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  مقدمه .1

 یتتقو شود و یم ینانکارآفر و یینبه کارآفر یمختلف توجه خاص يهادر کشور ،حاضرر عص در
کشورهاي  یژهو هکشورها ب ياقتصاد یشرفتپ هايابزار آن از ۀتوسع يبستر مناسب برا ایجاد و ینیکارآفر

 يها ناییکرد توا ید تالشبا وجود دارند و عملی ینانکارآفر يکشور هر رد .شود یشمرده م توسعه حال در
 و ینانابراز وجود کارآفرباید امکان است که  ياقتصاد ياساختاره ،همه از تر مهم ؛شود یشتربها  آن
در حال توسعه و پیشرفت  سرعت به ،کارآفرینی در جهان امروز. ]1[آنان را فراهم آورند عملی يها ییتوانا
اول  یدام ،توسعه حال کشورهاي در زنان در. ]2[رالتهاب کشورهاستزنان موضوع پ کارآفرینی و است
به  یالملل ینب يها سازمان امروزه کشورها و و ]3[هستند شانیکشورها ۀتوسع رشد و وها  خانواده يارتقا

مختلف  يها فعالیت از یاريبس رب یمیمستق مثبت و تأثیرزنان  ینیاند که توسعه کارآفر یدهرس یجهنت ینا
  .]4[توانند به رشد اقتصادي و صنعتی کشورهایشان کمک شایانی کنند و می داشته است کشور
هاي اقتصاد کشور را به  چرخ ،ي مختلف اقتصاديها بخشزنان در  ۀتوجه به اینکه مشارکت گسترد با

بررسی نقش  اند، اي داشته اقتصاد و پیشبرد اهداف جامعه نقش فعال و عمده ۀآورده و در توسع حرکت در
اي  هدف هر جامعه زیرادارد، کشور بسیار اهمیت  ملیدر افزایش تولید ناخالص ها  آن و جایگاه و اشتغال

بهبود سطح  ،درآمد ۀتوزیع عادالن ،تابعی از درآمد سرانه جامعهرفاه  .رفاه اجتماعی است دنِکرحداکثر
سیاسی مردان و زنان  ،فرهنگی ،اقتصادي ،رفاهی و میزان مشارکت اجتماعی ،بهداشتی ،امکانات آموزشی

  .]5[است
 یدانشگاه یالتمانند مردان به تحص یرانیزنان ا کهامکان فراهم آمد  ینا ،یینوگرا فرایند تأثیرتحت 

نقش  در ،مطلوب است که زنان شاغل ،اساس ینا بر .بپردازند ياقتصاد يها عرصه اشتغال در و
  .]6[جامعه گام بردارند يرونق اقتصادمسیر  موفق در انیینکارآفر
کلید آن کارآفرینی  ،یمهست ویکم بیستدر قرن  یشرفتهپ يمعتقدند اگر خواهان اقتصاد یشمنداناند
  .]7[استزنان  یعنی هاي نیمی از جمعیت جهان به نیاز گذاران ن و سیاستاآن توجه بیشتر محقق ۀو الزم

  ینو کارآفری نیکارآفر مفهوم. 2

 Entreprenure ياز اصطالح فرانسو ،است یسیدر زبان انگل Entreprenurshipکه معادل  ینیواژه کارآفر
 یقطر ها از و خواسته یازهان ینمأها، ت فرصت یگیريپ یت،قبول مسئول يمعنا شده است که به گرفته
  .]8[است يکار تجار و کسب یک يانداز و راه ينوآور

بار  نخستینگرفته شد و  Entreprendreاز واژه میالدي  1475حدود سال  Entreprenure واژه
  .]9[شده است یسیلغات انگل یرهوارد دا 1848در سال  یلاستوارت مجان توسط 
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 وسیع اخراجدر قالبِ  و اقتصادي اداري نظام کارآمدي نا که شرایطی تحت ،1970 اوایل دهه از
 جدي توجه مورد کارآفرینی مفهوم ،بر همگان آشکار شده بود ملیتی چند و هاي بزرگ شرکت از کارکنان

  .]10[گرفت قرار
 غریبی و عجیب چیز کارآفرینی مقوله :گوید می در مدیریت گذار تأثیر متفکران از یکی فقید دراکر  پیتر
و  منظم اي مقوله تنها دانش این .دانست مرموز چیزي را آن توان نمی و نیست هم جادو حتی .نیست

 را آن توان می ،دیگر نمدو علوم تمام مانند وراثتی نداشته و مسائل به ارتباطی هیچ که است منسجم
  .]11[و آموخت گرفت فرا

در  اشتغالی و خود کارفرمایی خود به سويو  است گرفته خود به اي تازه شکل و فعالیت رکا که امروزه
 مختلف جوامع اقتصادي و پیشرفت توسعه روند در کلیدي ینقش و کارآفرینان کارآفرینی ،است حرکت

در  تواند می ها آناز  مناسب گیري و بهره محیطیمنابع  و شناخت کشف با کارآفرین. ]12[کنند می ایفا
 يبا ویلیام. ]13[یابد دست جدید کار و کسب و ایجاد ها نوآوري ها،ابتکار به آمیز ریسک و رابهامپ شرایط
 ،فرصت آن يپیگیر يبرا و یابد می در را یفرصت که است کسی کارآفرین است معتقد )1994( گریو

  .کند می يانداز راه را سازمانی
 ،اقتصاد مختلف هاي حوزه اندیشمندان که ستا نوینینسبتاً  تحقیقاتی حوزه ،کارآفرینی

 ،خود و تفکرات تحقیقاتی ۀسابق به با توجه و شده متمایل آن به و مدیریت شناسی جامعه ،یشناس روان
 کارآفرینی .است دشوارآن  از یمشخص تعریف ارائه ،رو ینازا؛ ]14[اند داده ارائه از آن مختلفی تعاریف
 بحث اهمیت .کند می ایفا جهانی و حتی ملی و توسعه رشد تداومدر  حیاتی ینقش که است يفرایند

 جامعه اقتصادي و توسعه رشد موتور را کارآفرینان ،دانان اقتصاد که است اي اندازه به کارآفرینی
  .]15[دانند می

 یا افراد وسیله به ها فرصت که يفرایند از است عبارت کارآفرینی معتقدند و همکارانش استیونسون
 در کنترل که منابعی به توجه بدون ،کنند می کار آن براي که هایی سازمان براي یا ودشانخ براي
 کسی و کارآفریناست  هیچ از ارزشمند يچیز ایجاد کارآفرینی ،تیمونز از نظر .شود می دنبال ،هاست آن

و  اندیشه پرورشا ب تواند میاو  .دارد را ها فرصت یافتن یی بوده و توانایی باال درك داراي قدرت که است
  .]16[کند هیچ از یآفرین ارزش به اقدام ،جدید خدمتی یا محصول به آن و تبدیل اش ایده

 ،بود اقتصادي رکود دوران با زمان هم که 1934 سال در اقتصادي توسعه نظریه با ارائه شومپیتر
 همین و به گیرد قرار توجه مورد ،سود ایجاد در کارآفرینان محوري نقش با ارتباط در او نظر شد سبب
 هر :کند می تعریف را چنین کارآفرینی شومپیتر ژوزف. ]12[اند داده لقب کارآفرینی علم پدر او را خاطر
 ۀمشخص او .جدید شود بازار و منابع ،جدید روش ،جدید منجر به ایجاد کاالي شرکت که در يفرایند
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 از یک هر در نوآوري او از نظر .نامد می خالق تخریب را کارآفرینی فرایند و دانسته نوآوري را کارآفرین
  .]15[شود می محسوب کارآفرینی ها زمینه این

  ؛جدید کاالي ارائه ¢
  ؛تولید فرایند درنوین  روشی ارائه ¢
  ؛نو بازاري گشایش ¢
  تازه؛ منابع یافتن ¢
  .صنعت در جدید تشکیالت هرگونه ایجاد ¢
به  ،ها از فرصت مزیت خلق فرایند را کارآفرینی ،پیترشوم و استیونسون تعاریف ترکیب با لوند یکو

  .]16[است کرده تعریف بازار بر اثرگذار اي شیوه به منابع نوین شکل ترکیب
 افزایش و رشد ارتقاي به منظورکه  یهای فرایندانجام  برايحرکتی است  نوآوري و کارآفرینی

  .شود در جامعه ایجاد می وري بهره
 .بود دیتول دیجد يها روش ارائه ،ردک تر اشارهیشومپ هک نانیارآفرک ينوآور يها راه از یکی

 به و شده نهیهز اهشک موجب ،باشند صرفه به مقرون هکن ینو يها راه شفک با نانیارآفرک
 ارزش جادیا موجب کارایی بهبود و نهیهز اهشک با نانیارآفرک رو ؛ ازایندکنن می کمک نندگانک مصرف

  .]17[شوند می جامعه در

  در جهان ینیکارآفر خچهیتار. 3

 ،یشناس روان ،اقتصاد همچون مختلفی هاي رشته که است اي رشته میان موضوعی کارآفرینی
 دستاوردهاي شناسایی براي. ]18[دارد اساسی نقش آن تکامل در مدیریت و شناسی جامعه ،شناسی مردم

در  زنانهاي  یشتر توانمنديب ۀو توسع رشد به تشویق ،جهانی جوامع در زنان امروزي و گذشته
 ،دهه در این .نامید زنان ۀده را 1985 تا 1976هاي  سال سازمان ملل ،و اجتماعی فردي هاي زمینه
  .]19[هستیم توسعه مختلف اشکال با زنان و نقش ارتباط ۀدربار بسیاري هاي و کتاب ها همقال ارائه شاهد

  ینیکارآفر مفهوم یخیتار ریس. 4

مسئله  ینکه ا یکسنخستین . گردد یمبر یشسال پ 200به  ،يدر دانش امروز ینیفرسابقه مفهوم کارآ
 به توان می را کارآفرینی مفهوم تاریخی سیر طورکلی به بوده است. یلونکانتبه نام  يفرد ،را مطرح کرد

  :کرد تقسیم دورهپنج 
یی اجرا مسئولیت که بزرگ هاي پروژه صاحبان به دوره این در ):میالدي 16 و 15 قرون( اول دوره
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 ،داشتند محلی هاي دولت سوي از غیره راو نظامی  سیساتأت ،ها قلعه ،کلیسا  ساخت چون ییها پروژه
  .شد گفته می کارآفرین
 پذیري مخاطره که بود اروپا در صنعتی انقالب آغازبا  زمان هم دوره این :)میالدي 17 قرن( دوم دوره

 مالکان دیگر و صنعتگران ،بازرگانان شامل دوره این رآفرینانکا .بودشده  اضافه کارآفرینی به نیز
  .شدند می خصوصی
 ۀسرمای و کند می ریسک که است فردي کارآفرین دوره این در :)میالدي 19 و 18 قرون( سوم دوره

 و مدیر )گذار سرمایه( سرمایهۀ کنند تأمینو  کارآفرین بین .کند می تأمین وام طریق از را خود نیاز مورد
  .دارد وجود تمایز دوره این در تعاریف کار و کسب

 خلق شامل نوآوري که مفهوم دوره این در :)میالدي بیستم قرن میانی هاي دهه( چهارم دوره
 تعاریف به اصلی ءجز یک عنوان به ،جدید است سازمانی ساختار ایجاد یا توزیع نظام ایجاد ،تازه محصولی
  .است شده اضافه کارآفرینی
 ایجاد موج با زمان هم دوره این در :)تاکنون 1970 دهه اواخر از( معاصر دوران ،مپنج دوره
 این ۀکنند تسریع عنوان به کارآفرینی نقششدن  مشخص نیز و اقتصادي رشد و کوچک هايکار و کسب

 توجه ،دوره این از پیشتا  .شد موضوع به اي چندجانبه رویکرد و شد مفهوم این به زیادي توجه ،سازوکار
 ،شناسان جامعه ،انشناس روان تدریج به دوره این درولی  ،بود معطوف کارآفرینی بهاغلب  ننااقتصاددا

  .]12[کردند توجه و کارآفرینان کارآفرینی مختلف ابعاد به نیز مدیریت علوم ناو محقق دانشمندان

  نیکارآفر زنان. 5

 یکی .است محدود باره یندرا شده ارائه یفتعار ،زنان کارآفرینی زمینه در تحقیقات محدودیت به با توجه
 ،مشارکتی اشتغالی خود ۀزمین در که فعالیت زنانی ،است شده ارائه براش توسط تعاریف از این
 نیز الوي .]20[گیرد می صورت خصوصی با مالکیت هاییکار و کسبو  کارفرمایی ،مستقل اشتغالی خود
 و خالقیت با را کاري ،ارثیه با مشارکت یا با یا تنهایی هب که کسی :کند می تعریف را چنین کارآفرین زنان

 هاي فرآورده ،مالی هاي ریسک و مالی ،اداري ،اجتماعی يها مسئولیت پذیرش با و انداخته راه به نوآوري
  .]23- 24[شود چیره بر رقبا یدوفروشخر بازار در تا کرده عرضهرا  اي تازه

 ازبهتر  گیري بهرهوري و  بهره ،زنان مشارکت براي بمناس هاي زمینهکردن  فراهم ،در عصر حاضر
 کشورهايکه  طوري گرفته است به قرار نوین هاي سرمایهمنابع و  سرفصل در ،و خالقیت آنان قدرت

 ضروري کارآفرینی در را زنانحضور و شرکت  ،پویا اقتصادينیل به  براي توسعه حال در و پیشرفته
ولی متأسفانه سهم زنان  کنند می اجرا زنان کارآفرینی ترویجشد و براي ر را یهای و برنامه دانند می
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 و بهبود اشتغال سطح در ارتقاي یممه نقش زنان .هاي کارآفرینانه اندك است کشورمان در فعالیت
 بسیار کارآفرینانه يها فعالیتدر  کشورمان زنان سهم دارند؛ باوجوداین، جامعه اقتصادي وضعیت
 کارآفرینانه يها فعالیت سمت به آنان گیري و جهت در جهان زنان اقتصادي يها فعالیت. است اندك

از  نارضایتیو  دستمزدها بودن پایین ،درآمد کسب ،استقالل ،بیکاري از جمله متعددي دالیل به
  .]21[است پیشین شغل

  نیارآفرکزنان  يها ویژگی. 5- 1

  :دکرخالصه بدین شرح توان به  را میزنان کارآفرین ي ها ویژگی
 انداز و هدفمند چشم ی، داشتنِنیارآفرکهاي بسیار مهم در  یکی از شاخص :انداز چشمداشتن . 1
  است؛
و  ها دهیمصمم از ازنان کارآفرین که ویژه  نان بهیارآفرکدر بین عزم راسخ داراي  :بودن مصمم. 2
خود  يبرا هک يارکرده و در مقابل به ک یپوش گر چشمید یشغل يشنهادهایو پتازه ي ها فرصت
  ؛مانند یبند میپا ،اند دهیبرگز

و منابع توان  ،يانرژاز حداکثر  ،شده تعریف انداز ز بر چشمکن باید با تمریارآفرکیک بانوي  :زکتمر. 3
  کند؛موجود براي رسیدن به هدف استفاده 

 انداز مچشکردن  نان در محققیارآفرکهاي  زهین انگیتر مهماز  یکی ییوفاکاز به خودشین :زشیانگ. 4
  ؛است خود

کوشی، پشتکار و ازخودگذشتگی، بخش زیادي از  با سختن یارآفرکزنان  :یخودگذشتگ وقف و از. 5
  .کنند وکار کرده و از هیچ تالش و کوششی دریغ نمی زندگی خود را وقف رسیدن به موفقیت در کسب

  جهان در زنان ینیکارآفر تیوضع. 5- 2

 ،صنعتی هاي زمینه در بزرگی تحوالت أمنشو  مبتکر ،نوآور ،قخال ،زنکارآفرینانِ  جهانی در عرصه
 ،ملی قهرمانان ،اقتصادي و صنعتی توسعه موتورمانند  در جوامع آنان نقش اند. شده و خدماتی تولیدي
 و خلل رفع و عامل فناوري انتقال اصلی گزینه ،اشتغال ایجاد عامل ،گذاري سرمایه مشوق و محرك
  .]22[استسته شده دان ،بازار هاي تنگنا
 پتانسیل این ۀبالقو هاي استعداد به چنانچه .دارند عهده به زنان را جهان در شده انجام کارهاي سومِ دو
 از یکی آنان را به ،شود توجه ،دهد می انجام غیررسمی و رسمیبه صورت  ها را کار انواع که قوي
 يها فعالیتحجم  .]19[کند می تبدیل توسعه حال کشورهاي در براي گذاري سرمایه منابع ینتر بزرگ
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موجب شده تا در  ،هستند باالییدر این زمینه داراي موقعیت و رتبه  که کشورهاییی در کارآفرین
  تطبیق با تغییرات بتوانند موفقیت بیشتري کسب کنند.

 آلمان دولترو  ؛ ازایندارد وجود زن کارآفرین یک ،مرد کارآفرین 44/2 هر ازاي به در آلمان
غیره، براي و مالی ویژه تسهیالت اعطاي ،اي مشاوره و آموزشی هاي در زمینه را مختلفی هاي رنامهب

  کند. می اجرا و طراحی کارآفرینی فرایند به زنان تشویق
  .دارد وجود زن کارآفرین یک ،مرد کارآفرین 3 هر ازاي به ایتالیا در
 زن هر ازاي به ؛ یعنیاست 5 به 1 یدجد هاي شرکت در مردان بر زنان مشارکت نسبت ،فنالند در

 کشورهاي سایر با مقایسه در نسبت این و دارد وجود فنالندي مرد کارآفرین 5 ،فنالندي کارآفرین
  .]23[اندك است بسیار پیشرفته

 هاي و شرکت کارآفرینی به مربوط شغل 7 ،شده ایجاد شغل 10 هر از سوئد در اخیر هاي در سال
 کارآفرینیویژه  به کارآفرینی به اي ویژه توجه سوئد دولترو  ؛ ازایناست هبود )SME( و متوسط کوچک
  .]24[دارد نوجوانان و زنان

  .]25[است نفر کارآفرین یک ،لهستانی زن 5 هر از امروزه
  .]26[شود می اداره و ایجاد زنان توسط هاکار و کسب کل درصد 28 فرانسه در
  .]27[است داشته رشد درصد 53 ،1995سال  در کارآفرین زنان تعداد پرتقال در
  .]28[کند می تولید را ملی درآمد از درصد 15 الی 10 ،کار و کسب صاحب زنان ،استرالیا در
  .]29[شود می کارآفرین نفر یک نفر 12 هر از جنوبی کره در و نفر 1 ،نفر 6 هر از امریکا در
 این ،1991 سال در .است بوده درصد 7/2 کار و کسب صاحب زنان تعداد ،1989 سال در لهستان در
 توجه قابل زنان در بین رشد درصد این که است رسیده درصد 39 به 1995 سال در و درصد 33 به رقم
  .]30- 31[است کارآفرین نفر یک ،لهستانی زن 5 هر از حاضر حال در .است

 ،چین ،تایلند مانند( است برابرتقریباً  کارآفرینی در مرد و زن حضور توسعه حال کشورهاي دردر 
 مانند( است 1 به 3 ،نسبت این یافته توسعهو  اروپایی کشورهاي درولی  ،)و مکزیک جنوبی يافریقا

  ).ژاپن و سنگاپور ،کرواسی
 در ایرانی زنان حرکت موج ،مختلف هاي در سال کار و کسب صاحب زنان تعداد رشد روند به نگاهی با
 را ایران نشاغال کل از نیمیتقریباً  کار و کسب صاحبان ،ورکلیط به .شود می مشاهده وکار کسب اندازي راه

 .]14[شوند می شامل
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  ياقتصادي ها فعالیت در هرمزگان زنان مشارکت زانیم. 5- 3

 و درصد 4/47 ،هرمزگان استان در اقتصادي مشارکت نرخ ،کار نیروي وضعیت از آمار آخرین براساس
 متوسط از استان این در کار بازار وضعیت دهد می نشان ارآم .است درصد 5/13 استان این بیکاري نرخ

 6/10 نیز بیکاري نرخ و درصد 3/44 کشور در کل اقتصادي مشارکت نرخ چراکه ،است باالتر کشوري
 در زنان اقتصادي مشارکت نرخ ؛دهد می نشان نیز جنسیت تفکیک به کار بازار آمار بررسی .است درصد
 کل روستایی ،شهري نقاط در اقتصادي مشارکت نرخ که حالی در .است کشوري متوسط از تر باال ،کار بازار

 زنان بیکاري نرخ .دارند مشارکت اقتصاد در زنان درصد 1/20 هرمزگان در ،است درصد 5/17 ،کشور
  .]32[است درصد 3/17 کشوري متوسط در و درصد 4/21 نیز هرمزگانی
سنی رده فعالیت و  تفکیک بهرا  هرمزگان اناست کارآفرین زنان میانگین سهم. 1شماره  جدول

  .]33[دهد می نشان
  ساله و بیشتر) . میانگین سهم زنان کارآفرین استان هرمزگان به تفکیک فعالیت (پانزده1شماره  جدول

  خدمات  صنعت  کشاورزي  منطقه
  4/39  1/42  5/18  زن کل

  7/57  9/38  4/3  زن شهري
  8/16  1/46  37  زن روستایی

ارمند به ذهن متبادر کتعداد زنان  ،دیآ یان میبه مبحث  اشتغال و کارآفرینی زنان ارتباط با در که یزمان
خوداشتغال و کارآفرین اختصاص  يشهرو  ییزان اشتغال به زنان روستاین میباالتر که یدرحال ،شود یم

را پیدا امکان اشتغال به کارهاي تخصصی ها  آن است الت زنان باعث شدهصیافزایش سطح تح .دارد
تجارت و امور  ،علوم مانندهایی  به سمت حرفه در حال حاضر زنان با تحصیالت دانشگاهی در دنیا .کنند
هاي تخصصی در حوزه  همچنین شغل .اند حسابداري و تبلیغات گرایش پیدا کرده ،مدیریت مشاوره ،مالی

استان ویژه  بهدر ایران  زنانگرایش که  حالی در ؛خدمات بهداشتی و درمانی مورد توجه زنان بوده است
 ۀي ویژها قابلیتتنوع و  است که به دلیل و کشاورزي مشاغل هنريی یا صنایع دستسمت  هرمزگان به

  .استدر این استان صنایع دستی و هنر 
 اولیه مواد محیط زیرا ،است طبیعی و محیط جغرافیایی تابع روستایی و صنایع دستی صنایع نوع
 مختلف مناطق دراي  حرفه دستی صنایع توسعه ،دیگر سوي از .دهد می قرار ردمم اختیار در را صنایع
 کم بارندگی میزان هرکجا و دارد قرار آب مقدار و بارندگی میزان اي منطقه توزیع تأثیر تحت کشور
  .]34[است داشته بیشتري رواج آن در اي حرفه دستی صنعت ،است
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  انوضعیت کارآفرینی و اشتغال زنان هرمزگ. 5- 4

ها  نفر در این رشته هزار 75که بیش از  رشته صنایع دستی بوده 42صنایع دستی هرمزگان شامل 
 ،البسه محلی ،بافی خوس و شک ،دوزي گالبتون ،ها ترین این رشته عمده .مشغول فعالیت هستند

  .گري و احجام چوبی است سفال ،تراش صدف و صنایع دستی دریایی ،بافی گلیم ،بافی حصیر
که فنون ساخت آن شود  مینیز تولید  )سازي لنج( ین صنایع دستی چوبی دنیاتر بزرگن استان در ای

  .نوي به ثبت رسیده استعدر فهرست میراث م ،رشته صنایع دستی بومی به همراه شش
 ات تولید. ]35[دهند تشکیل میمردان را آن درصد  2و زنان را استان درصد صنعتگران  98همچنین 
به بازار مناطق مختلف  ،هاي مردم منطقه یی به نیازگو پاسخبر  عالوه صنایع دستیبخش  زنان استان در

توسط سوغات  در قالبها  بخشی از این تولید .شود نیز صادر می جوار همهاي  کشور و حتی کشور
  .انجامد نیز میحفظ اصالت فرهنگی به  ،اي بر رشد منطقه شود که عالوه گردشگران خریداري می

  صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی .5- 4- 1

 ۀکارآفرینی زمین .کارآفرینی در مناطق روستایی است هاي علمی بیانگر گسترش و توسعه یافته
 ۀتوسع ،دهد و در نهایت رشد اقتصادي و در پی آن از کاال و خدمات افزایش می روستاییان را مندي بهره

 ،درآمد و شغل افزایش با تواند می اقتصادي توسعه لمد عنوان به کارآفرینی .شود روستایی را موجب می
  .]36[شود روستاییان مهاجرت از جلوگیري و روستایی جوامع زندگی کیفیت بهبود و ثروت ایجاد سبب

از  یاريبس دهند، یم یلمردم روستا را زنان تشک یتاز جمع یاديز يتعداد ینکهنظرگرفتن ا با در
از  یکیمند باشند.  بهرهنیز  یاست از امکانات یستهشاست؛ بنابراین آنان ا ۀبر عهد ییروستا هاي یتفعال
 دزادرآم هاي یتو گسترش فعال یجاداست که با ا ییرد زنان روستاطرح صندوق خُ یتی،حما يها طرح
 ییصندوق را زنان روستا ینا ي. اعضاسازد ممکن میرا  یجوامع محل ۀدرآمد، توسع زنان کم يبرا ویژه به

پنج تا  يها آن به گروه يکه اعضااست نفر  50. حداکثر تعداد اعضا در هر صندوق ددهن یم یلتشک
صندوق  ینا زا ،یانهانداز ماه . اعضا پس از ارائه طرح خود با احتساب پسشوند یم یمنفره تقس هفت
  .کنند یمدریافت  یالتتسه

نفر  7565 )،نان روستاییهاي اعتبارات خرد ز صندوق( شده از سازمان جهاد کشاورزي طبق آمار ارائه
درصد  80هاي استان هرمزگان مشغول فعالیت و کارآفرینی هستند که از این آمار  از بانوان در شهرستان

مشغول درصد در صنایع دستی و سایر مسائل  20و  دارندي آن فعالیت ها بخش در بخش کشاورزي و زیر
یی در اقتصاد خانواده بسزانقش  ،و تربیت فرزند داري همسر ،هاي خانه بر کار زنان روستایی عالوه .هستند
  .]37[دهد هاي اعتبارات خرد در استان هرمزگان را نشان می پراکندگی صندوق 2شماره  جدول .دارند
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  رد در استان هرمزگانهاي اعتبارات خُ پراکندگی صندوق .2جدول شماره 

  تعداد اعضا  تعداد صندوق  شهرستان
  1540  44  بندرعباس
  2450  70  میناب
  640  16  رودان
  280  8  قشم
  70  2  لنگه بندر

  800  23  آباد حاجی
  420  12  پارسیان
  100  3  سیریک
  630  18  بستک

  250  7  بندر خمیر
  50  2  جاسک
  385  11  بشاگرد
  50  2  ابوموسی
  7565  214  جمع کل

د زنان نشو می سبب ،شوند هاي خانگی محسوب می کار و کسباز  جزئیاز این جهت که مشاغل یادشده 
رشد اقتصاد خانوادۀ خود نیز موفق باشند در  ،جامعه ی در جامعه و ایجاد توسعه پایدارآفرین نقشبر  عالوه
در بین این زنان از سطح و جایگاه  .شود موجب ارتقاي سطح اقتصادي استان و کشور مینهایت  که در

 وجود از ناشی محیطی و اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادي مزایاي 3شماره  جدول .واالیی برخوردار است
  .]38[دهد دستی را نشان می صنایع و کوچک صنایع در زنانپایدار  کارآفرینی
  زنان کارآفرینی وجود از ناشی محیطی و اجتماعی فرهنگی، اقتصادي، مزایاي .3شماره  جدول

  محیطی مزایاي  اجتماعی ـفرهنگی  مزایاي  اقتصادي مزایاي

 در الاشتغ افزایشایجاد و  ¢
  زنان بین
 هاي بنگاه تعداد افزایش ¢

 و تولیدات زمینه در اقتصادي
 و روستایی کوچک صنایع
  دستی صنایع

 محلی و ملی هویت و فرهنگ تقویت ¢
  زندگی کیفیت بهبود ¢
 میراث از نگهداري و حفاظت ¢

 تاریخی و فرهنگی

 دستی صنایع پایدار ۀتوسع و ارتقا ¢
  روستایی صنایع و
 میراث از هدارينگ و حفاظت ¢

  زیست محیط حفظ و طبیعی
  )سرزمین( زمین پایدار مدیریت ¢
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و  ها بخشکاهش مهاجرت به سایر  سببهاي استان  ها و شهرستان هاي شغلی در روستا ایجاد فرصت
 زیرا از قابلیتانجامد  میرشد مناطق مختلف استان به که این مسئله است مرکز استان شده  ویژه به

  .شود صحیح می ۀاستفاد ،در جهت توسعه کشوريخاص هر منطقه 

  صنعت گردشگري. 5- 4- 2

 .]39[است موفق کار و کسب خلق و درآمد تولیددر  ضروري یگام از فرصت برداري بهره ،کارآفرینان بیشتر براي
 کنونی است پرتالطم جهان ها در یی به نیاز انسانگو پاسخهاي خاص استان هرمزگان  یکی از موقعیت

 با امروزه .کنند می سفر به جزایر این استان ماشینی و زندگی شهري پرهیاهوي زندگی از فرار براي که
 و اهمیت بر روز به روز و است توسعه به رو در جزایر گردشگري ،محیطی نیازهاي و تقاضا ۀدامن به توجه
 براي ابزاري را جزایر گردشگري توان می ،اي منطقه ریزي برنامه فرایند در .شود می افزوده آن خاص ۀجاذب

 اجتماعی امکانات و اقتصادي رفاه سطح افزایش در نتیجه و زندگی کیفیت بهبود و محلی اشتغال افزایش
با  ،صنایع دستی دریایی و تزئینی تولید در فعال نیروهاي عنوان کارآفرین به زنان .دانست اي منطقه
یی را در بعد گردشگري کشوري بسزانقش  ،طقهگردي و ارائه خدمات غذایی خاص من مراکز بومکردن  دایر

 تأثیرو این موضوع شود  میجذب توریسم به استان براي  یفرصت مناسبچنین اقداماتی کنند زیرا  ایفا می
  .خواهد داشتاجتماعی و محیطی ـ فرهنگی  ،در چرخه اقتصادي توجهی قابل

  تحول و در توسعه نیکارآفر زنان نقش. 6

 مختلف سطوح در تیامن و رفاه گسترش در نتیجه و يارآمدک و کارایی شیافزا يبه معنا توسعه
 به بلکه ،نیست رفاه و منافع به دستیابی معناي بهتنها  . توسعهاست یفرهنگ و یاسیس ،یاجتماع
  .]29و  40[آید به دست می منافع این ،آن وسیله به که دارد بستگی يفرایند

 گرفته  قرار اندیشمندان توجه مورد اخیر هاي سال در دارپای توسعه در زنان نقش افزون روز اهمیت
بر  تکیه با بیشتر ،بشر حقوق تأثیر تحت ،1960 و 1950 هاي دهه طی در توسعه زنان نقش تبیین. است
 سطوح به یابی راه با زنان ،گذشته سال 25در  .شد می انجام آنان از بر حمایت تأکید با و ابزاري جنبه
 نقش به توجه با. ]41[دارند اساسی نقشی توسعه هاي برنامه در دادند نشان گیري مو تصمی ریزي برنامه
 ۀاستفاد زیرا هستیمنوین  فنون و علوم کارگیري به نیازمندشک  بی ،جوامع در پیشرفتفناوري  و صنعت
و  فروش ،تولید مراحل در که است مسلم .شد خواهد جامعه و شکوفایی رشد موجب عوامل از این بهینه
  .]6[دارد ییبسزا جایگاه و نقش کارآفرین و خالق انسانی نیروي ،محصول مصرف

 ،آیند می شمار به ياقتصاد توسعه و رشد مهم عوامل از سازمانی و يفرد کارآفرینی امروزه
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 در و اند گرفته نام کارآفرینی طالیی يها دهه اخیر دهه دو ،دیگر يکشورها برخی و غرب در که يطور به
 با. ]42[استبوده  توجه مورد توسعه منبع ترین اصلی عنوان به توسعه حال در و پیشرفته يهاکشور بیشتر
 یتعامل در کارآفرینی .هستند پیشرفت و گسترش در حال سرعت به ها سازمان و جوامع ،جمعیت افزایش
 و رشد در کلیدي یعامل هم و ها فرایند بهبود و ها نوآوري راه از تحول ایجاد مفهوم در هم سویه چند

  .]6[است نیاز مورد شدت به ،اقتصادي توسعه
 در متخصص و کرده تحصیل زنان حضور شاهد کشور ،باید گفت ایرانی زنان موقعیت بررسی در
 اي حرفه يها فعالیت ،مدیریت ،خدمات ،آموزش ،و فناوري علم تولید ،نیو کارآفری کار( مختلف سطوح
 رفتن باال ،مردان بر اقتصادي فشار کاهش این امر سبب ) است کهخانواده و ورزشی ،ادبی و هنري

 وشده  در جامعه خدمات و تولید هاي هزینه کاهش ،آندر پی  و کار نیرويمشارکت زنان در افزایش 
 یافتن زن کارآفرینان ویژه به کارآفرینان موفقیت زرم. ]5[به همراه داشته است را اقتصادي توسعه و رشد
 هزینه و تبلیغاتی و بازاریابی هاي کانال ،هاي نوین فناوري از استفاده با که تاس اي خالقانه يها روش
 خواهند مولد اشتغال در مهمی نقش زنان بنابراین ؛سازند می برآورده را بیشتري هاي خواسته ،کمتر
 ،کنند می ایجاد را اي تازه شغل زن کارآفرینان که زمانی .شود می بیکاري نرخ کاهش موجب که داشت

 به را اطرافیان و خانواده زناندیگر  توانند می همچنین .گیرند می کار به را نیرو چند یا یک داقلح
  .]6[باشند داشته نقش اجتماعیـ  اقتصادي توسعه در و کرده راهنمایی خالقیت و ابداع ،کارآفرینی
 کشورها ۀتوسع با فرهنگی و اجتماعی ،اقتصادي هاي صحنه در آنان مشارکت و زنان فعال حضور

 در زنان وضعیت .دارد و مستقیم تنگاتنگ ارتباط و فرهنگی اجتماعی ،اقتصادي نظر از جوانب همه در
 مختلف هاي زمینه در زنان نقش رو این از است؛ جامعه آن پیشرفت میزان ۀدهند نشان اي جامعه هر

 حضور میزان امروزه .آید به شمار می توسعه روند در ها شاخص ینتر مهم از یکی اجتماعی و اقتصادي
 مهم يها شاخص از یکی به اجتماعی و ياقتصاد يها فعالیت در آنان مشارکت و کار بازار در زنان

افزایش  و فقرکاهش  با یمستقیم ۀرابط زنان ياقتصاد فعالیت زیرا ،استتبدیل شده  انسانی توسعه
 ارتقا جامعه آموزش و نگفره سطح ،زنان يبرا شغلی يها فرصت افزایش با .دارد اجتماعی رفاه
 موفقیت .یابد می بهبود خانواده بهداشت و تغذیه وضعیت و کنند می کسب مستقل درآمد زنان .یابد می
 نیز فرهنگی و اجتماعی منافع بلکه شود می ياقتصاد سود ایجاد سبب تنها نه جوامع در کارآفرین زنان
مشارکت زنان در  هاکشور وسعهت سنجشدر  مهم يها شاخص ازهمچنین یکی  .کند می ایجاد

 و ملی ناخالص تولید با ارتباط درتنها  توسعه رایز ،استهاي اجتماعی ـ فرهنگی و اقتصادي  فعالیت
 زنان حاضر عصر در. ]28[شود می نیز سیاسی و اجتماعی بلوغ شامل و شود نمی سنجیده درآمد سطح
 ،دهد می نشان آمارها چنانچه .اند هگرفت عهده به کار و کسب توسعه در رشدي به رو و مهم نقش
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  .دهد می تشکیل را جهان اقتصادي يها فعالیت کل درصد 30 تا 25 زنان اقتصادي يها فعالیت

  یاجتماعـ ي اقتصاد بعد در توسعه. 6- 1

 میزان .شود می محسوب ملی اقتصاد نوسازي يها شاخص از یکی اشتغال و مشارکت میزان امروزه
طبق . ]44[است توسعه يها شاخصو  عوامل از یکی اقتصادي يها فعالیت در مختلف اقشار مشارکت

 يو رشد اقتصادکرده  یقنو به بازار تزر هاي یدها ییر،تغ نعنوان عامال به ینانکارآفر ی،تکامل اقتصاد یهنظر
 جامعه یک اقتصادي توسعه يابر کارآفرینی .]45[کند یم یکتحر یبنگاه رقابت یجادا یندفرا یقرا از طر

 توسعه بر مستقیمی تأثیرزیرا  ،است کارایی و بیشترین نتیجه بهترین با ابزارها ترین ارزان از یکی
 تر سریع ،کند شرکت کارآفرینی يها فعالیت در بیشتر اي جامعه چه هر .دارد جامعه اجتماعی و اقتصادي

 تغییرات موتور نیکارآفری ،محققان برخی دیدگاه از .یابد می دست اجتماعی و اقتصادي ۀتوسع به
 سبب و است مؤثر از منابع اثربخش ۀاستفاد و جدید مشاغل ایجاد در تغییرات این واست  اجتماعی
  .]1[شود میحیات ملی  شکوفایی

 کلی یدر تعریفاست.  اقتصادي نظام هر مهم اهداف از یکی باال اقتصادي رشد نرخ به دستیابی
 بهتر زندگی به سوي اجتماعی نظام یا جامعه تمرمس پیشرفت را اقتصادي توسعه و رشد توان می

 اشاره اقتصادي توسعه و اقتصادي رشد میان ارتباط به باید چیز هر از پیش. در این میان، ]46[دانست
 .افتد نمی اتفاق اي توسعه ،رشد بدون است واضح .است یافتگی هعتوس الزم شرط اقتصادي رشد .کرد

 ،الزم شرط تنها نه اقتصادي رشد داشتند اعتقاد . آناندانستند می وسعهت معادل را رشد اولیه اقتصاددانان
 منتهی توسعه به نهایت در اقتصادي رشد کردند نمی هم تصور حتی و است توسعه براي کافی شرط بلکه
 ؛است ملی ناخالص تولید تغییرات میزان رشد اقتصادي از منظور گفت توان می واقع در .نشود

 میزان و اقتصادي رشد ۀدهند تشکیل اجزاي به کنیم می صحبت توسعه ۀباردر وقتی که درصورتی
  .]15و  18[کنیم می توجه یکدیگر باها  آن تعامل نیز و ها بخشاز  یک هر تغییرات

 را خود قدرت اما ،برد می استفاده مالی هاي سرمایه و نیروي کار بازوي از عصر حاضر اقتصادهرچند 
 دانشمندان. برخی ]47[دارند شرایط دگرگونی در سعی و زده آفرینش به دست که گیرد می افرادي از

 یک کارآفرین است معتقد وي .اند دانسته اقتصادي توسعه عامل ینتر مهم را کارآفرین ،شومپیترمانند 
 ،دید وسعت و ،اندیشه ،هوش ،پذیري ریسک ،با خالقیت همراه که است ابتکار و فکر صاحب مدیر

 دهی سود به را ده زیان یشرکت و کند ایجاد تحول ها نوآوري با است قادر او .آفریند یم طالیی هاي فرصت
 تبلور اقتصادي هاي در نظریه کارآفرینی دهد می نشان کارآفرینان یا اقتصادي فعاالن تکامل سیر .برساند
  .]12[اند شمرده اقتصادي ارزش موجب و ثروت ایجاد اصلی عاملآنان را  و یافته
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 و کند می توانمند اقتصادينظر  از راکارآفرینان  ،صنعت در حوزه ویژه به زنان تولیدي ياه فعالیت
 تولیدي يها فعالیت درگیرها  آن اگرچه .کنند کمک و جامعه خود کلی توسعه به بیشتر سازد می قادر
 حال این با ،کنند می فعالیت رسمی غیر و رسمی يها بخش در یا ،هستند متوسط و کوچک مقیاس
 مثبت هاي پیامدداراي  همچنین بلکه اقتصادي بقاي براي اي وسیله تنها نه زنان کارآفرینی يها فعالیت

  .]48[است شان جامعه و زنان خود براي اجتماعی

  اشتغال عدب در توسعه. 6- 2

 تطبیق درجه و شغلی هاي فرصت با انسانی نیروي تطابق از است عبارت خود خاص معنی در اشتغال
 براي کارآفرینی به تمایل 1980 دهه از. ]49[جامعه یک در موجود يها فعالیت و ها حرفه با نیرو این

و  یافته ظهور جدید اقتصادي هاي فرصت ،کارآفرینی ۀتوسع با زیرا است افزایش به رو بیکاري کاهش
 بحران از فتر برون هاي حل راه پیشرفته از کشورهاي بسیاري. ]50[است آمده پدیداي  تازه هايکار و کسب
 و شده اشتغالی خود موجبزیرا  کنند می اي العاده فوق توجه آن به و دانند می کارآفرینی را بیکاري

 .]51و  45[کنند می فراهمنیز  دیگران براي را درآمد هاي راه
 برداشتی ،زایی اشتغال بهآن  منحصرکردن که است ارزشی با و وسیع مفهوم داراي کارآفرینی

 و است اشتغال ،کارآفرینی مسلم نتایج از یکی اما ،نیست کارآفرینی مترادف اشتغال .است آن از صحیح نا
 ،قرار دارد ها فرصت و منابع از بر استفاده کار اساس وقتی ویژه هب اشتغال توسعه مؤثر ابزارهاي از یکی

 جامعه معضل نندتوا می دیگران و خود براي شغلی هاي فرصت و شغل ایجاد با زنان. ]52[است کارآفرینی
 ،کشورها بیشتر در دهد می نشان کارآفرینی زمینه در مطالعات نتایج. ]53[بخشند بهبود را بیکاري یعنی

  .]54[است بیکاري بر غلبه براي ها حل راه ترین متداول از یکی کارآفرینی

  یتجرب مطالعات. 7

 متفاوتی هاي دیدگاه از کدام هر و است شده انجام تحقیقاتی کارآفرین زنان نقش و کارآفرینی زمینه در
 از ،کارآفرینی جهانی بان دیده تحقیقات از آمده دست به نتایج براساس .اند کرده بررسی را موضوع این
  .]50[شوند می کارآفرین زن 7 ،در جهان نفر 100هر

ر قرا مطالعه مورد اقتصادي توسعه عامل عنوان به را کارآفرینی زیادي نویسندگان 1980 دهه از
 گزارش. ]55[ندا هکرد معرفی اقتصادي توسعه ابزارهاي ینتر مهم از یکیآمده را  دست به نتایج و ندا هداد
 کند می تأکید ،است شده منتشر کافمن کارآفرینی مرکز توسطکه  جهان کارآفرینی 2002 سال

شورهاي ک از بسیاري در امروزه. ]56[دارد ها ملت سالمت در اي برجسته نقش زنان کارآفرینی
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  .]57[شود می کارآفرینیبه  یخاص توجه اندونزي و مالزي ،هندوستان ،پاکستان مانند توسعه حال در
 .پرداختند ترکیه در اقتصادي بر توسعه آموزش جنسیتی تأثیربه بررسی  اي مطالعه در گونگر و تانسل
 تأثیر ولی بوده معنادار و مثبت وري بهره و پایداري سطحبر  زنان آموزش تأثیر داد نشان مطالعه نتایج

 بررسی به تحقیقی در لچمان و کاور. ]58[است بوده معنا بی و مثبت وري بهره سطح روي مردان آموزش
 زمانی دوره طی منتخب کشور 162 در اقتصادي رشد و نیروي کار در زنان مشارکت نرخ بین رابطه

 ،پایین درآمد با کشورهایی گروهار چه به منتخب کشورهاي ،تحقیق این در .پرداختند )1990- 2012(
 درآمد با و کشورهایی باال به رو متوسط درآمد با کشورهایی ،پایین به رو متوسط درآمد با کشورهایی

 با کشورهایی و باال به رو متوسط درآمد با کشورهایی ،پایین به رو متوسط درآمد با کشورهایی ،پایین
 .شد تحلیل و تجزیه پانل روش از طریق تحقیق در این شده ستفادها هاي داده .شدند بندي تقسیم باال درآمد
در  اقتصادي توسعه و نیروي کار در زنان مشارکت نرخ بین رابطه بودن شکل U داد نشان تحقیق این نتایج
  .]59[نشد تأیید پایین درآمد با کشورهایی در مورد ولی .است صادق و متوسط باال درآمد با هاییکشور

 اقتصادي رشد و نیروي کار در زنان مشارکت نرخ بین رابطه بررسی به در پژوهشی ارانهمک و تسانی
 کشورهااین در  داد نشان تحقیق این نتایج .پرداختند 1960- 2008هاي  سال طی اي مدیترانه کشورهاي

 ۀدور طی اقتصادي رشد و نیروي کار در زنان مشارکت نرخ بین شکل U و غیرخطی اي رابطه
 نیروي کار در زنان مشارکت نرخ بین رابطه بررسی به پژوهشی در )2015( وئرم. دارد وجود شده مطالعه

 به مربوط هاي داده از تحقیق این در .پرداخت افریقا و شمال خاورمیانه در کشورهاي اقتصادي توسعه و
 در کشورهاي داد نشان تحقیق این نتایج .شد استفاده 1990- 2012 زمانی دوره طی کشور 172

 توسعه و نیروي کار در زنان مشارکت نرخ بین شکل U و غیرخطی اي رابطه افریقا شمال و خاورمیانه
  .]61[دارد وجود شده مطالعه ۀدور طی اقتصادي
 ،کارآفرین زنان در کننده تقویت عامل که رسید نتیجه این به او ،شد انجام آراستی وسیله به که تحقیقی در
در  کشور اجتماعی ـ فرهنگی در ساختارهاي و تحول تغییر لزوم است معتقد وي .است اطرافیان موافق نگرش
  .]14[شود می احساس يدیگر هر زمان از بیش کارآفرینی به دختران و زنان تشویق جهت

- 2006( در دورهرا  منتخب کشور 25 اقتصادي رشد بر کارآفرینی اثر )2010( انو همکار مارتین ،گالیند
 شاخص عنوان به )TEA( کارآفرینی يها فعالیت کل شاخص از کهها  آن .دادند قرار آزمون مورد )2000

 گرفتند نتیجه ،ثابت آثار روش با شده مطرح رگرسیونی يها مدل برآورد با کردند، استفاده کارآفرینی
  .]62[دارد اقتصاد رشد بر غیرمستقیمی مثبت اثر خصوصی بخش گذاري سرمایه رونق طریق از کارآفرینی
 کشورها اقتصادي رشد در غیرمولد و مولد کارآفرینی نقشاي  مقاله در همکاران و آبادي نوش ادهنجارز

 60 براي نتایج اند. کرده بررسی مولد کارآفرینی براي شاخصی عنوان به اشتغالی خود شاخصدو  طریق از را
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 منفی اثر اشتغالی ودخ دهد می نشان )1996- 2008( دوره براي توسعه حال در و یافته توسعه منتخب کشور
 و کشور یک و توسعه رشد بین است داده نشان تحقیقات. ]63[دارد اقتصادي رشد بر یمثبت اثر نوآوري و

 از باشد داشته کارآفرین زیادي تعداد که کشوري زیرا ،دارد وجود مثبت همبستگی آن کارآفرینان تعداد
  .]64[است رخوردارب تري قوي اقتصادي و تجاري ،فرهنگی ،اجتماعیهاي  محرك

  يریگ جهینت. 8

 توسعه در یمهم نقش ،اشتغال عرصه رب روزافزون تأثیر و پایدار هاي در حرفه نوآوري ایجاد با کارآفرینی
 نهفته استعدادهاي کشف و انسانی هاي نیرو کارآمدي مسیر در را جامعه و کند می ایفا کشور اقتصادي

 جمعیت از نیمی عنوان به اقتصادي يها فعالیت در زنان رکتو مشا حضور راستا این در .رساند می یاري
  .دارد معناداري و مثبت رابطه جهانی ۀتوسع فرایند در کشور توسعه و رشد با ،جامعه توانمند و فعال

 در میزان این انهتأسفم که درحالی ،است درصد 45 تا 40 بین جهان در زنان اقتصادي مشارکت نرخ
 که است درصد 1/20 با برابر هرمزگان استان در نرخ این .است درصد 5/17 حدود و پایین ما کشور
  .دارد قرار کشوري متوسط از باالتر هرمزگان استان ،زنان اقتصادي مشارکت نرخ براساس
 طریق از که است زودبازده و کوچک کار و کسب هاي طرح ،زنان کارآفرینی توسعه هاي راه از یکی
 بهره کم هاي وام پرداخت در تسریع نینچهم و مجوز صدور تسهیل و اجرایی يها دستگاه ني مسئوالها حمایت

  .کند می کمک اجتماع و خانواده در زنان سازي توانمند به ،مجاز اعتباري و مالی هاي همؤسس و ها بانک طریق از
 ،خاص رسوم و آداب ،سنتی بافت به توجه با هرمزگان استان دهد می نشان آمده عمل به هاي بررسی

 ۀبالقو هاي استعداد و امکانات داراي شک بی ،خود جذاب و کهن دار ریشه و غنی فرهنگ ،قومی تنوع
 بسیار بازار تواند می نیز فارس یجخل حاشیه کشورهاي با همسایگیاست.  اقتصادي توسعه براي يبسیار

 براي موجود يها استعداد جمله از .باشد بومی تولیدي هاي کاال و صنایع دستی صدور براي مناسبی
 گروه براي تواند می که است آن دریایی و سنتی صنایع دستی ،هرمزگان استان در اقتصادي توسعه
 با آن تکمی و جذابیت ،کیفیت افزایش باتوان  می حتی وکند  درآمد و اشتغال ایجاد زنان از کثیري
 از نقل به .بود امیدوار زنی آن ۀگسترد صادرات به همسایه با کشورهاي فرهنگی هاي اشتراك به توجه
 در هرمزگان استان دستی صنایع و محصوالت ،گردشگري و صنایع دستی ،فرهنگی میراث کل اداره
 ،فارس یجخل حاشیه کشورهاي به دستی صنایع انواع از دالر هزار 156 و میلیون یک ،1396 سال

 ارزنده و اصیل هنر و صنعت این .است داشته خوبی آوري ارز که شده صادر کانادا و هند ،انگلستان
 توریسم زاي درآمد و بسیار مهم صنعت گسترش موجب ،کشور صادرات سطح ارتقايبر  عالوه تواند می

  .باشد کشور ارزي نیازهاي از مهمی بخش ۀکنند تأمین و درآمد غیرنفتی کسب مهم منابع از یکی شود و
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