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چکیده
ارتقاي فعاليتهاي كارآفرینانه زنان ،محركي مؤثر براي رشد و توسعه اقتصاد و بهبود كيفيت زندگي آنها
محسوب ميشود .زنان به دليل فراهم نبودن زمينه ،تاكنون از بسياري از پتانسيلها براي كارآفریني بهره نبردهاند.
یکي از زمينه هاي مطلوب براي ارتقا كارآفریني زنان ،توجه به گردشگري و صنعت توریسم در مناطق مختلف
ميباشد .زنان نقش كليدي و مهم در توسعه گردشگري ایفا ميكنند و حتي برخي از بزرگترین هتلهاي جهان با
مدیریت زنان اداره مي شود .زنان با كمترین ریسک ،با آگاهي كامل از استعدادهاي قوي درون خویش ميتوانند به
اشتغال در زمينههاي محلي و گردشگري دست یابند .بنابراین در این راستا ،پژوهش حاضر با هدف ارزیابي و تحليل
نقش گردشگري شهري در توسعه كارآفریني زنان شهر ایلام به روش توصيفي -تحليلي انجام گرفته است .جامعه
آماري این پژوهش را كليه زنان ( 03-06ساله) شهر ایلام تشکيل ميدهد كه  983نفر از آنها به روش كوكران به
عنوان حجم نمونه انتخاب و بين آنها پرسشنامه استاندارد به صورت تصادفي ساده توزیع شد .پرسشنامه مذكور،
پرسشنامه متناسب سازي شده ایمني قشلاق و همکاران است كه روایي و پایایي آن (آلفاي  )2/838قبلاً مورد تأیيد
قرار گرفته است .به منظور تجزیه و تحليل دادهها از آزمون رگرسيون خطي ساده استفاده شد .نتایج حاصل از
بررسي فرضيات نشان داد گردشگري شهري عاملي تأثيرگذار و مهم در توسعه كارآفریني زنان شهر ایلام است.
همچنين گردشگري شهري عاملي تأثيرگذار و مهم در افزایش ریسک پذیري ،افزایش خلاقيت و نوآوري ،افزایش
اعتماد به نفس و كاهش تقدیرگرایي در بين زنان شهر ایلام ميباشد.
واژههای کلیدی :گردشگري شهري ،توسعه ،كارآفریني زنان ،شهر ایلام.

 .0نویسنده مسئول ،كارشناسي ارشد مدیریت جهانگردي ،دانشگاه باختر ایلام ،تلفن تماسEmail: ramezaninahid04@gmail.com ،23083006002 :
 .0استادیار گروه جغرافيا و برنامهریزي شهري ،دانشگاه باختر ایلامEmail:pakzad540azad@gmail.com .
 .0كارشناسي ارشد مدیریت جهانگردي ،دانشگاه باختر ایلام ،تلفن تماسEmail: sorooralaie@yahoo.com ،23052585053 :
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مقدمه
یکي از ویژگي هاي بارز جوامع امروزي ،رشد شتابان شهرنشيني است .بر اساس شواهد  ،بيش از  32درصد جمعيت ،امروزه
در شهرهاي كوچک و بزرگ زندگي ميكنند  .در این دسته از سکونتگاههاي شهري مشاغل گوناگون وجود داشته و دائم ًا فرصت
هاي شغلي جدید ایجاد ميشود (مرجاني و صدري .)058 :0939 ،یکي از فرصتهاي جدید اقتصادي كه به دليل نيازهاي جهاني،
به شدت رشد و گسترش ميیابد ،صنعت گردشگري است و نقاط «شهري» نيز به دليل برخورداري از پتانسيلهاي گردشگري و
زیباي طبيعي و«انسان ساخت» ،ميتوانند یکي از كانونهاي گردشگري در قلمرو سرزميني باشند(سجاسي قيداري و همکاران،
 .) 053 :0939شهرها به عنوان یکي از پربيننده ترین مقاصد گردشگري جهان به شمار ميآیند كه هرساله پذیراي ميليون ها نفر
گردشگرند ،گردشگري شهري اكنون به فعاليتي مهم بدل گشته است كه جریان كارها ،اقدامهاي اجتماعي و تغييرات فضایي
فراواني را به ویژه در كشورهاي اروپایي شکل ميدهد( كازس .)02 :0983 ،شهرها و گردشگران داراي روابط مکملي هستند
چرا كه همه انواع گردشگري به نوعي به كانون خدمات شهري نيازمند ميباشند .بنابراین در هرگونه برنامهریزي براي توسعه و
ترقي گردشگري باید به توانمندي كانونهاي شهري در ارایه خدمات (مستقيم و غير مستقيم) نيز توجه شود(حسين زاده و
همکاران ،)0 :0939 ،كار آفریني فرایندي است كه با آن بتوان با استفاده از خلاقيت ،عنصر جدیدي را همراه با ارزش جدید ،با
بهره گيري از زمان ،منابع ،ریسک و به كارگيري دیگر عوامل ،به وجود آورد .كارآفریني عبارتست از فعاليت هدفمندي كه برخي
تصميمات منسجم فردي یا گروهي از افراد را براي ایجاد ،توسعه یا حفظ واحد اقتصادي دربرميگيرد .این فرایند نيازمند فرهنگ
كارآفریني به مفهوم قبول مخاطره ،تعقيب فرصتها ،ارضاي نيازها از طریق نوآوري و تاسيس كسب و كار (غنيان و
همکاران .) 9 :0932،زنان به دليل فراهم نبودن زمينه ،تاكنون از بسياري از پتانسيل ها براي كارآفریني بهره نبرده اند اگرچه در
كشورهاي پيشرفته ،گام هاي اساسي در رابطه با كارآفریني زنان برداشته شده است اما در برخي از كشورهاي در حال توسعه
نظير ایران هنوز اقدامات بنيادي انجام نشده است (شائمي و همکاران .)060 :0932 ،یکي از زمينههاي مطلوب براي ارتقا
كارآفریني زنان ،توجه به گردشگري و صنعت توریسم در مناطق مختلف ميباشد .زنان نقش كليدي و مهم در توسعه گردشگري
ایفا ميكنند و حتي برخي از بزرگترین هتلهاي جهان با مدیریت زنان اداره مي شود .زنان با كمترین ریسک ،با آگاهي كامل از
استعدادهاي قوي درون خویش ميتوانند به اشتغال در زمينههاي محلي و گردشگري دست یابند .نمونه بارز اثرگذاري در كشور
ما ،در شهرهاي شمالي مشهود است (نجفي كاني .)9 :0930 ،بنابراین با توجه به نقش مهمي كه گردشگري در توسعه اقتصادي
و ایجاد شغل براي افراد و یا حتي گروه هایي از زنان ایفا مي كند این پژوهش بر آن است تا نقش گردشگري در توسعه
كارآفریني زنان در شهر ایلام را مورد بررسي قرار دهد .سوالاتي كه در اینجا مطرح است این است كه آیا گردشگري شهري در
توسعه كارآفرینانه و گرایش زنان به كارآفریني در شهر ایلام تأثيرگذار بوده است؟ گردشگري شهري تا چه حد در افزایش
ریسک پذیري ،خلاقيت و نوآوري ،اعتماد به نفس و تقدیرگرایي زنان شهر ایلام موثر بوده است؟
فرضياتي كه براساس سوالات مطرح شده مطرح است به صورت زیر ميباشد:
فرضیهی اصلی تحقیق :گردشگري شهري

در توسعهي كارآفرینانه و گرایش زنان به كارآفریني مؤثّر بوده است.

فرضیه های فرعی تحقیق
 -گردشگري شهري در افزایش ریسک پذیري زنان شهر

ایلام مؤثّر بوده است.

 گردشگري شهري در افزایش خلاقيت و نوآوري در بين زنان شهر -گردشگري در افزایش اعتمادبه نفس زنان شهر

ایلام تأثيرگذار بوده است.

ایلام مؤثّر بوده است.

 -گردشگري در كاهش ميزان تقدیرگرایي زنان شهر

ایلام مؤثّر بوده است.
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دوره دوم ،شماره چهارم ،بهار 1331

مبانی نظری و پیشینه تحقیق
گردشگری
گردشگري ازجمله فعاليت هایي است كه پتانسيل بالایي جهت اثرگذاري بر افراد براي گرایش آنان به سمت كارآفریني در سال
)(WTOدارد .از گردشگري تعاریف بسياري وجود دارد كه ازجمله مي توان به تعریف سازمان جهاني گردشگري  0330اشاره
كرد .این سازمان ،گردشگري را این گونه تعریف كرده است« :گردشگري عبارتست از تمامي فعاليتهاي شخصي كه مسافرت
كرده و در یک مکاني خارج از محيط معمول به مدت كمتر از یک سال متوالي ،به منظور استراحت ،تجارت یا اهداف دیگر اقامت
كند ».گردشگري ممکن است شامل تعطيلات ،سفرهاي تجاري ،دیدار از دوستان و آشنایان ،مسافرت آموزشي (سفر علمي)،
ورزشي ،درمان و سلامتي یا سفر مذهبي باشد (ایمني قشلاق و همکاران.)053 :0932 ،
شهرها به سبب استقرارجاذبههاي متنوع و فراوان در كالبدشان ،عموما مقاصد مهمي در جذب گردشگر محسوب ميشوند،
موحد معتقد است كه «گردشگري شهري ،تركيبي پيچيده از فعاليتهاي مختلف است كه از به هم پيوستن ویژگيهاي محيطي
و ميزان توانمنديها و كشش شهر در جذب بازدیدكنندگان و ارائه خدمات حاصل ميشود» گردشگري شهري در چارچوب
الگوي فضایي ،گونههاي متفاوتي دارد كه بر بنيان جاذبههاي موجود در شهر ،رویدادها و انگيزههاي گردشگري استوار است
(عظيمي و همکاران.)0930 ،
کارآفرینی
واژهي كارآفریني از كلمهي فرانسوي گرفته شدهاست كه مفهوم تعهدكاري را در برميگيرد .كارآفرین كسي است كه تعهد
ميكند تا سازماندهي و مدیریت كسب و كار جدیدي توأم با ریسک را بپذیرد ( )Kuratko & Hadgetts, 2001: 28در آغاز كارآفرین
در زبان فرانسه به كسي اطلاق مي شد كه گروه موزیک یا دیگر فعاليتهاي تفریحي و سرگرم كننده را سازماندهي ميكرد.
سپس در اوایل قرن شانزدهم ميلادي این مفهوم براي كساني به كار برده شد كه به مأموریتهاي نظامي اعزام ميشدند .به تدریج
این واژه در قرن هفدهم كاربرد بيشتري پيدا كرد و فعاليتهاي مهندسي ،همچون امور ساختماني و سنگرسازي را نيز شامل
شد .با شروع قرن هجدهم این اصطلاح براي فعاليتهاي اقتصادي نيز به كار گرفته شد .در این قالب مفهوم كارآفرین ،بيش از
چهار قرن سير تکاملي خود را پيمود .از این زمان به بعد بود كه واژهي كارآفرین براي فعاليتهاي متنوع در قالب دیدگاههاي
مختلف مطرح شد ( .)Khanka, 2003: 1كارآفریني فرآیندي از ارائهي اندیشههاي تازه و نو ،بهرهگيري از امکانات و فرصتهاي
موجود با تکيه بر دانش ،پيشه و كار مربوط به آن و پذیرش خطر است (شائمي و همکاران.)065 :0932 ،
از دید شومپيتر ،كارآفرین یک نوآور و یک رهبر است .بنابراین ،كارآفرین شخصي است كه تركيبات جدیدي از محصول را
خلق مي كند ،یا مانند شخصي است كه ميخواهد ریسکهایي را براي سازماندهي و ساماندهي دوبارهي سازوكار اقتصادي و
اجتماعي بپذیرد ،یا مانند شخصي است كه با به كارگيري فرصتهاي بازار ،ناهماهنگي بين عرضه و تقاضا را از ميان برميدارد ،یا
شخصي است كه خودش یک فعاليت تجاري دارد ()Lordkipanidze, 2005, 788
كارآفریني ،فرایندي است كه به ایجاد رضایتمندي یا تقاضاي جدید منجر ميشود .كارآفریني عبارتست از فرایند ایجاد ارزش
از راه تشکيل مجموعهي منحصربه فردي از منابع براي بهرهگيري از فرصتها (احمدپور داریاني .)5 :0953،كارآفریني ،فرایند
خلق چيزي نو و قبول مخاطرات و منافع آن است ( .)Hisrich & et al., 2005: 8كرزنر ( )0353معتقد است ،مشکل اصلي اقتصاد
هر جامعهاي از درك نکردن فرصتها نشأت گرفته است و از دید وي كارآفریني ،یعني آگاهي از فرصتهاي سودآور و كشف
نشده .شومپيتر ،كارآفریني را عامل محرّك رشد اقتصادي ميداند و سوتو از آن به عنوان پایه و اساس توسعه یاد مي كند(Mohapatra
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 )& et al., 2007: 163كارآفرین فردي است كه ابزار توليد را براي تركيب و توليد محصولات جدید قابل عرضه به بازار ،خریداري
مي كند .كارآفرین موجب ایجاد مبادله و گردش پول در اقتصاد مي شود و نقش مهمي در سيستمهاي اقتصادي دارد.كارآفرینان بين
عرضه و تقاضا تعادل برقرار مي كنند.كارآفرینان اجناس را با قيمت مشخّص و معيني براي كسب سود و فروش به قيمت نامعلومي
ميخرند .آنها "عدم قطعيت " را تحمل كرده و ریسک پذیرند .سود بالقوهي فعاليت براي كارآفرینان ایجاد انگيزه مي كند .بنابراین،
طبق نظر كانتيلون ،شرط لازم براي كارآفرین تحمل"عدم قطعيت"است

).(Lordkipanidze, 2002, 25

کارآفرینی زنان
زنان كسب و كار خود را به دليل تمایل و گرایشي كه به خودمختاري و چالش كشيدن حرفه و شغل خود دارند راهاندازي
مي كنند .آنها انتظار دارند كه مورد تایيد و احترام قرار گيرند و خودشکوفایي آنها ارضا گردد كه كارآفریني و خودمختاري ،مي
تواند همهي این عوامل را تأمين نماید .زنان كارآفرین عليرغم بسياري از موانع ،به هر طریق و هر طوري كه شده راهي ميیابند
تا در فعاليتهاي كارآفرینانه درگير شوند .براي یک زن كارآفرین ،فرآیند راهاندازي یک كسب و كار ،فوقالعاده مشکل است،
زیرا او با كمبود مهارتها ،آموزش و سيستم حمایتي اجتماعي كه تلاشهاي او را تسهيل نمایند ،مواجه است .اگرچه تلاشهاي
زنان به روش هاي مختلف خنثي شده و آنها را با موانع زیادي مواجه ساخته است ،اما تمایل به كارآفریني در ميان زنان یک
تمایل قوي است .به طوري كه امروزه صاحب كسب و كار نقش مهمي در سلامت اقتصاد جهان و تجارت ميان جوامع دارند.
در حال حاضر نيمي از جمعيت  9/3ميلياردي نيروي كار فعال در جهان را زنان تشکيل ميدهند .براساس مركز كارآفریني
جهاني ،از هر  022نفر در جهان 5 ،زن كارآفرین ميشوند (گلرد.)0983 ،
یکي از شاخصهاي نوسازي اقتصاد ملي و توسعهي اجتماعي ،مشاركت زنان و نحوهي ایفاي نقش آنان در ساختارهاي
اقتصادي است .با توجه به نقش حساس زنان در توليد و توسعهي اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و سياسي ،كارآفریني به عنوان
مهمترین عامل در به عرصه ظهور رساندن توانایيهاي زنان مي باشد و هرقدر ميزان مشاركت زنان افزایش یابد ،روند رشد و
توسعه تسهيل مي گردد .نقش بسيار موثر و حياتي كارآفرینان زن به عنوان بخش عظيمي از جمعيت انساني جامعه بسيار چشمگير
و حائز اهميت است به گونهاي كه مي توان ادعا نمود در آغاز هزاره سوم ،آنان با شناسایي توانمنديهاي خود و یافتن جایگاه
واقعي خود در عرصه هاي متنوع و مختلف اجتماعي ،پيش قراولان حركت و خيزش عظيم كارآفریني جهاني قلمداد گردیده و
ميروند تا آفریدگار شگفتيهاي نوین در عرصهي جهاني گردند .با توجه به محدود بودن تحقيقات دربارهي كارآفریني زنان،
تعاریف كارآفریني زنان نيز بسيار محدود است .براش ( )0332كارآفریني زنان را شامل كليهي فعاليتهاي زنان در زمينهي
خوداشتغالي مشاركتي ،خوداشتغالي مستقل ،كارفرمایي و كليهي كسب و كارهاي تک مالکيتي و جدید ميداند

( Djivre, 2006:

 .)3امروزه كشورها و سازمانهاي بينالمللي به این نتيجه رسيدهاند كه توسعهي كارآفریني زنان تأثيري مثبت و مستقيم در
بسياري از فعاليتهاي مختلف كشورها دارد به طوري كه از یک طرف سبب توسعهي اقتصادي و ایجاد فرصتهاي شغلي
ميشود و از طرف دیگر مي تواند سبب بهبود وضعيت اجتماعي ،فرهنگي زنان و خانواده هاي آنان شود (شائمي و همکاران،
.)050 :0932
زنان در ایران اساس ًا تحت تأثير دو عامل وارد عرصهکار مي شوند :عوامل كششي (تمایلي) و فشاري (اجباري) .عامل كششي
اشاره به روندي دارد كه در آن زنان ترغيب مي شوند تا شغل یا فعاليت مخاطره آميزي را صرف ًا به لحاظ اشتياق و اصرار بر اینکه
بخواهند كاري را مستقل ًا انجام دهند ،دایر مي كنند .در حالي كه عوامل فشاري اشاره به روندي دارند كه در آن زنان ناچارند كسب
و كاري را دایر كنند تا بتوانند مشکلات اقتصادي خود را برطرف كنند (نحوي و كهنسال .)35 :0932 ،متأسفانه هنوز هم مشکلاتي
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در جهت ریشه كن كردن كامل تفکر بد مرد سالاري بودن جامعه وجود دارد و علاوه بر این بسياري از عوامل موجود در جامعه اعم
از عوامل اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي و فيزیولوژیکي نيز بر روند پيشرفت زنان كارآفرین تأثير مي گذارند ،اما عموم ًا به خاطر
عوامل و مسائل اجتناب ناپذیري نظير توان محدود ،اعتماد به نفس پایين ،دسترسي اندك به اطلاعات تکنيکي ،شرایط بد بازار
محلي ،دسترسي كمتر به سرمایه و ،...زنان مؤسسات كوچک را به شركت ها و موسسات بزرگ ترجيح

ميدهند ( Sathyasundaram,

 .)2004: 14در مسير توسعه فعاليت هاي كارآفرینانه زنان ،موانع و مشکلات متعددي وجود دارد كه شناسایي و رفع آنها منجر به
تسهيل این امر خواهد شد .موانعي كه زنان كارآفرین با آن مواجه هستند:
-

ترس از شکست :دشواري و سختي در ورود به دنياي كارآفریني

-

ملاحظات خانوادگي :نگرش همسر و نيازهاي مربوط به فرزندان

-

كمبود سرمایه :شکست در تأمين سرمایه و دریافت وام

-

عدم توانایي در تفکيک نيازهاي عاطفي ،فردي و اجتماعي از نيازهاي كسب و كار

-

شکست در جلب اعتماد بانک ها و آژانسهاي حمایتي

-

عدم توانایي در تمركز بر مشکلات كسب و كار و توسعهي راهحلها

-

گرایش زنان به اینکه در جستجوي به تصویب و تأیيد رساندن تصميماتشان از جانب دیگران باشند به جاي اینکه
خود به طور مستقل تصميم بگيرند و فقدان اعتماد به توانایيهاي شخصي خود (شائمي و همکاران.)050 :0932 ،

زنان در بازار كار از نظر نوع شغل ،موقعيت اشتغال ،و ميزان درآمد با شرایط متفاوتي نسبت به مردان مواجهاند .براي تحليل و
تبيين این تفاوت ها نظریه هایي شکل گرفته است ؛ نظریه هایي كه اصلي ترینشان نظریه نئوكلاسيک ،نظریه تفکيک شدن بازار كار
 ،و نظریه

جنسيت است.

نظریه نئوكلاسيک براي تبيين تفاوت هاي جنسيتي و اختلاف درآمد بين كار زنان و مردان به متغيرهایي نظير مسئوليت هاي
خانوادگي ،نيروي جمعيتي ،آموزش هاي عمومي ،غيبت  ،و جابهجایي از كار اشاره ميكند و این عوامل را در ميزان بهرهوري
نيروي كار مؤثر ميداند.

نظریههاي تفکيک بازار كار بر آن اند كه بين دو گروه از مشاغل تفاوت وجود دارد -0 :مشاغل گروه اول كه از نظر پرداخت
مزد ،تأمين بيشتر ،و فرصت هاي بيشتر وضع نسبت ًا خوبي دارند؛  -0مشاغل گروه دوم كه با مزد كم تر ،تأمين كم تر ،و محدودیت
در زمينه امکان پيشرفت مواجه اند .در مشاغل گروه اول ثبات كارگر در كار براي كارفرما اهميت دارد .بنابراین ،عامل جابه جایي
در كار زنان احتمال جذب آن ها را به مشاغل گروه دوم بيشتر مي كند (زنگانه و همکاران.)85 :0930 ،
نظریه هاي مبتني بر جنسيت بر آن اند كه موقعيت تابعي زنان در بازار كار و خانواده با یکدیگر مرتبط و جزئي از یک سيستم
اجتماعي است ؛ سيستمي كه در آن زنان تابع مردان اند (زنگانه و همکاران.)85 :0930 ،
درباره اشتغال زنان دیدگاه هاي مختلفي مطرح است كه برخي از این دیدگاه ها مخالف اشتغال زنان و برخي موافق آن

اند .

برخي از محققان و نظریه پردازان با بيان دلایلي ،جنبه هاي منفي اشتغال زنان را بررسي كرده اند .این گروه با تأكيد بر وظایف فطري
مادري و مسئوليت زن در قبال خانواده و فرزندان ،به لزوم شاغل نبودن زنان و حضور دائم آنان در خانه تأكيد مي كنند .به طور
كلي ،نظریات و نتایج تحقيقات این گروه را مي توان در دو دسته جاي داد:

الف) عده اي از آنان معتقدند كه زنان رسالتي فطري دارند و آن تربيت فرزند ،شوهرداري ،و رسيدگي به امور خانه است و پدر
خانواده با داشتن شغل و درآمد رهبراصلي خانواده محسوب مي شود و اگر زن شغل نان آوري را به عهده گيرد ،خطر رقابت با
شوهر به ميان مي آید؛ مسئله اي كه براي وحدت و هماهنگي خانواده زیان آور است (ساروخاني)053 :0952،
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ب) از سوي دیگر ،تحقيقات بيانگر این امر مهم است كه با افزایش اشتغال زنان درصد باروري و ميزان مواليد و توليد نسل
كاهش مي یابد .در این باره كلر )0330( 0مي گوید :چنين به نظر ميآید كه كاركنان  02ميليون شغل در معرض خطرهاي توليدمثلي
هستند؛ خطرهایي كه بيشترشان ناپيداست و اثر آن ها ممکن است سال ها بعد ظاهر شود .به طور مسلم خانم هاي باردار و جنين
آن ها از این گونه عوارض در امان نخواهند ماند (زنگانه و همکاران.)85 :0930 ،
اورلانيس در گزارشي كه به كنفرانس جهاني در سال  0368ارائه داد ،این بحث را به طور جدي پيگيري كرد كه اشتغال زنان در
شرایط مساوي با مردان موجب كاهش نرخ مواليد مي شود .وي مي گوید :در ميان عوامل اجتماعي كه در نرخ مواليد اثر ميگذارد
مهم ترین آن ها وضع زنان است وي اضافه مي كند كه نرخ باروري در ميان زنان كارگر شوروي  098در هزار ،و در ميان زنان
كارگر بيکار  0333در هزار است .او از این ارقام نتيجه مي گيرد كه ورود زنان به كار اجتماعي عامل اصلي كاهش مواليد است
(انصاري)026 :0982 ،
پیشینه تحقیق
سونيوك و بوك ) 0206( 0در مقاله اي به شناسایي نقش زنان در توسعه ي كارآفریني چندوجهي در مزارع خانوادگي :با
بهره گيري از رویکرد آموزشي كارآفرینانه پرداختند .بررسي جایگاه و وظایف زنان و مردان در فرآیند آموزش نشان داده كه
نقش اصلي زنان عبارتست از .0 :معرفي مزرعه با كاركرد و هویتي جدید .0 ،فراهم كردن دسترسي به شبکه هاي جدید و
آشنایي با محيط هاي تازه . 9 ،شروع مذاكرات در خانواده هاي كشاورزان در ارتباط با وضعيت آینده ي مزرعه و محصولات
اوليه یا چندگانگي عملکرد مزرعه .جعفر 9و همکاران ( )0206در مقالهاي به بررسي كارآفریني و رشد گردشگري در توسعه
كوهپایه هاي روستایي پرداختند .نتایج نشان داده كه بيشتر كارآفرینان ،زن و ميانسال یا مسن هستند و از نظر سواد در سطح
پایيني قرار دارند .اغلب این افراد با پس انداز شخصي خود این شركت ها را راه اندازي كرده و به فعاليت تجاري مشغولند و
با وجود ركود فص لي در تعداد گردشگران ،برخورداري از حداقل سود و نيز فقدان دانش و مهارت لازم در گردشگري ،زمينه
ي اشتغال را براي طيف وسيعي از افراد ایجاد مي كنند .شركت كنندگان در این پژوهش از هيچ گونه حمایت و یا آموزشي از
سوي دولت برخوردار نيستند از این رو انگيزه ي كمي در ميان اهالي محلي براي شركت در فعاليت هاي وابسته به گردشگري
وجود دارد .آلانسو و تریلو ) 0203( 3مقاله اي با عنوان زنان ،محيط روستایي و كارآفریني انجام دادند و معتقد بودند كه پژوهش
هایي كه پيرامون اشتغال زنان انجام شده اند صرف ًا در صدد رسيدن به نتایجي براي مواجه با شرایط خشونت و انزواي اجتماعي
بوده اند و به طوركلي هيچيک از آنها خصوصيات مناطق روستایي را در نظر نگرفتهاند .حداقل سه معضل اجتماعي وجود دارد
كه باید از جنبه ي جنسيتي مورد بررسي قرار گيرند :مهاجرت از روستاها و به تبع آن كاهش جمعيت روستایي ،مردسالاري و
افزایش سن .پژوهش ایشان موقعيت اجتماعي -اقتصادي زنان را در شوراهاي روستایي در اسپانيا در زمان حال و نيز از زمان
تشکيل نهادهاي مرتبط مورد تحليل قرار داد .حسينينيا و همکاران ( )0939در مقالهاي عوامل موثر بر عملکرد كسب و كارهاي
زنان كارآفرین را مورد بررسي قرار دادند .نتایج نشان داد كه ارتباط بين متغيرهایي نظير اهداف ،انگيزهها ،داشتن مهارت برنامه
ریزي ،مهارت هاي مختلف كسب و كار و در نهایت برخورداري زنان از برخي نقاط قوت در كسب و كار با عملکرد كسب و
كار آنها معنادار است و این متغيرها مي توانند عملکرد كسب و كارهاي كارآفرینانه زنان روستایي را تبيين كنند .سجاسي قيداري
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و همکاران ( ) 0939در مقاله اي الگوي توسعه كارآفریني اكوتوریسم در مناطق روستایي را مورد بررسي قرار دادند .نتایج تحقيق
آنها حاكي از آن داشت كه بر حسب شاخصهاي انتخابي و بر اساس آزمون همبستگي پيرسون ،ارتباط معناداري بين عوامل
سه گانه تأثيرگذار بر توسعه كارآفریني برقرار است .همچنين بر اساس نتایج رگرسيون چندمتغيره و تحليل مسير به عمل آمده،
پس از مشخصشدن ميزان اثرات غيرمستقيم متغيرها ،به محاسبه كل اثرات مستقيم و غير مستقيم پرداخته شد كه درنتيجه آن،
ویژگيهاي كارآفرینانه با بيشترین تأثير در كارآفریني اكوتوریستي قرار دارد .درنهایت مشخص شد الگوي توسعه كارآفریني
اكوتوریستي ارائه شده این پژوهش 96/0 ،درصد تبيين كننده توسعه كارآفریني اكوتوریستي در منطقه است .زنگانه و همکاران
( )0930در مقالهاي عوامل موثر در اشتغالزایي زنان كارآفرین بخش تعاون استان خراسان رضوي راشناسایي ورتبه بندي نمودند.
نتایج این مطالعه بيانگر آن بود كه یکي از مهمترین انگيزههاي زنان براي اشتغال ،رفع نيازهاي مادي است .بر این اساس ،شغل
درآمدزا براي زنان نيازهاي مالي آنان را رفع ميكند و كمکي اقتصادي در بهبود وضعيت مالي خانواده است .عامل جلوگيري از
افسردگي در زنان رتبه آخر را در بين گزینههاي مؤثر در اشتغالزایي زنان كسب كرده است .نحوي و كهنسال ( )0930در مقالهاي
عوامل موثر بر پيشرفت زنان كارآفرین استان مازندران را شناسایي نمودند .نتایج تحقيق ایشان نشان داد ،دليلي كه اكثر زنان
براي شروع كسب و كارشان ارائه دادند ،عوامل اجتماعي بود .با توجه به اینکه زنان براي رونق دادن كسب و كار خود نياز به
كمکهاي مالي دارند ،در نتيجه براي رفع این مشکل نيازمند دریافت وام از بانکها هستند اما با توجه به اینکه هنوز در جامعه
اعتماد زیادي به قابليتهاي آنها وجود ندارد ،در نتيجه آنها با مشکلات دریافت وام مواجه مي شوند ،آنها نيازمند تشویق و حمایت
خانوادههایشان ،محافل اجتماعي و از همه مهمتر دولت هستند و دولت نيز باید مقدمات تأمين حمایتهاي مالي براي زنان كارآفرین
را فراهم نماید .شائمي و همکاران ( )0932در مقاله اي نيازهاي آموزشي زنان كارآفرین شهر اصفهان را مورد سنجش قرار دادند.
نتایج تحقيق نشان داد كه بيشترین نياز آموزشي زنان كارآفرین آشنایي با بازاریابي بينالملل انواع نسبتهاي مالي ،آشنایي با
قانون كار ،تکنيکهاي اندازهگيري كار و زمان و تعيين شرایط احراز شغل است و كمترین نياز آنها ،آشنایي با چهار اصل
بازاریابي ،شيوههاي تأمين مالي از بانکها و موسسات مالي ،بيمه و قراردادهاي بيمه ،استانداردهاي كيفيت و ایجاد انگيزش در
كاركنان است .همچنين ميان نيازهاي آموزشي زنان كارآفرین بر حسب سابقه خدمت و ميزان تحصيلات تفاوت معناداري وجود
ندارد .ایمني قشلاق و همکاران ( )0932در مقالهاي نقش گردشگري در توسعه ویژگي هاي كارآفرینانه و گرایش به كارآفریني
در بين جوانان روستایي را مورد بررسي قرار دادند .نتایج تحقيق ایشان بيانگر آن بود كه نتایج حاصل نشان مي دهد جوانان
روستاي كندوان نسبت به جوانان روستاي اسکندان از ویژگيهاي كارآفرینانه بالاتري برخوردارند و دليل آن تعاملات فرهنگي
در اثر حضور گردشگران و همچنين شکل گيري زیرساخت هاي اوليه و وجود فرصت هاي جدید در اثر گردشگري

است.

آنچه كه تفاوت كار پژوهشي حاضر را با تحقيقات پيشين نشان ميدهد این است كه در تحقيقات پيشين به مطالعه كارآفریني
و چالشهاي پيش روي آن در بين زنان و جوانان پرداخته شده و همچنين كارآفریني در زمينه گردشگري را به صورت كلي
مورد بررسي قرار دادهاند .اما در پژوهش حاضر كارآفریني زنان در بخش گردشگري مورد مطالعه و بررسي قرار خواهد گرفت
وضرورت انجام آن اینگونه بيان ميشود كه با پرداختن به این موضوع ميتواند زنان را به اشتغالزایي و كارآفریني در بخش
گردشگري و توسعه آن ترغيب نمود و عواملي كه به تقویت كارآفریني در آنها موثر است شناسایي خواهد شد.

مواد و روش تحقیق
روش به كار رفته در پژوهش از نوع توصيفي-تحليلي است و ابزار جمع آوري اطلاعات ،پرسشنامه است .پرسشنامه مورد
استفاده در این تحقيق پرسشنامه ایمني قشلاق و همکاران ( )0939ميباشد كه پایایي و روایي آن قبل ًا مورد بررسي قرار گرفته
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(آلفاي كرونباخ=  )2/838است .لذا در این پژوهش متناسب با جامعه آماري موردنظر تغييراتي در سوالات اعمال شد و مورد
بررسي صاحبنظران و اساتيد قرار گرفت درنهایت پایایي پرسشنامه یک بار دیگر مورد سنجش قرار گرفت كه آلفاي به دست
آمده براي آن  2/838محاسبه شد و نشان دهنده پایایي لازم ميباشد .این پرسشها در مورد شاخصهاي وضعيت ریسک پذیري،
خلاقيت و نوآوري ،اعتمادبه نفس و تقدیرگرایي به صورت چندگزینهاي بوده و در قالب مقياس ليکرت طرّاحي شده است.
همچنين براي تکميل اطلاعات از مصاحبه ،مشاهده و مطالعات كتابخانه اي نيز استفاده شده است .براي سنجش ميزان تأثيرگذاري
گردشگري بر زنان و ميزان ارتقاي محرّك ها و ایجاد انگيزه ي كارآفریني در بين آنها از روش همبستگي استفاده شده است .بنابراین،
جامعه آماري این پژوهش زنان ( 03-06سال) شهر ایلام بوده كه تعداد  983نفر به عنوان نمونه و به طور تصادفي ساده انتخاب
و پرسشنامهها را تکميل كردهاند .روش تجزیه و تحليل دادهها آزمون رگرسيون با استفاده از نرمافزار  SPSSميباشد.

مواد و روشها
از آنجا كه پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش راهبرد توسعه شهري ( )CDSدر توسعه گردشگري شهري اصفهان است و
قصد دارد تا با این هدف ،كمکي هرچند كوچک به مدیران سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان اصفهان نماید ،در زمره
پژوهشهاي كاربردي قرار ميگيرد .روشهاي پژوهشي بر مبناي روش گردآوري دادهها ،به "پژوهشهاي آزمایشگاهي،
غيرآزمایشگاهي (توصيفي) و پژوهشهاي دیگر از قبيل پژوهشهاي تاریخي و كيفي" تقسيم ميشوند .از آنجا كه در پژوهش
حاضر بهمنظور دستيابي به اهداف پژوهش دادهها بدون دستكاري گردآوري ميگردند ،پژوهش از نوع پژوهشهاي توصيفي
شاخه همبستگي ميباشد .جامعه آماري این پژوهش شامل كاركنان و مدیران سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي شهر اصفهان،
شوراي شهر و شهرداري شهر اصفهان ،شهرسازي و معاونت شهري استانداري و متخصصين به تعداد  0090نفر است كه با
استفاده از فرمول كوكران نمونهاي به تعداد  085نفر به صورت تصادفي انتخاب گردیدند .همچنين و براي جمعآوري دادهها و
اطلاعات لازم از پرسشنامه كتبي استفاده شده است كه جهت سنجش راهبرد توسعه شهري ( )CDSاز پرسشنامه محققساخته كه
در چهار بعد و  99گویه استفاده شده است و همچنين جهت سنجش توسعه گردشگري از پرسشنامه محقق ساخته در  3بعد و
 08گویه استفاده شده است.
یافتهها
آمار توصیفی:
جدول  0فراواني تحصيلات را نشان ميدهد و همانطور كه مشاهده ميشود بيشترین فراواني مربوط به ليسانس با 55/9
درصد ميباشد.
جدول  :1فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان
تحصیلات

فراوانی

درصد فراوانی

دیپلم و كمتر

9

0/ 8

فوق دیپلم

9

0/ 8

ليسانس

035

11/3

فوق ليسانس و بالاتر

80

21/1

جمع

983

100
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جدول  0فراواني تأهل را نشان مي دهد و همانطور كه مشاهده مي شود حدود  60درصد پاسخ دهندگان را متاهل و 38
درصد مجرد تشکيل مي دهد.
جدول  :2فراوانی تأهل پاسخ دهندگان
تأهل

فراوانی

درصد فراوانی

مجرد

089

71/1

متاهل

020

22/3

جمع

983

100

جدول  9فراواني شغل را نشان ميدهد و همانطور كه مشاهده ميشود بيشتر پاسخدهندگان گزینه سایر شغلها را انتخاب
نمودند.
جدول  :3فراوانی شغل پاسخ دهندگان
شغل

فراواني

درصد فراواني

دولتي

50

05/0

شركت خصوصي

53

05/5

سایر

068

55/0

جمع

983

022

آمار استنباطی:
فرضیه اصلی :گردشگري شهري

در توسعهي كارآفرینانه و گرایش زنان به كارآفریني مؤثّر بوده است.

جدول :7بررسی تأثیر گردشگری شهری در توسعه کارآفرینی زنان
ضرایب
ضرایب غير استاندارد

مدل
B

Std.Error

ثابت

-2/653

2/282

توسعه کارآفرینی زنان

0/005

2/203

ضرایب استاندارد

مقدار t

سطح معناداري

-5/238

2/222

35/936

2/222

Beta

2/300

متغیر :گردشگری شهری

جدول ( ) 3نشان مي دهد كه مقدار ثابت و متغير توسعه كارآفریني زنان هر دو در مدل معنادار شده اند چرا كه سطح معني
داري براي هر دو  2/222شده است .مقدار

Beta

بيانگر ضریب رگرسيوني استاندارد شده یا مقدار ثابت

Beta

است كه برابر

 2/300مي باشد ،كه نشانگر تأثير متغير گردشگري شهري بر توسعه كارآفریني زنان شهر ایلام است .در واقع در این فرضيه
چنانچه جدول نشان مي دهد گردشگري شهري عاملي تأثيرگذار و مهم در توسعه كارآفریني زنان شهر ایلام مي باشد.
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فرضیه فرعی  :1گردشگري شهري در افزایش ریسک پذیري زنان شهر

ایلام مؤثّر بوده است.

جدول  )2بررسی تأثیر گردشگری شهری در افزایش ریسک پذیری زنان
ضرایب
ضرایب غير استاندارد

مدل

ضرایب استاندارد

B

Std.Error

ثابت

-2/535

2/030

ریسک پذیری زنان

0/005

2/239

مقدار t

سطح معناداري

-3/309

2/222

08/990

2/222

Beta

2/809

متغیر :گردشگری شهری

جدول ( ) 6نشان مي دهد كه مقدار ثابت و متغير ریسک پذیري زنان هر دو در مدل معنادار شده اند چرا كه سطح معني
داري براي هر دو  2/222شده است .مقدار

Beta

بيانگر ضریب رگرسيوني استاندارد شده یا مقدار ثابت

Beta

است كه برابر

 2/809ميباشد ،كه نشانگر تأثير متغير گردشگري شهري در افزایش ریسک پذیري زنان شهر ایلام است .در واقع در این فرضيه
چنانچه جدول نشان مي دهد گردشگري شهري عاملي تأثيرگذار و مهم در افزایش ریسک پذیري زنان شهر ایلام مي باشد.
فرضیه فرعی  :2گردشگري شهري در افزایش خلاقيت و نوآوري در بين زنان شهر

ایلام تأثيرگذار بوده است.

جدول  )6بررسی تأثیر گردشگری شهری در افزایش خلاقیت و نوآوری زنان
ضرایب
ضرایب غير استاندارد

مدل
B

Std.Error

ثابت

-0/323

2/000

خلاقیت و نوآوری زنان

0/303

2/253

ضرایب استاندارد

مقدار t

سطح معناداري

Beta

2/560

-5/565

2/222

00/920

2/222

متغیر :گردشگری شهری

جدول ( ) 5نشان مي دهد كه مقدار ثابت و متغير خلاقيت و نوآوري زنان هر دو در مدل معنادار شده اند چرا كه سطح معني
داري براي هر دو  2/222شده است .مقدار

Beta

بيانگر ضریب رگرسيوني استاندارد شده یا مقدار ثابت

Beta

است كه برابر

 2/560ميباشد ،كه نشانگر تأثير متغير گ ردشگري شهري در افزایش خلاقيت و نوآوري زنان شهر ایلام است .در واقع در این
فرضيه چنانچه جدول نشان مي دهد گردشگري شهري عاملي تأثيرگذار و مهم در افزایش خلاقيت و نوآوري در بين زنان شهر
ایلام مي باشد.
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فرضیه فرعی  :3گردشگري در افزایش اعتمادبه نفس زنان شهر

ایلام مؤثّر بوده است.

جدول  )1بررسی تأثیر گردشگری شهری در افزایش اعتماد به نفس زنان
ضرایب
ضرایب غير استاندارد

مدل

مقدار t

سطح معناداري

9/356

2/222

05/803

2/222

ضرایب استاندارد

B

Std.Error

ثابت

2/603

2/099

اعتماد به نفس زنان

2/553

2/232

Beta

2/560

متغیر :گردشگری شهری

جدول ( ) 5نشان مي دهد كه مقدار ثابت و متغير اعتماد به نفس زنان هر دو در مدل معنادار شده اند چرا كه سطح معني
داري براي هر دو  2/222شده است .مقدار

Beta

بيانگر ضریب رگرسيوني استاندارد شده یا مقدار ثابت

Beta

است كه برابر

 2/560ميباشد ،كه نشانگر تأثير متغير گردشگري شهري در افزایش اعتماد به نفس زنان شهر ایلام است .در واقع در این فرضيه
چنانچه جدول نشان مي دهد گردشگري شهري عاملي تأثيرگذار و مهم در افزایش اعتماد به نفس در بين زنان شهر ایلام مي
باشد.
فرضیه فرعی  :7گردشگري در كاهش ميزان تقدیرگرایي زنان شهر

ایلام مؤثّر بوده است.

جدول  )8بررسی تأثیر گردشگری شهری در کاهش میزان تقدیرگرایی زنان
ضرایب
ضرایب غير استاندارد

مدل

ضرایب استاندارد

B

Std.Error

ثابت

-2/599

2/080

تقدیرگرایی زنان

0/060

2/266

مقدار t

سطح معناداري

Beta

2/599

-9/623

2/220

00/296

2/222

متغیر :گردشگری شهری

جدول ( ) 8نشان مي دهد كه مقدار ثابت و متغير اعتماد به نفس زنان هر دو در مدل معنادار شده اند چرا كه سطح معني
داري براي هر دو كمتر از  2/26درصد خطاي استاندارد شده است .مقدار  Betaبيانگر ضریب رگرسيوني استاندارد شده یا مقدار
ثابت  Betaاست كه برابر  2/599ميباشد ،كه نشانگر تأثير متغير گردشگري شهري در كاهش ميزان تقدیرگرایي زنان شهر ایلام
است .در واقع در این فرضيه چنانچه جدول نشان مي دهد گردشگري شهري عاملي تأثيرگذار و مهم در كاهش تقدیرگرایي در
بين زنان شهر ایلام مي باشد.
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شکل ( :)1نمودار پراکنش مقادیر مشاهده شده در برابر مقادیر مورد انتظار

بنابراین طبق نمودار شکل ( )0مقادیر مشاهده شده در محور

x

تقریب ًا با مقادیر مورد انتظار در محور

y

مطابقت دارد و

تخمينهاي به دست آمده از معادله خطي با مقادیر واقعي نزدیک ميباشد .به عبارتي بين دو متغير گردشگري شهري و توسعه
كارآفریني زنان شهر ایلام معادله رگرسيون خطي ساده برقرار است.
بحث و نتیجهگیری
گردشگري یکي از صنایعي است كه به سرعت در حال رشد است .با رشد و رونق گردشگري نيازها و تقاضاهاي جدید پيش
مي آید و ميزان تقاضا نسبت به كالاها ،خدمات و امکانات موجود افزایش مي یابد .این امر ،محيط ایجاد كسب وكارهاي جدید را
فراهم كرده و موجب افزایش روحيهي كارآفریني در بين جوامع مي شود و همچنين منجر به افزایش سرمایهگذاري و ایجاد بنگاه-
هاي جدید اقتصادي در مناطق مستعد گردشگري ميشود .بنابراین ،رونق گردشگري شهر را از نظر اقتصادي ،به محيطي پویا تبدیل
مي كند و در واقع ،محيط شهر به محيطي انگيزشي و محرّك براي كارآفریني تبدیل ميشود(ایمني قشلاق و همکاران:0932 ،
 .)030از طرفي اشتغال زنان با ایجاد دگرگونيهاي بنيادي در ساخت جامعه ،نظام ارزشهاي سنتي ،توزیع نقشها ،و پایگاههاي
زن و مرد در روابط خانوادگي ،ثبات خانوادگي ،تضعيف خانوادگي ،و از جمله در مسائل مربوط به كودكان تأثير بسزایي بر جاي
گذاشته است .تقسيم وظایف و نقشهاي افراد خانواده و تسخير فضاهاي اجتماعي به دست آنان به دگرگوني خانواده منجر شده
و تعادل جدیدي در خانه و خانواده به وجود آورده است (زنگانه و همکاران. )029 :0930 ،درباره اشتغال زنان دیدگاه هاي مختلفي
مطرح است كه برخي از این دیدگاهها مخالف اشتغال زنان و برخي موافق آناند .در دنياي امروزي ،با افزایش جمعيت ،افزایش
تقاضا و توسعه صنایع مختلف نياز به نيروي كار بيشتر احساس شد .در سالهاي اخير توسعه گردشگري و تبدیل شدن آن به
یکي از صنایع مهم و درآمدزا در اقتصاد كشورها با ایجاد مشاغل گوناگون و كسب و كارهاي كوچک فرصتهاي مناسبي را
براي كارآفرینان و به ویژه زنان فراهم نموده است.
تحقيق حاضر با هدف نقش گردشگري شهري در توسعه كارآفریني زنان در شهر ایلام انجام گرفت .آمار توصيفي نشان داد
كه  55/9درصد از زنان پاسخگو تحصيلات ليسانس داشتند ،حدود  60درصدآنها متاهل و  38درصد مجرد بودند .و بيشتر آنها
نيز گزینه سایر مشاغل را انتخاب نمودند.
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در بخش آمار استنباطي یافته ها حاكي از آن داشت كه گردشگري شهري عاملي تأثيرگذار و مهم در توسعه كارآفریني زنان
شهر ایلام مي باشد .همچنين گردشگري شهري عاملي تأثيرگذار و مهم در افزایش ریسک پذیري ،افزایش خلاقيت و نوآوري،
افزایش اعتماد به نفس و كاهش تقدیرگرایي در بين زنان شهر ایلام مي باشد.
نتایج تحقيق حاضر با پژوهش ایمني قشلاق و همکاران ( )0932هم راستا ميباشد .در پژوهش ایشان حضور گردشگران
و به دنبال آن توسعه زیرساختي و ایجاد فرصتهاي جدید را در ایجاد روحيه كارآفریني در بين جوانان تأثيرگذار دانستند و در
تحقيق حاضر نيز گردشگري شهري عاملي تأثيرگذار و مهم در توسعه و ایجاد كارآفریني شناسایي شد .نتایج تحقيق حاضر با
نتایج تحقيق جعفر و همکاران ( )0206هم راستا نيست چرا كه شركت كنندگان در پژوهش ایشان از هيچ گونه حمایت و یا
آموزشي از سوي دولت برخوردار نبودند از این رو انگيزه ي كمي براي شركت در فعاليت هاي وابسته به گردشگري در بين
آنها وجود داشت .نتایج پژوهش حاضر با پژوهش سجاسي قيداري و همکاران ( )0939هم راستاست ،چون به اعتقاد آنها
ویژگيهاي كارآفرینانه را در توسعه كارآفریني اكوتوریستي موثر دانستند و حسيني نيا و همکاران ( )0939كسب و كارهاي زنان
كارآفرین را از عوامل تبيين كننده كارآفریني اكوتوریستي مي دانند .دیگر پژوهش هایي كه در پيشينه ذكر شد با تحقيق حاضر
هم راستا نيستند و هر یک از آنها متغيرهاي دیگري از كارآفریني مورد بررسي قرار دادند از جمله سونيوك و بوك ()0206
جایگاه و وظایف زنان و مردان در فرآیند آموزش را نشان دادند ،تریلو و آلانسو ( )0203موقعيت اجتماعي-اقتصادي زنان را
در شوراهاي روستایي در اسپانيا در زمان حال و نيز از زمان تشکيل نهادهاي مرتبط مورد تحليل قرار داد .زنگانه و همکاران
( )0930یکي از مهمترین انگيزههاي زنان براي اشتغال ،رفع نيازهاي مادي عنوان كردند .نحوي و كهنسال ( )0930عوامل اجتماعي
را یکي از عوامل تأثيرگذار بر پيشرفت كارآفریني در زنان دانستند و شائمي و همکاران ( )0932نيازهاي آموزشي زنان كارآفرین
را مورد سنجش قرار دادند.
بنابراین با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش و بررسي نتایج پژوهش هاي دیگران مي توان نتيجه گرفت كه گردشگري
یکي از عوامل تأثيرگذار بر توسعه كارآفریني در بين افراد به ویژه زنان است .بيشترین عاملي كه زنان را به طرف كارآفریني
سوق داده نيازهاي مالي بوده است ،زنان براي برطرف كردن نيازهاي مالي خود و خانواده به سمت كارآفریني تمایل پيدا ميكنند.
گردشگري به دليل تنوع مشاغل و ایجاد كسب و كارهاي كوچک فرصت كارآفریني بهتري را براي زنان فراهم نموده است .با
توجه به نتایج حاصل از تحقيق پيشنهاداتي مبتني بر نتایج ارائه ميشود:
-

ترویج فرهنگ كارآفرین ي زنان در عرصه گردشگري در بين جامعه از طریق معرفي كارآفرینان گردشگري زن نمونه
به منظور افزایش خودباوري ،اعتماد به نفس و انگيزه كارآفریني گردشگري

-

معرفي فرصتهاي كارآفریني گردشگري و بيان جذابيتهاي كارآفریني به منظور توسعه كارآفریني در بين زنان

-

حمایت دولت از كارآفرینان گردشگري زن از طریق حمایتهاي مالي و آموزشي

-

توسعه صنایع دستي و سوغات محلي شهر به عنوان كسب و كارهاي خانگي براي زنان كارآفرین ،به دليل انعطاف در
ساعات كاري

-

ایجاد بسترهاي حمایتي براي فروش محصولات توليدي زنان كارآفرین
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