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 Food tourism is more than just trying to experience new foods in 

other communities. As a result, food, in addition to being a 

means for the tourist, is a tourist destination. Accordingly, the 

purpose of this study is to investigate the role of organizational 

factors affecting the entrepreneurship of rural women and its 

feedback in the development of food tourism in the village of 

Serulat located in Guilan province. The present study is applied 

in terms of purpose and descriptive-analytical in nature and 

method. The statistical population of the study was 509 people 

including 261 males and 248 females who live in Serulat village. 

In this study, the required sample size was calculated using 

Cochran's formula at 95% confidence level and 1% error to 93 

rural women. In order to collect information, the library method 

was used for the theoretical foundations of the research, as well 

as a questionnaire and interviews with village officials and 

experts. In order to assess the validity of the questionnaire from 

the content validity method and to determine the reliability, the 

questionnaire was distributed twice in 30 days with an interval 

of 30 days among rural households and tourists in the study area. 

The results obtained were used twice to compare the two ratios 

to determine the reliability of the questionnaire. The ratio of 

answers is the same in two turns and in fact the questionnaire is 

valid. The research hypothesis was tested by trait independence 

test using chi-square distribution. The results showed that there 

is a significant relationship between the organizational 

characteristics of rural women entrepreneurs and the 

development of food tourism. 
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 و تعلیم نظام، خانواده،) موثر سازمانی عوامل نقش

 و روستایی زنان کارآفرینی سبک در...(  و تربیت

 غذایی گردشگری توسعه در آن بازخورد
 

  1نیازی پور حسین سمانه
 واحد روستایی، ریزی برنامه و جغرافیا گروه دکتری، دانشجوی

 .ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه مرکزی، تهران
 

 *2صالحی هما
 اسالمی، آزاد دانشگاه جنوب، تهران واحد انسانی، جغرافیا گروه

 )نویسنده مسئول(. ایران تهران،
 

 3تاج شهره
 اسالمی، آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد انسانی، جغرافیای گروه

 .ایران تهران،
 

 دهیچک
 غذاهای ی¬تجربه برای تالش از بیش چیزی غذایی گردشگری

 ایوسیله که این بر عالوه غذا، نتیجه در. است جوامع دیگر جدید
. دشومی مطرح گردشگری هدف یک عنوان به است، گردشگر برای

 سازمانی عوامل نقش بررسی حاضر پژوهش از هدف اساس این بر
 توسعه در آن بازخورد و روستایی زنان کارآفرینی در مؤثر

. اشدبمی گیالن استان در واقع سروالت روستای در غذایی گردشگری
 روش و ماهیت نظر از و کاربردی هدف لحاظ از حاضر پژوهش
 261 شامل نفر 509 پژوهش آماری جامعه. باشدمی تحلیلی-توصیفی

. دکننمی زندگی سروالت روستا در که بوده زن نفر 248 و مرد نفر
 کوکران فرمول از استفاده با نیاز، مورد نمونه حجم پژوهش این در
 روستا زنان از نفر 93 تعد به %1 خطای و %95 اطمینان سطح در

 برای ایکتابخانه روش از اطالعات آوری جمع جهت. شد محاسبه
 با مصاحبه انجام و پرسشنامه از همچنین و تحقیق نظری مبانی

 اییرو سنجش منظور به. شد استفاده روستا کارشناسان و مسئولین
 در مهپرسشنا پایایی، تعیین برای و محتوا اعتبار روش از پرسشنامه

 روستایی خانوارهای از نفر 30 بین روز 30 زمانی فاصله به نوبت دو
 مدهآ دست به نتایج. گردید توزیع مطالعه مورد منطقه گردشگران و

 شنامهپرس پایایی تعیین برای نسبت دو مقایسه آزمون از نوبت دو در
 واقع در و بوده یکسان نوبت دو در هاپاسخ نسبت. شد استفاده

 آزمون طریق از پژوهش فرضیه آزمون. دارد اعتبار پرسشنامه
 بین ادد نشان نتایج. شد انجام دو کای توزیع کمک به صفات استقالل
 یگردشگر توسعه و روستایی کارآفرین زنان سازمانی هایویژگی
 .دارد وجود معناداری رابطه غذایی

 
 زنان کارآفرینی تربیت، و تعلیم نظام خانواده،: واژگان کلید

 غذایی گردشگری روستایی،
 

 11/02/1400تاریخ دریافت: 
 23/05/1400تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئول.kh.homa@gmail.comsalehi 
 

 مقدمه
کسب  ،ابدییجدید اقتصادی ظهور م یهابا توسعه کارآفرینی، فرصت

یو کل اقتصاد شکوفا م دیآیکارهای جدیدی در جامعه پدید م و
زنان نقش مهمی در ارتقای اشتغال و بهبود (. در این بین 1شود )

و  ؛ بنابراین، هویت دادنکنندیوضعیت اقتصادی جامعه ایفا م
ها استقالل بخشیدن به آنان و فراهم کردن زمینه مشارکت فعال آن

 یهاتیدر امور مختلف اقتصادی ـ اجتماعی به خصوص فعال
کارآفرینی، عامل مهمی در انگیزش بیشتر این نیروی عظیم در 

 توانندیمزنان با کارآفرینی  تولیدی اجتماعی است. یهاچرخه
ی استعدادهاو موانعی که در بروز  ی خود را آشکار سازندهاییتوانا

 یهاجسارتخود دارند را رفع نموده و هر روز بیشتر و بیشتر بر 
 خود بیفزایند.
بان جهانی  آمـده از تحقیقات دیده دسـت بـه جبر اساس نتـای

 (.2) شوندیزن کارآفرین م 7نفر در جهان  100کارآفرینی از هر 
میلیون از زنان صاحب مشاغل  9.1در حال حاضر در آمریکا تعداد 

درصـد از کل مشاغل موجود در ایاالت  38جدید هستند. این میزان 
میلیون نفر  27.7. این مشاغل سبب اشتغال شودیمتحده را شامل م

درصد جمعیت کـارگران آمریکا نیز از زنان هستند  80 شده است
ردن م کو فراه زنانبنابراین، هویت دادن و استقالل بخشیدن به  (.3)

ها در امور مختلف اقتصادی ـ اجتماعی به زمینه مشارکت فعال آن
کارآفرینی، عامل مهمی در انگیزش بیشتر این  یهاتیخصوص فعال

 (.4تولیدی اجتماعی است ) یهانیروی عظیم در چرخه
سمی تج ،کارشناسان گردشگری معتقدند توریسم غذااز سوی دیگر 

د که در توسعه گردشگری مدرن روهای سنتی به شمار میاز ارزش
ه آنان به گفت و امروزی متبلور شده و مورد استفاده قرار گرفته است.

توریسم غذا مبین فرصتی است که گردشگری را احیا کرده و آن را 
کند، عالوه بر این، موجب توسعه اقتصادی محلی و بومی متنوع می

 2014ر سال د بوژکوسکا. (5شوند )شده و به اشتغالزایی منجر می
کاربردی  یهایکی از جنبه به عنوان غذاهای محلی در مقاله خود از

فرهنگی در  یها. تفاوتنام بردبرای شناخت فرهنگ هر منطقه 
. گذاردیآماده سازی، پختن، سرو کردن و نحوة خوردن غذا تأثیر م

به همین دلیل، گردشگر در طول سفر دانش جدیدی دربارة سبک 
یبه دست آورده و با غذاهای جدیدی مواجه م غذای محلی منطقه

 .(6ندیده است ) اشیکه به احتمال زیاد در محل زندگ شود
های اخیر در کشور، گردشگری غذایی همچون گردشگری در سال

های جذب گردشگر مذهبی، فرهنگی، طبیعی به عنوان یکی از راه
های فراوان شناخته شده است که کارشناسان با توجه به ظرفیت

موجود بر ضرورت توسعه این نوع گردشگری تاکید دارند. ایران با 
های جهان را در اختیار ین سفرهترنوع غذای سنتی یکی از غنی 2500

دارد، شیوه طبخ غذای ایران بعد از سبک پخت غذای چینی سومین 
های پخت و سبک شناخته شده در جهان است، ایران به دلیل شیوه

تهیه غذا با رعایت اصول اسالمی، سهمی جدی و قابل توجه در بازار 
تجربه  غذای حالل و البته جذب گردشگران غذایی و عالقه مند به

جذب گردشگر غذایی گریزگاه قابل  .(7) داردغذاهای جدید 
اطمینانی برای صدور مهمان نوازی و هنرمندی مردمان ایران زمین 

 .(8به سرتاسر جهان خواهد بود )
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در روستای سروالت گیالن طبیعت به وفور همه چیز را در اختیار  
ه منظره کوه ها از جملاین منطقه همه زیبایی مردم قرار داده است

یسوغاتای خروشان با آب گوارا، غذاهای گیالنی و و دریا، رودخانه
طعم گیالنی ی با عطر و بوی خوش را با هم دارد. غذاهای خوشها

 .…، میرزا قاسمی وترشکبابپر، باقاالقاتق، مانند ماهی، مرغ شکم
ی اهتیفعال. بر این اساس ندیآیماز تنوع غذایی این روستا به شمار 

کارآفرینی زنان، از جمله توجه به صنعت گردشگری غذایی نه تنها 
ی کاهش فقر در هانهیزم، بلکه شوندیمموجب جذب گردشگران 
مورد مطالعه را به سوی توسعه  محدودهروستا را فراهم نموده و 

. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر بررسی دهدیمروستایی سوق 
در کار آفرینی زنان روستایی و بازخورد  مؤثرنقش عوامل سازمانی 

آن در توسعه گردشگری در روستای سروالت واقع در استان گیالن 
 .باشدیم

 
 مبانی نظری پژوهش

 کارآفرینی
به معنای  Entrepreneurs واژه کارآفرینی از کلمه فرانسوی

است. کارآفرینی اولین بار مورد توجه متعهد شدن نشات گرفته
میالدی  16ار گرفت و تمامی مکاتب اقتصادی از قرن اقتصاددانان قر

 های اقتصادی خویش تشریحتاکنون به نحوی کارآفرینی را در نظریه
( معتقد است کارآفرینی درک یک 1989) مونزیت( 9اند )نموده

فرصت است در حالی که دیگران آن را آشفتگی، سردرگمی و تناقض 
صت قلب کارآفرینی محسوب . از دیدگاه او شناسایی فرکنندیمتلقی 

 .شودیم
از نظر رابرت هیستریچ کارآفرینی فرآیند خلق چیزی متفاوت و با 
ارزش از طریق اختصاص زمان و تالش الزم برای آن است با فرض 

ی مالی، روانی و اجتماعی و نیز دریافت هاسکیرهمراه بودن 
ی مالی و رضایت فردی است. تغریف باال به چهار جنبه هاپاداش

های خاصی که ویژگی. کندیماساسی از رفتار کارآفرین اشاره 
شامل مواردی کند کارآفرینی را از اقدامات مشابه با آن متمایز می

 همزاد ینی. کارآفراست پویا و اقتصادی فعالیت یک مانندکارآفرینی
است.  وابسته سودآوری نسیلپتا به ینی. کارآفراست نوآوری
( پریزاد و نظری در مقاله 10است ) پذیریریسک مستلزم ینیکارآفر

های کارآفرینی با توجه به بررسی فرصتخود تحت عنوان 
 کارآفرینی مؤلفه های سیاسی اقتصادی بعد از انقالب اسالمیچالش

تاثیرگذار بر رشد اقتصادی کشورها و از  یهایکی از شاخص را
د. داشتن عواملی که سیاستگذاران اقتصادی به آن توجه دارندجمله 

خدامرادپور، زنگنه و رمضانی در پژوهش خود تحت عنوان 
ندکه اعالم کرد ساز اشتغال پایدارتشخیص فرصت کارآفرینی، زمینه

یافتن یک ایده و راه اندازی یک کسب وکار بر پایه آن را فرصت 
ت، مرکز ثقل و پایه تمام کارآفرینانه می گویند. در واقع فرص

 .باشدیکارآفرینی م یهاتیفعال
 

 زنان روستایی کارآفرین
روستا به عنوان یک محیط تولیدی همواره نقش مهمی در اقتصاد 

کند و زنان روستایی با تشکیل نیمی از جمعیت کشور ایفا می

های تولیدی روستا دارند. تحقق روستایی، نقش مهمی در فعالیت
انی های بالقوه منابع انسپایدار بدون استفاده از تمامی ظرفیتتوسعه 

روستایی بخش مهمی از نیروی انسانی هستند،  زنان ممکن نیست.
بیش از یک چهارم جمعیت کل جهان و حدود نیمی از جمعیت 

دهند و با وجود حضور درصد( را تشکیل می 49روستاهای ایران )
تاسفانه در آمارهای رسمی، جزء های تولیدی، مفعال آنها در فعالیت

 مولد اما پرداخت کار اند.جمعیت غیرفعال اقتصادی طبقه بندی شده
ی زنان روستایی نقش مهمی در افزایش درآمد خانواده و کاهش هنشد

های تولید و تشکیل سرمایه دارد و از همه مهمتر بیانگر سهم هزینه
د از جمله آنها در اقتصادی ملی کشور است، اما با این وجو

های جامعه هستند که همواره به عنوان قشری ترین گروهمحروم
ای از دام محرومیت شامل بی قدرتی و فقر پذیر در تلهآسیب

یکی از دالیل فقر آنها، تحصیالت پایین است، نرخ باسوادی گرفتارند. 
درصد است. از سویی دیگر، از امکانات  62زنان روستایی ایران، 

میزان سرمایه، اعتبار و قدرت برخوردارند. زنان  کمتری از لحاظ
درصد از غذا را  50دهند و درصد از کارهای جهان را انجام می 66

ها درصد درآمد و یک درصد مالکیت 10کنند، اما فقط تولید می
را دارند. توسعه روستایی رهیافتی برای بهبود زندگی اجتماعی، 

 تایی است و در آن، بر تسریاقتصادی روستاییان به ویژه فقرای روس
 شود. توسعهمنافع به فقیرترین افراد جامعه روستایی تاکید می

روستایی به معنای توسعه کشاورزی نیست، بلکه طیف وسیعی از 
مقاله  ( در1398. جاللی و میوه چی )(11)شود ها را شامل میفعالیت

رسی کارآفرینی زنان در کسب وکارهای خود تحت عنوان بر
( به این نتیجه رسیدند المللیادگی )مرور مقاالت در سطح بینخانو
وکارها توجه رو به رشدی به نقش زنان در اداره و اجرای کسبکه 

در اقتصاد جهانی معطوف شده که عمدتاً به دلیل افزایش تاکید بر 
( در مقاله خود تحت 12) یمیمق. کاظمی و برابری جنسیتی است

ه نشان دادند کارآفرینی زنان در ایران بررسی موانع توسعه کعنوان 
مهمترین موانع کارآفرینی زنان، از نظر مردان موانع زیربنایی و از 

( در 13فالح و اصغری نویده ) نظر زنان عوامل محیطی است.
ارائه الگویی برای موفقیت زنان کارآفرین در پژوهشی تحت عنوان 

ایجاد یک  برای دادندبازده نشان  وکارهای کوچک و زودکسب
وکار کوچک و زودبازده موفق عواملی چون نیازسازی، کسب

پذیری، نفس، تعهد، مخاطرهیابی، باور درونی، اعتمادبهفرصت
سرمایه، آموزش، روابط اجتماعی، راهبرد، خالقیت،  نیپشتکار، تأم

 نوآوری و استقالل مؤثر هستند.

 

 
 گردشگری غذایی

مومی است و فقط شامل گردشگری غذایی در واقع یک فعالیت ع
 یهاآن را از فروشنده یهاجنبه یهبلکه هم شودیخوردن غذا نم

، به عبارت ردیگیلوکس را در بر م یهادوره گرد گرفته تا رستوران
دیگر، هر کسی که به هر شکلی با غذا ارتباط دارد، جزیی از این 

در کنار جذابیت غذا از نظر طعم و کیفیت، ( 14صنعت است )
تازگی، منحصر بفرد بودن، طعم و عطر و ارگانیک و طبیعی بودن 

فرهنگ آشپزی یک منطقه را شکل زیرا آن هم اهمیت زیادی دارد
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غذاهای محلی تأثیر مهمی  .شودیو باعث جذب گردشگر م دهدیم
و باعث جذب گردشـگر  گذارندیمدر معرفی مقاصد گردشگری 

ذابترین و محبوبترین انواع . امروزه گردشگری غذا یکی از جشوندیم
 گردشگری شناخته شده اسـت.

ردشگری غذا به طور عام و گردشگری غذای بومی بـه طـور گ
 یهامطالعات و برنامه یهخـاص تـا حدود زیادی خارج از دامن

گردشگری قرار دارند. این درحالی اسـت که تنوع اقلیمی و فرهنگی 
در این باره به ما عرضه ارزشمندی را  یهاموجود در ایران فرصت

کرده اسـت. البته باید توجه داشت که این تنوع به خصوص در رابطه 
درحال  یهفرهنگـی بـه میـان آمـده و در جامع یهادهیبا پد
فرهنگی و اجتماعی در خطر  تغییرات علت به ایران  یهتوسع

گردشگری غذا . مردم است یهمحوشدن از اذهـان و زنـدگی روزمر
 شودیافزایش آگاهی از هویت و فرهنگ مقصد گردشگری مباعث 

. کندیو فرصت بزرگی برای شناساندن تولیدات غذایی محلی ایجاد م
ثبت جهانی  یهنوع غـذا در آستان 170استان گیالن با داشتن بیش از 

شـهر از کشـورهای  34یونسکو قرار گرفته اسـت. درحـال حاضـر 
گوناگون  یهاخالق را به شکل یر، گردشگ2003مختلـف، از سـال 

شناسایی عوامل مؤثر بر توسعة گردشگری . اندبه نام خود ثبت کرده
و زیربناهـای مورد  هارساختیغذا دانـش الزم را بـرای ایجـاد ز

و در اختیار سیاسـت  آوردیگردشگری کشور فراهم م یهنیاز توسع
اقتصادی  یهابخش یهگـذاران و مـدیران اجرایی ملی مسئول توسع

 (.15) دهدیو اجتماعی قرار م
جانبه است و تمامی گردشگری غذایی یک فعالیت عمومی و همه

های های فروش خودکار و فروشندههای غذا از دستگاهجنبه
یک را پوشش های لوکس و درجهگرد گرفته تا رستوراندوره

 ازدهد و هرکسی که به هر شکلی با غذا سروکار دارد، قسمتی می
شود. اکثریت مردم فقط به طعم و کیفیت این صنعت محسوب می

غذا و نوشیدنی توجه دارند و لزوماً نیازی به صرف آن در 
کنند. در قیمت و با برچسب ممتاز احساس نمیهای گرانرستوران

کنار جذابیت غذاهای ممتاز، غذاهای مناطق مختلف، به دلیل عواملی 
ای خاص، فصل تهیه، ماندگاری طقهمثل تازگی، منحصر بودن به من

 یهدهندلیو ارگانیک بودن اهمیت و جذابیت زیادی دارند و تشک
فرهنگ آشپزی آن منطقه هستند. هدف از گردشگری غذایی، 

های بندی و دیدگاهآشنایی با جزییات این فرهنگ فارغ از رده
تر بودن غذاها باعث افرایش تخصصی است و در حقیقت ساده

 .شودجذابیت گردشگری غذایی می
واکاوی موانع ی تحت عنوان امقاله( در 16حسینی و همکاران )

پایدار اقتصادی  یهتایی برای رسیدن به توسعگردشگری روس
های روستایی با رویکرد کارآفرینانه )مورد مطالعه: سکونتگاه

به بررسی و احصای ی( استان چهارمحال و بختیار -شهرستان کیار
مسائل و موانع گردشگری روستایی و بررسی جایگاه آن در توسعة 

ید بر کیار با تأک های روستایی شهرستانپایدار اقتصادی سکونتگاه
اند. براساس نتایج این پژوهش، ضعف دسترسی به کارآفرینی پرداخته

امکانات زیرساختی و خدمات اجتماعی برای توسعة گردشگری، 
گردشگرمحور،  یوکارهااندازی کسبوپا گیر در راهقوانین دست

های اقتصادی، ضعف فرهنگی، ضعف مشارکت مردم در فعالیت
اعتمادی مردم بع مالی مشاغل گردشگرمحور، بیضعف در تأمین منا

های کارآفرینانة به مسئوالن و مدیران برای اقدام به فعالیت
اطالعی از مشاغل حوزة گردشگری، نبود نهادهای گردشگری، بی

های ای، خطرپذیری کم مردم برای ورود به فعالیتمشاوره
های ویتلترتیب اوزیستی سختگیرانه، بهگردشگری و قوانین محیط

 .اول تا دهم موانع تحقق گردشگری روستایی در شهرستان کیارند
طراحی مدل ی تحت عنوان امقاله( در 17) سرور و همکاران

غذا در ایران با رویکرد مدل سازی ساختاری  گردشگری توسعه
عامل تهیه غذای سالم و رعایت نکات و اصول  ندنشان داد، تفسیری

بیشترین  9یه و سرو آن با قدرت نفوذ بهداشتی در مراحل مختلف ته
همچنین  کندیدر توسعه گردشکری غذا در ایران عمل م ریتأث

ها و ترویج مصرف غذاهای محلی نقش مهمی در برگزاری جشنواره
بر  مؤثر. بر اساس مطالب ذکر عوامل خالقیت این حوزه دارد

 .شودیم( اشاره 1جدول )کارآفرنی سازمانی در 
 

 
 

 بر کارآفرنی سازمانی مؤثر. عوامل 1جدول 

 سازمانی

 ی مالی(هاصندوقسرمایه )همسر، خانواده شخصی )پدر و مادر و...(،  نیتأمحمایت مالی و 
 عوامل انگیزشی

 خانوادهحمایت 
 ی تعاونیهاشرکتعضویت در 

 بکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات
 فقدان برنامه جامع برای پرورش نیروی انسانی

 ضعف در برنامه ریزی بلند مدت
 نظام تعلیم و تربیت )وضعیت آموزشی(

 امکان پیش بینی میزان تقاضا برای محصوالت و خدمات
 قوانین و مقررات سخت گیرانه

 یامشاورههای وجود نهاد
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 1400 زمستان، 5دوره  سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ یپژوهش-یفصلنامه علم

 مواد و روش ها
از نظر ماهیت و روش  پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و

 261نفر شامل  509پژوهش جامعه آماری . باشدیمتحلیلی -توصیفی
. کنندیمنفر زن بوده که در روستا سروالت زندگی  248نفر مرد و 

در این پژوهش حجم نمونه مورد نیاز، با استفاده از فرمول کوکران 
نفر از زنان روستا  93به تعد  %1و خطای  %95در سطح اطمینان 

ی برای اکتابخانهمحاسبه شد. جهت جمع اوری اطالعات از روش 
مبانی نظری تحقیق و همچنین از پرسشنامه و انجام مصاحبه با 

ا استفاده شد. به منظور سنجش روایی مسئولین و کارشناسان روست
پرسشنامه از روش اعتبار محتوا و برای تعیین پایایی، پرسشنامه در 

نفر از خانوارهای روستایی  30روز بین  30دو نوبت به فاصله زمانی 
و گردشگران منطقه مورد مطالعه توزیع گردید. نتایج به دست آمده 

ه ی تعیین پایایی پرسشنامدر دو نوبت از آزمون مقایسه دو نسبت برا
در دو نوبت یکسان بوده و در واقع  هاپاسخاستفاده شد. نسبت 

پرسشنامه اعتبار دارد. آزمون فرضیه پژوهش از طریق آزمون 
 استقالل صفات به کمک توزیع کای دو انجام شد.

 محدوده مورد مطالعه
 آذربایجان، مستقل کشور و خزر دریای به شمال گیالن از استان

 از و قزوین و زنجان استان به جنوب از اردبیل، به استان غرب از

 آخرین اساس بر .گرددیم محدود مازندران استان به شرق

 آستانه آستارا، :از عبارتند استان یهاشهرستان تقسیمات کشوری

 رودبار، رضوانشهر، رشت، رودسر، بندرانزلی، املش، اشرفیه،

 و لنگرود الهیجان، فومن، سرا، صومعه شفت، رودسر، سیاهکل،
 و مرکزی رحیم آباد، چابکسر، بخش 4 دارای . رودسررودسر

 سیاهکلرود، اوشیان، نام های به دهستان 10 و کالچای

 رضامحله، شوییل، چینیجان، آباد، رحیم علیا، اشکورسفلی، اشکور

 232 که دارد آبادی 423 شهرستان است. این ماچیان و بیباالن

 دارای شهرستان این همچنین .هستند فصلی جمعیت دارای آبادی آن

 آباد رحیم چابکسر، کالچای، رودسر، های نام به شهر 5

قاسم  روستای آن مرکز که اوشیان (. دهستان18است ) واجارگاه
 استان شرق منتهی الیه و رودسر شهرستان شرق در است، آبادسفلی

 و درجه 37 تا دقیقه 52 و درجه 36 جغرافیایی بین عرض گیالن
 50 تا دقیقه 27 و درجه 50 جغرافیایی طول و شمالی دقیقه 2

 است گرفته قرار شرقی قهیدق 37 و درجه
 که است رودسر شهرستان یاهیکوهپا روستاهای از یکی سروالت

چابکسر قرار داشته و از شمال به چابکسر،  بخش اوشیان دهستان در
 شمشادپشته روستای به غرب از کوه، و از شرق به روستای جنگسرا

. گرددیم محدود جنگسرا روستای و کوه به جنوب از و کوه و
درصد  3/79اخذ شده از نهضت سواد آموزی  1395طبق آمار سال 

 اهالی سروالت با سواد هستند.
 
 

 

 (1395ماخذ: مرکز آمار ایران، سروالت )(. جدول وضعیت اشتغال روستای 2جدول )

 ساله 10جمعیت  شرح سال
 و بیشتر

 جمعیت فعال
 جمعیت غیر فعال

 بیکار شاغل جمع

1395 
 304 16 199 215 519 تعداد
 6/58 4/7 92/6 4/41 7/88 درصد

خانوار  25مختلف دامداری،  یهابخش در شاغل خانوارهای تعداد
طیور و کندوی عسل در روستا به صورت است. توزیع انواع دام، 

. دامداری و باشدیمی عسل کندو گوسفند، گاو، بز، قاطر و اسب،
 (.1400)رمضانی،  باشدیمپرورش طیور به شرح ذیل 

 مشترکین دارد. تعداد 1395این روستا دسترسی به فیبر نوری از سال 

ن ی تلفهاشبکهو  باشدیمخانوار  252ثابت در این منطقه  تلفن
 همراه ایرانسل و همراه اول تحت پوشش قرار دارد. اهالی این روستا

ی سراسری و استانی در هاشبکهاینترنت موبایل دارند.  به دسترسی
ی دیجیتال و با کیفیت عالی در دسترس هاکانالسروالت به صورت 

ی بوده و نوع روستا اهسته. تیپ و شکل روستا باشدیمساکنین 

و تعداد واحدهای  باشدیم (نفر 900 –نفر  500ب )متوسط 
واحد بوده که مصالح استفاده شده در  295مسکونی در این روستا 

. تعداد ویالهای ساخته شده باشدیمساخت این بناها بلوک سیمانی 
روستای سروالت  یهایسوغات. باشدیمواحد  25در این منطقه نیز 

ترش، کلوچه،  یهاها و آلوچهمحلی، لواشک یهایانواع ترش شامل
آماده، رب انار و آلوچه،  یهانان سنتی، چای، پرتقال و آب پرتقال

بافتنی، شال و رودوشی، لوازم حصیری، لوازم چوبی و  یهاعروسک
 (.19هستند ) …

 هاافتهی

 

 جدول محاسبه آزمون سازمانی .3جدول 

خیلی  کم متوسط زیاد خیلی زیاد سؤال ردیف
 جمع کم

 30 1 2 6 12 9 عوامل انگیزشی 1

 30 1 1 3 11 14 حمایت خانواده 2

 30 5 2 8 9 6 عضویت در شرکت تعاونی 3
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 30 3 3 7 8 9 بکارگیری فاوری اطالعات و ارتباطات 4

 30 3 4 5 9 9 برنامه ریزی های بلند مدت 5

داشتن برنامه جامع برای پرورش نیروی نظام تعلیم و تربیت و  6
 انسانی

6 8 5 6 5 30 

 30 4 4 8 8 6 امکان پیش بینی میزان تقاضا برای محصوالت و خدمات 7

 30 4 5 9 9 3 قوانین و مقررات حمایت کننده 8

 30 6 4 7 8 5 یامشاورهی هاسازمانوجود  9

 30 3 5 7 9 6 سرمایه از طرف نزدیکان و بستگان نیتأمحمایت مالی و  10

 30 4 3 8 8 7 ی مالیهاصندوقحمایت مالی از طریق  11

 330 39 39 73 99 80 جمع 12

 
 (. جدول محاسبه آزمون فردی4جدول )

 جمع وزنی 1 2 3 4 5 سؤال ردیف
 116 1 4 18 48 45 عوامل انگیزشی 1
 126 1 2 9 44 70 حمایت خانواده 2

 99 5 4 24 36 30 عضویت در شرکت تعاونی 3

 107 3 6 21 32 45 بکارگیری فاوری اطالعات و ارتباطات 4

 107 3 8 15 36 45 برنامه ریزی های بلند مدت 5

یروی ننظام تعلیم و تربیت و داشتن برنامه جامع برای پرورش  6
 94 5 12 15 32 30 انسانی

 98 4 8 24 32 30 امکان پیش بینی میزان تقاضا برای محصوالت و خدمات 7

 92 4 10 27 36 15 قوانین و مقررات حمایت کننده 8

 92 6 8 21 32 25 یامشاورهی هاسازمانوجود  9

 100 3 10 21 36 30 سرمایه از طرف نزدیکان و بستگان نیتأمحمایت مالی و  10

 101 4 6 24 32 35 ی مالیهاصندوقحمایت مالی از طریق  11

 عامل سازمانی یهایژگیو بین از آمده دست به وزنی جمع اساس بر
 این غذایی گردشگری توسعه در را اثر بیشترین خانواده حمایت

 به انگیزشی، عوامل ترتیب به آن از بعد و است داشته روستا
 بلندمدت ریزی برنامه و ارتباطات و اطالعات فناوری کارگیری

 و کننده حمایت مقررات و ی قوانینهاشاخصاست.  بودهمؤثر 
 غذایی گردشگری توسعه در را اثر کمترین ایمشاوره نهادهای وجود

 و تعلیم نظام ترتیب به آن از بعد و دهدیم نشان سروالت روستای
 و اتخدم و محصوالت برای تقاضا میزان بینی پیش امکان و تربیت

 دارند. را اثر کمترین تعاونی یهاشرکت در عضویت
 فرضیه پژوهش

: H0 ی سازمانی کارآفرینی زنان روستایی و توسعه هایژگیوبین
 گردشگری غذایی رابطه معنا داری وجود ندارد.

: H1  توسعه ی سازمانی کارآفرینی زنان روستایی و هایژگیوبین
 گردشگری غذایی رابطه معنا داری وجود دارد.

α = 0.05 

k =𝑥2 =∑ ∑
(𝑚𝑖𝑗−𝑚𝑖𝑗

′ )
2

𝑚𝑖𝑗
′  

w (𝑥2 ≥𝑥1−𝛼𝑖(𝑠−1)(𝑡−1)
2 ) = w ( 𝑥2 ≥ 

𝑥0.95 𝑖(10−1)(3−1)
2 ) = 

w (𝑥2 ≥𝑥0.95 𝑖(18)
2 ) = w (𝑥2≥ 𝑥0.95 𝑖(18)

2 ) = w 

( 𝑥2 ≥ 31.041)   
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 (. جدول فراوانی تجربی )مشاهده شده(5جدول )
 جمع خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد سؤال

1 9 12 6 2 1 30 
2 14 11 3 1 1 30 
3 6 9 8 2 5 30 
4 9 8 7 3 3 30 
5 9 9 5 4 3 30 
6 6 8 5 6 5 30 
7 6 8 8 4 4 30 
8 3 9 9 5 4 30 
9 5 8 7 4 6 30 
10 6 9 7 5 3 30 
11 7 8 8 3 4 30 
 330 39 39 73 99 80 جمع

 
 محاسبه شده() ینظرجدول فراوانی . 6جدول 

 جمع خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد سؤال
1 80∗30

330
27/7=  99∗30

330
9=  73∗30

300
 36/6=  39∗30

330
 54/3=  39∗30

330
 54/3=  71/4  

2 27/7 9 36/6 54/3 54/3 71/4 
3 27/7 9 36/6 54/3 54/3 71/4 
4 27/7 9 36/6 54/3 54/3 71/4 
5 27/7 9 36/6 54/3 54/3 71/4 
6 27/7 9 36/6 54/3 54/3 71/4 
7 27/7 9 36/6 54/3 54/3 71/4 
8 27/7 9 36/6 54/3 54/3 71/4 
9 27/7 9 36/6 54/3 54/3 71/4 
10 27/7 9 36/6 54/3 54/3 71/4 
11 27/7 9 36/6 54/3 54/3 71/4 

 

 جدول محاسبه مقدار عددی مالک آزمون. 7 جدول
 (𝑚𝑖𝑗 − 𝑚𝑖𝑗)

′ 2

𝑚𝑖𝑗
′  𝑚𝑖𝑗 − 𝑚𝑖𝑗

′  𝑚𝑖𝑗
′  𝑚𝑖𝑗  

0.064 0.72 8.27 9 
1 3 9 12 

3.907 4.29 4.71 9 
3.970 5.73 8.27 14 
0.444 2 9 11 
0.017 0.29 4.71 5 
0.623 2.27 8.27 6 

0 0 9 9 
22.480 10.29 4.71 15 
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0.0644 0.73 8.27 9 
0.222 -1 9 8 
14.591 8.29 4.71 13 
0.0644 0.73 8.27 9 

0 0 9 9 
11.283 7.29 4.71 12 
0.548 -2.27 8.27 6 
0.2222 -1 9 8 
27.062 11.29 4.71 16 
0.548 -2.27 8.27 6 
0.222 -1 9 8 
27.062 11.29 4.71 16 
0.0120 -5.27 8.27 3 

0 0 9 9 
37.499 13.29 4.71 18 
0.7908 -3.27 8.27 5 
-0.222 -1 9 8 
32.068 12.29 4.71 17 
0.548 -2.27 8.27 6 

0 0 9 9 
22.4807 10.29 4.71 15 
0.3071 -1.27 8.27 7 
0.222 -1 9 8 

22.4807 10.29 4.71 15 

 

∑ ∑
(𝑚𝑖𝑗 − 𝑚𝑖𝑗

′ )
2

𝑚𝑖𝑗
′ = 231.0315 

> 31.41 

 ناحیه در آزمون مالک عددی مقدار با توجه به جدول باال چون
 مقابل فرضیه و شودیمرد  H0فرضیه است گرفته قرار بحرانی
 کارآفرین زنان سازمانی یهایژگیو بین یعنی .شودیم پذیرفته
 دارد. وجود معناداری رابطه غذایی گردشگری توسعه و روستایی

 
 یریگجهینت
در کارآفرینی  مؤثرنقش عوامل سازمانی  که به پژوهش حاضر در

زنان روستایی و بازخورد آن در توسعه گردشگری در روستای 
 برخی نظریات شد، سروالت واقع در استان گیالن پرداخته

 از یکی غذایی یهتجربگرفت.  قرار آزمون معرض در اندیشمندان
ها توای دیگر فرهنگمح به ورود یهاراه آشکارترین و مهمترین
 یهغذایی چیزی بیش از تالش برای تجرباین رو گردشگری  است. از

نتیجه غذا، عالوه بر این که  غذاهای جدید دیگر جوامع است. در
برای گردشگر است، به عنوان یک هدف گردشگری  یالهیوس

 یهایژگیبه بررسی تأثیر غذا در بیان و از این رو. شودیمطرح م
ن، ار دی. غذا از گذشته در کنشدقومی و هویتی یک منطقه پرداخته 

فرهنگی تا حدودی یکی از  یهازبان، خانواده و سایر مؤلفه
مهم هویت قومی بوده است. غرور قومی، ملی گرایی،  یهاشاخص

میراث خانوادگی و محلی و آداب و رسوم کشاورزی و بسیاری از 
هویت تا حدودی به وسیلة حفظ آداب غذایی حفاظت  یهاشاخص

 اند.شده
 منطقه عنوان به سروالت روستای گیالن استان روستاهای بین از

 جامعه رویکردی با شد سعی و شد گرفته نظر در مطالعه مورد
 مترینمه بررسی به کارآفرینانه یهادگاهید بر تاکید با و شناختی

 غذایی گردشگری توسعه در زنان کارآفرینی رشد درمؤثر  عامل
 بازخورد هایعنوان شاخص به که مواردی از پرداخته شود.

 در شد بررسی پژوهش این پرسشنامه در روستایی زنان کارآفرینی
 خانواده، عضویت انگیزشی عوامل جمله از سواالتی سازمانی عوامل

 زن کارآفرینان از بسیاری که شد مطرح تعاونی و ... شرکت در
 پژوهش این در نمودند. اعالم هانهیزم این در را خود موفقیت عوامل
 دلیل به را خود همسر یا کارآفرین زنان اغلب که نشان داد هایبررس

ند. هست کفایت بی همسران دارای یا واند داده دست از فوت یا متارکه
 و خود همسران حتی و هستند خود زندگی مردان زنان کارآفرین
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 خود همسران از و کنندیم حمایت مالی، عاطفی و... را فرزندانشان
 انخودش گفته به و تر پذیر مسئولیت تر، پذیر ریسک بسیار
 اکثر بود سال 45 تا 35 اکثر کارافرینی شروع هستند. سنتر شجاع

 حد در آنها و تحصیالت بودند خانواده اول فرزندان زن کارآفرینان
 سطح و حتی داشتند سواد بی مادرهای و پدر بود. این افراد دیپلم

 نبود. میانگی بیشتر کمی یا و آنها سطح در همسرانشان تحصیالت
 آسیب بسیار فعالیت شروع ابتدای و در نفر بود دو فرزندانشان تعداد
 ودخ فعالیت به و نشده ناامید و نشده خسته کار از ولی بودند دیده
 بودند. داده ادامه
 تسروال روستای در زن کارآفرینان که داد نشان پژوهش این نتایج

 و مالی هایکمک دهندمی ترجیح بیشتر ایران روستاهای اکثر و
 کنند. دریافت خانوادگی یهاشبکه از را خود عاطفی یهاتیحما
 برای روش نیترمعمول هابانک طریق از مالی منابع نیتأم

ها بانک از وام گرفتن در زنان که مشکالتی اما است کارآفرینان
 پس اندازهای از استفاده با کارآفرین زنان که شودمی موجب دارند

 و کسب نیاز مورد مالی منابع به خانواده اعضای از قرض و شخصی
 ریقط از فقط کارآفرین زنان سروالت در کنند. پیدا دست خود کار

 یاشبکه حمایت اعتماد، قابل مجرب و نزدیک دوستان با ارتباط
 یسیاس وضعیت از اعم روستا این محیطی شرایط نمایند.می دریافت

 ست.امؤثر  زنان کارآفرینی توسعه در تکنولوژیکی و فرهنگی و
 هر نگرش و تلقی غیررسمی و رسمی بعد دو در فرهنگی عوامل
 نتایج دهد.می نشان منطقه زنان اقتصادی هایفعالیت از را جامعه
 بخش در ویژه به رسمی فرهنگ روستا این در که است آن نشانگر
 نقش زنان کارآفرینی و کار و کسب توسعه در جامعه آموزش
 رشد موجب تنها نه رسمی غیر فرهنگ اما است، داشته بسزایی
 یمانع بلکه است نشده روستا این زنان برای کار توسعه و کسب
 یکی خانواده نهاد حفظ مثال عنوان . بهگرددیم تلقی آنان برای جدی

است،  سروالت روستای در کارآفرینی زنان هایدغدغه مهمترین از
 از حاکم باورهای و گذشته یهاسنت عادات و عرف یعنی

 در زنان حضور برای جدی مانعی زنان جنسیتی هایقابلیت
 سنتی نه تنها فرهنگ دیگر عبارت به .باشدیم اقتصادی یهاصحنه
 بلکه سازدینم فراهم ایرانی زنان برای را کار و کسب رشد امکان
 روستای زنان البته شود.می محسوب آنان برای مانع ترینبزرگ

 طلبی،استقالل طلبی، توفیق همچون ییهایژگیو داشتن با سروالت
تولید  طریق از خود هایتوانایی توسعه با و پذیری انعطاف

ها مهارت و محصوالت، مهمان نوازی، دست پخت عالی، تجربه
 و ادهد تغییر خود هایتوانایی به نسبت را جامعه نگرشاند توانسته
 دهند. توسعه را خود کارآفرینانه هایفعالیت

 و ارک و کسب یهافرصت معرفی و با توجه به نتایج پژوهش ایجاد
 راه از کار و کسب مانند ایرانی زنان خانوادگی موقعیت با متناسب

 و خانواده در زنان بیشتر حضور منظور به اینترنت از استفاده دور
 منزل، فرهنگ امور انجام فرزندان تربیت مانند محوله وظایف ایفای
 مشارکت و همکاری جلب در جمعی یهارسانه طریق از سازی

 به کار و کسب در حامی یک عنوان به کارآفرین زنان همسران
. شودیماجتماعی پیشنهاد  و فرهنگی فشارهای با مقابله منظور

 سرو فصلی برای صورت به غذایی یهاجشنواره همچنین برگزاری

 غذاهای شناساندن به کمک منظور به محلی و بومی غذاهای سنتی
 در بومی ساکنان برای تشویقی یهانهیزم و آگاهی محلی و ایجاد

 .شودیمتوصیه  غذا گردشگری توسعه جهت
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