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دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ،موسسه آموزش عالی قشم ،قشم ،ایران

علیرضا استعالجی
استاد گروه جغرافیا ،واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
چکیده
بی تردید گردشگری در عصر حاضر به عنوان سودآورترین منبع رشد و توسعه اقتصادی هر کشور محسوب م یییگ در د ووو در
این راستا بررسی این صنعت از لحاظ اقتصادی کی

یهای مقصد موردنظر را ارئههه م یییدهددد کههه در توسعههه
دید کلی از توانمند 

ش مهم ییی در توسعهههی اجتم عا ییی -
وتکامل مقصد گردشگری بسیار حائز اهمیت خواهد بوددد .ام زور هه گردش رگ ییی روست يا ییی نقش ش
یتواند در استقالل اقتصادی ،توانمند كردن زنان روستا و خلق فرصتهای شغلی جديد نقش مهمی ايفا
اقتصادی روستاها دارد و م 
كند .هدف از انجام اين پژوهش ،شناسايی قابلیتها ،موانع و راهکارهای توسعهی كارآفرينی زنان روستايی و تأثیر گردش رگ ییی
شه یلحت یفیصوت یا لی    
در توانمندسازی و افزايش درآمد آنان در محدوده مورد مطالعه م یییباشددد .ا هوژپ هلمج زا قیقحت نی شششش شششش

یباشد که به شیوه پیمایشی با استفاده از پرسشنامه و نظرسنجی انجام شده است .روا یی پرسشنامه با استفاده از نظر اساستید و پایا یی
م 

آن با محاسبه آلفای کرونباخ تأ یی د شد .اطالعات جمعآوری شده با استفاده از آمارههای تحلیلی در نرم افزار  Spssتجزیه و تحلیل
شد .یافتههای تحقیق نشان میدهد که با وجود موانع کارآفرینی ،زمینههای بالقوه و قابل توجهی مانند جاذبههای طبیعی ،ت و یخیرا

قابلیتهای انسانی برای توسعه کارآفرینی وجود دارد .مقاله حاضر برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد موسسه آموزش عال قشم
با عنوان نقش گردشگری در توسعه کارآفرینی زنان روستای برکه خلف و ش بی

یباشد.
دراز م 

کلمات کلیدی :توسعه اقتصادی -اجتماعی ،گردشگری روستایی ،کارآفرینی ،توانمندسازی.

 -1مریم رنجبری (نویسنده مسئول)m.Ranjbari125@gmail.com
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 1-1مقدمه
توسعهی پايدار روستايی ،يکی از معیارهای اصلی توسعه يافتگی جوامع در سالهای اخیر ،به دنبال ارائهههی ش وی ه هه یا
تهاا در سطح ح
ح
ش مح یدود ت ت
ن هاك ش ش
ی و همچنین ن
ی و انس نا ی ی
ی طبیعی ی
تهای ی
مناسب زندگی از طريق حفظ و تقويت قابلیت ت
روستاهاست (حجازی زاده و همکاران .)25: 1392 ،توسعهی كارآفرينی زمانی موفق و پايدار است كه همههه اقشاررر به
ويژه گروههايی كه قدرت تأثیرگذاری كمتری دارند در تصمیمگیری و برنامه ريزی مشاركت داشته باش دن  ..مش كرا ت ت
ت
یش دو ..
ی آنهاا نیززز می ی
زنان نه تنها گامی برای رسیدن به اهداف توسعه گردشگری است؛ بلکههه منجررر بههه توانمندس زا ی ی
گردشگری در سالهای اخیر تأثیر زيادی بر وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جهان داشته است ..ايجادد اش لاغت ،،
ط
ارزآوری ،تعادل منطقهای ،كمک به صلح جهانی ،كمک به سرمايه گذاری در میراث فرهنگی ،كمک به بهسازی محیط ط
ی از ب چوك نور یی ییی
ی و جل ریگو ی ی
ی گردش رگ ی ی
ی دارای جاذبههههای ی
و زیستگاههای حیات وحش ،توسعه نواحی روس يات ی ی
جمعیت و مانند آن ،از جمله مزايای اين صنعت بوده است (كهنمويی و صدر موسوی.) 383 1 92: ،
یتواند زمینهی اشتغال و توسعهههی
امروزه گردشگری روستايی يکی از فعالیتهایی است كه به دلیل تنوع در مشاغل ،م 
یتوانند در كنار فعالیتهای روزمرهی خانگی خود به فعالیت ت
ت
كارآفرينی زنان روستايی را فراهم كند .آنها به راحتی م 
ی زناننن در
ی توانمندس زا ی ی
در زمینهی گردشگری بپردازند .در اين شاخه از صنعت گردشگری پتانسیلهای فراوانی ب ار ی ی
جوامع روستايی و احیای شخصیت و هويت آنها وجود دارد ) ايمنی قشالق و همکاران.)712 :1 39 1،
ییابد؛ بهگونهای كههه می ناز
یدهد كه با افزايش تنوع اقتصادی در روستاها ،پايداری اقتصادی افزايش م 
یها نشان م 
بررس 
پايداری اقتصادی در سکونتگاههایی كه از تنوع شغلی باالتری برخوردار بودهاند ،بهمراتب بیشتر از بقیهی سکونتگاههاا
هست (ریاحی .) 139 : 25 1،بنابراين ،جستجوی راهکارهای تنوعبخشی سکونتگاههای روستايی بهعنوان يک ض رور ت ت
ت
ی گردش رگ ی ی
ی
تهای زيادی درزمینهی ی
یآید .در روستاهای ايران به علت تنوع شرايط محیطی و فرهنگی قابلی 
به شمار م 
ایجادشده است كه اين امر در تنوعبخشی اقتصادی روستاها نقش مهمی دارد.

ی موجود د در
تهای گردش رگ ی ی
مهمترین مسئلهای كه در اين پژوهش با آن روبهرو هستیم ،اين است كه با توجه به قابلی 
ی آناننن گا ممم برداشت ..جامعههه
ت خودكف يا ی ی
ی در جهت ت
یتوان از قابلیتهای زنان روس يات ی ی
منطقهی موردمطالعه چگونه م 
ت بس ای ررر
یباشند .مسلم ًاًا آنها اطالعات ت
تهای بالقوه درزمینههای مختلف م 
موردمطالعه ،يعنی زنان روستايی دارای قابلی 
ی در ش يار ط ط
ط
لهای آنها وقوف بیشتری دارند ،،منتهی ی
زيادی از جامعه خوددارند و به مسائل ،مشکالت ،نیازها و راهح 
اجتماعی -اقتصادی و فرهنگی ،غالب روابط بهگونهای رقم خورده كه آنها در ارتباط با برنامهههها ،،پ ه شهژور اا ااا و ...
یدانند.
خود را منفعل م 

یگیرد ،اطالعات بدون مشاركت آنها تجزیهههوتحلیل
غالب ًاًا برنامهها ،طراحی پروژهها و ...بدون حضور آنها صورت م 
م
یگیردد .ن دوب قفوما نن ننن
ت می ی
یشود ،مسائل و مشکالت و حتی راهحل آنها بهصورت دستوری از باال به پايین ص رو ت ت
ی مش تكرا ییی
یکههه باا اس دافت هه از روشهای ی
یکند .درحال 
پروژهها در جوامع روستايی و عشیرهای از همین امر حکايت م 
یتوان ،با مشاركت جامعه ،توجه به حضور » ارزيابی مشاركتی روستايی«  ،محلی و اقشار منزوی برای رفع مشکالت
م
ی ب یار
ن روش ص فر ًاًاًاًا اب راز ی ی
ن ر و  ،ا ين ن
آنان اقدام نمود  .1نکته اصلی درروش اقشار منزوی و خصوص ًاًا زنان است .ازاین ن
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قو
ی در می اد ننن تحقیق ق
ی« جامعهههی محلی ی
یهای مهممم آن» توانمندس زا ی ی
عآوری اطالعات نیست؛ بلکه از ديگر ویژگ 
جم 
مشاركت فعال و مستقیم اطالعرسانان در کلیهی مراحل تحقیق است (مقصودی و رحیمی.)78 13 ،
یه یا
اهمیت نیروی انسانی در توسعهی تحوالت چشمگیر دو دهه اخیر در جهان باع رباربان شهاک هک هدش ث ییییی ییییی
یه ،ا
نرو مشارکت عمومی و فراگیر یک جامعه در تصمیمگیری ی
جنسیتی ،بخش جداییناپذیر فرایند توسعه گردد .ازای 
ت (خس و روپ یور
برنامهریزیها و کلیهی فعالیتها و امور مربوط به توسعهی ملی و منطقهای بسیار ض سا یرور تت تت
فروشانی .)7831 3، 7 ،افزایش مشارکت زنان در امور اقتصادی ،آنان را بهسوی توس ت و هداد قوس هدنیازف هع و دنمنا     
میسازد (خانی و احمدی .)8831 ،بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتص ،یدا

اس یورین زا هنیهب هدافت    

زنان جهان میتواند در افزایش رشد اقتصادی ،کاهش فقر ،ارتقاء سطح سالمت اجتماعی و کمک به تض هعسوت نیم   
مناسب در همه کشورها تأثیرگذار باشد .نرخ مشارکت زنان در نیروی کار بهههط باق رو لل لللت اهروشک رتشیب رد یهجو    
نسبت به مردان پایینت یناخ( تسا ر  .)101 385 1:،،،، ،،،گ لاس شراز     8002س و یراکمه نامزا

عسوت ههه ههههی اقتص دا ی ی
ی

( 1)OECDنشانگر آن است که در کشورهای عضو این سازمان بهطور متوسط شصت درصد زنان شاغل هستند.

(شکل  )1زنان در بازار کار – درصد مردان وزنان شاغل در سال 6002
منبع :مرکز آمار نیروی کار (8002 ،)OECD

درگذشته زنان روستایی به کشاورزی و فعالیتهای مرتبط با آن میپرداختند ،ام و تعنص تفرشیپ رثارب هزورما ا    
ف ّنّناوری ،حتی در روستاهای کشورهای درحالتوسعه نیز مشاغل غیر کشاورزی توسعهیافته است .بن ن نیاربا هه هههتنه رد ا
برنامهریزیها توجه به عوامل مؤثر بر مشارکت اقتصادی زنان در مشاغل خاص روستایی الزم است ،بلکه به عقیدهی
بسیاری از صاحبنظران ،لزوم برنامهریزی صحیح برای اشتغال زن ب ،یزرواشک ریغ شخب رد نا

ههههه ههههههوی یلد هب هژ ل    

یتواند
یرس م ییاتسور یرگشدرگ ،اتسار نیا رد .د ییی ییی یییییی
ویژگیهای فیزیولوژیکی و روانی زنان ضروری به نظ م ر یی یی
فعالیتهای اقتصادی و مشاغل گوناگونی را برای زنان به وجود آورد .افزایش تولی یانص تاد عععععدس ،نآ شورف و یت   
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لونقل ،افزایش تقاضاهای گردشگران برای کاالها و خ شرتسگ و تامد   
گسترش خدمات هتل داری ،پذیرایی و حم 
فروشگاههای عرضهکننده نیازمندیهای گردشگران ،باعث ایجاد مشاغل جدید میشود ،که نهتنه یداصتقا راتخاس ا    
ته هناخ یا   
بلکه ساخت اجتماعی روستاها را نیز دستخوش دگرگونی میسازد .از سوی دیگر ،زنان به دلیل مسئولی 
و تربیت فرزندان تا حدودی نیازمند اشتغاالتی متفاوت از مردان هستند .شغل زنان باید انعطافپذیر ب عاس و هدو ات   
کار ،قوانین مرخصی و سایر شرایط آن تابع ویژگی و نقشهای زنان باشد ،متناسب با ویژگیها و توانمندیهای زنان
باشد و آنها را دچار خستگی مفرط نکند همچنین میان نقش مادری و همسری و نقش شغلی زنان هم داجیا یگنها   
کند (احمدی و همکاران.) 2:1386 ،
تحوالت کنونی در عرصههای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی روستاهای ایران ،علیرغم پیام ج هک یتبثم یاهد هت     
بهبود شرایط زیست در روس یدرگ ببس ،هتشاد اهات دد دد ددددده ت صرع رد نانز لاعف شقن زا ا ههههه ههههههی تولی وش هتساک د ددد دددد
(خانی .) 171:1385 ،از سوی دیگر با توجه به شرایط اقتصادی و تغییرات فرهنگی و اجتماعی ،زنان روس یات ی لیامت    
ته یا ی
یزند .گردشگری ازجمله فعالیت ت
زیادی برای اشتغال دارند .ارتقاء سطح تحصیالت زنان به این موضوع دامن م 
است که قابلیت باالیی برای ایجاد اشتغال ،خصوص ًاًا برای زنان دارد.
تحقیق حاضر باهدف بررسی نقش و اثرات گردشگری در توسعه کارآفرینی زنان روستایی برکه خلف و ش زارد بی
انجامشده و در پی یافتن سؤال زیر است :گردشگری تا چه اندازهای در توسعه فرصتتته یدج یلغش یا د عونتم و      
سازی فعالیتها مؤثر بوده است؟
برای پاسخ دادن به سؤال باال ،ویژگیهای کارآفرینانه و فرصتهای شغلی در بین زنان روستاهای برکه خلف و شیب
دراز بهعنوان روستایی با مقصد گردشگری مورد بررسی قرارگرفته است.
 2-2مبانی نظری
 1-2-2اشتغال زنان
یدانستند و همواره زنان زیر سلطه مردان دیدهشده،
تا پیش از دهه  ، 1970زنان را کنشگران مهم در فعالیت اقتصادی نم 
ی
یشد (بنگ فیگلیولی ) 1997 ،ریشه این ن رباربا ی ی
معمو ًالًال مشارکت زنان و بهرهگیری از آنها در پروژهها نادیده گرفته م 
ج از خانههه
در تقسیمکار سنتی میان زنان و مردان بوده که در عمل ،تمرکز زنان بر کار خانگی و مردان را بررر کاررر خ را ج ج
موجب شده است .از دهه  ، 1970تغییراتی در نگرش به نقش زنان در فعالیتهای اقتصادی پدید آمده است .اعالم سال
ت بودد
 1975بهعنوان «سال جهانی زن» و به دنبال آن ،اعالم «دهه زن» از سوی سازمان ملل نمونههایی از این تغیی ار ت ت
ی
که توجه جهانیان را به نقش انکارناپذیر زنان در توسعه جلب کرد و برای تالش در رفع تبعیض از زن نا  ،،انگیزه ههای ی
نروست که با تالش ش
ش
نالمللی و بسیاری از حکومتها به وجود آورد )خانی .) 31 :1831،ازای 
الزم را در سازمانهای بی 
ل در
گروههای طرفدار حقوق زنان ،ضرورت ایجاد ارزش پولی برای کار بازاری زنان در اجالس چه را ممم س امزا ننن ملل ل
 1995مورد تأکید قرار گرفت (آرمسترانگ 1.) 43 :1002 ،و به ایجاد ارزش مادی برای کار بدون دستمزد اما مولد زنان
یشود (جسی ، 99 1 ،ص  .)3بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی ،حضور زناننن در
در منزل نیز توجه روزافزون م 
1

.Armestrong
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بازار کار برحسب شرایط محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی هر کشور متفاوت بوده و به عوامل گوناگون
ط
ازجمله مشارکت زنان ،اندازه و سیاستهای دولت ،توزیع درآمد و هزینه خانوار ،نرخ بیکاری ،نرخ ب یارش ،یرورا طط طط
محیطی خانواده ،میزان سواد و سایر عوامل فرهنگی و اجتماعی بستگی دارد .بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی م ثؤ ررر
یدهد که نرخ دستمزد زنان و تحصیالت ،دارای اثر مثبت و وضعیت تأهل ،تعداد فرزند و سن
بر مشارکت زنان نشان م 
زنان ،دارای اثر منفی بر نرخ مشارکت زنان است (آلی .) 996 1
بررس 
یدهددد کههه زناننن در
یهای تطبیقی نرخ مشارکت و نرخ بیکاری نیروی کار زنان در ایران با سایر کشورها ،نشان م 
ن منظر،،
مشارکت اقتصادی از نرخ بسیار پایین ولی در بیکاری از نرخ باالیی برخوردارند (هاش یم  .) 31 :08 13 ،،از این ن
ی خ صا  ،،نظیررر پاکس ات ننن و عربس ات ننن
ی و اجتم عا ی ی
ایران از وضعیتی مشابه کشورهای توسعهنیافته باا س گنهرف راتخا یی یی
ی پیششش از
ی رسمی ی
یکه به لحاظ چگونگی تحصیالت ،نرخ ثبتنام مردان وزنان در آم زو شششهای ی
برخوردار است .درحال 
دانشگاه ،مشابه یکدیگر است و حتی در مراکز آموزش عالی در سالهای اخیر بهطور محسوسی نرخ ثبتتتنا ممم زناننن از
یتوان ای ر نار اا باا
یشود که از این منظر م 
تنام کنندگان را شامل م 
مردان پیشی گرفته است و بیش از  60درصد کل ثب 
یدهددد کههه
کشورهای صنعتی و پیشرفته مقایسه نمود .تحقیقات (از جمله قلی پوررر و همک نارا  ) 43 :78 13 ،،نشاننن می ی
یتوانند تأثیر زیادی بر خانواده و س امزا نننهاا
یشود بدین معنی که آنها م 
تحصیالت و اشتغال موجب توانمندی زنان م 
ت دهددد و تص رو
یداری در انجام وظایف به آنهاا دست ت
نکننده باشند ،احساس معن 
داشته باشند ،در تصمیمگیریها تعیی 
یهاا از اس القت للل برخ ادرو ررر
یدهند ،موجب رشد حرفهای شود ،در تصمیمگیری ی
نکنند که کارهای کمارزشی را انجام م 
ب کننددد و بتواننددد در س یا ههه کسببب ق ترد ،،
گردند و شایستگی و خودباوری الزم را برای اتخاذ تصمیمات مهممم کسب ب
اعتمادسازی کنند.

 2-2-2کارآفرینی
بیشتر صاحبنظران ،كارآفرينی را نیروی اصلی توسعه اقتصادی شمردهاند كه با استفاده از تغییر و نوآوری ،رشد و تولید
ت بخششش
ی از مش كرا ت ت
شهای اقتصادی است كه به درجهههی ب يالا ی ی
یآورد .گردشگری يکی از بخ 
خدمات را به وجود م 
تو
ف گردش یرگ  ،،بههه تنوععع خ امد ت ت
ی مختلف ف
كارآفرينی نیاز دارد .برای پاسخ گويی به تقاض وزفازور یا نن ننن و نیازهای ی
محصوالت توريستی نیازمنديم ) لوردكیپنیدز.) 788:2005 ،
یباش عناوم .د
ن موان ععع می ی
يکی از راههای توسعهی كارآفرينی زنان روستايی ،شناسايی موانع پیش روی آنها و رف ععع اين ن
كارآفرينی را به سه دسته ،موانع فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی تقسیم بندی كرده است و باورهای غلط اجتماعی مبنی ی
ی
ی زناننن
بر مشاركت زنان در فعالیتها ،عدم آگاهی زنان ايرانی نسبت به حقوق شهروندی ،ب تالا ررر ب دو ننن نر خخخ بیس داو ی ی
نسبت به مردان ،پايین بودن درصد متخصصین در بین زنان را از مهمترين موانع فرهنگی بررر سررر راه اش اغت للل زناننن در
ايران عنوان كرده است (رضوانی محمدرضا.)78 13 ،
 3-2-2مؤلفههای مؤثر در کارآفرینی
صنعت گردشگری از صنایع فرهنگی محسوب میشود که زمینه رشد فوق العاده ای در مناطق روستایی دارد .طبیعت
زیبای مناطق روستایی همراه با جاذبههای س انیشناتسور یتن ن یلخاد نارگشدرگ هقالع دروم هنیمز ،

 و خ یجرا
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محسوب میشود .توسعه این صنعت که با هزینه قابل توجهی همراه نیست ،در حاشیه خود باع و بسک هعسوت ث
کارهای کوچک و کارآفرینی فراوانی در مناطق روستایی خواهد شد .کارآفرینی روستایی اساس ًاًا تفاوتی ب نیرفآراک ا ی   
در شهر ندارد جز اینکه باید آن را در فضای روستا تصور نمود (پترین .) 1994 ،ک جم ار ییاتسور ینیرفآرا م هس عو

   

یکند.
گذاره ذیل تعریف م 

(شکل  )2مؤلفههای مؤثر در کارآفرینی
منبع :ایمنی قشالق سیاوش1 39 1 ،

لت هعماج رد یهجو   
زنان روستایی در کشور ما باوجود موقعیت نامناسب اجتماعی ،اقتص باق شقن ،یگنهرف ،یدا لللل لللل
روستایی بازی مینمایند و میزان نقش و مشارکت آنها در بسیاری از فعالیتهای اقتص و یدیلوت ،یدا

  

رد یتامدخ

لتوجهی از جمعیت فعال اقتصادی را زن هب نا   
سطح باالیی است و بااینکه حدود نیمی از جمعیت کشور و بخش قاب 
خود اختصاص داده و نسبت آنان در جامعه تحصیلکرده همچنان رو به تزاید اس تسیاش مهس زونه اما ،ت ههههه ههههههای در
اقتصاد ملی به دست نیاوردهاند .زنان روستایی وضعیتی بهمراتب اسفبارتر از همنوعان غیر روس یات ی دوخ  د و دنرا

هب    

همین دلیل اندیشمندان و سایت گذاران تمامی کشورهای دنیا توجه خاصی را به توسعه روستایی و رفع مش و تالک
معضالت آنها معطوف نمودهاند (میرزا امینی ،محمدرضا .)38 13 ،یکی از زمینههای مطلوب برای ارتق نیرفآراک ءا ی   
زنان روستایی ،توجه به گردشگری و صنعت توریسم در مناطق روستایی میباشد .زنان روستایی ب نیرتمک فرص ا    
هزینه ،کمترین ریسک و با آگاهی کامل از استعدادهای قوی درون خویش میتوانند به اشتغال در زمینههای محل و ی
گردشگری دست یابند .زنان نقش کلیدی و مهم در توسعه صنعت گردشگری ایفا میکنند و حتی برخی از بزرگترین
هتلهای جهان با مدیریت زنان اداره میشود .اشتغال در بخش گردشگری ،میتواند من ای دارفا یارب ار یعفا یتح

    

ته زین ار یتوافتم یا     پدید
گروههایی از زنان در جوامع خاص داشته باشد .اشتغال در بخ صرف ،یرگشدرگ ش تتت تتت
میآورد و میتواند روابط جنسیتی درون جوامع را تغییر دهد .این کار مستلزم فراهم شدن زمینهه مزال یا رد ،تسا   
حالی که هنوز زمینههای الزم در برابرسازی این فرصتها فراهم نشده است (خانی ،فضیله.) 1390 ،
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 4-2-2موانع توسعه کارآفرینی بین زنان
رویکردها و رهیافتهای زیادی برای توسعه و بهبود زندگی روستایی از طریق کارآفرینی ب حرطم عماوج نیا یار     
یشودد (ص ،بصن بحا
شده است .در این رویکردها ،بر تسری منافع توسعه به فقیرترین اف م دیکات ییاتسور دار یییی یییی

  

غالمحسین .) 1374 ،که این رویکردها عبارتند از :رویکرد توسعه همه جانبه ،توس اپکی هع رررچ  تیاهن رد و ه ت هعسو    
پایدار گردشگری .آنچه که در همه این رویکردها تا حد قابل توجهی مغفول مانده بود ،توجه به وض یع تتته نورد یا
روستایی ،به ویژه زنان روستایی ،از دایره شمول برنامههای مرتبط با این رویکردها خارج ماندند .آنچه که ای هنوگ ن   
نارساییها را تشدید میکرد ،عرصههای تنگ آداب سنتی ،کنترل اجتماعی و نگاه مرد س ییاتسور عماوج رد هنارالا    
یتوان در قالب شکل صفحه بعد نشان داد.
بود .به طور کلی موانع کارآفرینی بین زنان را م 

(شکل  )3موانع توسعه کارآفرینی زنان
منبع :مقاله نقش گردشگری در توسعه کارآفرینی زنان روستایی (ایمنی قشالق سیاوش)1 39 1 ،

 5-2-2انگیزههای کارآفرینی و مشارکت زنان
انگیزه مشارکت زنان در کارآفرینی روستایی را میتوان تحت تأثیر سه دسته انگیزه هه تکراشم ،هنابلط لالقتسا یا     
مدنی و تنوع بخشی تقسیم کرد .براساس این الگو و با توجه به شرایط فرهنگ و ی اجتم ،هعلاطم دروم هقطنم یعا     
مصداقهای این سه دسته استخراج شده و از پاسخگویان خواسته شده انگیزه خود را از شرکت در کسب و کاره یا
روستایی بیان نمایند ،در همین زمینه جدول شماره  1اولویت دالئ زیگنا و ل هه هههه ر راک و بسک عورش یا ا رظن زا      
یدهد:
پاسخگویان نشان م 
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(جدول  )1-2دالیل و انگیزههای کارآفرینی زنان روستای برکه خلف و شیب دراز
ردیف

دالیل و انگیزههای کارآفرینی

رتبه

1

پس انداز برای دوران بازنشستگی

4

2

یافتن شغل برای خود

3

3

آشنایی با گردشگران

8

4

استفاده از منابع در دسترس

9

5

استفاده از تسهیالت بانکی

5

6

تأمین استقالل مالی شخصی

3

7

ایجاد سرگرمی

10

8

عالقه شخصی

7

کمک به توسعه روستا

9
10

کسب درآمد برای خانوار

10
1

اطالعات مندرج در جدول شماره ( )1نشان دهنده انگیزه باالی اقتصادی زن داجیا و ینیرفآراک یارب ییاتسور نا      
کسب و کارهای کوچک روستایی است به گونهای که مهمترین انگیزهها از دیدگاه اقتصادی زنان روس یات ی تیاکح    
ی-
دارد (مانند :کسب درآمد برای خانوار ،یافتن شغل برای خود و تأمین استقالل مالی شخصی) .انگیزهه عامتجا یا یی یی
نتری در سطح زنان روستایی برخوردارند (مانند :ایجاد سرگرمی و کمک به توسعه روستا).
فرهنگی از اولویت پایی 

لارائه در گردشگری روستايی
تها ،محصوالت و خدمات قاب 
(شکل  )2قابلی 
منبع :یافتههای تحقیق

 6-2-2ارتباط زنان و توسعه پایدار
یکند عدم آگاهی مردم نسبت به
منابع طبیعی تجدیدشونده امروزه در ابعاد مختلف زندگی بشر نقش بسزایی را ایفا م 
اهمیت این منابع عدم برنامهریزی اصولی و گسترش شهرها منابع طبیعی را در معرض خطر جدی ن ارق یدوبا ر اد  ده   
است در این رابطه دولتها به دنبال جلب مشارکت آحاد مردم و خصوص ًاًا زنان میباشد چ مین هک ار ی زا 

تیعمج     

استفاده کننده از این منابعاند زنان با توجه به ساختار شخصیتی و عاطفی خود و همچنین بواسطه جایگاه رفیع هک ی   
در خانواده دارند میتوانند نقش کلیدی را در ارائه آموزشهای زیستمحیطی در خانواده ایفا کنند نقش دهی به زنان
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و سازمانهای غیر دولتی آنان در نگاهداری از محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار اهمیت  دراد ازسب ی د عقاو ر   
حفظ محیط زیست بدون مشارکت مردم بویژه مشارکت زنان امکان پذیر نیست (بساک هارونی و همکاران.)1 39 1 ،
 7-2-2نقش زنان در گردشگری و توسعه پایدار
یتوان و یرای اب هک دشاب زیمآ تیقفوم د      
توسعهی پایدار بهعنوان یکی از بسترهای تعالی و رشد انسان ،آنگاه می ی
مشارکت همهی گروههای اجتماعی و برای همهی آنان انج ما ورگ نایم رد .دوش هههه هههههه انز ،یعامتجا یا ن زا یمین 

  

یدهند و به دلیل ارتباط مستقیم آنان با گروههای سنی جوانان ،نوجوانان و کودک زین و نا   
جمعیت کشور را تشکیل م 
یآین تیعقاو نیا و د ی    
تأثیر بر نیم دیگر جمعیت ،یعنی مردان ،از مهمترین و موثرترین گروههای اجتماعی به شمار م 
است که در جوامع درحال توسعه کمتر مورد توجه قرار گرفته است .به هم مانرب مغر یلع ببس نی ههههه ههههههریزیییه و ا
حمایتهای انجام شده ،هنوز زنان در برخی کشورها نتوانستهاند به جایگاه و نقش مناسب خ رادا رد دو ه هی کش و رو
تصمیمگیریهای کلیدی دست یابند؛ و به هر تقدیر ،جامعهای که میخواهد به سوی توسعه حرکت کن فرص رگا د ًا   ًا
به عوامل مادی توجه داشته باشد و تعالی انسانها و کاهش نابرابریها را در نظر نگیرد ،ب دهاوخن تسد تیقفوم ه     
یافت .بهعبارتدیگر ،سواد ،تندرستی ،تغذیه صحیح و تأمین مس هزاین ءزج ،هعماج رد نک ا و نز یساسا ی

،درم      

دختر و پسر است .اگر در جامعهای ضریب باسوادی ،تندرستی ،شاخصهای تغذیه ،تأمین مس و لاغتشا داجیا ،نک
درآمد افزایش یابد اما توزیع آن بین زن و مرد متعادل نباشد آن جامعه توسعهههنیافت ور نیا زا .تسا ه

،نادنمشیدنا     

متوجه شدند که زنان نقش به سزایی در فرایند توسعهی پایدار دارند (روح افزا و همکاران.)8831 ،
شهای پیشین
 3-2پژوه 
شهای پیشین خارجی
 1-3-2پژوه 
تهای آنان در زمینهی خوداشتغالی مشارکتی یا مس ییامرفراک ،لقت   
براش (  ) 1990کارآفرینی زنان را شامل کلیه فعالی 
یداند.
و کلیهی کسب و کارهای تک مالکیتی و جدید م 
اونتیورس و کاریلو (  )5 201در پژوهش خود با عنوان «گردشگری ،اشتغال وزنان» اشاره میکنند که گردشگری باعث
اشتغال زنان جامعه محلی میشود و در صورتی که زنان ریاست کسب و کار خود را داشتهانددد ،ب  بتارم ه ب زا رتشی   
یکردهاند.
زمانی بوده است که برای دیگران کار م 
  

یکند :زنانی که به تنهایی یا با مشاارکت و ی ،ثرا قیرط زا ا
الوی دینا (  ) 1995زنان کارآفرین را این گونه تعریف م 
کسب و کاری را ایجاد کرده و با قبول خطرات مالی و مسو لیت های اجتماعی ،اخالقی ،روانی و مالی در اداره ام رو
روزانه شرکت جویند و با خالقیت و نوآوری محصوالت جدیدی را ایجاد یا گسترش دهند تا در بازار بر رقب هبلغ ا   
یابند (گلرد.)48 13 ،
شهای پیشین داخلی
 2-3-2پژوه 
رحیم نیا محمد ،احمد تابند ( )8831در پژوهشی ب  ناونع ا ن شق    

مؤلفههههاای آموزش و یگنهرف و ی

رد یعامتجا

کارآفرینی بانوان ،عنوان کردند که حضور گسترده زنان در عرصه اجتماع نقش بسزایی در بالندگی و پیشرفت کش رو
دارد .در همین راستا احداث و توسعه مجمموعه های شهر بانو با هدف ظرفیت سازی و افزایش توانمندی ب رد ناونا
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ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و ورزشی م ممیتوان شاب دیفم د ددد دددد؛ بن هب رضاح هعلاطم نیاربا ب زرا یسرر ی یبا       
یپردازد؛ که پس از تحقیق به ای هجیتن ن   
شاخصهای اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی ،در توانمندی بانوان م 
رسید که بر حسب ویژگیهای فردی میتوان بیان داشت که زنان خانه دار و دارای تحصیالت دیپلم بیشترین استفاده
از این مراکز دارند و نیز بیش از دیگران تحت تأثیر برنامههای مجموعه هستند.
نوری مرضیه ،معصومه موحدی پور (  ) 1393در پژوهشی تحت عنوان افزایش رفاه اقتصادی زنان روس یات ی قیرط زا    
اجرای طرحهای ترسیب کربن انجام شده است عنوان گردید که پروژه ترسیب کربن در حسین آباد غیناب شهرس نات
سربیشه ازجمله برنامههای توسعه است که با اتخاذ راهبرد مشارکت مردم محل ریگراکب و ی ی نادرم و نانز مأوت       
سعی در توانمندسازی آنها داشته است .با توجه به این مسئله این مقاله با هدف بررسی نقش این پروژه ب شیازفا ر   
رفاه اقتصادی زنان انجام شده است .این تحقیق از نوع مطالع براک تا ر و ید

ءزج قیقحت شور رظن زا

تاقیقحت       

توصیفی-تحلیلی میباشد .اطالعات مورد نیاز در این تحقیق از طریق مطالعات اس مج ینادیم و یدان عععععععآوری ش هد
ب ک  اجنا رد نبر ا هدش ارج     
است .در این پژوهش  262نفر از زنان  15تا  50ساله در روستاهایی ک یسرت هژورپ ه ببب ببب
95

بهعنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفته است .در مجموع نتایج این تحقیق بیانگر آن است ک انیمطا حطس رد ه ن    
درصد پروژه ترسیب کربن در افزایش رفاه اقتصادی زنان نمونه تحقیق مؤثر بوده است.
ی از نق رب تاعالطا یروانف ش
لشکری رضا ،محسن احمدپور ( )1 39 1در پژوهشی تحت عنوان ارائ ون ه عع عععشناسی ی

   

کارآفرینی زنان ،با هدف معرفی فناوری اطالعات و نق فآراک رد نآ تیمها و ش ر ما یدانتسا یرورم ،نانز ینی ا   

    

مختصر بر ادبیات موضوعی مربوط به معرفی فن و تاعالطا یروا

فآراک ر تروص طبترم تاعوضوم و نانز ینی

گرفت ،آنگاه یک نوعشناسی از نقش فنآوری اطالعات بر ک رد و نایب نانز ینیرفآرا

     

روکذم دراوم ،هلاقم نایاپ       

جمعبندی ،بحث و نتیجهگیری ،کاربردهای مدیریتی و پیشنهادات مرتبط ب گیپ تهج نآ ا یری رد هباشم تاقیقحت    

  

آینده ارائه گردید.
 1-3روش تحقیق
این پژوهش از حیث هدف ،کاربردی از حیث روش ،پیمایشی و از نوع مطالعات م یدرو

ت .در ای اب قیقحت ن    
است ت

توجه به نوع آن از روش توصیفی ،تحلیلی استفادهشده است .در ای یلحت شور زا هعلاطم ن ل قیرط زا هک یلماع 

     

یشود که به کمک
مطالعات کتابخانهای ،آرشیوی و میدانی و پرسشنامه و مصاحبه) استفاده خواهد شد .سعی م 

Spss

تحلیل شود .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از رگرسیون خطی ساده و معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار لی لرز
استفادهشده است.
 2-3جامعه آماری
له ،ییایرد و یماد و یزرواشک تادیلوت شورف یا        پخ ،یلحم نان ت    
جامعه آماری شامل زنان شاغل در شغل ل
خردهفروشی ،فروش صنایعدستی ،هتلداری ،تأمین محل اقامت مسافران مربوط به صنعت گردشگری در جزیره قشم
است .تعداد نمونه آماری  216 1نفر بود.

بررسی نقش گردشگری در توسعهی کارآفرینی زنان107 ...

 3-3روش نمونهگیری و تعیین حجم نمونه:
روش نمونهگیری در این پژوهش ،نمونهگیری در دسترس بود .جهت تعیین حجم نمونه از فرموللل ک ارکو ننن اس هدافت
یشود.
شد که پس از محاسبه تعداد نمونه آماری  004نفر م 

 4-3قلمرو تحقیق
 1-4-3قلمرو موضوعی
بررسی نقش گردشگری در توسعهی کارآفرینی زنان روستایی مطالعه موردی (روستای شیب دراز و برکه خلف)
 2-4-3قلمرو زمانی
 6ماه از دی ماه  94تا خرداد 95
 3-4-3قلمرو مکانی
قلمرو مكاني روستای شیب دراز و برکه خلف در جزیره قشم بود.
 5-4-3ابزار گردآوری اطالعات
یپ دریذ ؛؛ ام نیا ا   
ت می ی
در تحقیق حاضر جمعآوری اطالعات و دادهها به دو شیوه عمده پرسشنامه و مصاحبه ص رو ت ت
یتواند تسری پیدا کند .پرسشنامه بهص ترو
شهای کمی م 
شیوهها در هر تحقیقی انجامپذیر است و بهتمامی انواع رو 
نوشتاری انجام میشود .در این پژوهش از روش پیمایشی استفادهشده است؛ که پرسشنامههای این پ لدم زا شهوژ   
مفهومی استاندارد اقتباس گردیده و همچنین دارای روایی و پایایی است .روایی پرسشنامه با اس سا رظن زا هدافت ا دیت    
مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ تأیید شد .آلفای کرونباخ این پرسشنامه مع لدا

 0/71به

دست آمد که مورد قبول میباشد .پاسخ گویی به سؤاالت این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیک  تر ( (ک ما ًالًالًالًال مخ مفلا 1،،؛
مخالفم2،؛ نظری ندارم3،؛ موافقم4،؛ کام ًالًال موافقم؛ )5انجام گرفت.
 1-4روشها و ابزار تجزيه و تحليل دادهها
یو
در این پژوهش برای تجزیهوتحلیل دادهها از تکنیکهای آمار توصیفی اعم از جداول توزیع فراوانی ،درصددد فراوانی ی
آمارهای خالصه شامل میانگین ،میانه ،واریانس و آمار استنباطی استفاده شده است و برای آزمون فرضیههای از آزمون
یشودد .
یشود؛ و برای محاسبه روایی پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ استفاده می ی
کولموگوروف اسمیرنوف استفاده م 

ط بیننن مؤلفههههاا از
ن روابط ط
همچنین در این پژوهش به منظور ترسیم روابط بین متغیرهای مستقل و وابستههه و همچنین ن
یباشد.
معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل م 

 1-1-4آزمون فرضیهها بهوسیله تحلیل رگرسیون و نرم افزار لیزرل
فرضیه اول« :بین توسعه کارآفرینی و توانمندی بانوان روستاهای شیب دراز و برک دوجو یرادانعم هطبار فلخ ه      
دارد».
 :H0بین گردشگری و توانمندی بانوان روستاهای شیب دراز و برکه خلف رابطه معناداری وجود ندارد.
 :H1بین توسعه کارآفرینی و توانمندی بانوان روستاهای شیب دراز و برکه خلف رابطه معناداری وجود دارد.
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در این فرضیه به جهت بررسی میانگین نظرات پاسخگویان نسبت به نقش توسعه گردش وناب یدنمناوت رد یرگ ان    
یپردازد.
روستاهای شیب دراز و برکه خلف ،در مقایسه با سطح متوسط میانگین توزیع آماری م 
(جدول  )1-4آزمون فرضیه رابطه توانمندی بانوان با توسعه کارآفرینی (تحلیل رگرسیون -خالصه مدل)
فرضیه اول

متغیر مستقل

متغیر وابسته

ضریب همبستگی r

توانمندی بانوان

توسعه کارآفرینی

0.156

ضریب تعیین R2

انح هرایعم فار           
استاندارد
0.801

0. 423

منبع :یافتههای تحقیق

ت متغیررر وابستههه توس هع
یدهد که متغیر مستقل توانمندی بانوان به مقدار  % 42 .3از تغیی ار ت ت
نتایج جدول ( )1-4نشان م 
یشود.
کارآفرینی را شامل م 
(جدول  )2-4آزمون فرضیه رابطه توانمندی بانوان با توسعه کارآفرینی (تحلیل رگرسیون)ANOVA -
سطح معناداری

قبول/رد

F

فرض H0
رد
فرض  H1قبول

میانگین مربعات
541. 795

b0.340

61. 504

df
1
8 39

8. 887

399

مجموع مربعات

مدل

541. 795

رگرسیون

9111. 822

باقی مانده

1265 .716

کل

توانمندی بانوان

توسعه کارآفرینی

منبع :یافتههای تحقیق

 :H0مدل خطی مدل مناسبی در برازش مدل رگرسیون نیست.
 :H1مدل رگرسیون خطی در برازش مدل مناسب است.
ض
یداری ) (Sigقابل تحلیل است که اگر sig > αباشد به معنی رد فرض ض
نتایج آزمون فوق از طریق آماره  Fو سطح معن 
یباشد و چنانچه  sig≤αباشد ،،نشاننن دهندهه
اولیه و به معنی نامناسب بودن روش رگرسیون خطی برای برازش مدل م 
مناسب بودن رگرسیون خطی در برازش مدل رگرسیونی و بدست آوردن تأثیر متغیرهای مستقل بر روی وابسته اس .ت
ب ب دو ننن ب زار ششش
یشود که  sig≤αخواهد بود و نشاننن دهندهه مناسب ب
در جدول زیر با در نظر گرفتن  α=0.05مشاهد م 
رگرسیون خطی است.
1

یباشد اگر مدل خطی به صورت:
جدول ضرایب حاوی اطالعات ضرایب مجهول مدل م 

Y= β0+ β1X1
باشد که در آن  X1متغیر مستقل مرحله خلق دانش و  Yمتغیر وابسته (توسعه صنعت گردشگری) است ،مقدار  β0کههه

ت گردش )یرگ
یبرند ،مقدار متوسطی از متغیررر وابس عنص هعسوت( هت تتت تتت
از آن بهعنوان عرض از مبدأ یا مقدار ثابت نام م 
ی وابستههه )
است که هر سازمان بهطور متوسط دارای مقداری از آنهاست .ض یر ببب β1مق یغت راد ی رر ررر در واحددد متغیرهای ی

توسعه صنعت گردشگری) در ازای یک واحد تغییر میزان استفاده از رسانههای اجتماعی است .همانطور که در جدول
یشود مقدار β0برای متغیر وابسته اهمیت مشتریان برابر حدود  1 3.40 1و ضریب β 1در ح دود 0.313
زیر مشاهده م 
یباشد که با یک واحد تغییر در میزان توانمندی بانوان مقدار تغییررر در توسعههه ص رگشدرگ تعن یی ییی در جزی شق هر مم ممم
م
 0.313خواهد بود .در ستونهای آماری  tو  sigبرای هر یک از ضرایب حذفی اولیه برابر صفر بودن آنها مورد آزمون
یشود.
یداری برای هر دو پارامتر  β0و  β1فرض برابر صفر بودن آنها رد م 
قرار گرفته است که با توجه به سطح معن 

coefficients

1
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ت مش ایرت ننن را ب روص ه تت تت
ت
ی میاننن متغیررر اهمیت ت
یت او ننن مدللل رگرس وی ننن خطی ی
ت ج واد للل باالالال می ی
با توجه بههه اطالعات ت
ی ب ناونا ))
ل (توانمندی ی
Y=13.401+0.313Xنوشت که در آن  Yمتغیر وابسته (توسعههه ک  )ینیرفآرا ووو  Xمتغیررر مس قت ل ل
یباشد.
م
(جدول  )3-4آزمون فرضیه رابطه بین توانمندی بانوان با توسعه کارآفرینی (تحلیل رگرسیون  -جدول ضرایب)
سطح معناداری

t

00 0.0

8.348

00 0.0

4.050

Beta
0. 339

خطای استاندارد

B

متغیر وابسته

1.515

1 3.40 1

توسعه کارآفرینی

0.770

0.313

توانمندی بانوان

منبع :یافتههای تحقیق

یشود».
فرضیه دوم« :توسعه کارآفرینی زنان روستای برکه خلف و شیب دراز جزیره قشم باعث توسعه پایدار م 
یشود.
 :H0توسعه کارآفرینی زنان روستای برکه خلف و شیب دراز باعث توسعه پایدار نم 
یشود.
 :H1توسعه کارآفرینی روستای برکه خلف و شیب دراز باعث توسعه پایدار م 
در این فرضیه به جهت بررسی میانگین نظرات پاسخگویان نسبت به نقش ورابطه توس نیرفآراک هع ی انز  ن یاتسور      
یپردازد.
برکه خلف و شیب دراز با توسعه پایدار ،در مقایسه با سطح متوسط میانگین توزیع آماری م 
(جدول  )4-4آزمون فرضیه رابطه بین توسعه کارآفرینی زنان روستای برکه خلف و شیب دراز با توسعه پایدار (تحلیل رگرسیون -خالصه مدل)
فرضیه

متغیر مستقل

متغیر وابسته

توسعه کارآفرینی زنان

توسعه پایدار

ضریب تعیین R2

ضریب همبستگی r
0. 789

انحراف معیاره استاندارد
0.103

0. 622

منبع :یافتههای تحقیق

ت متغیررر وابستههه
یدهد که متغیر مستقل توسعه کارآفرینی زنان به مق اد ررر  % 62 .2از تغیی ار ت ت
نتایج جدول ( )4-4نشان م 
یشود.
توسعه پایدار را شامل م 
(جدول  )5-4آزمون فرضیه رابطه بین توسعه کارآفرینی زنان روستای برکه خلف و شیب دراز با توسعه پایدار (تحلیل رگرسیون)ANOVA -
سطح معناداری

قبول/رد

میانگین مربعات

F

فرض H0

943. 336

رد

0.510

فرض  H1قبول

55. 877

Df
1
8 39

6. 263

399

مجموع مربعات

مدل

394 . 336

رگرسیون

789 . 133

باقی مانده

138 1. 469

کل

توسعه کارآفرینی زنان
توسعه پایدار

منبع :یافتههای تحقیق

 :H0مدل خطی مدل مناسبی در برازش مدل رگرسیون نیست.
 :H1مدل رگرسیون خطی در برازش مدل مناسب است.
ض
یداری ) (Sigقابل تحلیل است که اگر sig > αباشد به معنی رد فرض ض
نتایج آزمون فوق از طریق آماره  Fو سطح معن 
یباشد و چنانچه  sig≤αباشد ،،نشاننن دهندهه
اولیه و به معنی نامناسب بودن روش رگرسیون خطی برای برازش مدل م 
مناسب بودن رگرسیون خطی در برازش مدل رگرسیونی و بدست آوردن تأثیر متغیرهای مستقل بر روی وابسته است .

ب ب دو ننن ب زار ششش
یشود که  sig≤αخواهد بود و نشاننن دهندهه مناسب ب
در جدول باال با در نظر گرفتن  α=0.05مشاهد م 
رگرسیون خطی است.
(جدول  )6-4آزمون فرضیه رابطه بین توانمندی بانوان با توسعه پایدار (تحلیل رگرسیون -جدول ضرایب)
س حط       
معناداری

t

0,031

7,887

00 0.0

7,468

Beta

0,554

خطای استاندارد

B

متغیر وابسته

1,272

10,034

توسعه کارآفرینی زنان

0,065

0,485

توانمندی بانوان

منبع :یافتههای تحقیق
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 1-5نتیجهگیری
ته یداصتقا یا   
نتایج پژوهش حاضر نشان داد ،گردشگری یکی از گزینههای مناسب جهت تنوع بخش یلاعف هب ی تتت تتت
جزیره قشم و کمک به افزایش درآمد ،حفظ غرور فرهنگی ،جمع گرایی و باور ب زا هدافتسا اب رقف شهاک ناوت ه       
پتانسیل گردشگری است .نتایح حاصل از این روش ،که پ اق اب نانز ییاسانش و همانشسرپ لیمکت زا س ب و تیل      
ته هرد و یباقع هزوپ یا    
کارآفرین انجام شد نشان دهندهی وجود قابلیتهای طبیعی مانند تخ شپ کال یراذگ م تتت تتت
ستارهها ،چشم اندازهای طبیعی و جشنوارههای محلی و قایلیت های انسانی مختلف در زنان این دهس هنیمز رد ،نات   
تولید صنایع دستی ،محصوالت کشاورزی ،محصوالت دامی ،غذاهای محلی ،ارائه خدمات اقامتی به گردش  .و نارگ ..
میباشد که میتواند منجر به رونق کسب و کار ،ایجاد اشتغال و افزایش درآمد آنان شود .اطالعات حاصله نش داد نا
که تعداد اندکی از زنان از طریق فروش صنایع دستی و اجارهی خانهههه بسک نارگشدرگ هب ییاتسور یا

دمآرد       

یکنند و بقیه آنان با وجود تولید بیش از نیازشان بازاری برای فروش ندارند.
م
در حال حاضر اقدامات اولیه در راستای فعالی های کارآفرینانه در زمینه توسعهی گردشگری و توانمندسازی ،در بین
زنان محدوده شکل گرفته است که میتوان با اجرای برنامههای فرهنگی – آموزشی و حمایتهای مالی ،ب تیامح ا   
دولت و همکاری بخش خصوصی ،برای توانمندسازی زنان این دو روستا اقدام نمود.
یافتههای این مطالعه نشان دهنده این است که این دو روستا دارای بس شدرگ هعسوت یارب یبسانم رت گر .تسا ی

     

تهاا و عالقمن د تکراشم یارب ییاتسور نانز ید ر ت عسو هههههه هههههههی
بنابریان نتیجه میگیریم با وج نیمز دو هه هههه یلباق ،ا تت تت
گردشگری و کارآفرینی از یکطرف و نیاز به اشتغال ،کسب درآمد ،اس و یلام لالقت

مناوت ن ش د د فرط زا ن

رگید

     

گردشگری روستایی تا حدودی در افزایش اشتغال ،کسب درآمد ،بهبود وضعیت اجتماعی و ک ود نیا رد رقف شها

  

روستا ایفا نماید.
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