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دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و 
  1394اسفند  13و  12محیط زیست، 

 دانشگاه محقق اردبیلی

 شهرستان  :موردي مطالعه( زنان کارآفرینی توسعه در روستایی گردشگري نقش تحلیل و ارزیابی
  )سرعین
  منش علی ناصري 

Naseri.ali@uma.ac.ir  
  :چکیده

 مورد آماري جامعه .مناطق شهرستان سرعین است در زنان کارآفرینی توسعه در روستایی نقش گردشگري بررسی پژوهش حاضر از هدف
 روش و شدهاند انتخاب نمونه 70 کوکران فرمول از استفاده با که میباشند مناطق روستایی سرعین ساکن زنان پژوهش این در مطالعه

 پیمایشی و تحلیلی – توصیفی روش و کاربردي هدف نظر از پژوهش حاضر، همچنین .می باشد ساده تصادفی صورت به نمونه گیري
 میدهد نشان پرسشنامه از حاصل یافته هاي .است گرفته قرار تحلیل و تجزیهمورد spssاز طریق نرم افزار  موردنظر، مولفه هاي که است

درصد پاسخگویان   3/84که    است گردشگران به فروشی خرده خدمات به ویژه خدمات، زنان این مناطق ارائه بین در غالب فعالیت که
انگیزه  و اهداف به مربوط مولفه هاي همچنین میدانند گردشگران به خرده فروشی خدمات عرضه طریقمنبع اصلی کسب درآمد خود را  از 

 در کار و کسب شروع براي غالب انگیزه که شدند بندياولویت  تغییرات ضریب پایه بر مناطق روستایی زنان بین کار و کسب شروع هاي
  .است بوده مالی و اقتصادي انگیزه هاي مطالعه، مورد ناحیه در زنان بین

  .شهرستان سرعین کارآفرینی، ، روستایی گردشگري -ها واژه کلید
  
  
  :مقدمه  

 در خدمات و زیست محیط فرهنگ، کشاورزي، اقتصاد، نظیر مختلف هاي حوزه با که صنعتی عنوان به گردشگري صنعت گسترش
 پیشرفت و رشد باعث منطقه هر در آن توسعه که است داده نشان مختلف مناطق تجربیات و است فراوانی اهمیت داراي است، تعامل

 بر .است خودرو و نفت از پس پردرآمد صنعت سومین اکنون دنیا، در گردشگري صنعت است گردیده ناحیه آن اجتماعی – اقتصادي
 مسافرت میلیون 800 و میلیارد ودو کشوري بین آن میلیون 700 که شود می انجام سفر میلیارد 5/3ساالنه  شده ارائه آمارهاي اساس
 است که جهانی سهم از 2/0یعنی حدود ، سفر هزار پانصد و میلیون یک ایران سهم کشوري، بین سفرهاي این مجموع از است داخلی
 کارآمد کاتالیزوري عنوان به گردشگري بنابراین،از کنند می مسافرت بکر روستایی مناطق به گردشگران از نیمی به نزدیک آمار طبق
 چالش رفع براي اروپا سراسر در اخیر سالهاي طی که طوري به و شده یاد روستایی نواحی اجتماعی و اقتصادي توسعه و بازسازي براي
 اند، شده رو روبه سنتی کشاورزي هاي فعالیت کاهش با که روستاهایی یا و اي حاشیه روستایی نواحی اجتماعی و اقتصادي هاي

 به روستایی گردشگري توسعه، مخالفان و موافقان نظر از که است این است مسلم آنچه .[3 ]است گرفته قرار توجه کانون در گردشگري
 حیات تجدید محرك دورافتاده، نواحی در زیست قابلیت باالبرنده اقتصادي توان افزایش دهنده نوش دارو، یک صورت به فزایندهاي طور

 سیاستهاي با کشورها از بسیاري در موضوع این .می آید حساب به روستایی جوامع زندگی شرایط دهنده بهبود نیز و سکونتگاهها
 در اساسی نقش میتواند بنابراین میباشد، روستایی فرهنگ و زیست محیط از حمایت جهت در وسیلهاي غالبا و است ارتباط در کشاورزي

   .[9 ] باشد داشته روستا حفظ و توسعه
 مالی، خطرات پذیرش و بسیار تالش و وقت صرف با توآم که میدانند نو چیزي خلق را کارآفرینی فرایند [1 ] همکاران و هیسریچ

 حاصل منظمی فعالیتهاي از فرایند این نتیجه است؛ استقالل و شخصی رضایت مالی، منابع آوردن دست به براي اجتماعی و روحی
 سه کارآفرینی تعاریف تمامی در تقریبا ترتیب بدین .[8 ] میدهد پیوند بازار هاي فرصت و نیازمندیها با را نوآوري و خالقیت که میشود

  .[7 ] .دارد وجود خطر یا ریسک پذیرش توانایی و منابع از یافته سازمان بهرهگیري خالقانه، تفکر مقولهی
  

  نظري مبانی
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 را کارآفرین شومپیتر ژوزف .پرداختند کارآفرینی و کارآفرین تشریح به خود اقتصادي نظریه هاي در که بودند کسانی نخستین اقتصاددانان
 روشی ارائه جدید، کاالیی ارائه وي دیدگاه از .است نوآوري کارآفرین نقش :میگوید و میداند اقتصادي توسعه در اصلی محرکه نیروي
 کارآفرینان فعالیتهاي از ... و صنعت در جدید تشکیالت هرگونه ایجاد و جدید منابع یافتن تازه، بازاري تولید، گشایش فرآیند در جدید
 و سازگاري ایجاد یعنی کارآفرینی میکند؛ تشریح گونه این را کارآفرینی میباشد نیویورك دانشگاه اقتصاد استادان از که نیز کرزنر .است

 گردشگري بازار است، یافته فراگیر رواج اخیر دهه چند طول در و که اخیرا بازارها این از یکی .بازارها عملیات در بیشتر متقابل هماهنگی
 کسب جهت جوامع این بیرون در هم و روستایی جوامع درون در هم فراوانی محیطی منابع و فرصتها . می باشد روستایی جوامع در

  ).1 شماره شکل(دارد، وجود و روستاها در .بیشتر کآرافرینی
  

  
  [2 ]روستایی کارآفرینی در موثر محیطی منابع و فرصتها :1 شکل

  
 روستایی مناطق زیباي طبیعت .دارد روستایی مناطق در فوقالعادهاي رشد زمینه که میشود محسوب فرهنگی صنایع از گردشگري صنعت
 هزینه با که صنعت این توسعه .میشود محسوب خارجی و داخلی گردشگران عالقه مورد زمینه روستانشینان، سنتی جاذبههاي با همراه
  .شد خواهد روستایی مناطق در فراوانی کارآفرینی و کوچک کارهاي و کسب توسعه باعث خود حاشیه در نیست، همراه توجهی قابل

 کارآفرینی )1994 پترین(  .نمود تصور روستا فضاي در آنرا باید اینکه جز ندارد شهر در کارآفرینی با تفاوتی اساساّ روستایی کارآفرینی
  ).2شماره شکل،(میکند تعریف ذیل گذاره سه مجموع را روستایی

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کارآفرینی در موثر مولفه هاي :2 شکل
  

 کارآفرینی

نیرویی کھ سایر منابع را بھ یک 
 تقاضای بی پاسخ بیسج می کند

فرایند خلق ارزش 
 امتزاجبھ وسیلھ 

مجموعھ واحدی از 
منابع در راستای 

بھره گیری از یک 
 فرصت

توانایی ایجاد و 
خلق چیزی از 

 ھیچ
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 و مینمایند بازي روستایی جامعه در قابلتوجهی نقش فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی، نامناسب موقعیت وجود با ما کشور در روستایی زنان
 جمعیت از نیمی حدود اینکه با و است باالیی سطح در خدماتی و تولیدي اقتصادي، فعالیتهاي از بسیاري در آنها مشارکت و نقش میزان
 به رو همچنان تحصیلکرده جامعه در آنان نسبت و داده اختصاص خود به زنان را اقتصادي فعال جمعیت از توجهی قابل بخش و کشور
 غیر همنوعان از اسفبارتر مراتب به وضعیتی روستایی زنان .اند نیاورده دست به ملی اقتصاد در اي شایسته سهم هنوز اما است، تزاید

 رفع و روستایی توسعه به را خاصی توجه دنیا کشورهاي تمامی گذاران سیاست و اندیشمندان دلیل همین به و دارند خود روستایی
 به را هایی موفقیت اند توانسته خود کارآفرینی مسیر در کارآفرین زنان حال، این با .[ 11 ] اند نموده معطوف آنها معضالت و مشکالت

  .[4 ]گذارد جاي بر کشور سیاسی و اجتماعی اقتصادي، هاي عرصه در شگرفی تأثیر تواند می که آورند دست
 زنان .میباشد روستایی مناطق در توریسم صنعت و گردشگري به توجه روستایی، زنان کارآفرینی ارتقاء براي مطلوب زمینه هاي از

 زمینههاي در اشتغال به میتوانند خویش درون قوي استعدادهاي از کامل آگاهی با و ریسک کمترین هزینه کمترین صرف با روستایی
 هاي هتل بزرگترین از برخی حتی و کنند می ایفا گردشگري صنعت توسعه در مهم و کلیدي نقش زنان .یابند دست گردشگري و محلی
 توسعه در زنان نقش .است مشهود شمالی شهرهاي در ما، کشور در اثرگذاري این بارز نمونه .شود می اداره زنان مدیریت با جهان

 بافی، گلیم چون دستی کارهاي به زنان کشور، روستایی نواحی اکثر در این، بر عالوه .است توجه قابل توریسم صنعت اقتصادي
 می ارمغان به میزبان جامعه براي توجه قابل درآمدي آنها فروش که پردازند می منطقه هر بومی دستی صنایع یا سوزندوزي حصیربافی،

 بخش در اشتغال .باشد داشته خاص جوامع در زنان از گروههایی حتی یا افراد براي را منافعی میتواند گردشگري، بخش در شتغال  .آورد
 شدن فراهم مستلزم کار این .دهد تغییر را جوامع درون جنسیتی روابط تواند می و آورد می پدید نیز را متفاوتی فرصتهاي گردشگري،
  .  [5]است نشده فراهم فرصتها این برابرسازي در الزم . زمینه هاي هنوز که حالی در است، الزم زمینههاي
 را مهمی کوچکنقش کارهاي و کسب و کارآفرینی طریق از روستایی زنان توانمندسازي در گزیدار یک عنوان به است قادر گردشگري

 ایفاي خصوص در را گردشگري جهانی سازمان عملی، برنامهاي ارئه با 2008 مارس  در گردشگري بینالمللی دفتر رو این از و کند ایفا
 نقش به توجه و زنان هویت تقویت و فقر کاهش بر آن اساس که برنامهاي .نمود وانمود زنان اقتصادي توانمندسازي در راهبردي نقشی

  .[10 ] بگیرد قرار توجه مورد کار محل است شده گردشگریگذاشته با مرتبط فعالیتهاي در آنها
 این در .است شده مطرح جوامع این براي کارآفرینی طریق از روستایی زندگی بهبود و توسعه براي زیادي هاي رهیافت و رویکردها 

 همه توسعه رویکرد :از اند عبارت رویکردها این که [6 ] شود می تأکید روستایی افراد فقیرترین به توسعه منافع تسري بر رویکردها،
 به توجه بود، مانده مغفول توجهی قابل حد تا رویکردها این همه در که آنچه .گردشگري پایدار توسعه نهایت در و یکپارچه توسعه جانبه،

 روستایی، جامعه از هایی گروه و اقشار بنابراین، .روستاییبود هاي محیط در زنان وضعیت و جایگاه ویژه به روستایی، درون هاي وضعیت
 می تشدید را ها نارسایی گونه این که آنچه .ماندند خارج   رویکردها این با مرتبط هاي برنامه شمول دایره از زنان روستایی، ویژه به

 را زنان بین کارآفرینی موانع کلی طور به .بود روستایی جوامع در ساالرانه مرد نگاه و اجتماعی کنترل سنتی، آداب تنگ هاي عرصه کرد،
  ) .3شماره شکل( داد نشان زیر شکل قالب در توان می
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  زنان بین کارآفرینی توسعه موانع :3 شکل

  
  :روش تحقیق  

 و اي کتابخانه اسناد طریق از آن توصیفی اطالعات .است توصیفی و پیمایشی آن روش و کاربردي هدف نظر از حاضر، پژوهش
نرم افزار  با سپس و گردیده گردآوري پرسشنامه از استفاده با آن پیمایشی اطالعات حال، عین در و است آمده بدست اینترنتی جستجوي

spss اطالعات آوري جمع .است بوده کیفی و کمی روش از تلفیقی مطالعه یک حاضر مطالعه گفت توان می واقع در .است شده آزمون 
 اي نامه پرسش کمی بخش در اطالعات آوري جمع براي و موجود، اسناد مطالعه و ساختاریافته نیمه مصاحبه طریق از کیفی بخش در

 این در مطالعه مورد آماري جامعهگرفت.  قرار استفاده مورد کرونباخ، آلفاي طریق از آن پایایی و روایی تأیید از پس و است شده طراحی
 پرسش و انتخاب روستا این اززنان نفر 75 تعداد کوکران فرمول از استفاده با که باشند می سرعین  روستاییمناطق  ساکنان پژوهش

  .است شده توزیع آنها بین نامه
  

  :معرفی محدوده مورد مطالعه
قرار در دامنه سبالن که امتداد شیب ها عمدتاً در جهت شمال غربی به طرف جنوب شرقی و سرعین در  منطقه نیمه کوهستانی  منطقه
کیلومتري تبریز و  210کیلومتري نیر ،  25کیلومتري غرب شهر اردبیل،  28مترمربع در  1280000شهر سرعین با مساحتی بیش از دارد. 
کیلومتر فاصله دارد.منطقه سرعین از  103در استان گیالن می باشد  کیلومتري تهران و از دریاي خزر که معتدل ترین محل گردشگري 623

 غرب با شهرستان نیر ، از جنوب به بستر رودخانه بالغ لو ، از شرق به اردبیل و از شمال به ارتفاعات و قله کوه سبالن محدود است ،قسمت
ن به وجود آمده قرار گرفته است.این شیب ها در بخش غربی عمده شهر در دره اي کاسه مانند که از شیب مالیم دامنه هاي ارتفاعات سبال

مالیم تر و در بخش شرقی همانند دره اي در جهت جنوب شرقی باز می گردد و از نظر زمین شناسی منطقه اي که شهر سرعین در آن 
اهاي آن به لحاظ موقعیت جغرافیایی و متر می باشد.سرعین و روست 60استقرار یافته است اختالف باالترین نقطه آن با پائین ترین نقطه 

متر، قره برون  3120متر ، آیقار با ارتفاع  3801طبیعی خود از شمال و شمال غرب به کوه ها و ارتفاعات سبالن از جمله بابا مقصود با ارتفاع 
متر ارتفاع منتهی می  4811رتفاع متر و همچنین سایر قله هاي معروف نظیر قله سلطان سبالن با ا 3780متر ارتفاع ، تلکه داغی  3500
  شود.
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  موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان اردبیل و کشور

  ترسیم : نگارنده
 ).1شماره جدول( است بوده نفر 17318 برابر ، 1385 سال در شهرستان جمعیت این

  
  1385 سال  شهرستان سرعین جمعیتی ویژگیهاي :1 جدول

  زنان  مرد  روستایی  شهري  جمعیت  شهرستان 
  8246  9072  12719  4599  17318  سرعین

  
  :یافته تحقیق

 طبق .است گرفته انجام زیارت روستاي در که است روستایی زنان کارآفرینی توسعه در گردشگري نقش مطالعه حاصل پژوهش این
 ایجاد و اقتصادي  عرصه هاي در زنان حضور و مشارکت براي مساعدي بسیار هاي زمینه روستا، این در گرفته انجام میدانی مطالعات

 کارهاي و کسب و کارآفرینی عرصه در که میدهد نشان مطالعات .است شده فراهم روستا این در کوچک هرچند کارهایی و کسب
 سال، 3/38 پاسخگویان سنی میانگین. است بوده مردان حضور از بیشر زنان حضور آن، پایین ریسک و کم سرمایه علت به کوچک،
 است بوده سال 9/18 روستا در اقامت مدت میانگین و کار و کسب در قبلی سابقه بدون % 70 راهنمایی، سوم تحصیالت سطح متوسط

 14 از کمتر و خود خانواده اعضاي جزئی شراکت درصد با  21 شریک، یا همکار بدون خود کار در آنها از درصد 65 از تقریباً بیش و
  .بوده اند خانواده اعضاي دیگر و همسر کامل وشراکت همکاري با درصد

  
  نوع فعالیت

 بین در غالب فعالیت که است آن بیانگر جدول در مندرج اطالعات .میدهد نشان را روستایی زنان بین در غالب فعالیتهاي (2 ) جدول
 پاسخگویان درصددرصد  5/86 که داشت اذغان میتوان زمینه همین در .است به گردشگران فروشی خرده خدمات ارائه این مناطق زنان
 خردهفروشی خدمات و کاال نوع این واقع در .میدانند گردشگران به فروشی خرده خدمات عرضه طریق از را خود درآمد کسب اصلی منبع

 روستایی مردم براي همواره دارد را بازدیدکنندگان نیازهاي فوري تأمین قابلیت اینکه علت به میشود عرضه بقالی مغازههاي طریق از که
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 از روستا از بیرون افراد بازدید افزایش با همراه تا شده باعث یز آنها مناسب قیمت ، کاال این به فوري نیاز بر عالوه .است داشته جذابیت
  .یابد افزایش سرعت به نیز بقالی مغازهها و دکهها تعداد ناحیه،

درصد به  5/67که  میباشد زیارت روستاي زنان توسط نان پخت و فروش به مربوط دوم اولویت خردهفروشی، خدمات ارئه از پس
 بازدیدکنندگان توجه دالیل جمله از کاالها این جذابیت و کاال این کامل بودن محلی ارزان، قیمت .میباشد بازدیدکنندگان و گردشگران

 روستاي زنان بین در اشتغال سوم رتبه .دارند اشتغال کار این به مطالعه مورد نمونه در روستا این زنان از نفر 46 که گونهاي به .است
 این به مربوط آمده بدستدرصد فراوانی  3/64 که گونهاي به میباشد روستا این در شده تولید دستی صنایع فروش به مربوط زیارت
  ).2شماره جدول(میباشد دستی صنایع فروش به مربوط زیارت روستاي در مطالعه مورد زنان نفز 44 اشتغال .میباشد گزینه

  
  روستایی زنان گردشگري کار و کسب غالب فعالیتهاي :2 جدول

  رتبه  درصد  فراوانی  مولفه ها
  6  4/31  23  فروش تولیدات کشاورزي

  4  4/41  28  فروش تولیدات دامی
  2  7/65  36  پخت نان محلی

  1  1/67  47  خرده فروشی
  3  9/62  33  فروش صنایع دستی

  7  9/12  9  هتلداري
  5  9/32  23  محل اقامت مسافرانتامین 

  
  انگیزه هاي کارآفرینی و مشارکت زنان 

 تنوعبخشی و مدنی مشارکت استقاللطلبانه، انگیزههاي دسته سه تأثیر تحت میتوان را روستایی کارآفرینی در زنان مشارکت انگیزه
 از و شده استخراج دسته سه این مصداقهاي مطالعه، مورد منطقه اجتماعی و فرهنگی شرایط به توجه با و الگو این اساس بر .کرد تقسیم

 اولویت 3 شماره جدول زمینه همین در نمایند، بیان روستایی کارهاي و کسب در شرکت را از خود انگیزه شده خواسته پاسخگویان
   :میدهد نشان پاسخگویان نظر از را کار و کسب شروع انگیزههاي و دالئل

  
  سرعین روستاي زنان کارآفرنی هاي انگیزه و دالیل :3 جدول

  رتبه  ضریب تغییرات  میانگین  مولفه ها
  1  335/0  68/3  کسب درآمد براي خانوار

  3  363/0  61/3  تامین استقالل مالی شخصی
  2  352/0  38/3  یافتن شغل براي خود

  10  532/0  92/2  ایجاد سرگرمی
  7  386/0  73/2  عالقه شخصی

  4  333/0  54/3  پس انداز دوران بازنشستگی
  8  523/0  88/2  آشنایی با گردشگران

  9  530/0  19/3  استفاده از منابع در دسترس
  11  669/0  23/2  کمک به توسعه روستا

  6  477/0  81/2  نا مطمئن بودن درآمد کشاورزي
  5  368/0  05/3  استفاده از تسهیالت بانکی
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 کوچک وکارهاي کسب ایجاد و کارآفرینی براي روستایی زنان اقتصادي باالي انگیزه دهنده نشان (3 ) شماره جدول در مندرج اطالعات
 یافتن خانوار، براي درآمد کسب :مانند ) دارد حکایت روستایی زنان اقتصادي دیدگاه از  ها انگیزه مهمترین که اي گونه به است روستایی

 روستایی زنان سطح در تري پایین اولویت از فرهنگی – اجتماعی هاي انگیزه .(شخصی مالی استقالل تأمین و خود براي شغل
   ).روستا توسعه به وکمک سرگرمی ایجاد :مانند ( برخوردارند

  
  نتیجه گیري

 اقتصادي هر در دلیل همین به نبردهاتد بهره کارآفرینی براي پتانسیلها از بسیاري از تاکنون مناسب شرایط نبودن فراهم سبب به زنان
 و کارآفرینی بحث در مهم زمینه هاي از یکی راستا، همین در هستیم زنان کارآفرینی نرخ سریع رشد شاهد میشود فراهم شرایط این که

 زنان استعدادهاي و تواناییها از بهینه و مناسب بهرهگیري گردشکري، پتانسیلهاي داراي روستاهاي خصوص به و روستایی جوامع توسعه
 ضروري امري آنان براي اشتغال ایجاد و روستایی زنان خاص موقعیت به اهمیت موضوع، این به توجه با میباشد جوامع این در روستایی

   .دارند تولید و روستائی اقتصاد در سزایی به نقش زنان که چرا است اجتناب از دور و
 هدف، به این نیل جهت که میباشد زیارت روستاي زنان کارآفرینی توسعهدر  گردشگري نقش ارزیابی و بررسی حاضر پژوهش از هدف
 این در میدانی مطالعات از آمده بدست اي یافته طبق .گرفتهاند قرار پرسش و مصاحبه مورد و انتخاب روستا این زنان از نفر 70

 اذغان توان می / زمینه همین در .است گردشگران به فروشی خرده خدمات ارائه زیارت روستاي زنان بین در غالب فعالیت پژوهش،
 از پس .دانند می گردشگران به فروشی خرده خدمات عرضه طریق از را خود درآمد کسب اصلی منبع پاسخگویاندرصد  3/84 که داشت

 و گردشگران بهدرصد  5/67باشد که  می زیارت روستاي زنان توسط نان پخت و فروش به مربوط دوم اولویت خردهفروشی، خدمات ارئه
 واقع در .باشد می روستا این در آنها کارآفرنیر د شرکت براي زنان اقتصادي انگیزه از حاکی ها یافته همچنین.  می باشد بازدیدکنندگان

  برخوردارند. روستایی زنان سطح در تري پایین اولویت از فرهنگی – اجتماعی هاي انگیزه
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