریتوانایی انسجام گروهیبوم گردی شغل و کارآفرینی فردی نیست باید گروهی کار کرد )*م. ش. ۱( )نظر مشابه *م. ش. 2۵ و 2۴(.
زن کارآفرین بوم گرد باید توانایی مهمان نوازی و خدمت گذاری به گردشگران را داشته باشد )م. ش. ۵( )نظر 

احترام به گردشگرروحیه خدمتگذاریمشابه *م. ش. 2۷ و 2۴(.

احترام به فرهنگ بومیتکریم آداب و سننزن کارآفرین بوم گرد باید درخصوص آداب و سنن منطقه خود احساس تکریم و افتخار داشته باشد )م. ش. ۵(.

گاهی و دانشکسب دانش و بینش کارآفرینانه در بروز رفتار کارآفرینی بوم گردی تأثیر بسزایی دارد )م. ش. ۱3(. دانش کارآفرینیآ
مشتری مدارینیاز گردشگرانتوجه به نیاز گردشگران و عرضٔه محصوالت نوآورانه از مؤلفه های مؤثر در رفتار کارآفرینی بوم گردی است )م. ش. ۴(.

ایدٔه خالقایدٔه کارآفرینیرفتار کارآفرینی بوم گردی به معنای سوق دادن ایده های کارآفرینانه به عرصه های بوم گردی است )م. ش. ۱۱(.
ایجاد فرصت های شغلی پایدار از طریق سوق دادن نگاه جامعه و مردم به سمت جاذبه های موجود در 

خلق فرصت درآمدزاایجاد فرصت شغلیزیست بوم ها و برنامه ریزی برای تبلور جاذبه های موجود در زیست بوم ها )م. ش. ۱۶(.

یکی از مؤثرترین روش های بروز کارآفرینی بوم گردی آموزش و ترویج زنان روستایی و عشایری توانمند و 
عالقه مند به این حوزه است )م. ش. ۱۱(.

آموزش و ترویج 
بوم گردی

آموزش کارآفرینی 
بوم گردی

فراهم کردن فضا و قوانینی برای حمایت احتمالی ازکسب وکارهای آسیب دیده به خصوص دربارٔه زنان 
روستایی و عشایری می تواند در بروز کارآفرینی بوم گردی مؤثر باشد )م. ش. ۷(.

حمایت فضایی و 
قانونی

تدوین قوانین 
حمایتی

برنامه ریزی برای ایجاد کسب وکار بوم گردی زنان روستایی باید بر پایٔه باور و اعتماد به توان مدیریتی زنان 
روستایی و عشایری باشد )م. ش. ۷(.

اعتماد به توانایی 
مدیریتی زنان در 

کسب وکار بوم گردی

برنامه ریزی 
کسب وکار بوم گردی

توسعٔه شبکه های مجازی گردشگری در حیطٔه کارآفرینی زنان روستایی و عشایری به جلب همکاری 
کارآفرینان و گردشگران منجر می شود )م. ش. ۱۰(.

فضای مجازی - جلب 
همکاری فعاالن

استفاده از پتانسیل 
شبکه های مجازی

*م. ش.: مشارکت کننده
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ــه،  ــن مرحل ــت: در ای ــوری اس ــذاری مح گام دوم کدگ
ــد  ــز فراین ــوری در مرک ــٔه مح ــٔه مقول ــا به منزل ــی از مقوله ه یک
ــی  ــوان بررس ــج عن ــری در پن ــور نظ ــه ط ــا ب ــایر مقوله ه و س
ــی )علــل ایجــاد پدیــدٔه اصلــی(، 

ّ
می شــوند: شــرایط عل

ــرل،  ــرای کنت ــه ب ــی ک ــای متقابل ــا کنش ه ــش ی ــا )کن راهبرده
ــه  ــوند(، زمین ــام می ش ــی انج ــدٔه اصل ــه پدی ــخ ب اداره و پاس
ــر  ــرایط مداخله گ ــا(، ش ــر در راهبرده ــاز مؤث ــرایط بسترس )ش
پیامدهــا  و  )شــرایط بسترســاز عــام مؤثــر در راهبردهــا( 
)نتایــج بــه کار بســتن راهبردهــا(. در ایــن مرحلــه، پژوهشــگر 
را  نهایــی  نظریــٔه  و  تحلیــل  را  پارادایــم  مــدل  چارچــوب 

به صــورت ترســیمی نمایــش داده اســت.

ــای  ــاخت مقوله ه ــس از س ــوری، پ ــذاری مح در کدگ
اصلــی، شــبکه ای ارتباطــی میــان کل مقــوالت در قالــب 
مقوله هــا،  مرحلــه،  ایــن  در  می شــود.  ایجــاد  چندطبقــه 
ویژگی هــا و ابعــاد حاصــل از کدگــذاری بــاز تدویــن می شــوند 
و ســر جــای خــود قــرار می گیرنــد تــا دانــش فزاینــده ای 
درخصــوص روابــط ایجــاد شــود. براســاس یافته هــا، از تلفیــق 
ــاخته  ــاز س ــذاری ب ــٔه کدگ ــه در مرحل ــوم ک ــب 72 مفه مناس
شــده بــود، 15 مقولــٔه اصلــی طبقه بنــدی شــدند. نتایــج 
کدگــذاری محــوری و تشــکیل مقوله هــای اصلــی در جــدول 3 

ــت. ــده اس آورده ش

جدول 3: مقولٔه اصلی، مقولٔه فرعی و مفاهیم استخراج شده از مصاحبه ها

مؤلفه )مفهوم(مقولٔه فرعیمقولٔه اصلی

وز 
 بر

نع
موا

ی 
رین

رآف
کا

ی
رد

م گ
بوروکراسی موجود، اولویت دادن به طرح های ارائه شده توسط مردان، وجود پارتی بازی های زیاد در جامعهچالش های موجود در ارگان های دولتیبو

مادر، همسر، نیروی کارمسئولیت های چند گانه 

ی
رد

م گ
 بو

ی
رین

رآف
کا

ار 
مؤلفه های فردیرفت

بروز خالقیت و نوآوری، کسب دانش و بینش کارآفرینانه، رهبری در کسب وکار، به روز بودن، 
استقالل طلبی، کسب ثروت، ماجراجویی، عالقه و داشتن انگیزه

مؤلفه های اجتماعی
توانمندسازی زنان، سرمایٔه اجتماعی روستایی، حفظ فرهنگ بومی، تعلق خاطر به فرهنگ روستایی، 

کارآفرینی گروهی، عرضٔه فرهنگ به دیگران، توجه به انسجام جامعٔه محلی، توسعٔه پایدار، 
مشتری مداری، تکریم آداب و سنن، رویکرد چندکارکردی و جامع نگری، خدمت گذاری و مهمان نوازی

شناسایی فرصت های موجود، شناسایی نیاز موجودمؤلفه های اقتصادی

ی
رد

م گ
 بو

ی
رین

رآف
کا

ی 
ها

رد
هب

توانمندسازی  در زمینه ٔ گردشگری را
روستایی و کشاورزی

افزایش اعتمادبه نفس زنان روستای وعشایری، ایجاد ارزش گذاری بر بوم گردی در جامعٔه روستایی، 
آموزش و ترویج بوم گردی

برپایی نمایشگاه و جشنواره
میزان اطالع رسانی به مردمان سایر مناطق، توسعٔه شبکه های مجازی گردشگری، تسهیل جذب 

گردشگر خارجی، شناسایی مزیت نسبی منطقه

حمایت از زنان کارآفرینان بوم گرد
حمایت قانونی از کسب وکار آسیب دیده، برنامه ریزی کسب وکار، حمایت فضایی و مکانی، ارائٔه 

تسهیالت ارزان قیمت و وام های کم بهره، سهولت دسترسی به منابع مالی و اعتباری، ارائٔه سوبسید و 
حذف مالیات، ایجاد تشکل های زنان با هدف کارآفرینی بوم گردی

گر 
له 

اخ
مد

ط 
رای

ش
ی

رد
م گ

 بو
ی

رین
رآف

کا

پذیرش فرهنگی
سطح سواد، برخورداری از دانش کارآفرینی، فرهنگ روستایی، خانواده، جذابیت های روستا، حیات 
فرهنگی منطقه، فرهنگ سازی بوم گردی، میزان تعامل و مبادالت روستا با خارج از روستا، استقبال 

مردم از اماکن بوم گردی، آزادی نسبی زنان در استان فارس

در دسترس بودن نیروهای متبحر، مشارکت جامعٔه روستایی، همراهی جامعٔه روستایی با زنانسرمایٔه اجتماعی

تجربه های موفق طرح توانمندسازی زنان روستایی در استان، وجود زیرساخت های الزم رویکرد  چندکارکرد  داشتن بوم گردی

ی 
رین

رآف
کا

تر 
بس

ی
رد

م گ
بو

امنیت روانی، امنیت خانوادگی، امنیت اجتماعی، کنترل بیماری کووید ۱۹ وجود  امنیت  قابل قبول  برای گردشگران

سیاست های  کالن با هدف حمایت  از 
کسب وکارهای بوم گردی

عوامل سیاسی، اولویت حمایت های مالی از بوم گردی، رونق بخش کشاورزی روستا، باز بودن 
مرزها و جذب گردشگر خارجی، قوانین و مقررات برای تسهیل صدور مجوزها، اولویت بوم گردی در 

راهبردهای توسعٔه استان، ثبات سیاست های اقتصادی مرتبط با گردشگری

ط 
رای

ش
ی 

ّ عل

حمایت خانواده، توانمندی شخصی، ویژگی های روان شناسی فردیعوامل درونی

شرایط محیطی، حمایت نهادیعوامل بیرونی

ها
مد

مشکالت اجتماعی، مشکالت زیست محیطیپیامدهای منفیپیا

پیامدهای فردی، پیامدهای فرهنگی، پیامد اقتصادی، پیامد اجتماعیپیامدهای مثبت

منبع: یافته های تحقیق
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ــم استخراج شــده از  ــوری: براســاس مفاهی ــٔه مح مقول
اســناد پژوهــش، رفتــار کارآفرینــی بوم گــردی زنــان روســتایی 
فــردی،  مؤلفه هــای  فرعــی  مقولــٔه  ســه  در  عشــایری  و 
مؤلفه هــای اجتماعــی و مؤلفه هــای اقتصــادی دســته بندی 

ــدند. ش
ــده  ــم استخراج ش ــای مفاهی ــر مبن ــا: ب ــٔه راهبرده مقول
ــان  ــردی زن ــی بوم گ ــای کارآفرین ــش، راهبرده ــناد پژوه از اس
روســتایی و عشــایری در ســه مقولــٔه فرعــی توانمندســازی در 
زمینــٔه گردشــگری روســتایی و کشــاورزی، برپایــی نمایشــگاه 
و جشــنواره بــا فراوانــی و حمایــت از زنــان کارآفرینــان 

بوم گــرد دســته بندی شــدند.
مقولــٔه شــرایط مداخله گــر: براســاس مبنــای مفاهیــم 
مداخله گــر  شــرایط  پژوهــش،  اســناد  از  استخراج شــده 
در  عشــایری  و  روســتایی  زنــان  بوم گــردی  کارآفرینــی 
ــی  ــرمایٔه اجتماع ــی، س ــرش فرهنگ ــی پذی ــٔه فرع ــه مقول س
بــا فراوانــی و رویکــرد چندکارکــردی داشــتن بوم گــردی 

شــدند.  دســته بندی 
ینــی بوم گــردی: براســاس نتایــج  مقولــٔه بســتر کارآفر
ــناد  ــده از اس ــم استخراج ش ــای مفاهی ــر مبن ــت آمده و ب به دس
پژوهــش، بســتر کارآفرینــی بوم گــردی زنــان روســتایی و 
عشــایری در دو مقولــٔه فرعــی وجــود امنیــت قابل قبــول بــرای 
گردشــگران و سیاســت های کالن بــا هــدف حمایــت از 

بوم گــردی دســته بندی شــدند.  کســب وکارهای 
براســاس  بوم گــردی:  ینــی  کارآفر ــی 

ّ
عل شــرایط 

ــده از  ــم استخراج ش ــای مفاهی ــر مبن ــت آمده و ب ــج به دس نتای
ــان  ــردی زن ــی بوم گ ــی کارآفرین

ّ
ــرایط عل ــش، ش ــناد پژوه اس

ــی و  ــل درون ــی عوام ــٔه فرع ــایری در دو مقول ــتایی و عش روس
ــی  ــای کارآفرین ــدند. پیامده ــته بندی ش ــی دس ــل بیرون عوام
ــج  ــاس نتای ــارس: براس ــتان ف ــتایی اس ــان روس ــردی زن بوم گ
زنــان  بوم گــردی  کارآفرینــی  پیامدهــای  به دســت آمده 
روســتایی و عشــایری در دو مقولــٔه فرعــی پیامدهــای منفــی و 

ــدند.  ــته بندی ش ــت دس ــای مثب پیامده
نظریه پــردازی(:  )مرحلــٔه  انتخابــی:  کدگــذاری 
نظام منــد  و  یکپارچه ســازی  فراینــد  انتخابــی  کدگــذاری 
ســاختن مقوله هــا اســت. ایــن فراینــد، بــا خــط ســیر 
ــع،  ــد. درواق ــل می کن ــم متص ــه ه ــا را ب ــتان وار، مقوله ه داس
انتخابــی مهم تریــن مرحلــٔه نظریه پــردازی ای  کدگــذاری 
ــاط  ــر ارتب ــا یکدیگ ــا را ب ــق، در آن، مقوله ه ــه محق ــت ک اس
می دهــد و براســاس ایــن ارتباطــات تــالش می کنــد تصویــر 
ــور  ــد. به منظ ــن کن ــوع تدوی ــوص موض ــه ای درخص ــا نظری ی

کشــف نحــؤه ارتبــاط مقوله هــا بــا یکدیگــر، از پارادایــم 
ــد.  ــتفاده ش ــی اس ــزار تحلیل ــٔه اب ــن به منزل ــتراوس و کوربی اس
ــی  ــٔه اصل ــٔه مقول ــا به منزل ــی از مقوله ه ــه یک ــورت ک بدین ص
انتخــاب شــد و ســایر مقوله هــا حــول آن مقولــه بــه یکدیگــر 
ارتبــاط داده شــدند. مــدل پارادایمــی ایــن پژوهــش در نمــودار ۱ رســم 
ــار  ــٔه رفت ــوان نظری ــه آن می ت ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــده اس ش
را  فــارس  اســتان  زنــان روســتایی  بوم گــردی  کارآفرینــی 
این گونــه بیــان کــرد: حمایــت خانــواده، توانمنــدی شــخصی 
ــی 

ّ
ــرایط عل ــٔه ش ــردی به منزل ــناختی ف ــای روان ش و ویژگی ه

درونــی و شــرایط محیطــی و حمایــت نهــادی به منزلــٔه شــرایط 
ــردی  ــی بوم گ ــار کارآفرین ــروز رفت ــب ب ــی موج ــی بیرون

ّ
عل

زنــان روســتایی اســتان فــارس شــده اســت. همچنیــن، رفتــار 
ــارس شــامل ســه مؤلفــٔه  ــان روســتایی اســتان ف بوم گــردی زن
فــردی، اجتماعــی و اقتصــادی اســت. بنابرایــن، در صــورت 
ــٔه گردشــگری  ــری راهبردهــای توانمندســازی در زمین به کارگی
روســتایی و کشــاورزی، برپایــی نمایشــگاه و جشــنواره و 
ــبی از  ــتر مناس ــرد، در بس ــن بوم گ ــان کارآفری ــت از زن حمای
ــت های  ــگران و سیاس ــرای گردش ــول ب ــت قابل قب ــود امنی وج
ــا در  ــا هــدف حمایــت از کســب وکارهای بوم گــردی ب کالن ب
نظــر گرفتــن وضعیــت پذیــرش فرهنگــی، ســرمایٔه اجتماعــی 
ــروز پیامــد مثبــت و  ــه ب ــد ب و رویکــرد چندکارکــردی می توان

منفــی منجــر شــود.
در پژوهــش حاضــر، به منظــور اطمینــان از اشــباع 
ــارت  دیگــر،  ــه عب نظــری، نمونه گیــری نظــری انجــام شــد. ب
در مصاحبــه بــا شــانزدهمین فــرد، داده هــای حاصــل از 
نمونه هــای جدیــد تکــرار کدهــای قبلــی بودنــد و ایــن 
ــا  ــت. ب ــده اس ــباع ش ــوری اش ــه تئ ــد ک ــل ش ــان حاص اطمین
ــه  ــا، مصاحب ــوع در دیدگاه ه ــظ تن ــور حف ــن، به منظ ــود ای وج
ــری  ــج تغیی ــی در نتای ــت، ول ــه یاف ــوم ادام ــر بیست وس ــا نف ت
حاصــل نشــد. به منظــور اطمینــان از قابلیــت اعتمــاد، از 
مثلث بنــدی داده هــا )بــا بهره  گیــری از منابــع گوناگــون از 
ــدی  گروه هــای گوناگــون و در زمان هــای گوناگــون(، مثلث بن
ــای  ــتفاده از دیدگاه ه ــا اس ــا ب ــری یافته ه ــگران )بازنگ پژوهش
)اســتفاده  روش هــا  مثلث بنــدی  و  پژوهشــگر(  چندیــن 
از چندیــن روش گوناگــون هماننــد مشــاهدٔه عکس هــا، 
مصاحبــٔه تلفنــی، اســناد و مــدارک معتبــر، پرســش نامه( 
ــگر،  ــیر پژوهش ــد تفاس ــرای تأیی ــن، ب ــد. همچنی ــتفاده ش اس
ــل  ــج حاص ــا و نتای ــده از مصاحبه ه ــای استخراج ش متغییره
ــردی  ــی بوم گ ــوزٔه کارآفرین ــران ح ــدادی از صاحب نظ ــه تع ب

ــد. ــش ش ــه و پاالی ــتایی ارائ ــان روس زن
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نمودار ۱: مدل پارادایمی رفتار کارآفرینی بوم گردی زنان روستایی استان فارس

بحث و نتیجه گیری
ــخصی  ــت مش ــده، رهیاف ــات انجام ش ــاس مطالع براس
ــتان  ــتایی در اس ــان روس ــردی زن ــی بوم گ ــار کارآفرین ــرای رفت ب
ــرای  ــد ب ــه ای بای ــور و منطق ــر کش ــدارد و ه ــود ن ــارس وج ف
یافتــن مناســب ترین ســازوکار اجرایــی به منظــور پیشــبرد 
بوم گــردی  کارآفرینــی  رفتــار  بــروز  تشــویق  برنامه هــای 
ــار  ــدل رفت ــش، م ــن پژوه ــد. در ای ــالش کن ــتایی ت ــان روس زن
ــا  ــارس ب ــتان ف ــتایی در اس ــان روس ــردی زن ــی بوم گ کارآفرین
ــتراوس و  ــت اس ــا رهیاف ــی ب ــٔه بنیان ــرد نظری ــتفاده از راهب اس
ــداد 493  ــذاری، تع ــد کدگ ــی فراین ــد. ط ــن ش ــن تبیی کوربی
ــای  ــتخراج و ویژگی ه ــه اس ــوم و 15 مقول ــه، 72 مفه ــد اولی ک
ــار  ــدل رفت ــده م ــی ارائه ش ــدل نهای ــد. م ــایی ش ــا شناس آن ه
ــت  ــارس اس ــتان ف ــتایی اس ــان روس ــردی زن ــی بوم گ کارآفرین
ــه ای، مداخله گــر،  ــی، زمین

ّ
کــه، ضمــن شناســایی شــرایط عل

راهبردهــا و پیامدهــای مرتبــط بــا رفتــار کارآفرینــی بوم گــردی 
ــز  ــا را نی ــن مقوله ه ــالت ای ــط و تعام ــتایی، رواب ــان روس زن

ــت. ــان داده اس نش
ــان  ــردی زن ــی بوم گ ــار کارآفرین ــش، رفت ــن پژوه در ای
ــه  ــر گرفت ــوری« در نظ ــدٔه مح ــارس »پدی ــتان ف ــتایی اس روس
ــه  ــده، س ــای انجام ش ــات و مصاحبه ه ــت. در مطالع ــده اس ش
ــای  ــٔه مقوله ه ــادی به منزل ــی و اقتص ــردی، اجتماع ــٔه ف مؤلف
ــار  ــده اند. رفت ــرح ش ــردی مط ــی بوم گ ــار کارآفرین ــی رفت فرع
ــاز  ــه آغ ــی ب ــار کارآفرین ــاره دارد و رفت ــردی اش ــی ف ــه کنش ب
نوعــی فراینــد کســب وکار اشــاره می کنــد کــه از ســطح فــردی 
 Gieure et al., 2020; Thelken &( می شــود  شــروع 
بــه  او را  de Jong, 2020; Amjad; & Sania, 2019( و 
اقــدام کارآفرینانــه بــا هــدف کســب درآمــد و رســیدن بــه ســود 

ــی  ــر، کارآفرین ــوی دیگ ــد. از س ــب می کن ــول ترغی قابل قب
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بوم گــردی، در نوعــی دســته بندی، جــزء کارآفرینــی 
 Swan & Morgan,( اجتماعــی محســوب شــده اســت
ــار  ــروز رفت ــرای ب ــه ب ــرد ک ــان ک ــوان بی ــذا، می ت 2016(. ل
و  اجتماعــی  فــردی،  ابعــاد  بیــن  بوم گــردی  کارآفرینــی 

اقتصــادی تعامــل بســیاری وجــود دارد. 
ــی« 

ّ
در مــدل پارادایمــی پژوهــش حاضــر، »شــرایط عل

دو دســته عوامــل درونــی و بیرونــی دســته بندی شــده اند 
کــه ضــرورت توجــه بــروز رفتــار کارآفرینــی بوم گــردی 
توانمنــدی  اســت. حمایــت خانــواده،  را موجــب شــده 
به منزلــٔه  فــردی  روان شناســی  ویژگی هــای  شــخصی، 
ــی و شــرایط محیطــی و حمایــت نهــادی  ــی درون

ّ
شــرایط عل

ــی بیرونــی نقــش مؤثــری در بــروز رفتــار 
ّ
به منزلــٔه شــرایط عل

کــه  برنامه هایــی  ازجملــه  دارنــد.  بوم گــردی  کارآفرینــی 
بــرای بــروز رفتــار کارآفرینــی زنــان روســتایی در نظــر گرفتــه 
ــاد  ــور ایج ــرد به منظ

ُ
ــارات خ ــص اعتب ــت تخصی ــده اس ش

 خوداتکایــی زنــان اســت. 
ً
فرصت هــای شــغلی و نهایتــا

ــواده  ــای خان ــی اعض ــواده و همراه ــت خان ــتیبانی و حمای پش
 فعالیتــی خانوادگــی 

ً
در برپایــی اقامتــگاه بوم گــردی کــه قطعــا

ــردی در  ــای ف ــای مهارت ه ــن ارتق ــود و همچنی ــی می ش تلق
ــای  ــٔه غذاه ــپزی در زمین ــون آش ــی همچ ــه ای تخصص زمین
محلــی و صنایــع دســتی بســیار حائــز اهمیــت اســت. 
ــردی  ــی ف ــی روان شناس ــورداری از ویژگی های ــن، برخ همچنی
همچــون عزت نفــس، اعتمادبه نفــس، خوداتکایــی و میــل 
ــی  ــار کارآفرین ــروز رفت ــب ب ــد موج ــی می توان ــه کمال گرای ب
بوم گــردی در بیــن زنــان روســتایی شــود. تــا زمانــی  کــه زنــان 
روســتایی در خــود توانایــی و جســارت ادارٔه یــک کســب وکار 
ــٔه  ــروع و ادام ــد، ش ــاد نکنن ــت آن را ایج ــردی و مدیری بوم گ
ایــن کســب وکار تــا حــد زیــادی ســؤال برانگیز خواهــد بــود. 
پژوهــش  در  شناسایی شــده  مؤلفه هــای  دیگــر  از 
گردشــگران  بــرای  قابل قبــول  امنیــت  وجــود  حاضــر، 
از  حمایــت  هــدف  بــا  کالن  سیاســت های  همچنیــن  و 
می تــوان  عبارتــی،  بــه  بــود.  بوم گــردی  کســب وکارهای 
بــا وجــود بیمــاری پاندمیــک کرونــا، صنعــت  گفــت، 
 de Grosbois & fenell,( گردشــگری در ســطح جهــان
2020( و همچنیــن ایــران دســتخوش تغییــرات فراوانــی 
ــد  ــد بتوانن ــردی بای ــای بوم گ ــذا اقامتگاه ه ــت و ل ــده اس ش
ــد.  ــن کنن ــود را تأمی ــان خ ــالمت مهمان ــی و س ــت روان امنی
کالن  بســترهای  کلیدی تریــن  و  مؤثرتریــن  از  همچنیــن، 
کالن  خط مشــی های  بوم گــردی  کارآفرینــی  رفتــار  بــروز 
کشــوری اســت، به طــوری کــه در دو ســطح داخلــی و 
ــود  ــگران خ ــد گردش ــردی بتوانن ــای بوم گ ــی اقامتگاه ه خارج
را جــذب کننــد و مؤسســات اعتبــاری نیــز در زمینــٔه بوم گــردی 
اولویت هــای تأمیــن اعتبــار مالــی داشــته باشــند. همچنیــن، 

ــم  ــز فراه ــتانی نی ــه ای و اس ــطح منطق ــترهای الزم در س بس
باشــد )روشــنعلی و همــکاران، 1395(. 

در ایــن پژوهــش، پذیــرش فرهنگــی، ســرمایٔه اجتماعی 
مداخله گــر  شــرایط  به منزلــٔه  چندکارکــردی  رویکــرد  و 
ــردی  ــی بوم گ ــه کارآفرین ــده اند. ازآنجاک ــوان ش ــق عن تحقی
نوعــی کارآفرینــی اجتماعــی محســوب می شــود، وجــود 
مؤلفه هــای ســرمایٔه اجتماعــی ازجملــه انســجام اجتماعــی، 
ــطح  ــد در س ــی بای ــاد اجتماع ــی و اعتم ــارکت اجتماع مش
ــان  ــر، زن ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــته باش ــود داش ــی وج قابل قبول
روســتایی زمانــی اقــدام بــه رفتــار کارآفرینــی در حــوزٔه 
ــتایی  ــان روس ــر زن ــا دیگ ــا ب ــن آن ه ــه بی ــد ک ــردی دارن بوم گ
و  حمایــت  راســتای  در  وابســتگی  و  تعلق خاطــر  نوعــی 

.)Wondirad, 2020( همراهــی وجــود داشــته باشــد
برپایــی  گردشــگری،  زمینــٔه  در  توانمندســازی 
نمایشــگاه ها و جشــنواره ها و حمایــت از زنــان کارآفریــن 
ملــی  منطقــه ای،  عرصه هــای  در  حضــور  و  بوم گــرد 
کارآفرینــی  رفتــار  راهبردهــای  به منزلــٔه  بین المللــی  و 
بوم گــردی در بیــن زنــان روســتایی اســتان فــارس تعییــن 
ــان  ــی از زن ــی، آموزش ــی، مال ــت قانون ــرد حمای ــدند. راهب ش
به صــورت دســتورالعمل های  روســتایی و عشــایری، کــه 
اجرایــی و مشــخص تدویــن  شــده، در بــروز رفتــار کارآفرینــی 

بوم گــردی زنــان بســیار ضــروری خواهــد بــود. 
درنهایــت، اگــر راهبردهــا اجرایــی شــوند، پیامدهایــی 
را بــه همــراه خواهنــد داشــت. براســاس نتایــج به دســت آمده 
پیامدهــای بوم گــردی در دو دســتٔه پیامدهــای منفــی و مثبــت 
دســته بندی شــدند. در ایــن خصــوص، الزم بــه توضیــح 
ــاد  ــی ایج ــدف اصل ــف ه ــر تعری ــا ب ــه بن ــه، اگرچ ــت ک اس
توســعٔه  بــه  رســیدن  بوم گــردی  اقامتگاه هــای  توســعٔه  و 
پایــدار روســتایی اســت، درواقــع حضــور گردشــگران و 
طبیعت گــردان در مناطــق بکــر و اقامتگاه هایــی بوم گــردی 
ــت محیطی  ــی و زیس ــائل اجتماع ــد مس ــی همانن چالش های
ایجــاد کــرده اســت. بااین حــال، خوشــبختانه پیامدهــای 
پررنگ تــر  بســیار  بوم گــردی  کارآفرینــی  رفتــار  مثبــت 
بوم گــردی  اقامتگاه هــای  کــه  به طــوری  اســت،  بــوده 
اقامتــی،  جنبــٔه  بــر  عــالوه  و،  هســتند  چندکارکــردی 
ــذا  ــه، غ ــون ارائ ــذاب همچ ــرگرم کننده و ج ــی س فعالیت های
و نوشــیدنی های ســنتی، ســاخت، آمــوزش و فــروش صنایــع 
دســتی محلــی، اجــرای نمایــش و موســیقی ســنتی، برگــزاری 
رویدادهــای بومــی و محلــی نیــز انجــام می شــوند کــه همــٔه 
ــرای  ــد را ب ــب درآم ــتغال زایی و کس ــٔه اش ــائل زمین ــن مس ای
ــای  ــی از راهکاره ــٔه یک ــد و به مثاب ــم می کن ــتاییان فراه روس

ــت.  ــرح اس ــوس مط ــرت معک ــد مهاج ــم در فراین مه
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ــران در حــوزٔه گردشــگری  ــه مدی ــن پژوهــش ب ــج ای نتای
ــا و  ــاذ راهبرده ــی و اتخ ــرای طراح ــتایی ب ــی روس و کارآفرین
ــی رود،  ــار م ــد و انتظ ــک می کن ــی کم ــی های اجرای خط مش
عــالوه بــر ایجــاد اشــتغال و درآمدزایــی و کســب ســود بــرای 
ــای  ــج فرهنگ ه ــا و تروی ــٔه احی ــتایی، زمین ــای روس خانواره
ــای  ــی غذاه ــوص معرف ــایری به خص ــتایی و عش ــل روس اصی
ســنتی، نحــؤه طراحــی لبــاس و پوشــش زنــان به منزلــٔه 
ــا  ــود. ب ــم ش ــارس فراه ــتان ف ــی اس ــی و محل ــای بوم بازی ه
ــه  ــر ارائ ــنهادهای زی ــر، پیش ــش حاض ــج پژوه ــه نتای ــه ب توج
و در ســه ســطح ملــی، منطقــه ای و محلــی در جــدول۴ 

می شــوند: تقســیم بندی 
بــروز  به دســت آمده، بســترهای  نتایــج  براســاس   -1
ــود  ــتایی، وج ــان روس ــن زن ــردی در بی ــی بوم گ ــار کارآفرین رفت
امنیــت قابل قبــول و سیاســت های کالن بــا هــدف حمایــت از 
کســب وکارها امــری بســیار ضــروری و مهــم اســت. تســهیل 
در اخــذ مجوزهــای الزم بــرای ایجــاد بوم گــردی و رفــع موانــع 
روســتایی  کســب وکارهای  از  حمایــت  به منظــور  قانونــی 
بــرای زنــان روســتایی ازجملــه راهکارهــای مؤثــر در صنعــت 
ــاری  ــرایط بیم ــه ش ــه ب ــا توج ــن، ب ــت. همچنی ــردی اس بوم گ
کرونــا، فراهــم کــردن تمهیــدات بهداشــتی الزم بــرای ســفری 
ــد  ــردی می توان ــای بوم گ ــن در اقامتگاه ه ــی مطمئ ــن و اقامت ام
ــد.  ــر باش ــیار مؤث ــردان بس ــگران و طبیعت گ ــب گردش در ترغی
ــرد  ــی و رویک ــرمایٔه اجتماع ــی، س ــرش فرهنگ 2- پذی
چندکارکــردی به منزلــٔه شــرایط مداخله گــر در بــروز رفتــار 
کارآفرینــی بوم گــردی شناســایی شــدند. می تــوان گفــت 
کــه مشــارکت و دخیــل کــردن نظــر جوامــع محلــی در حــوزٔه 
ــه  ــر ب ــن ام ــردن ای ــذار ک ــژه واگ ــردی به وی ــگری و بوم گ گردش

ــد.  ــش باش ــیار اثربخ ــد بس ــوراها می توان ــاری و ش دهی
ــی  ــی و بیرون ــل درون ــته عوام ــه دو دس ــه ب ــا توج 3- ب
کارآفرینــی  رفتارهــای  بــروز  در  ــی 

ّ
عل شــرایط  به منزلــٔه 

آموزش هــای  ارائــٔه  بــا  می شــود،  پیشــنهاد  بوم گــردی، 
ترویجــی و تخصصــی درخصــوص گردشــگری و نحــؤه ارتباط 
ــا گردشــگران و طبیعت گــردان، برگــزاری جلســات  و تعامــل ب

ــون  ــی همچ ــل درون ــت عوام ــٔه تقوی ــی الزم در زمین توجیه
توجیــه اعضــای خانــواده، به ویــژه پــدران و همســران، در بیــن 
زنــان روســتایی متقاضــِی ایجــاد اقامتگاه هــای بوم گــردی 

ــود.  ــم ش ــهیل و فراه تس
ــتایی  ــان روس ــازی زن ــش توانمندس ــه نق ــه ب ــا توج 4- ب
کارآفرینــی  رفتــار  بــروز  راهبــرد  به منزلــٔه  عشــایری  و 
رونــد  در  بازنگــری  بــا  می شــود  پیشــنهاد  بوم گــردی، 
ــه  ــایری و توج ــتای و عش ــان روس ــازی زن ــات توانمندس اقدام
ــای  ــز غذاه ــه پخت وپ ــان ازجمل ــؤه آن ــیل های بالق ــه پتانس ب
تولیــدات  و  محلــی  لباس هــای  دوخــت ودوز  محلــی، 
صنایــع دســتی و در نظــر گرفتــن مهارت افزایــی در ابعــاد 
توانمندســازی فــردی، اجتماعــی، اقتصــادی و زیســت محیطی 
بــروز رفتارهــای کارآفرینــی بوم گــردی در بیــن زنــان روســتایی 

ــود. ــم ش فراه
ــنواره ها  ــگاه ها و جش ــی نمایش ــه برپای ــه ب ــا توج 5- ب
کارآفرینــی  رفتــار  بــروز  راهبردهــای  از  یکــی  به منزلــٔه 
ــهیالت  ــٔه تس ــر ارائ ــالوه ب ــود، ع ــنهاد می ش ــردی، پیش بوم گ
ــت  ــه وضعی ــه ب ــا توج ــردی و ب ــق بوم گ ــرای رون ــره ب کم به
ــا و عدم امــکان برگــزاری رویدادهــای جمعــی،  بیمــاری کرون
ــوزش  ــازی و آم ــای مج ــری از فض ــا بهره گی ــتایی ب ــان روس زن
ــی  ــیل های طبیع ــی پتانس ــا و معرف ــن فض ــه ای ــرای ورود ب ب
ــع  ــٔه صنای ــش و عرض ــن نمای ــگری و همچنی ــق گردش و مناط
دســتی، غــذای محلــی و خشــکبار و آجیل هــای محلــی 
بتواننــد روســتای خــود و اقامتــگاه بوم گــردی خــود را بــه 

گردشــگران و طبیعت گــردان معرفــی کننــد .
ــت آمده از  ــج به دس ــه نتای ــه ب ــا توج ــوع، ب 6- درمجم
ــی  ــار کارآفرین ــروز رفت ــرای ب ــده، ب ــی انجام ش ــق کیف تحقی
ــارس  ــتایی و عشــایری اســتان ف ــان روس ــن زن بوم گــردی در بی
بایــد بســتر محیطــی و شــرایط مداخله گــر و راهبردهــای 
اجرایــی در ســطح ملــی، اســتانی و محلــی )جــدول 4( در نظر 
گرفتــه شــود و در صــدر برنامه ریــزی توســعٔه بوم گــردی اســتان 

فــارس قــرار گیــرد.

جدول 4: پیشنهادها و راهکارها برای توسعٔه بوم گردی توسط زنان روستایی

راهبردهاشرایط مداخله گرمقولٔه محوریشرایط بسترپیشنهاد

ی
مل

ح 
سط

ـ تسهیل در اخذ مجوزها، تسهیل در 
اخذ وام های کم بهره برای کسب وکارهای 

روستایی
ـ برقراری امنیت های مالی و روانی 

بوم گردان
ـ رفع موانع قانونی برای ایجاد 

اقامتگاه های بوم گردی

ـ تدوین برنامٔه مدون 
و ارائٔه سیاست های 

شفاف توانمندسازی زنان 
روستایی در کارآفرینی 

بوم گردی

ـ ایجاد شبکٔه ملی تجارب 
موفق بوم گردی ویژٔه زنان 

روستایی

ـ برنامه ریزی منطقه ای برای ایجاد 
تشکل های بوم گردی ویژٔه زنان 

روستایی
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راهبردهاشرایط مداخله گرمقولٔه محوریشرایط بسترپیشنهاد

ی
تان

س
ح ا

ـ برقراری امنیت اجتماعی گردشگرانسط
ـ همکاری ارگان های مرتبط به منظور 
تسهیل در ایجاد اقامتگاه های بوم گردی

ـ برگزاری دوره های 
آموزشی کارآفرینی 

گروهی
ـ برگزاری دوره های 
آموزشی بوم گردی

ـ ایجاد زیرساخت های الزم 
برای ایجاد بوم گردی

ـ مشارکت و دخیل کردن 
جوامع محلی در حوزٔه 
گردشگری و بوم گردی

ـ تسهیل در برقراری نمایشگاه ها و 
جشنواره های روستایی

ـ آموزش بوم گردی برای جوامع 
محلی

ی
حل

ح م
-ایجاد محیط و فضایی امن و سالم سط

بوم گردی برای گردشگران

- شناسایی فرصت ها 
و پتانسیل های منطقه 

و روستا

- ارتباط مؤثر با سایر مراکز 
بوم گردی استان برای کسب 

تجارب موفق

- برگزاری نمایشگاه ها و 
جشنواره های فصلی

- بهره مندی از فضای مجازی 
برای معرفی مناطق دیدنی 

گردشگری
- شرکت در دوره های آموزشی 

بوم گردی
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