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چکیده| گردشگری قومی باعث می شود تا نقش اجتماعی حضور زنان در جوامع قومی سنتی مورد توجه 
قرار گیرد. در بسیاری از جوامع سنتی قومی مانند بلوچستان ایران، گردشگری قومی، نقش یک پنجره را 
برای آشنایی با فرهنگ های دیگر ایفا می کند. در این نوع جوامع، زنان اغلب حضور کمرنگی در جامعه دارند، 
زیرا مسئولیت های آنها، معموالً در مدیریت خانواده متمرکز است. در حالی که مردان مسئولیت امور بیرون از 
خانه مانند تجارت و مسافرت را بر عهده دارند و این موضوع در متون اسالمی نیز اشاره شده است. این مقاله 
به بررسی چگونگی تأثیر گردشگری قومی بر برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان می پردازد. تحقیقات نشان 
می دهد، گردشگری قومی می تواند نسبت به برقراری تساوی جنسیتی در جوامع قومی تأثیرات مثبتی در 
پی داشته باشد. نتایج این پژوهش از طریق بررسی میدانی گردآوری شده است. داده های تجربی، از طریق 
مشاهدۀ مستقیم ارتباط جامعۀ محلی، گردشگران و مصاحبه با تعدادی از زنان شاغل در مشاغل مرتبط با 

گردشگری حاصل شده و داده های مصاحبه ها با استفاده از تئوری گراندد، تجزیه و تحلیل شده است.

واژگان کلیدی| گردشگری، تساوی جنسیتی، زنان، جامعۀ قومی، بلوچ ها.

استان  در  بلوچ  قومی  گروه  زنان  زمینۀ  در  پژوهش  این  مقدمه| 
سیستان و بلوچستان انجام شده است. ایران، از پتانسیل بسیار مناسبی 
در زمینۀ تنوع قومی برخوردار است. این کشور تا سال 1935 با عنوان 
فارس شناخته می شده که این نام با میراث فرهنگی این سرزمین 
باستان شناختی،  گزارشات  براساس  و  است  داشته  دیرینه  پیوندی 
قدمتی بیش از 7000 سال دارد. تاکنون 24 اثر فرهنگی-تاریخی و 
طبیعی آن، در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده است. به نظر 
می رسد توسعۀ اقتصادی و اجتماعی بلوچستان ایران در مقایسه با 
دیگر نقاط کشور، با چالش های قابل توجهی روبرو بوده است و براساس 
شاخص های مرکز آمار ایران، یکی از توسعه نیافته ترین مناطق کشور 
به شمار می آید. بین شاخص های مورد مطالعه برای توسعۀ هر منطقه 
ایران، بلوچستان یکی از پایین ترین شاخص ها را در هر متغیر به ویژه در 
رابطه با مشارکت زنان در فعالیت های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و 

سیاسی دارد. بلوچستان ایران از نظر سطح دستاوردهای اجتماعی مانند 
توسعۀ اقتصادی، آموزش و به ویژه شاخص های برابری جنسیتی، سطح 
نسبتاً پایینی دارد. از نظر اجتماعی نیز جامعۀ بلوچ هنوز از نظر طبیعی 
بسیار سنتی و به شیوۀ قبیله ای اداره می شود و کلیۀ امور تحت سلطۀ 
قبایل و سران طوایف اصلی این منطقه در خصوص انجام تصمیمات 
سیاسی و اجتماعی و فرهنگی قرار دارد.  ساختار فرهنگی و اقتصادی 
منطقه در ارتباط با اعتقادات مردم بلوچ نتایج منفی بسیاری از جمله 
تأکید بر پیوندهای قبیله ای داخلی و طبقاتی، مقاومت در برابر ازدواج با 
افراد غیربلوچ و همچنین حفظ برخی از سنت های قدیمی را به همراه 
دارد (Taheri, 2013). هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر توسعۀ 
گردشگری قومی به عنوان راهکاری روشمند با هدف توانمندسازی زنان 
در جوامع قومی سنتی است. گردشگری عالوه بر تأثیرات اقتصادی، 
می تواند تأثیرات مختلفی بر جوامع در خصوص ارتقای کیفیت معیشت، 
افزایش تعامالت اجتماعی و مبادالت فرهنگی را نیز در پی داشته باشد.

یکی از محورهایی که در این پژوهش دنبال می شود تأثیر گردشگری 
قومی بر برابری جنسیتی است که در حقیقت با توسعۀ گردشگری 

مقالۀ پژوهشی
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با  آشنایی  زمینۀ  گردشگران،  با  محلی  جامعۀ  ارتباطات  افزایش  و 
فرهنگ های دیگر برای زنان فراهم می شود. در این مطالعه ابتدا به 
پیشینۀ تحقیقات در زمینۀ گردشگری و تساوی جنسیتی و سپس 
معرفی منطقۀ مورد مطالعه پرداخته شده است و در ادامه روش مورد 
استفاده برای گردآوری داده ها، تجزیه، تحلیل یافته ها و نتیجه گیری، 

ارائه می شود.

گردشگری و زنان
موضوع  این  به  زنان  و  گردشگری  زمینۀ  در  گذشته  پژوهش های 
بدون  اقتصادی  فعالیت های  در  زنان  نقش  مطالعۀ  که  دارد  اشاره 
بررسی ساختار اجتماعی و فرهنگی زنان در جوامع قابل درک نیست 
درک  مفهومی  چارچوب  با  رابطه  در   .(Hall & Kinnaird,1996)
است.  اساسی مطرح  با گردشگری، سه محور  آن  رابطه  و  جنسیت 
ابتدا، فرآیندهای گردشگری از جوامع صنعتی شروع و به توسعۀ روابط 
اجتماعی در بستر جوامع سنتی ختم می شود و سپس روابط اجتماعی 
به مرور زمان با توسعۀ گردشگری تأثیرات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، 
فرهنگی و زیست محیطی در مقاصد گردشگری به طور شگفت انگیزی 
بروز می کند و در پایان موضوعات مربوط به قدرت، کنترل و برابری 
روابط جنسیتی درخصوص  و  اجتماعی  نژاد، طبقات  زمینه های  در 
می شود (Swain, 1995).  فعالیت های  مطرح  گردشگری  توسعۀ 
گردشگری قومی می تواند به عنوان زمینه ای از اقدامات اجتماعی در 
استان سیستان و بلوچستان ایران در نظر گرفته شود که مرزهای سنتی 
جامعه را زیر پا گذاشته و به زنان کمک می کند تا حضور فعالی در 
عرصه های اجتماعی جامعۀ خویش داشته باشند. این پژوهش بر این 
امر تأکید دارد که چگونه ممکن است این تغییرات در بستر جامعۀ 
قومی، از طریق توسعۀ گردشگری قومی روی بدهد و همچنین یادآور 
می شود که با توجه به ماهیت صنعت گردشگری که بر محور روابط 
به  گردشگری  توسعۀ  است،  استوار  متفاوت  فرهنگ های  با  انسان ها 
دلیل افزایش تعامالت اجتماعی میزبان و میهمان با یکدیگر و تأثیر و 
تأثراتی که بر یکدیگر دارند، به مرور زمان با افزایش گردشگران ورودی 
به جامعۀ محلی، باعث تغییر نگرش های جامعۀ مقصد می شود.  توسعۀ 
کشورهای  مانند  گردشگری  مقاصد  از  برخی  در  قومی  گردشگری 
آمریکای التین موجب تغییر ساختار خانواده شده است. گردشگری، 
نقش مهمی در توانمندسازی زنان از نظر سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و 
اجتماعی ایفا می کند و از طریق توسعۀ جریان گردشگری پایدار، برای 
کم کردن شکاف جنسیتی، افزایش کیفیت و رفاه زندگی جامعۀ محلی 
و همچنین برای پایان بخشیدن به هرگونه تبعیض می توان بهره گیری 

 . (UNWTO,  2011) هدفمند انجام دهد
حمایت  جنسیتی،  برابری  ارتقای  برای  گردشگری  جهانی  سازمان 
برگزاری  طی  جنسیتی،  خشونت های  به  پایان بخشیدن  و  زنان  از 
کارگاه ها و کنفرانس های تخصصی برای کشورهای عضو این سازمان، 
به سیاست هایی جهت بهره گیری از زنان در مشاغل گردشگری تأکید 
کرده است. صنعت گردشگری، برای تسهیل فرصت ها به منظور ایجاد 
خوداشتغالی و درآمدزایی، قدم برداشتن در مسیر کاهش فقر زنان در 

کشورهای در حال توسعه، از ظرفیت های قابل مالحظه ای نسبت به 
سایر صنایع برخوردار است. به همین دلیل گردشگری به عنوان یک 
صنعت پویا در راستای توسعۀ اقتصادی، ضمن فراهم سازی افزایش 
زمینه های رفاهی، سطح برابری جنسیتی را نیز در مقاصد گردشگری 
ارتقا می بخشد (Sheikhi, 2015 a).  گردشگری قومی عالوه بر عدالت 
و توسعۀ اجتماعی، در ارتقای برابری جنسیتی در جوامع قومی نیز 
پیشگام است. ارتباطات معنادار بسیاری بین برابری جنسیتی و جوامع 
زمینه  این  در  توجهی  قابل  مطالعات  اما  دارد،  وجود  سنتی  قومی 
انجام نشده است (Peeters & Ateljevic, 2009). رشد سریع صنعت 
گردشگری در بسیاری از بخش های دنیا، منجر به افزایش فرصت های 
 .(Mansfeld & Winckler, 2008) شغلی مناسب برای زنان شده است
درواقع توسعۀ گردشگری قومی در برابری جنسیتی نقش به سزایی 
دارد و زنان برای طراحی و تولید محصوالت گردشگری متناسب با 
میراث فرهنگی اعم از صنایع دستی، فرهنگ عامه، رقص و یا غذاهای 
محلی  و ورود از این طریق به زنجیرۀ پرسود ارزش های گردشگری 
کرده اند  تأیید  بسیاری  زنان   .(UNWTO, 2012) می شوند  متصل 
که صنعت گردشگری برای آنها منفعت های زیادی همچون افزایش 
استقالل مالی زنان، قدرت تصمیم گیری و آزادی اجتماعی به همراه 
داشته است (Swain, 1995). متأسفانه زنان بیشتر از مردان قربانی فقر 
هستند. در استان سیستان و بلوچستان، دختران فرصت های کمتری 
برای تحصیل دارند. در نتیجه نرخ بیسوادی در زنان بیشتر از مردان  و 
 .(Taheri, 2013) تحصیالت زیر استاندارد در بین زنان شایع تر است
فعالیت زنان در بخش صنایع دستی برایشان اشتغال، درآمد مستقیم و 
فرصت های تحصیلی به ارمغان می آورد و باعث می شود نقش به سزایی 
در شکل گیری توسعه داشته باشند (Flacke-Neudorfer, 2007). برای 
ایجاد برابری جنسیتی در جوامع قومی همچون سیستان و بلوچستان 
ایران، باید بیشتر دربارۀ توانمندسازی زنان در راستای توسعۀ گردشگری 
قومی، برنامه ریزی پایدار صورت پذیرد. درواقع به کمک گردشگری 
قومی می توان راهبردی سودمند برای زنان پی ریزی کرد تا ارتباط مؤثر 
با زنانی از سایر فرهنگ ها که با عنوان گردشگر با هدف تمرین فرهنگ 
محلی قوم بلوچ سفر می کنند برقرار و از سبک زندگی آنان مطلع شوند 
تا زمینه های افزایش آگاهی برای آنان فراهم شود و بتوانند از پوستۀ 

سنتی جامعۀ خویش عبور کنند. 

پیشینۀ پژوهش
بررسی تحقیقات نشان می دهد که درخصوص موضوع تساوی جنسیتی 
در جوامع قومی پژوهش قابل توجهی صورت نگرفته است و از این رو 
اهمیت انجام این پژوهش کیفی در یک جامعۀ سنتی بکر قومی را دو 
چندان کرده است و برخی پژوهش ها به رویکرد توانمندسازی بانوان و 
توسعۀ جامعه پرداختند و در اینجا به نتایج پژوهش های تقریباً مشابه به 

صورت مختصر پرداخته می شود.
مهدوی نیا )1391(  به نقش کلیدی زنان در حوزۀ گردشگری اشاره دارد 
که نیمی از نیروی انسانی بخش گردشگری در سطح جهان و کشور را 
زنان تشکیل می دهند. همچنین ارتباط نقش زنان در مراحل توسعۀ 



49 شمارۀ 2پاییز 1399

مجلۀ گردشگری فرهنگ، 1)2(، 47-54 / پاییز 1399

گردشگری در زمینۀ تعیین بازار هدف و جنسیت گردشگران بازار هدف 
نیز را مورد بررسی قرار می دهد که گردشگران به دو دستۀ زنان و مردان 
تقسیم می شوند و با توجه به شرایط ایران به دلیل ویژگی های خاص 
مذهبی، فرهنگی و اجتماعی مسائل گردشگران زن ورودی و شاغلین 
صنعت گردشگری به صورت کلی در پژوهش خود به اهمیت جمعیت 

زنان مقصد گردشگری اشاره  می کند.
ایمنی، خانی و هاشمی )1391( در مطالعۀ موردی خود به نقش زنان 
روستایی در گذشته اشاره دارند که دوشادوش مردان در بسیاری از 
تحوالت  دلیل  به  اخیر  سال های  در  و  داشتند  مشارکت  فعالیت ها 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از فعالیت های آنان کاسته شده است. 
از این رو به صنعت گردشگری به عنوان فعالیتی که از تنوع فرصت های 
شغلی برای کارآفرینی زنان برخوردار است، اشاره می کنند. در پایان 
براساس نتایج تحقیق خود، روشن می نمایند که رونق گردشگری در 
نواحی روستایی فرصت های زیادی برای فعالیت زنان ایجاد کرده و 
محیط روستا را به یک محیط محرک و انگیزشی برای کارآفرینی زنان 
تبدیل کرده است. عالوه بر این، به ماهیت کسب و کارهای صنعت 
گردشگری، که به صورت پاره وقت و در کنار امور مربوط به خانه داری 
و در محل سکونت خود زنان می توانند مشارکت فعال داشته باشند 
اشاره دارند و با موضوع این پژوهش که در بستر جامعۀ سنتی قومی 
انجام شده است تا حدودی همسو هستند به دلیل اینکه زنان بلوچ در 
کنار انجام وظایف خانه داری، در کسب و کارهای گردشگری فعالیت 

می کنند. 

گردشگری قومی و استان سیستان و بلوچستان
 قومیت ها معموالً از وضعیت اقتصادی مناسبی برخودار نیستند اما 
از نظر فرهنگی بسیار غنی بوده و از اصالت فرهنگ برخوردارند که 
می تواند به عنوان منبع برای توسعۀ گردشگری قومی در نظر گرفته 
گروه های  فرهنگی  ویژگی های  این   .(Theerapappisit, 2009) شود 
یک  عنوان  به  منطقه،  توسعۀ  بنیادی  پتانسیل  حقیقت  در  قومی، 
مقصد گردشگری جذاب به شمار می رود (Sheikhi, 2015 a). درواقع، 
گردشگری قومی، با توجه به تنوع قومی استان سیستان و بلوچستان  
کسب  متنوع سازی  و  منطقه  توسعۀ  برای  روشمند  ابزاری  می تواند 
اخیر،  سال های  در  حقیقت  در  شود.  محسوب  اقتصادی  کارهای  و 
دولت توجه بیشتری به پتانسیل اقوام می نماید، از جمله تقویم ساالنۀ 
جشنواره های قومی ملی که در استان گلستان با حضور فعال کلیه اقوام 
برگزار می شود (MCTH, 2020). در سال های اخیر، جریان گردشگری 
قومی در استان سیستان و بلوچستان، به عنوان اولین منطقه در جنوب 
شرقی کشور روند رو به رشدی را طی کرده است. اما به طور کلی، 
تحقیقات قابل توجهی در زمینۀ فراهم نمودن بستر الزم برای توسعۀ 
پایدارگردشگری قومی انجام نشده است. هدف از این پژوهش بررسی 
چگونگی تأثیر گردشگری قومی بر تساوی جنسیتی از طریق معاشرت 
از آن جایی که  با مردم محلی است.  گردشگران به صورت مستقیم 
زنان گروه قومی بلوچ از کارکرد اجتماعی در بستر جامعه برخوردار 
ارتباط  برای  به گردشگران، زمینۀ الزم  ارائۀ خدمات  نیستند، حین 

و تعامل مستقیم با فرهنگ آنها برایشان فراهم می شود و با توجه به 
فرایند در حال رشد گردشگری قومی، وضعیت زنان بلوچ در حال تغییر 
است و زمینۀ افزایش تعامل اجتماعی برای زنان بلوچ با گردشگران زن 
فراهم شده است و این نوع از ارتباط باعث می شود تا با سبک زندگی 
گردشگران آشنا شوند و تفاوت های سبک زندگی، زمینۀ مقایسه با 
فرهنگ خودشان را رقم می زند (Sheikhi, 2015 b). دالیل اصلی که 
نگارندگان، این منطقه از کشور را به عنوان مطالعۀ موردی انتخاب 

کرده اند به شرح ذیل است:
 الف( زنان گروه قومی بلوچ در زمینه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی 
و اقتصادی از مشارکت اجتماعی پایینی نسبت به سایر گروه های قومی 

کشور برخوردارند.
ب( محدودیت های فرهنگی و اجتماعی زیادی برای زنان این منطقه 

وجود دارد.
 ج( سنت های قدیمی گروه قومی هنوز در استان سیستان و بلوچستان 

حاکم است. 
د( نگرش سنتی در این منطقه نسبت به زنان وجود دارد. 

از این جهت با توجه به موارد مطرح شده پتانسیل های زیادی برای 
توسعۀ گردشگری قومی در منطقۀ سیستان و بلوچستان وجود دارد 
و این تنها مکانیزم کارامد به شمار می آید تا نسبت به متعادل کردن 
و تغییر نگرش مردان نسبت به زنان در بستر جامعه سنتی و قبیله ای، 
زمینۀ مشارکت فعال زنان را از طریق فعالیت در بخش گردشگری در 
زمینۀ تولید صنایع دستی و غذاهای محلی و پذیرایی از گردشگران 
با توجه به میهمان نواز بودن بلوچ ها فراهم کرد. سیستان و بلوچستان 
ممکن است از نظر اقتصادی و ساختار اجتماعی در وضعیت نامطلوبی 
قرار داشته باشد، اما باید به فرهنگ غنی این منطقه اذعان داشت که 
فعالیت های  برای  را  بی شماری  و فرصت های  است  سرمایۀ عظیمی 
گردشگری فراهم می سازد و از طرفی دیگر در کنار این فرهنگ غنی، 
مواریث تاریخی فرهنگی نیز در اکثریت محورهای این استان توسط 
باستان شناسان مطرح بین المللی شناسایی و در سطح ملی و بین المللی 
معرفی شده است؛ از جمله می توان به ابزارهای دورۀ پارینه سنگی 
اطراف درۀ »الدیز«، تپه پیش از تاریخ و قلعه »بمپور«، گورستان پیش 
از تاریخی اسپیدژ بزمان، شهر سوخته و سایر محوطه های پیش از 
تاریخی اطراف رودخانه سرباز و تفتان اشاره کرد. این استان در حال 
حاضر از سه اثر جهانی شامل شهرسوخته، بیابان لوت و روستای سفال 
کلپورگان برخوردار است که این خود می تواند نسبت به کسب اطمینان 
گردشگران و تصمیم به سفر به این منطقه در شیوه های بازاریابی مورد 
توجه قرار گیرد و به شیوه ای خالقانه از طریق گردشگری قومی با 
طراحی برنامه ای جامع که رویکردی پایدار را دنبال کند نسبت به انجام 
تحوالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با هدف توسعه شاخصه های 
کودکان  و  مردان  و  زنان  و  گروه ها  همه  برای  رفاه  ایجاد  و  انسانی 
فراهم کند (Yang & Wall, 2008; Yang & Li, X. 2012). این مقاله 
بیان می کند گردشگری قومی صورتی منحصر به فرد از فراهم کردن 
فرصت های رسیدن به برابری جنسیتی در جوامع قومی سنتی  است. 
تعامالت بین میزبان و میهمان می تواند برای زنان الهام بخش باشد و 
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آنها را ترغیب به کارکردن، گرفتن حقوق بیشتر و شکستن مرزهایی 
کند که توسط جوامع سنتی ساخته شده اند. به همین دلیل است که 
گردشگری می تواند تأثیر مثبتی در افزایش کیفیت زندگی داشته باشد 
و به زنان این شانس را بدهد که با جنبه های اجتماعی عادالنۀ بیشتری 
برابری جنسیتی در هر جامعه ای   .(Jafari, 1990) باشند ارتباط  در 
متفاوت است و بیشتر مطالعات موجود که به تأثیر گردشگری بر زنان 
نقش های جنسیتی  بر  که  اقتصادی  غیر  عوامل  به  داشته اند،  توجه 
می گذارند،  تأثیر  سنتی  جوامع  در  جنسیتی  روابط  پیچیدگی  و 
نپرداخته اند (Swain, 1993). در گردشگری قومی، روابط جنسیتی در 
جامعۀ میزبان، عاملی کلیدی است زیرا آنها در چگونگی به وجودآمدن 
قدرت و هویت، تأثیرگذار هستند. از آن جایی که گردشگری قومی در 
تالش برای رسیدن به زنانی برابر، فعال و توانمند است، الزم است 
مبتنی بر فهم درستی از نقش های جنسیتی محلی باشد. بلوچستان، 
به عنوان بخش عمدۀ استان سیستان و بلوچستان شناخته می شود، 
این استان یکی از 31 استان ایران بوده و در جنوب شرقی کشور و مرز 
پاکستان و افغانستان واقع شده و مرکز آن زاهدان است. این استان با 
وسعتی به اندازۀ 181758 کیلومتر مربع، پهناورترین استان ایران است. 
این استان متشکل از دو بخش است: سیستان در شمال و بلوچستان 
در جنوب. در زبان فارسی بلوچستان به معنای سرزمین بلوچ است. 
استان سیستان و بلوچستان ایران به دلیل موقعیت استراتژیک آن که 
در مجاورت هند و پاکستان قرار دارد، مورد توجه استعمارگران غربی 
بوده است (Taheri, 2013). سیاست ها، جامعه و فرهنگ مردم بلوچ در 
ایران ویژگی های مخصوص به خود را دارد (Spooner, 1967).  جامعۀ 
بلوچ از طوایفی متمایز همچون: نوشروانی، گیچکی، بارکزی و شامل زیر 
قومی هایی همچون براهوی، دهوار و جدگال هستند (ibid). شهرهای 
اصلی بلوچستان ایران شامل زاهدان، ایرانشهر، چابهار، سراوان، نیک 
 .(Taheri, 2013) هستند  اغلب سنی  و  است  کنارک  و  شهر، خاش 
رسومات  و  می کنند  پیروی  را  خود  سنتی  هنجارهای  بلوچی ها 
منحصربه فرد خود را دارند. این منطقه پتانسیل این را دارد که یکی از 
 .(Ebrahimi, 2012; Taheri, 2013) برترین مناطق دیدنی ایران باشد
جنسیتی،  برابری  تحصیلی،  برابری  کمبود  دچار  بلوچستان  درواقع 
سیاسی و مؤسسات اجتماعی همچون مدرسه و زیرساخت های اداری 
را  جامعه  که  بلوچ  طوایف  رؤسای  خاطر  به   .(Taheri, 2013) است 
تحت سلطۀ خود قرار داده اند، مردم جز دربارۀ فرمان ها و خواسته های 
خود  متمایز  فرهنگی  هویت  بلوچ ها  نمی دانند.  زیادی  چیز  رهبران 
را دارند و یکی از مهم ترین جاذبه هایشان از نظر گردشگران، صنایع 
دستی، لباس ها و موسیقی شان است که این گروه قومی را در ایران 
و بین دیگر مناطق زبانزد عام کرده است. به عالوه رسوم عروسی، نوع 
پوشش، زبان و شیوۀ زندگی شان نیز از دیگر جاذبه ها هستند. بلوچ ها 
به میهمان نوازی شهرت دارند، آنها با خوشحالی و آغوش باز پذیرای 
میهمانان بوده و این برای توسعۀ گردشگری قومی در منطقه امر بسیار 
مهمی است (Ebrahimi, 2012). این منطقه در مسیر تاریخی جادۀ 
ابریشم واقع شده است (Afrakhteh, 2006). مطابق سطوح چرخۀ 
حیات محصوالت گردشگری، بلوچستان در مرحلۀ اکتشاف قرار دارد. 

بنابراین تعداد گردشگران اندک و زیرساخت های گردشگری محدود 
رنجش  شاخص  براساس  است (Butler, 1980) و  حداقل  تأثیرات  و 
به گردشگری،  نیز در مرحلۀ اشتیاق مردم محلی نسبت  و رضایت 
کنجکاوی، پذیرش بیگانگان و حس رضایت مشترک برای میزبان و 
گردشگر قرار دارد (Doxey, 1975). بلوچ ها می توانند خدمات محلی 
متعددی همچون اسکان دادن به میهمانان، پذیرایی سنتی، راهنمای 
تورهای محلی، پختن غذاهای اصیل و محلی، صنایع دستی، لباس های 
سنتی و موسیقی محلی ارائه دهند. درواقع کاال ها و خدمات می توانند به 
شیوۀ محلی ارائه شوند که در نوع خود پایه ای بسیار قوی برای توسعۀ 
گردشگری قومی است. این ویژگی ها در بلوچستان ایران نسبت به دیگر 

.(Ebrahimi, 2012, 3) اقوام ایران، مشهودتر است

روش تحقیق
عنوان  به  میدانی،  شیوۀ  از  پژوهش  این  داده های  گردآوری  برای 
اصلی ترین ابزار بهره گیری شده است و در طول مدت فعالیت میدانی در 
استان سیستان و بلوچستان از روش های خاص مختلفی مانند مصاحبه 
نیمه ساختاری چهره به چهره با زنان شاغل در فعالیت های مرتبط با 
گردشگری به عنوان مناسب ترین روش برای جمع آوری اطالعات اولیه 
استفاده شده است. عالوه بر این، از مشاهدات میدانی پژوهشگر در 
روستاهای هدف گردشگری در جریان ارتباط میهمان و میزبان برای 
تحلیل داده های مصاحبه نیز بهره گیری شده است. با توجه به عدم 
تسلط زنان بلوچ به زبان فارسی، مصاحبه ها به زبان بلوچی و هر مصاحبه 
بین 60 تا 90 دقیقه انجام شده است و در بازۀ 3 ماهه از اوایل اسفند 
1397 لغایت پایان اردیبهشت ماه 1398 داده ها در راستای انجام پروژه 
توانمندسازی روستائیان و آموزش جامعۀ محلی برای اداره کل میراث 
بلوچستان  و  استان سیستان  گردشگری  و  دستی  فرهنگی، صنایع 
دلیل سنتی بودن  به  کار  به سختی  توجه  با  و  است  گردآوری شده 
جامعۀ مورد مطالعه برای انتخاب مصاحبه شونده ها به دلیل عدم رضایت 
مردان جامعه، نمونه های نادری با رضایت حاضر به همکاری می شدند و 
می بایست مطمئن می شدند که ناشناس بمانند تا حاضر می شدند نسبت 
به مشارکت و ارائه واقعیات جامعۀ خودشان در مورد زنان و کسب و کار 
خودشان و سایر زنان همکاری کنند. برای تجزیه و تحلیل داده های 
مصاحبه ها از تئوری گراندد استفاده شده است. با استفاده از این تئوری، 
به جای این که مسیر مطالعه را با نظریه از پیش تصور شده ای آغاز کنیم 
کار را با یک حوزۀ مطالعاتی شروع کرده، و در طی انجام کار از دل 
داده ها نتایج مورد نظر حاصل شد. عالوه بر این، داده های بصری شامل 
عکاسی در تمام مراحل کار میدانی نیز صورت پذیرفته است. نتایج 
این تحقیق با هدف  درک برابری جنسیتی در بستر جامعۀ سنتی، از 
طریق گردشگری قومی مسیریابی شده است. هدف اصلی این تحقیق، 
بررسی چگونگی تأثیرگذاری توسعۀ گردشگری قومی بر زندگی زنان 
بلوچ در استان سیستان و بلوچستان است و شناسایی فرصت هایی که 
گردشگری قومی برای زنان فراهم می کند. داده های این پژوهش از 12 
مصاحبه با زنان شاغل در مشاغل مرتبط با گردشگری قومی گردآوری 
شده است. نمونه های مورد مصاحبه، از طوایف مختلف در روستاهای 
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هدف گردشگری در سطح استان سیستان و بلوچستان، انتخاب شدند. 
تعداد هشت مورد از این زنان، متأهل و تعداد چهار نمونه مجرد بودند. 
عالوه بر این، در بین هشت نمونه از زنان متأهل، شش مورد دارای فرزند 
و دو نمونه بدون فرزند بودند و این تنوع با هدف پوشش تنوع دیدگاه ها 
و تجربیات سیاست گذاری شد و ردۀ سنی زنان نیز از 16 سال آغاز 
می شد و تا 60 سال را پوشش می داد و تحصیالت این زنان نیز اکثراً تا 
سطح راهنمایی و تعداد 5 مورد بی سواد بودند و زنان بدون تحصیالت 
بیش از 30 سال سابقۀ فعالیت پاره وقت در مشاغل تولید صنایع دستی 
داشتند و در سال های اخیر عالوه بر تولید صنایع دستی نسبت به 
راه اندازی خانه های بوم گردی به اتفاق همکاری مردان جامعه خودشان 
روی آوردند و در طبخ و ارائۀ غذاهای سنتی نیز فعالیت می کنند. زنان 
جوان از کودکی از مادران خود تجربۀ تولید صنایع دستی را فراگرفتند 
و به صورت حرفه ای از یک تا 15 سال سابقۀ فعالیت مرتبط با مشاغل 
مرتبط با گردشگری قومی را داشتند. همه مصاحبه ها با کسب اجازه 
پیاده سازی  به  پایان هر روز نسبت  از مصاحبه شونده ها، ضبط و در 
مصاحبه ها اقدام و سپس کدگذاری انجام می شد. در فرآیند تجزیه و 
تحلیل  نیز سه مرحله کدگذاری با توجه به تئوری مورد نظر )کدگذاری 
اولیه، کدگذاری متمرکز و کدگذاری نظری( انجام شده است. مرحلۀ 
کدگذاری اولیه شامل نامگذاری داده ها با استفاده از کدگذاری خط به 
خط است. در کدهای اولیه تمرکز بر شناسایی داده ها و بهره گیری از 
داده های مرتبط صورت پذیرفت و سپس در بخش کدگذاری متمرکز 
شناسایی بهترین کلیدواژه های مرتبط با موضوع پژوهش هدف قرار 
گرفت و سپس نسبت به تشریح داده ها در این پژوهش اقدام شده است.

تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
با توجه به محورهای پژوهش، داده ها در دو محور کلی طبقه بندی و ارائه 
می شود: محور اول، به توسعۀ گردشگری قومی با هدف فرصت سازی 
برای زنان با هدف ایجاد فرصت های کار و کسب و درآمد به منظور 
جریان  توسعۀ  به  دوم  محور  و  است  پرداخته  خانواده ها  به  کمک 
گردشگری با هدف تغییرات اجتماعی مثبت به منظور تساوی جنسیتی 

با گذشت زمان اشاره دارد.
فرصت های گردشگری برای زنان بلوچ •

با توجه به مشاهدات میدانی محقق اصلی این پژوهش در اکثریت 
در  زنان  بلوچستان،  و  سیستان  استان  روستایی  و  شهری  مناطق 
فعالیت های اجتماعی و اقتصادی حضور بسیار کمرنگی دارند و تابع 
سیاست های مردان جامعه هستند و تنها می توان حضور زنان را در 

جامعه از طریق هنرهای دستی آنان مشاهده کرد )تصویر 1(.
 از این رو با توجه به نتایج تحلیل مصاحبه ها با زنان، به وضوح اشاره 
داشتند که نقشی در جامعه به جز تولید صنایع دستی که برگرفته از 
با مهارت  بلوچ،  ناملموس منطقه است ندارند. زنان  میراث فرهنگی 
خارق العاده ای توانسته اند با هنر دستی خود، آوازه ای بی نظیر از خود 
از این طریق از  از مرزهای جامعۀ سنتی خود متبادر کنند و  فراتر 
مرزهای سنتی جامعۀ خودشان عبور کنند. برنامه های دولت، تاکنون 
در  و  باشد  تأثیرگذار  منطقه  این  سنتی  ساختار  در  است  نتوانسته 

تصویر 1. زن بلوچ در حال منقوش سازی ظرف سفالی با رنگ طبیعی. 
مأخذ: آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سیستان 

و بلوچستان، 1397. 

زمینۀ توانمندسازی زنان موفق عمل کنند. یکی از نکات کلیدی که 
یکی از هنرمندان بخش صنایع دستی اشاره داشتند: »زنان بلوچ در 
جامعه حضور ندارند ولی هنر دستی آنان در همه نمایشگاه ها صنایع 
دستی و گردشگری در سطح استانی و ملی و بین المللی موجود و به 
فروش می رسد« )برگرفته از مصاحبه با هنرمندان صنایع دستی(.  به 
واسطۀ صنعت گردشگری می توان به نقش زنان در عرصه های اجتماعی 
و اقتصادی پی برد. در واقع شاید بتوان گفت پیشرفت برای زنان در 
فرهنگ سنتی مانند استان سیستان و بلوچستان، به مراتب سخت تر از 
دیگر گروه های قومی در ایران است. عالوه بر این، بحث زنان در جامعۀ 
بلوچ به خاطر نگرش های سنتی موجود و نقش زنان در جامعه، بحثی 
مسئله ساز است. اما با رشد گردشگری در جوامع قومی همچون استان 
سیستان و بلوچستان، فرصت های زیادی برای برابری جنسیتی و روابط 
و  اجتماعی  فرصت های  گردشگری  رونق  با  می شود.  مهیا  اجتماعی 
فرهنگی و اقتصادی برای زنان بلوچ فراهم می شود. گردشگری قومی 
این فرصت را به آنها می دهد تا استقالل مالی داشته و بخشی از نیازهای 
گردشگری  زنان،  از  دیگر  یکی  گفتۀ  طبق  کنند.  تأمین  را  خانواده 
وابستگی مالی به مردان را در جامعۀ بلوچ کاهش می دهد. زنانی که 
مورد مصاحبه قرار گرفتند، گردشگری را به عنوان فرصتی برای اشتغال 
اهمیت  بر  و  می دانستند  اقتصادی  نیازهای  برطرف کردن  منظور  به 
توسعۀ آن تأکید و همچنین اشاره داشتند این تنها عرصه ای است که 
مردان آنان اجازه فعالیت به آنها در بخش تولید صنایع دستی و طبخ 

غذاهای محلی خواهند داد.
 پیامدهای  اجتماعی و فرهنگی •

گردشگری به دلیل ماهیت خاص خود که مبتنی بر روابط بین انسان ها 
با فرهنگ های متمایز است تبعات مثبت و منفی به دنبال دارد. تأثیرات 
اجتماعی و فرهنگی گردشگری قومی، شامل تمامی شیوه هایی است 
که باعث ایجاد تغییر در نظام ارزش ها، رفتار فردی، ساختار خانواده و 
روابط، سبک زندگی جمعی، سطوح امنیت، رفتار اخالقی، بیان خالق، 
مراسم سنتی و سازمان های جامعه می شود. بنابراین نتیجۀ این گونه 
روابط میان میهمان و میزبان، تأثیرات اجتماعی-فرهنگی است که بین 
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گردشگران و گروه قومی بلوچ در اثر جریان گردشگری قومی شکل 
می گیرد. ماهیت این روابط، عامل اساسی تأثیرگذار در دریافت ها و یا 
سوءتفاهم های ایجادشده به واسطۀ توسعۀ گردشگری است. گردشگری 
قومی به عنوان یک فعالیت اجتماعی و فرهنگی، پتانسیلی نرم برای 
ایجاد تغییرات اجتماعی و شکستن مرزهای فرهنگ سنتی بلوچی 
دارد. جریان سازی گردشگری قومی در بستر یک فرهنگ بکر قومی 
مانند بلوچ ها، باید با برنامه ریزی و پایش همراه باشد تا مسیر تغییرات 
اجتماعی و فرهنگی باعث از بین بردن اصالت های این قوم که خود عامل 
جذب گردشگران قومی به شمار می آید، نشود. در مصاحبه، یکی از 
هنرمندان صنایع دستی اظهار داشتند: »ما خوشحالیم که گردشگرانی 
از فرهنگ های مختلف به منطقه ما می آیند و ما می توانیم با فرهنگ آنها 
آشنا بشویم«.  با توجه به پویش ملی توسعۀ گردشگری استان سیستان 
و بلوچستان، فرصت الزم برای تغییرات ساختار سنتی جامعۀ بلوچ به 
منظور رهاسازی زنان توانمند این منطقه از بند سنت ها فراهم شده 
است و امروزه با گسترش شبکه های اجتماعی و افزایش گردشگران 
ورودی به این منطقه به مرور تغییرات قابل مالحظه ای در حال بروز 
است. اکثر بانوان فعال در حوزۀ گردشگری در مصاحبه ها عنوان کردند 
که فرصت های کسب و کار زنان بلوچ در خارج از فضای خانواده محدود 
و بعضاً غیر قابل قبول است و از دیدگاه جامعه بلوچ، تنها عرصه ای که 
می توانند ورود نمایند و با چالش های فرهنگی مواجه نمی شوند فعالیت 
در زمینه های تولید صنایع دستی و طبخ غذاهای بومی منطقه برای 
پذیرایی از گردشگران است و در این زمینه مردان بلوچ نیز از زنان 
پشتیبانی الزم را به عمل می آورند. همچنین الزم به ذکر است که زنان 
بلوچ به دلیل بچه دارشدن و سختی کارهای خانه داری عماًل امکان 
فعالیت در عرصه امور اجتماعی را به صورت تمام وقت ندارند و از همین 
جهت زنان بلوچ در کسب و کارهای فصلی مانند گردشگری بیشتر 
تمایل نشان می دهند تا فعالیت کیفی داشته باشند. عالوه بر این توسعۀ 
گردشگری قومی در بستر جوامع قومی، از طریق گسترش جریان های 
گردشگری داخلی، زمینۀ تعامل با سایر اقوام کشور را فراهم می کند و 
از این حیث می تواند به مرکزگرایی و تقویت اتحاد یک کشور کمک 
کند. یکی دیگر از بانوان شاغل در عرصۀ گردشگری در استان سیستان 
با  مواجه شدن  و  مردم مختلف  داشتند: »دیدن  اظهار  بلوچستان،  و 
موقعیت های جدید، این فرصت را برای زنان بلوچ مهیا می کند تا با 
حقوق زنان سایر اقوام ایرانی آشنا شوند و از آنجایی که اکثر زنان بلوچ 
در خانه هایشان کارهای صنایع دستی و هنری تولید می کنند، زمینۀ 
فروش مستقیم به گردشگران و احساس استقالل مالی بانوان را تقویت 

می کند.« 
گردشگری قومی برای زنان در جوامع سنتی وروستایی فرصت هایی را 
فرآهم می سازد تا با اشتغال در کسب وکارهای  مرتبط با گردشگری، 
هویت اجتماعی آنان شکل بگیرد. زنان بلوچ از طریق فعالیتشان در 
و  استان سیستان  توسعۀ  در  به سزایی  نقش  زمینۀ صنایع دستی، 
قومی،  فعالیتشان در گردشگری  با  به عالوه  دارند.  ایران  بلوچستان 
منطقه خودشان  فرهنگ  معرفی  و  ارتقا  در حال  احساس می کنند 
هستند. با توجه به مشاهدات پژوهشگر اصلی این تحقیق، بانوانی که 

به صورت پاره وقت کارشان را در عرصۀ فعالیت های گردشگری در خانه 
آغاز کردند و زمینۀ استقالل مالی خودشان و خانواده شان را فراهم 
کردند بعد از مدتی مردان بلوچ به آنها این آزادی عمل را دادند که 
در خارج از فضای خانه و در نمایشگاه های استانی، منطقه ای و ملی 
و بین المللی شرکت کنند. از این نمونه ها در سال های اخیر بسیار زیاد 
می توان مشاهده کرد و هنگامی که با این بانوان موفق بلوچ صحبت 
می کنید دقیقاً به این فرایند پیچیده و سخت که توانسته اند از فضای 
هنر  مدیون  را  برسند خود  موفقیت  از  این سطح  به  جامعه  سنتی 
ظریفشان می دانند که شامل سفالگری در کارگاه کلپورگان، سوزندوزی 

و غیره توانسته اند مسیر رشد و تعالی را پیدا کنند )تصویر 2(.
گردشگری قومی، با توجه به ماهیت تخصصی خویش که زمینه را 
برای گردشگران فراهم می کند تا وارد بستر جامعۀ سنتی بشوند و 
فرهنگ محلی را از نزدیک لمس و تجربه کنند، این قدرت را دارد که 
سنت های منفی گذشته را به مرور در جامعۀ سنتی کمرنگ تر کند و 
سنت های مثبت  را نیز با توجه به استقبال گردشگران، تقویت سازد. 
ایدۀ توسعۀ گردشگری قومی در استان سیستان و بلوچستان ایران راه 
جدیدی برای برجسته کردن نقش زنان در این جوامع سنتی است و 
نقش مهمی در کمک به آنها برای چیره شدن بر کلیشه های سنتی ایفا 
می کند. توسعۀ گردشگری قومی همانطور که برای زنان تأثیرگذار است، 
می تواند به طور کلی برای جامعه نیز تأثیرات فراوانی در پی داشته 
باشد. تعداد زنان شاغل در استان سیستان و بلوچستان نسبت به سایر 
استان ها، در عرصه های اجتماعی بسیار ناچیز است و تنها عرصه ای 
که زنان در فعالیت های اقتصادی مشارکت دارند به صورت پاره وقت 
در کارگاه های خانگی و کسب و کارهای گردشگری کوچک مقیاس 
است. یافته های این مطالعه از این جهت بسیار دلگرم کننده است، زیرا 
نشان دهندۀ این است که افزایش فرصت اشتغال برای زنان، منجر به 
توسعه و تسهیل برابری جنسیتی و توسعۀ اجتماعی در این منطقه از 
کشور ایران می شود. همچنین این مطالعه باعث بهبود شناخت نسبت 
به نقش زنان در گروه های قومی و گردشگری می شود. به همین منظور 
گردشگری قومی در صورتی که با برنامه ریزی و پایش و ارزیابی مداوم 
همراه باشد می تواند منجر به تغییرات اجتماعی مثبت شود و زنان نیز 

تصویر 2. بانوی بلوچ در حال کار در غرفۀ صنایع دستی.
استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  آرشیو  مأخذ: 

سیستان و بلوچستان،1397.
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نیز وظیفۀ همسری، امور خانه داری، کارهای هنری در درون منزل و 
نگه داری از فرزندان را به عهده دارند. در گروه قومی بلوچ، زنان باید از 
همسر، پدر یا برادر خود اجازه بگیرند تا بتوانند در فضای بیرون از خانه 
فعالیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته باشند و به دلیل حفظ 
شرافت خانواده، مطابق سنت های قوم، خوش نامی و پرهیز از هرگونه 
شرمساری احتمالی، کاماًل تحت کنترل مردان جامعۀ خودشان هستند. 
تغییرات  برای  گزینه ای  عنوان  به  قومی  گردشگری  توسعۀ  رویکرد 
اجتماعی مثبت، این امکان را برای زنان جامۀ بلوچ فراهم می کند تا به 
واسطۀ توانمندشدنشان، از حقوق خود آگاه شوند و با کنارزدن سنت ها، 
کیفیت زندگی خود را بهبود ببخشند. به عالوه زنانی که مورد مصاحبه 
قرار گرفته بودند به روشنی بیان کردند که تمایل دارند تا فرهنگ های 
دیگر را نیز بشناسند و با حقوق زنان سایر فرهنگ ها آشنا بشوند. فراتر 
از این، آنها بیان کردند که به واسطۀ تعامل با گردشگران، از سبک 
باعث  و  آگاهی می یابند  فرهنگ های مختلف  در  زنان  دیگر  زندگی 
می شود با رسوم فرهنگی سنتی خودشان، همچون چندهمسری مردان 
بلوچ مخالفت کنند. این نقطه نظرات مثبت زنان بلوچ که در عرصۀ 
فعالیت می کنند،  ایران  بلوچستان  گردشگری در استان سیستان و 
با تعدادی از مباحث که در مصاحبه ها مطرح شد مرتبط بود. اولین 
مورد این است که اهمیت اقتصادی گردشگری قومی برای قوم بلوچ 
به عنوان فرصتی برای توسعۀ اقتصادی به شمار می رود؛ با توجه به 
به  همجواری  علی رغم  اقتصادی  فعالیت های  زمینه های  سایر  اینکه 
مرزهای بین المللی و آب های آزاد با محدودیت های بی شماری مواجه 
است. مورد دوم این است که زنان بلوچ مایل به ارتقای صنایع دستی 
بلوچ هستند و از آن جایی که آثار هنری آنها در ایران بی نظیر است، 
همین فرصتی برای فراهم کردن اشتغال برای زنان است. بحث سوم در 
مورد آگاه سازی مردان بلوچ نسبت به حقوق زنان است. این مطالعه به 
وضوح نشان می دهد که تعامل بلوچ ها با گردشگران به واسطۀ توسعۀ 
گردشگری قومی، منجر به بهبود کیفیت زندگی شان به عنوان جامعۀ 
میزبان می شود که خود این امر در گذر زمان با توجه به چرخۀ حیات 
گردشگری باتلر به مرور، به برابری جنسیتی منتهی خواهد شد. با 
توجه به مشاهدات میدانی پژوهشگر، در روستاهای هدف گردشگری 
که تعامل زنان با گردشگران بیشتر است زنان از آزادی عمل بیشتری 
برخوردارند، و می توان شاخصه های رشد در زمینه برابری جنسیتی را 
تا حدودی مشاهده کرد. گردشگری قومی باعث می شود زنان بلوچ به 
واسطۀ اشتغال رسمی و غیر رسمی، کارآفرینی و آموزش، چرخۀ فقر 
را نیز در منطقۀ خود درهم شکنند. از این رو این پژوهش اثبات کرد که 
گردشگری قومی تأثیر مثبتی در ارتقای توانمندسازی زنان و ارتقای 
حقوقشان دارد. به طور خالصه توسعۀ گردشگری قومی راه حلی حیاتی 
و قابل پیاده سازی برای کمترکردن شکاف جنسیتی در جوامع سنتی 

قومی مانند استان سیستان و بلوچستان به شمار می رود.

به حقوق اساسی خود دسترسی الزم داشته باشند. این مقاله با نگاهی 
جامع، توسعۀ گردشگری قومی مبتنی بر اصالت های فرهنگی جامعۀ 
بلوچ ها را دنبال می نماید تا اهداف پایدار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 
در استان سیستان و بلوچستان را به صورت هدفمند فراهم نماید و 
موقعیت های  زنان در  پررنگ  برای حضور  نیز  به شیوۀ غیرمستقیم 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از طریق گردشگری قومی بستر الزم 
فراهم شود و با برنامه ریزی و پایش مداوم از هویت فرهنگی منطقه برای 
تداوم جریان پایدار گردشگری قومی نیز محافظت الزم صورت پذیرد. 
گروه های  اجتماعی  و  سیاسی  چهرۀ  بین المللی کردن  با  گردشگری 
تأثیر  که  همانطور  قومی  گردشگری  می کند.  کمک  آنها  به  اقلیت، 
مثبتی در توسعۀ اجتماعی و فرهنگی دارد، برای توسعۀ اقتصادی نیز 
مفید خواهد بود. با تکیه بر یافته های میدانی این پژوهش، افراد زیادی 
هستند که برای کارهایی نظیر معلمی و یا دیگر ارگان های دولتی از 
استان هایی دیگر به بلوچستان می آیند و حضور همین ساکنین غیر 
بلوچی نیز، در تغییر نگرش زنان آن منطقه نسبت به برابری جنسیتی و 
گردشگر، تأثیر داشته است.  نتایج نشانگر روش هایی بودند که به واسطۀ 
آنها توسعۀ گردشگری قومی می تواند منجر به بهبود شرایط زنان در 
استان سیستان و بلوچستان شود و  تأثیرات مثبت بر توسعۀ اقتصادی و 
اجتماعی این استان به دنبال داشته باشد.  با توجه به مشاهدات میدانی 
نگارنده اصلی پژوهش، فرهنگ بلوچ ها، سنتی و از اصالت الزم برخوردار 
از فرصت های  بلوچستان  و  استان سیستان  از طرفی دیگر،  و  است 
اقتصادی بسیار اندکی بهره مند است و از این جهت، جریان سازی پایدار 
گردشگری با رویکرد قومی، می تواند به افزایش زمینه های کسب و کار 
برای زنان بلوچ که به دلیل سنت ها اجازۀ کمتری دارند تا در بیرون از 

منزل کار کنند منجر  شود.

نتیجه گیری
قومی،  گردشگری  ادبیات  در  تحقیقات  پیشینۀ  بررسی  به  توجه  با 
برابری  در  قومی  گردشگری  توسعۀ  نقش  به  محدودی  مطالعات 
جنسیتی در ساختار جوامع قومی پرداخته اند، اما این تحقیق، با روش 
نوین به دنبال ارزیابی، تغییرات اجتماعی در برابری جنسیتی در ساختار 
جوامع سنتی قومی مانند استان سیستان و بلوچستان است که از طریق 
گردشگی قومی و در ارتباط گذاری میهمان و میزبان در بستر جامعۀ 
سنتی، به توانمندسازی زنان برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی 
و اجتماعی و همچنین برقراری تعادل میان زنان و مردان می پردازد. 
درواقع فرهنگ سنتی حاکم بر فضای استان سیستان و بلوچستان، 
تأثیر زیادی بر نقش زنان در نقش های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
زنان دارد.  با توجه به فرهنگ و سنت های قوی منطقه، به زنان اجازۀ 
کار به منظور کسب درآمد در فضای بیرون خانه را به ندرت می دهند و 
تمام فعالیت های اقتصادی بر عهدۀ مردان این منطقه است و اکثراً زنان 
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