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 :دهیچک

یی روستاجوامع   یاقتصاد -یاجتماع در توسعه ینقش مهم  یروستای یگردشگرتحقیقات نشان داده است که 

ی اجتماعی زنان روستای و بهبود شرایط جدید یشغل یهاخلق فرصت ی،در استقالل اقتصاد تواندیم ایفا نموده و

های بومگردی در توانمندسازی  بررسی تاثیر گردشگری واقامتگاه هدف از انجام این پژوهش،   موثر باشد.

اقتصادی و اجتماعی زنان روستایی است.  این تحقیق از نوع مروری است و به شیوه کتابخانه ایی و اسنادی و  

پژوهش مرتبط  34است.  این تحقیق عالوه برمنابع نظری متعدد، از  با استفاده از تحقیقات ثانویه انجام گرفته

با موضوع در سطح بین لمللی و ملی استفاده و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.  نتایج پژوهش ها حاکی 

یت لاز وجود رابطه معنادار بین توسعه گردشگری با توانمند سازی اقتصادی و اجتماعی است. مهمترین انگیزه فعا

خود و خانوار و  مشارکت در فعالیت   ارتقاء سطح زندگی  زنان  روستایی درین حوزه،کسب درامد، استقالل مالی،

   های اجتماعی است.

زنان  ی اقتصادی  و اجتماعی،توانمند ساز ،یبوم گرد یاقامتگاه ها ،ییروستا یه ها: گردشگرژوا دیلک

   ییروستا

 مقدمه

 ادياز اميد بخش ترين فعاليت هايي است كه از آن به عنوان گذرگاه توسعه  يكي يگردشگر هتحقيقات حاكي از آن است ك

به سرعت در حال  ايدر دن صنعت ناي. شده استكشورها محسوب  يبراي رشد اقتصاد يدياغلب به عنوان كلو شوديم

 ،يكاريمانند ب يبود بخشند و مشكالتخود را به ياقتصاد طياند شراراه توانسته نياز كشورها از ا يارياست وبس شرفتيپ

 ،يكمک به صلح جهان ،اييتعادل منطقه نهيزم نيهمچن ند،يرا حل نما يبودن سطح درآمد سرانه و كمبود درآمد ارز نييپا

 ييروستا يوحش، توسعه نواح اتيح هايستگاهيو ز طيمحي كمک به بهساز ،يفرهنگ راثيدر م يگذار هيكمک به سرما

رو، اكثر كشورها  نازاي[. 92ص1]نديو مانند آن را فراهم نما تيجمع ياز برون كوچ يريوجلوگ يگردشگر يجاذبه ها يدارا

 شيخو يها رساختيتوسعه ز يحاصله از آن را برا يهستند تا درآمدها ددر كشور خو يصنعت گردشگر شبرديدرصدد پ

ه ب شيگرا رندهيدشگري مطبوع مطرح، در برگاز گونه هاي گر يكيو به عنوان   ييروستا يگردشگر. [44ص2[بكار برند
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 هايينگران ،يخيو تار يفرهنگ ،يعيطب راثيعالقمندي به م ،ينيچون  توسعه شهر نش يبه سبب عوامل و است هاشهير

زير و توسعه  يمحل نيبراي ساكن شغلي هايفرصت جاديبا اكه  [1ص3است] افتهيتوسعه  راخي هايدرسال ، ستيز طيمح

 ۀتوسع ديجالب توجه و جد داتياز تمه يك. ي[2ص4]سازدميرا فراهم  ييروستا كپارچهيو  داريكان توسعه پاام ،هاساخت

، كندمي فايا ييروستا  زناني درتوانمندساز مهمي كه نقش [2ص5است] يبوم گرد ياقامتگاه ها جادي، اييروستا يگردشگر

 تيانگاشته شود، اما درواقع فعال يرسم ريغ يتيفعال دياكمرنگ و ش يگاه يحت ايمبهم و  ضوعمو نياگرچه ممكن است ا

نواع ا ، مانند استپذيرفته ها، به طور  غيرمستقيم از گردشگري تاثير  تيبخشي از اين فعال .آنان  درخور توجه است يها

 غلي براي هاي  ش فرصتيي،  رايپذ ي وسترش خدمات اقامتگاهو به طور مستقيم با گ [2ص6] ييدستي زنان روستا عيصنا

  [.219-217ص7بپردازند] ها نيزتيفعال گونه نيخود، به ا يروزمره خانگ هاييدركنار كارها تواننديمكه  شوديزنان ايجاد م

كه  ه استقرار گرفت  ديمورد تاك يبه حد  ييزنان روستا يدر توانمند ساز ينقش  گردشگر تدر دهه هاي اخيراهمي

 2007يرا موضوع سال روز گردشگر« زنان يبه رو يگردشگر ةگشود يدرها»وان عن  (WTO)«گردشگر يسازمان جهان»

در  ينقش راهبرد يفايا بهرا  يسازمان گردشگر ،يابرنامه هيبا ارا 2008در سال  زيني گردشگر يالملل نيدفتر ب يد. برگز

 يها تيفعال، به زنان تيهو تيبركاهش فقر وتقو عالوه  برنامه نيا زنان موظف كرد. يواجتماع ياقتصاد يتوانمند ساز

 ياخالق يدر چهارچوب قانون جهان  يگردشگر ياز سه تعهد سازمان جهان يكيكه داشته  ديتاكزنان  نيز   يگردشگر

 حفاظت به مستمندان، يگردشگر يشامل: سود رسانكه  دارداز اهداف توسعه هزاره سازمان ملل قرار  تيودر حما يگردشگر

 باعث  ييروستا يگردشگرآيا   ،دهه کگذشت بيش از ي بعد از  اكنون  [.97ص 8زنان ] يازو توانمند س ستيز طيمح

؟  است «زنان گشوده يرا  به رو شيدرها يگردشگر»واقعا  اي؟آشده است ييزنان روستا ياجتماع ياقتصاد يتوانمند ساز

 .پاسخ داده شود اسنادي به آن و يبا  روش كتابخانه ا سعي شده  مقاله نيدر ا

 یگردشگرمفهوم 

عمل  )چرخش(، يحركت دوران يو به معان« تور»از ريشه و  واژه اي است فرانسوي (Tourism) سميتورگردشگري يا  

پل روبر، گردشگري عمل مسافرت كردن و  دهيو گردش نمودن آمده است. به عق ركردنيس رامون،يكردن پ يط مودن،يپ

 يككوچ ييكار با جابجا نيا اگر يبه منظور لذت بردن است، حت يزندگو متعارف  يشگياز مكان هم ريغ ييرفتن به جا

 «گردشگري يسازمان جهان» فيتعر . [2ص9باشد ] يياز تفنن و لذت جو ريغ ييجابجا نياز ا يهدف اصل نكهيا ايهمراه باشد، 

كه  يخود براي مدت عادي طياز مح ريغ يفرد در سفر و در مكان  کيكه  يياز گردشگري عبارت است از مجموعه كارها

با اقوام  دارياستراحت، ورزش، د ح،ي، تفر يدهد و هدف آن سرگرمي، انجام مستيسال ن کياز  شتريساعت و ب 24كمتر از 

 تيو فعال يهاي مذهب تيفعال ق،يكنفرانس، درمان، مطالعه، تحق ايناريشركت در سم ت،يكار، مامور و، كسب  انيو آشنا

 [10[تاس ليقب نياز ا ييها

 ییروستا یگردشگر

وجه مشخصه  يدارد ول ونديگردشگري پ گرياز الگوهاي د ارييگردشگري است كه با بسمهم از انواع  يكروستايي ي گردشگري

 تياز جمله فعال ،اردوجود د ينواحاين هاي گردشگري در  تياز  فعال اديياست. نمونه هاي ز ييروستا يآن، استقرار در نواح

اي ه شگاهي، گردشگري كشاورزي، نمايبر جامعه بوم ي، جاذبه هاي مبتنراثيم عيجشنواره ها، وقا عت،يبر طب يهاي مبتن

، 2006سال  ييگردشگري روستا يجهان دركنفرانس .[27-26ص11و ... ] يتئاتر اجتماع محل ،يدست عيهنري و صنا

داند كه يم ييروستا يدر نواح يهو خدمات رفا التيشامل انواع گردشگري با برخورداري از تسه را روستايي گردشگري

   [.5ص12]آورديفراهم م ييروستا يرا همراه با شركت در زندگ عتيهاي طبو جاذبه يعيامكان بهره مندي از منابع طب

 یبومگرد یهااقامتگاه
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 يهاهاقامتگا يالملل نيب ناريسم نينخست در است كه يكوچک گردشگر ياز كسب وكارها يكي يبوم گرد يهااقامتگاه

 نياول ويژگي هاي  آن در .گرديدمطرح شد،  برگزار كايآمر نيرجيو ريماهو جزا جيدر خلكه  1994سال  در  يبوم گرد

 :شد فيتعر به شرح زير 1995سال در  كايكاستار يالملل نيكنفرانس ب در يبوم گرد يهااقامتگاه ملدستورالع

اثر ممكن را هنگام ساخت و ساز بر  نيكمتر .2   وارد نسازند يو فرهنگ يعياطراف اعم از طب ستيز طيبه مح يبي. آس1

آن منطقه باشند و با توجه به شكل،  يفرهنگ وي كيزيمناسب و هماهنگ با بافت ف .3 . اطرافش بگذارند يعيطب طيمح يرو

هش مصرف آن و كا يبه دست آوردن آب مصرف يبرا داريپا يهااز روش .4. ساخته شده باشند يمحل يظاهر، رنگ و معمار

 .استفاده كنند

 .بهره مند باشند يدارياصول پا تيبا رعا نيگزيجا ياز منابع انرژ .6 .كارآمد دفع زباله و فاضالب داشته باشند ستميس .5 

 يو فرهنگ يعيطب يفرهنگ يهاطيدرباره  مح يآموزش يهابرنامه .8. تالش كنند يمحل يهابا انجمن يهمكار يدر راستا .7 

 [13[نندمنطقه كمک ك داريبه توسعه پا ،يقاتيتحق يهابا شركت در برنامهد. دهن بيكارمندان و گردشگران ترت يامنطقه بر

 زنان  یساز توانمند

از اعتماد به نفس  يكردار وگفتارشان حاك، برخوردار شوند ييمعناست كه از عزت نفس باال نيبه اتوانمند سازي زنان  

به  ليخود به منظور ن يهاييها را داشته باشند وبتوانند از توانا يوسخت هايبا دشوار ييرو ايخاطر باشد و قدرت رو نانيواطم

 يريذپ تيمسئول يارتقا ش،يخو يو درماندگ يغلبه بر احساس ناتوان .  توانمند سازي يعني وندمند شه بهر شياهداف خو

و  مشاركت  شيزاو اف در كسب وكارها تيخالق هاي الزم جهت  تحقق اهداف، كسب مهارت افزايش آگاهي و ،ييو پاسخگو

 .[288ص14] ياجتماعرفاه 

 روستایی  زنان یوتوانمند یبومگرد یها واقامتگاه یگردشگر

 ميزبان خانواده يمشاركت اعضا ،مهم آن ل واص يكي از فعاليت گردشگري، ايجاد اقامتگاه هاي بومگردي است و يكي از 

ي عيكر طبو ب ييدر مناطق روستا نياز زنان كارآفر يارياقامتگاهها كه توسط بس نياارند. است و زنان روستايي سهم بااليي د

  يعيطب يهااز جاذبه داريپا يسو  امكان حفاظت منابع و  بهره بردار کيتواند از  يم،  شود ياداره م  يخيتار يهابافت با

 به شهرهااز مهاجرت  ،يافراد جامعه محل ريزنان وسا يرابو اشتغال  درآمد  جاديبا ا گريد يو از سو سازدرا فراهم روستا 

زنان  يدر توانمند سازاز يكسو  ،است هيرابطه دوسو کيوزنان  يصنعت گردشگر نيب بنابراين  .[2ص15]نمايد يريجلوگ

-مي مفراه ييزنان روستا  يبراي را رشد اقتصاد نهيزم ،ديجد يشغل يهابا خلق فرصتتاثير گذار است، يعني  ييروستا

 در صنايع زنان فعاليت ،  ياثرگذار ني. نمونه بارز او از سوي ديگر  باعث توسعه گردشگري مي شوند[ 101ص16]سازد

 و باعث توسعه گردشگري هم مي شود  آورد يبه ارمغان م زبانيجامعه م يبرا را  كه درآمد محلي  و بومي است   يدست

به  يسانر خدماتو يتيريمد يها نهيزنان در زم يرا برا يياشتغال نسبتاً باال هنيزم  يبومگرد ياقامتگاه ها بنابراين  .[17]

ه كو..  فراهم نموده  يومحل يع دستيو صنا ييفروش محصوالت غذا ،ييرايپخت و پز، پذ ،يتورگرد انيگردشگران،  راهنما

همين داليل  است كه شاهد رشد   به.  [18درجامعه فراهم نموده است]را حضور آنها افزايش مشاركت و ،كسب درامد سبب

 ها ينيب شيتر از پ عيسري  در چند سال اخير  در نواحي روستايي كشور هستيم  كه خيلي بومگرد يهااقامتگاهقابل توجه 

بر تعداد آنها دو برااخير   كساليدرمدت  نمونه در نواحي روستايي  استان خراسان رضوي  به طور ، افتهي شيافزا تعداد آنها

نفراشتغال دائم  149و توانسته براي  [19است] افتهي شيفزاا  1397اقامتگاه  در  35به  96اقامتگاه در آبان  18و از  شده 

 . [20]كند  فراهم   دائم ريغ اشتغاالت زين ياديتعداد  ز ومرد(  88زن و 61) 

 روش   و یافته های تحقیق : 

روش كتابخانه اي و اسنادي تهيه شده است. يعني با مطالعه كتب و مقاالت اين مقاله از نوع مروري  و فراتحليلي است كه به  

مورد خارجي(   18مورد داخلي و 16مقاله  پژوهشي )  34و سايت هاي مرتبط با موضوع،  عالوه بر مطالب نظري،  نتايج  
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عه اش به اين نتيجه رسيد كه  ( در مطال 2005)زيپنكي لورد به شرح  جداول زير مورد  بررسي  و تحليل قرار گرفته است .

 و  مشاركت نهيشده و زم يتيجنسو ناتوايي هاي  كسب درامد، موجب فائق آمدن زنان بر موانع  با فعاليت هاي گردشگري 

و  يكسب و كار گردشگردر تحقيقش  ( 2006آشلي ) .[21]ساخته استدرجامعه  فراهم را  آنها بيشتر  حضور موجب 

 تيدر تقو يقيعم راتيتواند تأثيم ييروستا يو گسترش گردشگر هكه توسعنشان داد  قياز طر ريثتا شي: افزاياقتصاد محل

 يرجاب ييزنان روستا نيرا در ب يريپذ تيو مسئول يتعامل اجتماع تيتقو ،يشناخت يها تيظرف ياعتماد به نفس، ارتقا

 [. 22بگذارد]

 رسيده به اين نتيجه«  در توانمند سازي زنان جامعه محليبررسي نقش پروژه هاي گردشگري » ( در مقاله  2006)27پلنو

مي نقش مه طبيعي، اكولوژها هاي ظرفيت از حفاظت نسبت به  دولتي و مسئوالن  محلي جوامع آگاهي افزايش با كه است

ردشگران گ  ساندنر آسيب مي تواند مانع از  اقامتگاهي خدمات طبيعي، ارائۀ توسعه گردشگري به مناطق با كنند، زيرا ايفا مي

نشان مي دهد بين توسعه گردشگري ي روستا يگردشگر( در مطالعاتش در مورد2008)يچاردر .[23]محيط زيست شود به

 روستايي و افزايش ارتقاي كيفيت زندگي، انسجام اجتماعي و مشاركت اجتماعي زنان روستايي رابطه معنا داري وجود دارد]

منجر  ييزنان روستا يو اشتغال به توانمندساز ينيكه كارآفر رسيد جهينت ي خود به اينها ( در پژوهش2010)ابامايسات .[24

هوكرت  [.24]شوديمنجربه توسعه خانواده و جامعه م ييزنان روستا ياقتصاد يدر توانمند ساز ينيكارآفر ياي. و مزاشوديم

كه  يافت دست جينتابه اين «  ييروستا يردشگرتوسعه گ يفرهنگ ياجتماع يداريپا ليتحل» (در مقاله ايي با عنوان 2009)

( در مطالعاتش به اين 2009) 28اوكچي و گامد  .[25] است دهيوجوانان انجام زناني  اجتماعي به توانمند ساز يگردشگر

ن زنا يتوانمند سازيي ودر اقتصاد و توسعه جوامع روستا ينقش مهم توانديم يسعه گردشگرتو مطلب رسيده اند كه 

دست  جهينت نيا در تحقيقات خويش به ( 2013وهمكاران) يهانت .[26]باشد داشته يو اجتماع يدر ابعاد اقتصاد ييروستا

ه كاركرد ك يا به گونه، داشته ييزنان روستا يو اقتصاد ياجتماعهاي  بر جنبه يشتريب ريخرد تأث يكه برنامه ها افتندي

به  (2014و همكاران ) 29كريشنا .[27شود]يم آنها سازيتوانمندزنان؛ سبب  يكوچک با استقالل اقتصاد يكارهاكسب و

نقش مثبت در  ةدهند پرداختند كه نشان «نقش مشاغل خدماتي بخش گردشگري درتوانمندسازي زنان»بررسي 

 [. 28توانمندسازي زنان بود]

ردهاي اين بررسي، نشان پرداخت دستآو« توانمندسازي زنان از طريق فرصت هاي شغلي در هند »( به بررسي 2014راج )

هاي خودياري، مردساالر هند، زنان هندي راه خود را براي رشد و توانمندسازي از طريق گروه يتوجود جمع ادهد كه بمي

ي بول .هاي دولت و نهادهاي مالي كوچک و يا از طريق بخش خصوصي پيداكرده اند][ها، كمکبانک سازمان هاي غير دولتي،

«  اي در ويرجينيگردشگر قياز طر يجامعه محل يتوانمند ساز يتوسعه واعتبار سنج يبررس »رمقاله (  د2014) 30ومک گهي

كه در سه منطقه روستايي در ويرجينيا بررسي شده ،  نتايج  آن نشان داد كه توسعه گردشگري مي تواند سبب ارتقاي 

زنان در جوامع در   يتوانمند ساز»با عنوان  يوهشژدر پ( 2014) فيوالشر يفيعف [29]توانمند سازي  جامعه محلي شود

زنان   براي را ياديز تخود فرصت اشتغاال عيبا روند رشد سر يكه گردشگرددنيرس جهينت نيبه ا «عمان يبخش گردشگر

مشاغل پاره وقت  جادياو   يمحل ييوراهنما ييمحصوالت غذا ديتول ،يدست عيدر صنا ينيكار آفر فراهم مي كند از جمله:

سب كرا  يديجد يها ييتوانا تواننديو م كندمي جاديرا ا يخوب طيآنها شرا يزنان در خانه برا يهاتيتوجه به مسول كه با

                                                      
27.Plno  
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كنند اشاره مي «گردشگري، اشتغال وتوانمندسازي زنان»در پژوهش خود با عنوان  (2015)31اونتياوروس و كاريلو .كنند][

اشته د اه و ميزان توانمندسازي در صورتي كه زنان رياست كسب وكار خود ركه گردشگري، زنان جامعه محلي را توانمند كرد

پژوهشي با عنوان در  (2015و همكاران) 32بهوسان [.30باشند، به مراتب بيشتر از زماني است كه براي ديگران كار كنند]

ق نمندسازي زنان از طريدر توانقش برجسته اي  گردشگري  اد كهنشان د« توانمندسازي زنان از طريق توسعه گردشگري»

 نقش» ( در مقاله 2015) 33ربكا، رز، بور [.31اقتصادي و اجتماعي زنان در جامعه بوده] يتايجاد اشتغال و بهبود وضع

نشان دادند كه پروژه هاي اكوتوريسم به فرايند اجتماعي «  كنيا كشور گردشگري پايدار توسعۀ بر گردي بوم هاي اقامتگاه

 (2016و نگوسونگ ) كيمبو .[32]ابط انساني زنان محلي و همچنين توانمند سازي آنها انجاميده استشدن زنان وبهبود رو

پرداختند. اين مقاله به چگونگي  «هاي كوچک گردشگريمديران شركت تجزيه و تحليل نقش زنان خود»در يک بررسي به 

د بر ابعاهمچنين  .توجه شد ردشگريهاي گركتادغام تحوالت اجتماعي و كسب وكار وشيوه هاي اقتصادي مديران زن در ش

و  34وايسك .][بررسي گرديدتوانمندسازي زنان در بخش گردشگري موانع موثر بر  تاكيد  و  روانشناختي، فني وآموزشي

ه اين ب« بررسي تبعيض هاي جنسيتي و توانمندسازي ساكنان از طريق گردشگري »با عنوانمقاله اي ( در 2016همكاران)

 تيدر جوامع سن گيرد وكه توانمندسازي زنان در كشورهاي سنتي و پيشرفته با روندي متفاوت انجام مي دنديسنتيجه ر

توسعه » ( در مقاله 1385ي)خان .هاي مرتبط به توانمندسازي بيشتر زنان پرداخت][آموزشو توان با دادن تسهيالتمي

در فروش   به خصوص كشور  سميدر صنعت تور وستايي ر زنان توانمند به نقش«  اشتغال زنان يوچالش ها ييروستا

 1387توكلي ) .[20]پرداخته است استان مازندران  يروستاها و شهرها گريو د جيالو ان،يرو يمحل يبازارها محصوالت در

 و  ي، مواد خوراكيدست پرداخته كه با تهيه و فروش صنايع انهياب يروستا( در تحقيقش  به فعاليت هاي اقتصادي زنان 

( در مقاله 1387ي) ميورح يمقصود .[17] كننديكسب درآمد م  ،به گردشگران فروش آنها  و  يمحل يلباس هاوپوشيدن 

 ييباال يها ياز اگاه  عنوان كردند كه  زنان روستايي« نيچهارروستا درمنطقه اوان از استان قزو ي مشاركتيابارزي روش» 

ا بو  مطلع شد آنها  يبوم  يها ياز مهارتها و اگاه يلگريتسه يهاروش با توان يم كه برخوردارند ياطالعات محل نهيدر زم

راد و  يفرج .[33]، جهت رفع آنها تالش نمود( ديو تول يابي) بازاريدشگرگر نهيدر زمچالش هاي آنها    ييشناسا

د )با تاكيي جامعه محل يزندگ سطح ءبرارتقا يبومگرد يهااقامتگاه ريتاث يبررس»با عنوان  يدر پژوهش (1390)ياحسان

هاي بومي در مناطق روستايي باعث ارتقاء و وجود اقامتگاه رسيدند كه  جينتا به اين  گرمه و شيب دراز( يبرروستا

و غير مستقيم  صورت مستقيم از زنان به  عده اي  به طوري كه براي شده منجر   محلي معهبهبودكيفيت زندگي جا

نقش گردشگري در توانمند سازي زنان  در روستاي » مقاله ( در 1391)ييخواجه شاهكو .[34ت]اس ايجاد شده تي اشتغاال

باعث  اول ۀدر درج يگردشگره رسيدكه جينتبه اين  انجام گرفته يليتحل يفيروش توص زيارت استان گلستان(كه با

زنان روستا شده  ياجتماع يسازتوانمندباعث و در آخر  يفرهنگ يسازتوانمند دوم ۀدرج و در ياقتصاد يتوانمندساز

ان زن ينيكارآفر ۀدر توسع ينقش گردشگر »بر يقيتطب يفي(، به روش توص1391قشالق و همكاران ) يمنيا  [.35است]

يل  زيادي را از قب  ي شغليهافرصت يگردشگر نقنشان داد كه رو جي. نتاپرداختند «كندوان واسكو يدر روستاها ييروستا

گاه و اقامت تاقا اجارهيي ورايپذ ،هايغذاخور  ي،وخوراكيي دارو اهانيانواع گ خشكبار، ي،محلحصوالت ي و مدست عيصنافروش 

در  انييروستا ينقش گردشگر ليوتحل يابيارز»( در مقاله 1391وهمكاران)  ينجف. [36]براي  زنان روستايي ايجاد كرده  
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ان در مساعدي براي  حضور زن اريهاي بس نهيكه زم افتنديت دس جينتا نيبه ا «گرگان ارتيز يدر روستا ينيتوسعه كارآفر

حضور زنان  ،نييپا سکيكم و ر هيفراهم شده است كه به علت سرما يگردشگر قيكوچک از طر يهاكسب و كار جاديا

 ياي اجتماعه زهيانگ بوده و  ي(استقالل مال نيو تأم كسب درآمد براي خانوار)اقتصاديمهمترين انگيزه  .بودهاز مردان   شتريب

بخش  يياشتغالزا بيمحاسبه ضرا» (  در مقاله1391)زاده وهمكار يسيع .[37]بودند رخوربتري كم تياز اولو فرهنگي

 يتيموجب فائق آمدن بر موانع جنس هاي گردشگري  زنان  به اين نتيجه رسيدند كه  فعاليت«  رانيدر اقتصادا يگردشگر

 اقامتگاه تطبيقي مطالعه »( درمقاله 1391بروج) .[38]كردهفراهم  شتريرجامعه  بمشاركت و حضور آنها را د نهيشده و زم

 وستايير مناطق در گرديبوم اقامتگاه الگوي كه داد نشان« گردشگري پايدار توسعه منظر بياباني از  مناطق گردي بوم هاي

 با ريبيشت هماهنگي خانوادگي، مديريت و بومي مالكيت با گردشگري كوچک كار و يک كسب عنوان به طبيعي، بكر و

 يگردشگر»( در مقاله 1392)انيغن .[39]دارد و زنان نقش پررنگتري  در اين گونه فعاليت ها دارند گردشگري پايدار توسعه

و با  کسير نيكمتر نه،يهز نكمتري صرف با نشان داد كه زنان روستايي « ييزنان روستا ينيجهت توسعه كارآفر يراهكار

ساربان و همكاران  يدريح .[8بپردازند ]  يمختلف گردشگرت به اشتغاال تواننديم شيدرون خو يقوي تعدادهااز اس يآگاه

ه جينت به اين «در استان فارس ارتيده زروستايي  زنان  ياجتماع يدر توانمندساز ينقش گردشگر »يبررس با( 1393)

 جودوي موردمطالعه رابطه معنادار ييزنان روستا ياعاجتم يتوانمند زانيو م ييروستا يگردشگرۀتوسع نيكه برسيدند 

 .[18ملموستر است ] يو تعلق مكان ييبرونگرا ،ياجتماع يانسجام و همبستگ ،ياعتماد اجتماع يارهايرابطه در مع نيا و دارد

  «قشم ةريدراز جز بيش يدر روستا ييزنان روستا يو توانمندساز يبوم گردشگر» نتايج مقاله(، 1393)يو قاسم يوثوق

 شياافز يرا به طورمعنادار روستايي زنان يو روان ياقتصاد ،ياجتماع يتوانمندساز زانيم ،يگردشگربوم ۀتوسع داد،نشان 

در روستاهاي تربت نقش اشتغال زنان در كسب وكارهاي كوچک »( در مقاله1393ي)قنبري و بوزرجمهر [.40داده است]

 [.41]استزنان روستايي شده و توانمند سازي  وچک منجر به افزايش درآمد كسب  وكارهاي كنشان دادند كه  «  حيدريه

به اين نتيجه رسيدند كه «  ييزنان روستا ينيدر توسعه كار آفر ينقش گردشگر »( در مقاله 1393ي)واستعالج يرنجبر

ا خلق توانند بيم ي،نيفركارآ هيروحبا   ييدارد، زنان روستانياز  يگذارى كم هيبه سرما گردشگري روستايي  صنعت چون 

 يشگرتوسعه گرد نيو كمک به تضم يكاهش فقر، ارتقا سطح سالمت اجتماع ،يرشد اقتصاد نهيزم ديجد يشغل يفرصت ها

زنان  ينيكارآفر ۀدر توسع ينقش گردشگر» در مقاله  ( 1394)يو وطنخواه كلورز ياسوري .[42]نديدر روستاها را فراهم نما

كه گردشگري هنوز نتوانسته نقش قابل توجهي در بهبود نشان دادند «  اب پس شهرستان فومندر دهستان گور ييروستا

 زنان يهاتشكلبه ترتيب شامل : عدم وجود عمده ترين موانع  وداشته باشدروستايي  وضعيت اقتصادي اجتماعي زنان

گردشگران، ورود  ها و ساليقازين از نزنا يدم آگاهع  ه،يكمبود سرمايه اول عرضه محصوالت ، كمبود فروشگاه  ي،روستاي

 »در مقاله ( 1396كريميان بوستاني و همكاران ) .[18] زنان يهاياز توانايوعدم اگاهي  نيپاي متيبا ق يخارج يكاالها

 كه رابطه معناداري بين اشتغالدريافتند«  در زاهدن گردشگريتوسعه  و روستايي توانمندسازي اقتصادي و فرهنگي زنان

 توانمندسازي فرهنگي و اقتصادي آنان وجود دارد][.و گردشگري  خشر بزنان د

   جمع بندی و نتیجه گیری 

با توجه به تحقيقات  داخلي و خارجي  نقش گردشگري روستايي و اقامتگاه هاي بومگردي  در توانمند سازي زنان روستايي   

 مهمترين نتايج  به طور خالصه  بدين شرح است:

مورد خارجي(، مشخص است كه گردشگري و زنان روستايي  18مورد داخلي  و   16تحقيق )  34 ازمجموع بررسي -1

و خارجي ها در   1396تا  1385هاي موضوع جديد است و به حدود يک دهه مي رسد. چنانچه تحقيقات داخلي در سال

 انجام شدند.    2016تا  2005هاي فاصله سال
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در توانمند سازي اقتصادي زنان روستايي بيشتر  از اثرات اجتماعي  پرداخته شده   در مقاالت داخلي  به نقش گردشگري-2

درصد به  نتايج  اجتماعي  پرداختند.  برعكس در تحقيقات  75درصد تحقيقات  به اثرات اقتصادي و  94به گونه اي كه  

درصد به  89االت به اثرات اقتصادي و درصد مق 78خارجي نتايج و اثرات اجتماعي بيشتر مورد توجه بوده   به طوري كه  

 اثرات اجتماعي اختصاص يافته است.

(، در كليه تحقيقات به اثرات مثبت 1394با توجه به جداول  مشاهده مي شود، بجز تحقيق ياسوري و همكاران )  -3

 هيه و فروش صنايعت گردشگري در توانمند سازي اقتصادي زنان روستايي  اشاره شده كه شامل:  كسب درامد  از طريق 

گياهان دارويي،  گياهان خوراكي)تر و خشک(، كار و اداره اقامتگاه بومگردي  ي، خشكبار،  نان هاي محلي،، مواد خوراكيدست

 و  غير مستقيم،  اشتغال  واستقالل مالي ايجاد  شده است صورت مستقيم و اجاره اتاق...،  به 

 نهيهز نكمتري صرف زنان با كنند .گتراز مردان و  آنان بيشتر استقبال ميپر رني كوچک هاكسب و كارفعاليت زنان در -4

كند جاد مياي  نيكارآفرمشاغلي  را  براي زنان ، زياد هيسرماگردشگري روستايي فعاليت مي كنند. عدم نياز به در    سکير و

عناداري رابطه ماقتصادي  زنان  ندسازيتوانم و روستايي  ردشگري گتوسعه شود.  بنابراين بين مي كاهش فقركه منجر به 

 وجود دارد و ارائه تسهيالت  و تحوالت ساختاري  نقش مهمي در توانمند سازي اقتصادي آنان دارد.

وارهاي زندگي  زنان و خان ارتقاء و بهبودكيفيتاثرات ونتايج گردشگري بر توانمند سازي اجتماعي زنان روستايي  شامل: -5

س حي زنان،  ريپذ تيو مسئول يتعامل اجتماع تيتقو ،يشناخت يها تيظرف يد به نفس، ارتقااعتما تيتقوروستايي، 

 ي   جهت تيبر موانع جنس و غلبه حس امنيت ، محليبومي و هنرهاي و حفاظت از فرهنگ و   هويت قومي ،افتخار محلي

 نيببنابراين  نتايج نشان مي دهد كه  . هاي گروهي و دسته جمعيتشويق به فعاليتو حضور ومشاركت بيشتر  در جامعه  

 ،مانسجا ،ياعتماد اجتماعد دارد و معيارهاي وجوي رابطه معناداريي زنان روستا ياجتماع يتوانمند زانيو م يگردشگرۀتوسع

 است.   ملموستر يو تعلق مكان يهمبستگ

 :منابع

علوم  هينشر ،يستيتور يها حگاهيتفر يزيه ربربرنام ي(. درآمد1383[ صدر موسوي، ميرستار، دخيلي كهنمويي، جواد )1] 

 . 17شماره  ز،يدانشگاه تبر ،يانسان

]2 ] Eccles Gavin, Costa Jorge (1996) ,Perspectives on tourism development, Eccles 

Gavin, Costa Jorge (1996) Perspectives on tourism development. 

ها وبرنامه هاي توسعه  استيس يبررس ناريو توسعه، مجموعه مقاالت سم ييا(،گردشگري روست1382مهدي )  ،يي[ سقا3]

 جهانگردي در ايران، دانشگاه عالمه طباطبايي

در علوم  نينو يها افتهي يالملل نيكنفرانس ب ران،يدر ا يبومگرد يابي(. ارز1393)وشيدار ،ياتيح د،يوح ،يمي[كر4]

  ستيز طيومح يعيومنابع طب يكشاورز

و  گرلينقش تسه لياستان اصفهان: تحل ۀگرم يدر روستا يگردشگر ۀتوسع(. 1393دين،پويا،امين زاده،نينا)ال عالء [5] 

  70-49، بهار و تابستان ، صفحه 1، شماره 6 دوره ،توسعه محلي،هاتيفعال يداريپا

 2، صفحه20و اشتغال زنان، روزنامه جام جم، شماره  ي(، گردشگر1390) م،ي[ چهاربالش، مر6]

 ييزنان روستا ينيدر توسعه كار آفر ي(، نقش گردشگر1391)ديسع ،يهاشم له،يفض ،، خانياوشيقشالق، س يمني[ ا7]

 يدانشگاه فردوس ،ييا هيوتوسعه ناح ايكندوان واسكندان شهرستان اسكو(، مجله جغراف يروستا يقي)مطالعه تطب

ايي با رويكرد جنسيتي از ديدگاه جامعه ميزبان،زن در (. تحليل ابعاد گردشگري روست1389غنيان منصوروهمكاران) [8]

 109-93،ص 3،شماره 8توسعه وسياست)پژوهش زنان(،دوره

 .،تهرانيبهشت ديشه ،دانشگاهيبر جهانگرد ي(. در آمد1380)نيالد ،صالحيمحالت [9] 
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[10]World Tourism Organization. (1999), Tourism : 2020 Vision, Executive summary, 

WTO, Madrid. 

 دانشگاه تهران، تهران ،يي(، توسعه گردشگري روستا 1387محمدرضا. )  ،يضوانر[11]

گردشگري  زيي(. اهداف، اركان و الزامات برنامه ر1394)يعل دقار،يماجده ، پورجعفر، محمد رضا،  ، يپور روحان [12]

        زيي،پا155وروستا،شماره طيومح گردشگري،مسكن هنشريبر بوم  ديبا تأك ييروستا

                                                     http://ecotourism.ichto.ir [13]  

 ،ييروستا ياجتماع يدر توانمندساز ييروستا ينقش گردشگر يابي(رز1393)ابوذر ،يملك ل،يوك ساربان، يدريح [14]

، پاييز و زمستان  ، 2ارس، توسعه روستايي، دورة ششم، شمارة شهرستان بوانات، استان ف ارت،يده ز يمورد مطالعه: روستا

 279-298ص 

به تجر ديتفكرجد رانيا يگردشگر يدر كشور،آكادم يبومگرد ياقامتگاهها وفرصتهاي چالشها (.1397)،اشكاني[ بروج15]

 رانيا ياسالم يجمهور ين،خبرگزارينو

، 55شماره  ،ييايجغراف يهاتغال زنان، مجله پژوهشاش يوچالش ها يي(، توسعه روستا1385)له،يفض ،يخان [16]

 179-188ص

 820شماره  ه،يروزنامه سرما ،ي(، زنان برون از صنعت گردشگر1387. د، )يتوكل [17]

)دهستان  ييزنان روستا ينيدر توسعه كار آفر گردشگري نقش(، 1394) اليژ ،يوطنخواه كلورز د،يمج ،ياسوري[ 18]

 46-59صص ستم،بي شماره پنجم، سالمناطق خشک،  يياجغرافي مطالعات گوراب پس شهرستان فومن(،

 [20]و   1397 ،يبوم گرد ياقامتگاه ها - ياستان خراسان رضو يفرهنگ راثياداره كل م يمعاونت گردشگر [19]
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چهارروستا درمنطقه اوان از استان  ي: مطالعه موردي مشاركتيابارزي(، روش1387عباس) ،يميرح ژه،يمن ،يمقصود [33] 

 .118،ص2شمارهفصلنامه روستا وتوسعه،  ن،يقزو

بررسي تاثير اقامتگاه هاي محلي )خوشه سار بوم گردي( بر ارتقا سطح (. 1390)فرجي راد عبدالرضا  احساني افسانه [34]

 ; 30شماره   ، 8دوره   ،جغرافيايي سرزمين :   تابستان (،شيب دراز"و  "گرمه"امعه محلي )با تاكيد بر روستاي زندگي ج

  .77تا   63 صاز ص

زنان  يدر توانمندساز ي(. نقش گردشگر1391)  اليل ،يخوش فكر، غالمرضا، كريم رضا،يعل ،ي[خواجه شاهكوي35]

:صص  3دانشگاه مازندران، شماره  ،يگردشگر يو توسعه  يجله برنامه ريززيارت شهرستان گرگان، م يروستا يروستاي

125 –106 

در  ينيدر توسعه كارآفر انييروستا ينقش گردشگر ليوتحل يابيارز»با عنوان  يي( در مقاله ا1391وهمكاران)  ينجف [37]

 ،همايش ملي توسعه روستاييارتيز يروستا

: با استفاده از رانيدر اقتصادا يبخش گردشگر يياشتغالزا بي(. محاسبه ضرا1391سوده) ،يقدس د،يزاده، سع يسي[ ع38]

 172، ص17مدل داده ـ ستانده، فصلنامه علمي  پژوهشي مطالعات مديريت گردشگري سال هفتم  شماره

 انياپ ،يگردشگر داريپا ۀاز منظر توسع يابانيمناطق ب يبوم گرد ياقامتگاهها يقيتطب ۀ(. مطالع1391روج، اشكان)ب[39]

 ييارشد، دانشگاه عالمه طباطبا يكارشناس ۀنام

 ،12 دوره است،يوتوسعه وس زن ،ييزنان روستا يساز وتوانمند سمي(. اكوتور1393) هيمهد ،يقاسم ال،يل ،ي[وثوق40] 

 .610- 593صص زمستان، ،4شماره

 اي زنان روستايي در ايجاد كسبموانع و چالشه (،1396بوزرجمهري، خديجه، صادقلو، طاهره،  قنبري، نصيبه)  [41]

، همايش ملي بررسي راهكارهاي مديريت وكارهاي كوچک مطالعه موردي: دهستان پايينرخ شهرستان تربت حيدريه

 توسعه كار افريني روستايي ايران. 

لعه )مطاييزنان روستا ينيدر توسعه كار آفر ينقش گردشگر ي(،  بررس1393)رضايعل ،ياستعالج م،يمر ،يرنجبر [42]

  .96ص، 3سال چهارم، شماره نده،يوچشم انداز آ يدراز وبركه خلف(، فصلنامه گردشگر بيش يروستا يمورد
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