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ــه حفاظــت از تنــوع زیســتی، تعامــل  ــده | اکوتوریســم فرصتــی اســت کــه اســباب اشــتغال، کمــک ب چکی
فرهنگــی، آمــوزش، رشــد    د   انــش محیطــی و تولیــد    د   رآمــد    را د   ر فضاهــای طبیعــی فراهــم می ســازد   . توســعۀ 
اکوتوریســم عــاوه بــر آن کــه می توانــد    ســبب حفــظ محیط زیســت و ســنت های اجتماعــی شــود   ، ســطح رفــاه و 
د   رآمــد    جامعــۀ محلــی را بــاال بــرد   ه و به عنــوان ابــزار اصلــی توســعۀ پایــد   ار منطقــه اســتفاد   ه می شــود   . مشــارکت 
جامعــۀ محلــی به عنــوان یکــی از ارکان توســعۀ پایــد   ار د   ر توســعۀ گرد   شــگری ضــروری بــود   ه و توســعۀ پایــد   ار هر 
جامعــه نیــز د   رگــرو مشــارکت همــه اقشــار اســت که ایــن امــر، نیازمنــد    توجه بــه نیازهــا و توانمند   ســازی اقشــار 
مختلــف جامعــه از جملــه زنــان اســت. هــد   ف پژوهــش ایــن اســت تــا نقــش توانمند   ســازی زنــان د   ر توســعۀ 
اکوتوریســم د   ر روســتای کــرد   ان اســتان البــرز، بررســی و نتایــج تحلیــل گــرد   د   . ازآنجاکــه بســیاری از پروژه هــا و 
برنامه هــای گرد   شــگری بــه د   لیــل اهمیت نــد   اد   ن بــه جوامــع محلــی و بالطبــع، توانمند   نبــود   ن آن هــا بــا شکســت 
ــوان  ــان به عن ــد   ار محســوب می شــود    و زن مواجــه می شــوند   ، توانمندسازی زنان از مؤلفه هــای مهــم توســعۀ پای
نیمــی از جمعیــت هــر جامعــه، عامــل مؤثــری د   ر پیشــبرد    امــور مختلــف اقتصــاد   ی، اجتماعــی، گرد   شــگری و... 
محســوب می شــوند    کــه ازنظــر مشــارکت نیــروی انســانی اهمیــت زیــاد   ی د   ارنــد    و توانمند   ســازی آنــان ســبب 
ارتقــاء کیفیــت زند   گــی جوامــع می شــود   . ماهیــت ایــن پژوهــش، کاربــرد   ی، روش آن توصیفــی- تحلیلــی و نــوع 
آن پیمایشــی بــود   ه و جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش از طریــق فرمــول کوکــران، ۳۴۸ نفــر تعییــن شــد   ه اســت. د   ر 
ایــن پژوهــش، توانمند   ســازی زنــان د   ر ابعــاد    مختلــف »اقتصــاد   ی«، »اجتماعی-فرهنگــی« و »زیســت محیطی« 
بــا شــاخص های »کارآفرینــی«، »بازآفرینــی مشــاغل  ســنتی«، »ســرمایه گذاری«، »مشــارکت«، »تحصیــات«، 
»حمایــت اجتماعــی«، »حفاظــت«، »منظــر زیســت محیطی« و »آمــوزش« ســنجید   ه شــد   ه اســت. نتایــج کلــی 

تحقیــق حاکــی از ایــن اســت کــه توانمند   ســازی زنــان د   ر توســعۀ اکوتوریســم پایــد   ار نقــش مؤثــری د   ارد   .   
واژگانکلیدی|گرد   شگری، اکوتوریسم پاید   ار، توانمند   سازی زنان، روستای کرد   ان.
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مقدمـه|د    ر د    نیـای کنونـی، رسـید    ن بـه اهـد    اف توسـعه، بـد    ون 
همـکاری زنـان، امـری غیرممکـن خواهـد     بـود    . یکـی از مهم تریـن 
معیارها جهت سنجش درجۀ توسـعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت 
و اعتباری است که زنان د    ر آن کشور د ارنـد    . مطالعات انجام شـد    ه د ر 
تعداد زیادی از جوامع نشان د اد ه است که زنان عامل مهمی برای رشد و 
توسعه هستند )مغنـی د    امغانی، باقری و مغنـی د    امغانی،1۳9۴(. برای 

تحقق توسـعۀ پاید    ار، الزم اسـت که تغییراتی د    ر شـیوۀ زند    گی بشـر 
بـه وجـود     آیـد    . ایجـاد     تغییـرات اساسـی و زیربنایی د    ر شـیوۀ زند    گی 
جوامـع، بـد    ون مشـارکت فعـال و آگاهانۀ تک تـک افراد     به ویـژه زنان 
میسـر نیسـت. زنان د    ر سراسر جهان نقش بسـیار تعیین کنند    ه ای د    ر 
امـور خانـواد    ه و جامعـه د    ارنـد     و می توانند     برای تسـریع رونـد     تغییر و 
تحقـق هد    ف هـای توسـعۀ پایـد    ار، مسـئولیت بسـیار جـد    ی و مهمی 
را بـر عهـد    ه گیرنـد    ، زنـان بایـد     بـه تأثیـر و اهمیتـی کـه د    ارنـد     آگاه 
باشـند     )زاهد    ی، 1۳۸5(. د    ر بسـیاری از کشـورهای د    رحال توسـعه، د    ر 
شـرایط افت محیطـی )فرسـایش خـاک، خشکسـالی، جنگل زد    ایی( 
زنـان اولین کسـانی هسـتند     که بار مسـئولیت را بـه د    وش می گیرند     
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و فعالیـت مولـد     خود     را د    وچنـد    ان می کنند    . طرفد    اران محیط زیسـت، 
د    ولت هـا و سـازمان های بین المللـی، باید     بـه نقش و اهمیـت زنان د    ر 
حفاظـت از محیط زیسـت توجـه د    اشـته باشـند     د    ر غیر ایـن صورت، 
یکـی از هم پیمانـان خـود     را د    ر حمایـت از محیط زیسـت از د    سـت 
خواهند     د    اد     )الیوت، 1۳۸7(.  موانع مهمی بر سـر راه مشـارکت  زنان 
ازجملـه، موانـع اجتماعی، فرهنگی و انتظارات متفـاوت جامعه از مرد     
و زن وجـود     د    ارد    . ازایـن رو د    ر د    هـۀ 19۸0 به جـای اصطـاح زن د    ر 
توسـعه، اصطاح »جنسـیت و توسعه« به کار گرفته شـد     و د    ر پی آن 
د    ر بسـیاری از کشـورهای جهـان سـوم، راهبرد    هایـی برای مشـارکت 
عملـی زنـان د    ر توسـعه و برطرف شـد    ن موانـع اتخـاذ شـد     )کتابـی، 
فرخـی و یـزد     خواسـتی، 1۳۸2(. یکی از این راهبرد    ها توانمند    سـازی 
زنـان بـا تأکیـد     بر این نکته اسـت که مشـارکت زنان صرفـاً به مفهوم 
بهره منـد    ی آنـان از مزایـا و نتایـج برنامه هـای توسـعه نیسـت. بلکـه 
زنـان بایـد     د    ر اجـرای برنامه ها و طرح های توسـعه  مشـارکت فعاالنه 
د    اشـته باشـند     کـه د    ر ایـن صـورت توانمند    سـازی زنان بـه د    و طریق 
میسـر می شـود    . 1- حذف عواملی که مانع فعالیت زنان میشـود    ، 2- 
افزایـش توانایـی و قابلیت آنـان )همان(.  وقتی کشـــوری می خواهد     
بر موانع مرتبط با فقر و توســـعه غلبه کند    ، موضوع توانمند    سـازی و 
مشارکت زنان گامی الزم برای قرارگرفتن د    ر مســیر توســعۀ انسانی 
و مد    یریت اسـتعد    اد    ها، اهد    اف توســـعۀ هزاره و اهد    اف معتبر جهانی 
زنـان  توانمند    سـازی   .(Bandiera et al., 2012)     محسـوب می شـود
یک فرایند     مهم د    ر توسـعه محسـوب می شـود     و د    سـتیابی به توسـعه 
پایـد    ار، بـد    ون توانمند    سـازی زنـان امکان پذیر نیسـت. به گونـه ای که 
زنـان وقتـی توانا می شـوند    ، قاد    ر بـه عمل د    ر جنبه های گسـترد    ه تری 
هسـتند     و ایفـای نقـش فعال تـری د    ر تمامـی جوانـب  بـرای تغییـر 
خروشـانی،  و  )خسـروی پور  د    اشـت  خواهنـد      گوناگـون  د    رراه هـای 
1۳90(. صنعـت گرد    شـگری به عنـوان بزرگ تریِن صنایع رو به رشـد     
 .(Font & Ahjem, 1999) و پرمنفعـت جهـان بـه لحـاظ اقتصـاد    ی
یکـی از مطرح ترین اسـتراتژی ها برای توسـعه اسـت. ازاین رو توسـعۀ 
گرد    شـگری می تواند     توسـعۀ ملی و محلـی را افزایش د    هد    . د    سـتیابی 
بـه توسـعۀ گرد    شـگری، مشـروط بـه همـکاری جوامـع محلی اسـت 
زیـرا جوامـع نقـش کلیـد    ی و عنصر اساسـی توسـعه د    ر گرد    شـگری 
هسـتند    . ازآنجاکـه جوامـع محلـی مهم تریـن اصـل د    ر ایجـاد     ثبات و 
پاید    اری گرد    شـگری هسـتند     و از وجود     گرد    شـگری منتفـع و متضرر 
می شـوند    ، لـزوم توجـه و برنامه ریـزی بـا د    خیل کـرد    ن خواسـته ها و 
مشـارکت آن هـا د    ر برنامه هـای توسـعه ای احسـاس می شـود    . یکـی 
از ارکان اصلـی توسـعۀ پایـد    ار، توانمند    سـازی و توزیـع قـد    رت د    ر 
جامعـه اسـت. د    ر فرآینـد     توسـعۀ گرد    شـگری، مشـارکت به تنهایـی 
کافـی نیسـت و سـاکنان بایـد     توانمنـد     شـوند     تـا بـه توسـعۀ پایـد    ار 
فرصت هـای  از  یکـی   .(Cheavens, 2000) رسـید      گرد    شـگری  د    ر 
جد    یـد     اقتصـاد    ی صنعـت گرد    شـگری، اکوتوریسـم به عنـوان نوعی از 
گرد    شـگری روسـتایی اسـت و د    ر سـال های اخیـر بیشـتر از اشـکال 
د    یگـر گرد    شـگری مورد    توجـه قرارگرفتـه اسـت. اکوتوریسـم به طـور 

خـاص موجـب اشـتغال، بهبود     شـرایط و کمـک به حفاظـت از تنوع 
زیسـتی، تعامـل و تبـاد    ل فرهنگی، آموزش و رشـد     د    انـش محیطی و 
تولیـد     د    رآمـد     می شـود     و از ابعـاد     گوناگـون می تواند     به عنـوان فرصت 
تلقی شـود    . توسـعۀ اکوتوریسـم پاید    ار با توجه بـه جاذبه های طبیعی 
و فرهنگـی منطقـه عـاوه بـر آن کـه سـبب حفـظ محیط زیسـت و 
سـنت های اجتماعـی می شـود    ، می تواند     سـطح رفـاه و د    رآمد     جامعۀ 
محلـی را بـاال بـرد    ه و به عنـوان ابـزار اصلـی توسـعۀ پایـد    ار منطقـه 
اسـتفاد    ه شـود    . با توجه به ماهیت اکوتوریسـم که جامعه محور اسـت، 
ضروری تریـن  عامـل جهت توسـعۀ پاید    ار د    ر اکوتوریسـم، مشـارکت 

جامعـۀ محلی اسـت )ضیایـی، قربانـی و امین بید    ختـی،1۳92(.
بـه  توجـه  د    لیـل عـد    م  بـه  برنامه ریزی هـا،  و  پروژه هـا  از  بسـیاری 
توانمنـد    ی و نیـاز جامعـۀ محلـی به ویـژه زنـان، بـا شکسـت روبـرو 
بـود    ه اسـت. زنـان به عنـوان عامـل مؤثـر د    ر امـور مختلـف اقتصاد    ی، 
اجتماعـی و کشـاورزی ازنظـر مشـارکت نیـروی انسـانی مورد    نیاز د    ر 
جامعـه، سـهم بسـزایی د    ارنـد    . لـذا ایـن نیـاز احسـاس می شـود     کـه 
زنـان د    ر زمینه هـای مختلـف بایـد     توانمنـد     شـوند     تـا از ایـن طریـق 
بتواننـد     نقـش خـود     را بیشـتر نمایـان کننـد    ، زیـرا توانمند    سـازی 
زنـان بـا کیفیـت زند    گـی و مسـائل اساسـی حقـوق بشـر د    ر ارتبـاط 
اسـت. شـاید     بتوان گفت بـه د    الیل گوناگونـی د    ر بسـیاری از مناطق، 
مسـئلۀ توانمند    سـازی زنـان بـا جد    یـت مورد    بررسـی قـرار نگرفتـه و 
ازاین رو کارهای شـاخص و کاربرد    ی د    ر این راسـتا د    ید    ه نشـد    ه اسـت. 
راه هـا و طرح هـای فراوانی د    ر راسـتای توسـعۀ اکوتوریسـم د    ر کشـور 
مـا انجام گرفتـه کـه موفق نبـود    ه اسـت، د    الیـل احتمالی چـون عد    م 
مد    یریـت کارآمـد     و یـا برنامه ریزی هـای غیراصولـی، ناد    ید    ه گرفتـن 
عوامـل مهـم د    ر برنامه ریـزی ازجملـه زنـان و عوامل د    یگـر را می توان 
از مشـکات نرسـید    ن بـه توسـعه یـاد    آوری کـرد     )قنبـری و محمـود     
صالحـی،1۳9۴(. روسـتای کـرد    ان کـرج، از توابـع شـهر کوهسـار، 
شهرسـتان سـاوجباغ د    ر اسـتان البرز به سبب اسـتقرار صنایع مهم، 
وجـود     جاذبه های بسـیار زیبا و برجسـتۀ طبیعی، تاریخـی، مذهبی و 
نزد    یکـی بـه کان شـهر کـرج و مجـاورت با اتوبـان تهـران - قزوین از 
موقعیت خاص گرد    شـگری برخورد    ار اسـت. زمین هـای زراعی، باغات 
متنـوع میـوه، آب وهـوای خوش و رود    هـای فراوان و طبیعت سرسـبز 
مسـیر را برای د    سـت یابی به توسـعۀ اکوتوریسـم همـوار می کند    . این 
پژوهـش د    ر راسـتای پاسـخ به این سـؤال مهـم تد    وین  یافته اسـت: با 
توجـه بـه نقـش فعـال زنان به عنوان همسـر و مـاد    ر و نقـش آن ها د    ر 
جامعه، توانمند    سـازی زنان چه نقشـی د    ر توسـعۀ اکوتوریسـم پاید    ار 

د    ر منطقـۀ مورد    نظـر ایفـا خواهـد     کرد    ؟ 

پیشینۀپژوهش
تاکنـون پژوهش های متعد    د    ی د    رزمینۀ توانمند    سـازی اقشـار مختلف 
جامعـه ازجملـه زنـان انجام شـد    ه اسـت، که ایـن پژوهش هـا از ابعاد     
مختلـف بـه مسـئله پرد    اخته انـد    . د    ر حـوزۀ اکوتوریسـم و فضاهـای 
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گرد    شـگری طبیعـی نیـز پژوهش هایـی انجام شـد    ه اسـت کـه زاویۀ 
نگـرش د    ر آن هـا با ابعاد     مورد    نظـر د    ر این پژوهش متفاوت اسـت، که 

بـه برخـی از این تحقیقات اشـاره می شـود    . 
قنبـری و محمـود     صالحـی )1۳9۴( د    ر پژوهـش خـود     بـا عنـوان 
»عوامـل مؤثـر بـر توانمند    سـازی زنان بـا تأکید     بر بخش گرد    شـگری 
)مطالعـۀ مـورد    ی: شـهر سی سـخت(« اشـاره بـه ایـن موضـوع د    ارند     
کـه ازنظـر زنان شـهر سی سـخت مهم ترین عواملـی کـه می تواند     د    ر 
توانمند    سـازی زنـان مؤثـر واقع شـود    ، بـه ترتیـب اهمیـت عبارت اند     
از: عامـل اقتصـاد    ی، مشـارکتی، اجتماعـی- فرهنگـی و زیرسـاخت. 
ایـن مـوارد     عوامـل پیش برنـد    ۀ توانمند    سـازی زنـان این شـهر اسـت 
کـه د    ر بیـن آن هـا، عامـل اقتصـاد    ی به د    لیل ایجاد     اشـتغال و کسـب 
د    رآمـد     نقـش واضح تـری د    ارد    . بریمانـی، نیک منـش و خـد    اورد    ی لـو 
)1۳91( د    ر مقالـۀ خـود     بـا عنوان »بررسـی نقـش اعتبـارات خرد     د    ر 
توانمند    سـازی زنـان روسـتایی، مطالعـۀ مـورد    ی: روسـتای لکسـتان، 
شهرسـتان سـلماس« به ایـن نتایج د    سـت یافتـه: اعتبارات خـرد     د    ر 
توانمنـد    ی زنـان مؤثـر بود    ه اسـت؛ آن د    سـته از زنانی کـه وام د    ریافت 
کـرد    ه بود    نـد     نسـبت بـه گروهی کـه نگرفتـه بود    نـد     ازنظـر اقتصاد    ی 
توانمند    تـر و ازنظـر روحـی بـا اعتماد    به نفـس بیشـتر و د    ر وضعیـت 

بود    ند    . بهتـری 
امیـری )1۳90( د    ر پژوهـش خـود     بـا عنـوان »نقـش گرد    شـگری د    ر 
توانمند    سـازی زنان روسـتایی، مطالعۀ مورد    ی روسـتای امـام زاد    ه بزم 
د    ر اسـتان فـارس و روسـتای جواهـر د    ه د    ر اسـتان مازنـد    ران« به این 
نتایج د    سـت یافته که گرد    شـگری باعـث توانمند    سـازی عمومی زنان 
د    ر هیچ یـک از د    و روسـتا نشـد    ه اسـت امـا د    ر بعـد     اقتصـاد    ی، منجـر 
بـه توانمند    شـد    ن زنـان روسـتای جواهـر د    ه و د    ر بعد     روانـی منجر به 
توانمند    شـد    ن زنان هر د    و روسـتا شـد    ه اسـت، توانمند    ی زنان د    ر بعد     

اجتماعـی بـرای زنـان هیچ یک از د    و روسـتا محقق نشـد    ه اسـت. 
حیـد    ری سـاربان و ملکی )1۳9۳( د    ر پژوهش خـود     با عنوان »ارزیابی 
نقش گرد    شـگری روسـتایی د    ر توانمند    سـازی زنان روستایی، مطالعه 
مورد    ی: روسـتای د    ه زیارت شهرسـتان بوانات اسـتان فـارس« به این 
نتیجـه د    سـت یافتند     که اهد    اف توسـعۀ پایـد    ار بد    ون زنـان امری غیر 

ممکـن خواهد     بود    .
حاجیـان )1۳92( د    ر پژوهـش خـود     با عنـوان »میزان توانمند    سـازی 
اقتصـاد    ی زنـان روسـتایی د    ر نتیجـۀ توسـعۀ گرد    شـگری زمسـتانی، 
مطالعـۀ مـورد    ی، مقصد    هـای گرد    شـگری خور، شمشـک، د    ربند    سـر، 
د    یزیـن« نتیجـه می گیرد     که، توسـعۀ گرد    شـگری زمسـتانی به عنوان 
یکی از راهبرد    های توسـعۀ روسـتایی د    ر مناطق کوهسـتانی، می تواند     
گسـتره ای از فرصت هـا را بـرای مشـارکت زنـان فراهم کـرد    ه و منجر 
بـه توانمند    سـازی اقتصـاد    ی آن هـا شـود    . رکن الد    یـن افتخـاری، پـور 
طاهـری، فـرج زاد    ه و حیـد    ری سـاربان )1۳۸۸( د    ر مقالـه ای تحـت 
عنـوان »نقش توانمند    سـازی د    ر توسـعۀ کشـاورزی، مطالعـۀ مورد    ی 
اسـتان ارد    بیـل« بـه این نتیجـه رسـید    ه اند     کـه رابطـه ای بسیار قوی 
بـا جهـت مثبـت میـان سـطح توسـعۀ کشـاورزی  و روستاهای نمونه 

با ابعاد     خود     تعیینـی، شایسـتگی و تأثیـر وجود     د    ارد    ، امـا د    ر سـایر 
ابعـاد     رابطـۀ معنـاد    اری مشـاهد    ه نمی شـود    . بنابرایـن، د    ر کل تحلیل 
آماری، توانمند    سـازی کشـاورزان د    ر توسـعۀ کـشاورزی اسـتان ارد    بیل 
تأثیرگـذار بود    ه است، به طوری کـه همبسـتگی توسـعۀ کـشاورزی د    ر 
اکثریـت ابعاد     توانمندسـازی د    ر قالب پرسش تحقیق به تایید     رسـید    ه 
است. اسپریتزر (Spreitzer, 1995) د    ر پژوهشی با عنوان »توانمندسازی 
روان شـناختی د    ر محیط کار کارکنان سطح متوسط سازمان صنعتي 
نویسـند    ه عوامـل اصلـی مؤثـر  اعتبار«  اند    ازه گیـری و  ابعاد    ،  آمریکا: 
بر توانمندسازی را شامل عوامل فرد    ی مانند تحصیات، سـابقۀ کار، 
جنسیت، نژاد    ، عزت نفـس، عوامل گروهـی شامل اثربخشـی گروهـی، 
اهمیـت گـروه، اعتمـاد     د    رون گروهـی و عوامـل سازمانـی و اجتماعـی 
شامل ابهام د    ر نقش، د    سترسـی به منابع، حیطۀ کنترل، د    سترسي بـه 
کار  واحد  مشارکتـی  جو  و  سیاسي  و  اجتماعي  حمایـت  اطاعـات، 
می د    انـد    . بـری (Barry, 2012)  د    ر مقالـه ای بـا عنوان »توسـعۀ جوامع 
محلـی و توانمند    سـازی زنـان از طریق اکوتوریسـم« به بررسـی نقش 
زنـان د    ر پرکـرد    ن فاصله هـای محیط زیسـتی، اقتصـاد    ی و اجتماعی 
د    رزمینـۀ توسـعۀ گرد    شـگری پایـد    ار می پـرد    ازد    . وی همچنیـن بیان 
مـی د    ارد    ، آمـوزش و توانمند    سـازی زنـان آنان را به پیشـروان حفاظت 
از ارزش هـای اجتماعـی - فرهنگـی و محیط زیسـتی تبد    یل می کند    .

بنسـال و کومـار(Bansal & Kumar, 2011)  د    ر تحقیـق خـود     بـا 
عنـوان »توانمند    سـازی زنـان و خود    پایـد    اری از طریـق گرد    شـگری، 
مطالعـۀ مـورد    ی: زنـان خود    اشـتغال د    ر بخـش صنایع د    سـتی د    ر د    رۀ 
کولـو هیماچـال پـراد    ش«  بـه د    نبـال راه هایـی بـرای توانمند    سـازی 
زنـان اسـت و با بررسـی میـزان د    رآمـد     زنـان از فروش صنایع د    سـتی 
د    ر اکوتوریسـم بـه نقـش حمایـت از تولیـد    ات زنـان جهـت باالبرد    ن 
کیفیـت محصـول و عرضۀ مناسـب اشـاره می کنـد    . اشـتاینر و فارمر 
عنـوان  تحـت  خـود      پژوهـش  د    ر    (Steiner & Farmer, 2018)
»توانمند    سـازی روان شناختی زنان روسـتایی« به این نتایج رسید    ه اند     
که فرایند توانمندسازی جامعه از مشارکت شروع می شود     و با مشارکت 
جامعه  توانمندسـازی  پیش شـرط  به منزلـۀ  د    و  هر  که  است  همراه 
محسوب مـیشود    . محدود    یت هایـی وجود     د    ارد     که اعضای جامعه قاد    ر 
بـه اجـرای سیاسـت های توانمندسازی جامعه نیستند و این امر نشـان 
می د    هـد     کـه حتـی برنامه هـای مناسب بـرای توانمند    سـازی جامعه، 
می تواننـد     ناکام بمانند    . د    ر رابطه با توانمند    سـازی روان شـناختی زنان 
روسـتایی عثمـان و تانـر  (Osman & Tanner, 2017) این طـور بیان 
می کنند     که: سـازه های توانمنـد    سازی و روان شـناختی شـامل عوامل 
د    رون فرد    ی، عوامـل رفتـاری و عوامل تعامل می شـود    . یافته هـا حاکی 
از آن است که عواملـی ماننـد     خد    مـات و آمـوزش کامپیوتر می تواند     به 
قدرت و توانایـی د    رک روان شـناختی اعضای جامعـۀ کم د    رآمد     کمـک 
کنـد. یافته های پـژوهش د    رک مخاطـب از ارتبـاط مؤلفه های مختلف 
به منظور افزایش توانایی روان شـناختی را بهبود     می بخشـد    .بر اسـاس 
برآینـد     اطاعـات گرد    آوری شـد    ه، مـد    ل مفهومی ایـن پژوهش تد    وین 

و د    ر تصویـر 1 ارائه شـد    ه اسـت.
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مبانینظری
اکوتوریسم•

اکوتوریسـم به عنوان نوعی از گرد    شـگری روسـتایی به طور فزایند    ه ای 
د    ر بسـیاری از کشـورهای د    رحال توسـعه به عنوان یک راهبرد     به سوی 
کاهش فقر پذیرفته شـد    ه اسـت. آنچه د    ر این نوع گرد    شـگری اهمیت 
فـراوان د    ارد     موضـوع پاید    اری اسـت، اکوتوریسـم زمانی پایـد    ار خواهد     
بود     که د    ر آن مسـائلی چون، حفاظت از سـرمایه های زیسـت محیطی 
و فرهنگـی، ایجـاد     فرصت هـای شـغلی و د    رآمـد     و ارتقـاء مشـارکت 
منابع  به  اکوتوریسم  نیاز  گیـرد    .  قـرار  مورد    توجـه  محلـی  جامعـۀ 
انسانـی بیش از تأسیسات رفاهـی و اقامتـی است و ازایـن رو، توسـعۀ 
همـراه  زیربنـایـی  با جذب سـرمایه گذاری های سـنگین  اکوتوریسم 
نیـست. پایـد    اری د    ر اکوتوریسـم، مسـتلزم آگاهی، د    انش و مشـارکت 
جامعـۀ محلـی و توجـه بیش ازپیـش بـه نیازهای افـراد     بومی اسـت. 
یکـی از اصـول اساسـی د    ر توسـعۀ پایـد    ار اسـتفاد    ه از د    انـش جوامـع 
محلی و مشـارکت افراد     بومی د    ر برنامه های توسـعه اسـت. مشـارکت 
مسـتلزم منابـع انسـانی توانمند     اسـت. د    ر د    نیای کنونی هر کشـوری 
کـه از د    انـش بیشـتر و روزآمد    تـری بـرای توانمند    سـازی بهره منـد     
باشـد     بـه مواهـب بیشـتری از توسـعه د    سـت می یابـد     )رکن الد    یـن 
افتخـاری، پورطاهری و فضلـی، 1۳9۳(. زنان به عنـوان بخش اعظمی 
از نیروی انسانـی هر کشور می تواننـد     نقش بـسیار مهـم و مؤثـری 
د    ر جهـت پیشـبرد     اهـد    اف و سیاسـت های برنامهریزان د    ر زمینه هـای 
گوناگـون اجتماعـی، فرهنگـی و اقتصـاد    ی، ایفـا کنند    . بد    یهـی است 
با د    ارا بود    ن نقش مـدیریت خانواد    ه، هر چـه سـطح آگاهی هـا  زنان 
و اطاعاتشـان بیشـتر باشـد     به تبـع آن ارتقاء فرهنگ عمومـی جامعه 
بیشتر محقق خواهد شد. زنان د    ر نقش هـای اجتمـاعـی نیز به صـورت 
خاص می تواننـد     نقش مؤثـر خود     را به عنـوان آموزشگر، مـروج، یـا د    ر 

قالب سـازمان های مرد    م نهاد     و همیاران طبیعـت و یا سـایر شـکل های 
اجتماعـی ایفا کننـد    . توانمند    سـازی زنـان د    ر توسـعۀ اکوتوریسـم و 
به تبـع آن د    ر همـۀ مناطق اکوتوریسـتی نقش مهمـی را ایفا می کند    . 
د    ر ایـن زمینـه آمـوزش و آگاهی رکن اساسـی توانمند    سـازی قلمد    اد     
می شـود     زیـرا آن هـا را قـاد    ر می سـازد     تـا تغییـرات جد    یـد     را بپذیرند     
و یـا خـود     د    سـت بـه تغییـر بزنند     )صفـری شـالی، 1۳۸7(. هـد    ف از 
توانمند    سـازی زنان د    ر توسعۀ اکوتوریسـم، فراهم آورد    ن زمینه ای برای 
مشـارکت آنـان همـراه با مـرد    ان د    ر تمامی ابعـاد     و مسـائل مربوط به 
منطقـه ای کـه د    ر آن زند    گی می کنند    ، اسـت که د    رنهایت زمینه سـاز 
توسـعه پاید    ار شـوند    . د    ر این پژوهش توانمند    سـازی زنان د    ر سـه بعد     
اقتصـاد    ی، اجتماعی-فرهنگـی و زیسـت محیطی مـورد     بررسـی قرار 

می گیـرد    :
-ابعـاداقتصادیتوانمندسـازیزنان: ایـن بعـد     از توانمندسازی 
با شـاخص هایی نظیر کسـب یا افزایش د    رآمد، توانایی بازپرد    اخت وام، 
و قدرت پس انـد    ازکرد    ن تعریف می شـود     )شـکوری، جعفـری و رفعـت 
جـاه، 1۳۸6(. بـا توجـه بـه اهـد    اف مـد    ل اکوتوریسـم پایـد    ار  سـاد   لر 
)1990( اهـد    اف اقتصـاد    ی شـامل مزایـای اقتصـاد    ی بـرای جامعـۀ 
میزبـان و پایایـی اقتصـاد    ی اسـت )Sadler, 1990 بـه نقـل از زاهد    ی، 

.)1۳۸5
نیـز  توانمندسازی  اجتماعـی  بعد  ابعـاداجتماعی-فرهنگـی:  -
شامل حضور اجتماعـی، مشارکت د    ر زند    گـی همگانـی، مورد    احتـرام 
واقع شـد    ن توسط د    یگر اعضای جامعه و ارتباط برقرارکـرد    ن فراتر از 
با انجمن هـا، جنبش هـای اجتماعـی و غیره تعریف  جامعۀ محلـی، 
شده اسـت. توانمندسازی فرهنگـی نیـز حفـظ یا توسعۀ فرهنگ زنان 
 (Baromey, 2008) را شامل می شـود    . اهـد    اف پایـد    اری اکوتوریسـم
شـامل ارتقاء مشارکت فعال مرد    م محلـی، قدرت د    هـی به مرد    م محلی، 

تصویر 1. مد   ل نظری پژوهش. مأخذ: نگارند   گان.
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بهبود     و افزایش تعاد    ل جامعـۀ محلـی، تشویق بـه مفهوم چندفرهنگی 
و ارتباط میان جوامع میزبان و گرد    شگران، ایجاد     حس اعتماد    به نفـس 

برای مرد    م محلـی د    ر ابعـاد     اجتماعـی - فرهنگی اسـت.
-ابعادزیسـتمحیطی: زنان د    ر کشـورهای د    رحال توسـعه معموالً 
مسـئول تأمین آب، غذا و سـوخت و نظارت بر سـامت و رژیم غذایی 
خانـواد    ه هسـتند    . بـه همیـن د    لیـل، آن هـا د    ر عمـل تمایـل د    ارند     به 
اجـرای هـر آنچـه د    ر مورد     حفـظ محیط زیسـت و منابـع طبیعی یاد     
گرفته انـد     )قنبـری و محمـود     صالحـی، 1۳9۴(. مد    ارکـی وجـود     د    ارد     
که زنــان ازنظر زیسـت محیطی طبق نظر نسـبت به مرد    ان آگاه ترند     
و بیشــتر د    ر فعالیت های حفاظت از محیط زیسـت از قبیــل بازیافت 
مـواد     زائـد    ، اسـتفاد    ۀ مجـد    د     از مـواد     زائـد    ، خریـد     آگاهانـۀ کاالهــای 
ســازگار بــا  محیط زیسـت و... د    رگیر هسـتند    . اکوفمنیست ها بحث 
می کننـد     کـه به طـور تاریخـی د    انـش زنـان از طبیعـت بـه حفـظ 
زند    گـی کمـک می کنـد     )اکبـری، 1۳91(. اهد    اف زیسـت محیطی د    ر 
مد    ل اکوتوریسـم پایـد    ار (Sadler, 1990)،کمک به حفظ منابع طبیعی 
منابع  تقاضای  و  عرضه  مدیریت  و  منابع،  تخریب  از  اجتناب  محـل، 
طبیعي را دـر برمی گرفـت )Sadler, 1990  به نقـل از زاهد    ی، 1۳۸5(.

بـا عنایـت بـه مطالـب گفته شـد    ه و پایـد    اری د    ر گرد    شـگری و ابعاد     و 
شـاخص های اکوتوریسـم که متشـکل از حفاظت، آموزش و مشارکت 
اسـت، بـرای ایـن پژوهـش د    ر ابعـاد     اقتصـاد    ی، اجتماعـی- فرهنگی، 
زیسـت محیطی، شـاخص های تصویـر 2 د    ر نظر گرفته شـد    ه اسـت.

تبیینمفاهیمشاخصهایمنتخب•
بعداقتصادی-

کارآفرینـی: کارآفرینـی اثـرات بسـیار مثبتـی بـر روحیـه و رفتـار 
چـون  مـوارد    ی  د    ر  می تـوان  را  مثبـت  اثـرات  ایـن  د    ارد    .  انسـان 
اجتماعی شـد    ن، کسـب سـاختار کلی برای زند    گی و رشـد     شـخصیت 
برشـمرد     )طباطبایـی یحیـی آبـاد    ی و حسـینیان، 1۳۸۴(. د    ر فرآیند     
کارآفرینـی عوامـل کشـانند    ه )مثبـت( و عوامـل پیش برنـد    ه )منفی( 
بـرای انگیزه هـای کارآفرینـی د    ر نظـر گرفتـه شـد    ه اسـت. عوامـل 
پیش برنـد    ه یـا عوامـل منفـی، عوامـل اضطراری هسـتند     که زنـان را 
بـه د    نبال کـرد    ن ایـد    ه کسب وکارشـان تشـویق می کننـد    . ایـن عوامل 
شـامل بیـکاری، ناامیـد    ی از کار قبلی، نیازد    اشـتن بـه زند    گی معقول 
بـا برنامـۀ کاری منعطف و سـنت خانواد    گـی د    ر اد    اره کرد    ن کار اسـت 

 .(Petridou & Glavelis, 2008 )
سـرمایه گذاری،  از  منظـور  پژوهـش  ایـن  د    ر  سـرمایهگذاری: 
سـرمایه گذاری مالـی بـا هـد    ف د    ریافـت سـود     سـهام، د    ر پروژه هـای 
توسـعۀ گرد    شـگری ماننـد     بانک هـا، شـرکت های خصوصـی مد    یریت 
د    ارایی هـا، شـرکت های بیمـه، صنـد    وق سـرمایه گذاری د    ر امـاک، 

مسـتغات و صنـد    وق سـهام خصوصـی اسـت.
احیایمشـاغلسنتی:اشـتغال د    ر هر جامعه ای بسـتگی به خرید     
مـرد    م از کاالهـا و صنایـع تولیـد    ی آن جامعـه د    ارد    ، به طوری کـه اگـر 
کاالهـای وارد    اتـی جـای کاالی تولید     د    اخـل را بگیرد     د    یگـر خبری از 
اشـتغال نخواهـد     بـود    . امـروزه جامعـۀ محلی بـا امکانات گسـترد    ه ای 

کـه د    ر حـوزۀ فـروش د    اخلـی و صـد    ور محصـوالت هنرهـای سـنتی 
و صنایع د    سـتی د    ارنـد    ، بـا قابلیت هـا و خصوصیت هـای ویـژۀ خـود    ، 
ازجملـه عـد    م نیاز بـه سـرمایه گذاری می توانند     مشـاغل سـنتی را به 
نحـو مطلـوب احیـا کننـد     و با این شـیوه، بـه حمایت جـد    ی از هنر و 

حفـظ و احیـای آثـار منسـوخ بپرد    ازند    .
بعداجتماعی-فرهنگی-

مشـارکت: د    ر ایـن پژوهـش مشـارکت د    و بعـد     ذهنـی و عینـی را 
د    ر بـرد    ارد    ، بعـد     ذهنـی حاکـی از آماد    گـی ذهنـی و روانـی فـرد     برای 
مشـارکت اجتماعـی اسـت و بعد     عینی بـه رفتارهای مشـارکتی افراد     

د    ر زند    گـی روزانه شـان بسـتگی د    ارد    .
تحصیالت: د    ر این پژوهش بسـیاری از پاسـخ د    هند    گان از تحصیات 
عالـی برخـورد    ار بود    نـد     و بـر اسـاس نظـر بعضـی از پاسـخ د    هند    گان 
آمـوزش مهارت هـای مورد    نیـاز می توانـد     جـای تحصیـات را بگیرد    .

حمایـتاجتماعـی: حمایـت اجتماعـی بـه میـزان برخـورد    اری از 
محبـت، مسـاعد    ت و توجـه اعضـای خانـواد    ه، د    وسـتان و سـایر افراد     
اطـاق می گـرد    د    . حمایـت د    ربرگیرنـد    ه کارکرد    هـای حمایتـی یعنی 
شـکل های متفـاوت کمـک و یاری اسـت که فـرد     د    ر صورت د    اشـتن 
منابـع سـاختاری حمایـت  اجتماعـی د    ر سـطوح مختلـف  روابـط 
عضویـت  و  اجتماعـی  شـبکه های  قـوی،  پیونـد      ماننـد      اجتماعـی 
گروهـی می توانـد     از انواع مسـاعد    ت ها و کمک های عاطفـی، ابزاری و 

اطاعاتـی برخورد    ار شـود    .
بعدزیستمحیطی-

حفاظـت: امـروزه حفاظت از محیط زیسـت به عنـوان یکـی از ارکان 
مهـم توسـعۀ پایـد    ار، مسـئله ای جهانـی اسـت کـه د    سـت یابی به آن 
بد    ون مشـارکت آگاهانۀ مرد    م ممکن نیسـت. یکـی از اصلی ترین علل 
تخریب و آلود    گی محیط زیسـت، عد    م آگاهی مرد    م نسـبت به مسـائل 
زیسـت محیطی اسـت. زنـان بـا توجـه بـه نقشـی کـه د    ر عرصه های 
گوناگـون د    ارند    ، قاد    ر به تأثیرگذاری بسـیار بر محیط زیسـت هسـتند    . 
د    ر بسـیاری از نقـاط د    نیـا به ویـژه نقـاط روسـتایی، زنـان از مهم ترین 
نیروهـای د    رگیـر د    ر امـر کشـاورزی و د    رنتیجـه ارتبـاط مسـتقیم بـا 
محیط زیسـت هسـتند    . د    ر ایـن زمینـه زنـان د    ارای د    انـش و تخصص 
بسـیار د    ر مـورد     مسـائل مرتبط با محیـط اطراف خود     هسـتند    . نقش 
آنـان د    ر کشـاورزی، تربیـت حیوانـات، تهیـۀ آب به ویـژه د    ر مناطـق 
کویـری، کشـت و مراقبـت از باغچه هـای خانگـی، مصـرف خانـوار و 
... بسـیار پررنـگ بـود    ه و می تواننـد     تأثیـر بسـیاری بر محیط زیسـت 
اطـراف خـود     و مصـرف بهینۀ منابع د    اشـته باشـند     )اکبـری، 1۳91(.

منظرزیسـتمحیطی: منظـر کلیتی اسـت کـه می تـوان آن را به 
طبیعـت، فرهنـگ، تاریخ، شـهر، روسـتا و هر پد    ید    ۀ د    یگـر تعمیم د    اد     
و پد    یـد    ه ای عینی-ذهنـی، پویـا و نسـبی اسـت کـه محصـول تعامل 
انسـان بـا طبیعـت و جامعه با تاریخ اسـت )منصـوری، 1۳7۸، به نقل 
از پرچکانی، هاشـمی، رکن الد    ین افتخاری و ایمانی خوشـخو، 1۳96( 
حفـظ منابـع طبیعـی، تفکیک زبالۀ خشـک و تـر، حفظ منابـع آبی، 

حفاظـت از حیوانـات بومی، د    ر این شـاخص قـرار می گیرد    .
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آمـوزش: آمـوزش محیط زیسـت و انتخـاب مطلوب تریـن روش های 
آمـوزش یکـی از راه های مؤثر برای ارتقاء توانمند    ی روسـتاییان اسـت 
کـه تأثیـر قابل توجهـی د    ر تقویت فرهنـگ حفاظت از محیط زیسـت 

د    ارد    . 

محدودۀموردمطالعه
روسـتای کرد    ان کرج د    ر اسـتان البرز، که بر اسـاس آخرین سرشـماری 
عمومـی نفوس و مسـکن د    ر سـال 1۳95، ۳795 نفر جمعیـت د    ارد    ، که 
از ایـن تعـد    اد     1912 نفـر مـرد    ان و 1۸۸۳ نفر را زنان، تشـکیل می د    هند    . 
ایـن روسـتا به د    لیل د    اشـتن جاذبه های طبیعی، تاریخـی، مذهبی )امام 
زاد    گان حسـین و بی بی سکینه از نواد    گان امام سجاد    ( ساالنه گرد    شگران 
زیـاد    ی را بـه خود     فـرا می خواند    . همکاری زنان روسـتای کـرد    ان د    ر کنار 
مـرد    ان منطقـه د    ر فعالیت های اجتماعی با توجه به نقش ماد    ر و همسـر 
بود    ن بسـیار مشـهود     اسـت. اما آنچه اهمیت د    اشـت، ناد    ید    ه گرفتن نقش 
خود     د    ر مسـائل توسـعه ای و حس عد    م تعلق د    اشـتن بود     که د    ر قسـمت 

پیشـنهاد     های علمی توضیح د    اد    ه  شـد    ه است.

روششناسیپژوهش
ایـن پژوهـش ازلحـاظ هـد    ف تحقیـق کاربـرد    ی و روش آن توصیفی-

تحلیلـی و نوع آن پیمایشـی اسـت و اطاعـات الزم از طریق مطالعات 
کتابخانـه ای و بـا اسـتفاد    ه از ابـزار پرسشـنامه گـرد    آوری شـد    ه اسـت. 
د    ر تحقیق پیش رو متغیر وابسـته توسـعۀ اکوتوریسـم اسـت و متغیر 

مسـتقل، توانمند    سـازی زنـان د    ر ابعاد     اقتصـاد    ی، اجتماعی-فرهنگی و 
زیسـت محیطی. پرسشنامه بر اسـاس اطاعات و مطالب و شاخص های 
شناسایی شـد    ه د    ر فصـل د    وم ایـن پژوهـش د    ر قالـب طیـف لیکـرت 
طراحـی شـد    ه اسـت. ازآنجا کـه جامعۀ آمـاری د    ر این پژوهـش، مفهوم 
توسـعۀ تمام افراد     جامعـه را د    ربرمی گیرد    ، معاد    ل افراد     محلی روسـتای 
کـرد    ان اسـت که جهت برآورد     حجـم نمونه از فرمول کوکران اسـتفاد    ه 
شـد    ه اسـت. ایـن پژوهش بـا توجه به حجـم جامعـه، ۳795 جمعیت، 
حجم نمونه با 95 د    رصد     اطمینان، معاد    ل ۳۴۸ نفر را محاسـبه کرد    ه و 
تعد    اد     پرسشـنامۀ قابل اسـتناد     د    ر این پژوهش ۳00 نفر تشخیص د    اد    ه 
شـد    ه اسـت. به منظور بررسـی میزان پایایی پرسشـنامه از روش آلفای 
کرونبـاخ اسـتفاد    ه شـد     و بـا توجه بـه آلفای کرونبـاخ به د    سـت آمد    ه د    ر 
جـد    ول 1 از خروجـی نرم افزار SPSS پرسشـنامه از پایایی الزم برخورد    ار 
بـود     و جهـت تأیید     روایـی پرسشـنامه د    ر اختیار متخصصان قـرار د    اد    ه 

شـد     و بـه تأیید     آن ها رسـید    . 

یافتهها
یافتههایتوصیفی•

همان گونـه کـه د    ر جـد    ول 2 نشـان د    اد    ه شـد    ه اسـت از مجمـوع 
۳00 نفـر نمونـۀ آمـاری ، ۴2 د    رصـد     زن و 5۸ د    ر صـد     مرد     هسـتند    . 
همچنین طبق جد    ول ۳ د    ر بین  پاسـخ گویان بیشـترین فراوانی بین 
رد    ۀ سـنی ۳5- 26 سـال اسـت. به لحاظ تحصیات نیز همان طورکه 
د    ر جـد    ول ۴ آمـد    ه اسـت بیشـترین فراوانـی مربـوط بـه افـراد     بـا 

تصویر 2. شاخص های منتخب د   ر پژوهش. مأخذ: نگارند   گان.
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مـد    رک کارشناسـی اسـت. د    ر جد    ول 5 مشـاهد    ه می شـود     بیشـترین 
فراوانـی مربـوط بـه افـراد     د    ر شـغل خد    ماتی اسـت. جـد    ول 6 تعد    اد    ، 
میانگیـن، انحـراف معیار،حد    اقـل و حد    اکثـر د    ر متغیرهـای تحقیق را 
نشـان می د    هـد    . د    ر ایـن پژوهش جهت بررسـی نرمال بـود    ن متغیرها 
از آزمون کولوموگروف-اسـمیرنوف اسـتفاد    ه شـد    ه اسـت )جـد    ول 7(. 
ازآنجاکـه مقـد    ار سـطح معنـاد    اری متغیرها بزرگ تـر از 05/ 0 اسـت، 

ایـن متغیرهـا د    ر سـطح معنـاد    اری 05/ 0  نرمال انـد    .

نتایجابعادپژوهش
همان طـور که از جد    ول ۸ ماحظه می شـود    ، د    ر بعد     زیسـت محیطی، 
آمـارۀ t برابـر با 0/906و سـطح معنـی د    اری آزمـون 0/000کوچک تر 
از 5 د    رصـد     اسـت، کـه نشـان از نقـش مثبـت توانمند    سـازی زنان د    ر 
توسـعۀ اکوتوریسـم بعـد     زیسـت محیطی اسـت. د    ر بعـد     اجتماعـی- 
فرهنگـی، آمـارۀ t برابر اسـت بـا ۸9۴/ ۳ و سـطح معنـی د    اری آزمون 
مثبـت  نقـش  از  نشـان  کـه  اسـت  د    رصـد      از 5  0/000کوچک تـر 
توانمند    سـازی زنان د    ر توسعۀ اکوتوریسـم د    ر بعد     اجتماعی- فرهنگی 
است. د    ر بعد     اقتصاد    ی آمارۀ t برابراست با ۳0۳/ ۴ و سطح معنی د    اری 
آزمـون 000/ 0 کوچک تـر از 5 د    رصد     اسـت که نشـان از نقش مثبت 
توانمند    سـازی زنـان د    ر بعـد     اقتصاد    ی د    ر توسـعۀ اکوتوریسـم اسـت.

همچنیـن نتایـج کلـی شـاخص های تد    وین شـد    ۀ پژوهـش د    ر جد    ول 
9 آمـد    ه اسـت. مقاد    یـر میانگیـن عـد    د    ی بـرای تمامی شـاخص های 
مرتبـط بـا توانمند    سـازی زنـان د    ارای مطلوبیـت و تفـاوت معنـاد    اری 
آن هـا مثبـت اسـت. د    اد    ه هـای مورد    اسـتفاد    ه د    ر تحقیـق حاضـر بـا 
اسـتفاد    ه از روش هـای آمـاری توصیفـی و اسـتنباطی )آزمـون تـی(، 
مـورد     تجزیه وتحلیـل قـرار گرفتـه اسـت. به طوری کـه نتایـج تحلیل 
د    اد    ه هـای گرد    آوری شـد    ه از طریـق پرسشـنامۀ تد    وین شـد    ه د    ر طیـف 
پنـج گزینـه ای لیکـرت، نشـان می د    هـد     کـه مقاد    یر میانگیـن عد    د    ی 
محاسبه شـد    ه بـرای همـۀ مؤلفه هـای مرتبـط بـا توانمند    سـازی زنان 
تفـاوت معنـاد    اری  و  د    ر منطقـه کـرد    ان، د    ارای مطلوبیـت عـد    د    ی 
آن هـا مثبـت اسـت و بـا توجـه بـه تحلیـل د    یـد    گاه پاسـخگویان که 
جامعـۀ محلـی بود    ند    ، روسـتای کـرد    ان توانایی الزم د    ر جهت توسـعۀ 

اکوتوریسـم را د    ارد    .

ضریبآلفایکرونباخ تعدادپرسشها مؤلفه

0/721 20 اقتصاد  ی

0/۸۳2 1۸ اجتماعی - فرهنگی

0/۸1۴ 27 زیست محیطی

درصدفراوانيفراوانيجنس

17۳7/57مرد  

127۳/۴2زن

۳00100جمع

جد   ول 1. پایایی پرسشنامه با استفاد   ه از روش آلفای کرونباخ. مأخذ: نگارند   گان.

جد   ول 2. بررسی جنسیت پاسخ د   هند   گان. مأخذ: نگارند   گان.

درصدفراوانيفراوانيسن

1۸1۴7/۴ تا 25 سال

2612۸7/۴2 تا ۳5 سال

۳6۸67/2۸ تا ۴5 سال

۴6۳۴۳/11 تا 60 سال

60۳۸6/12 به باال

۳00100جمع

جد   ول ۳. بررسی سن پاسخ د   هند   گان. مأخذ: نگارند   گان.

درصدفراوانيفراوانيتحصیالت

1۸0/6بی سواد  

1020/۳۴د  یپلم

۴9۳/16کارد  انی

11۴0/۳۸کارشناسی

177/5کارشناسی ارشد   و باالتر

۳00100جمع

جد   ول ۴. بررسی میزان تحصیات پاسخ د   هند   گان.
مأخذ: نگارند   گان.

درصدفراوانيفراوانيشغل

۴9۳/16کشاورزی

1۸6/0د  امد  اری

۴9۳/16صنایع د  ستی

1020/۳۴خد  ماتی)عرضه کاال(

177/5آموزشی

657/21خانه د  اری

۳00100جمع

جد   ول 5.  بررسی شغل پاسخ د   هند   گان. مأخذ: نگارند   گان.
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نقش توانمندسازی زنان در توسعۀ اکوتوریسم | ریحانه عزیزی و پروانه پرچکانی

بحثونتیجهگیری
کشـورها وارد     جنـگ رقابتـی بـر سـر توسـعه شـد    ه اند     و بـرای ماند    ن 
د    ر ایـن عرصـه نیازمند     سـه مؤلفۀ ضروری هسـتند     ازجمله: سـرمایه، 
فنـاوری، نیـروی انسـانی ماهر،کـه مهم تریـن مسـئله نیروی انسـانی 
توانمنـد     و ماهـر اسـت، بسـیاری از صاحب نظـران بـر ایـن باورنـد     که 
سـرمایه و فنـاوری قابـل تأمیـن اسـت ولی نیـروی انسـانی توانمند     را 
د    ر مد    ت زمـان کوتـاه نمی تـوان به وجـود     آورد    . نیروی انسـانی توانمند     
نقطه قوت یک جامعه برای رسـید    ن به توسـعه اسـت. امروزه، توسـعۀ 
گرد    شـگری می توانـد     به مثابـۀ د    ارویی، برای التیـام د    رد    ها و چالش های 
اقتصـاد    ی، اجتماعـی- فرهنگی، زیسـت محیطی، د    ر جامعۀ روسـتایی 
قلمـد    اد     شـود    . توسـعۀ اکوتوریسـم به عنـوان نوعـی از گرد    شـگری د    ر 
روسـتاهای کشـور، نیازمنـد     مشـارکت جامعۀ محلـی، افـراد     ذی نفع و 
یا گروه هد    ف اسـت و مشـارکت نیازمند     توانمند    سـازی جوامع اسـت.

پژوهش حاضر نقش توانمند    سـازی زنان د    ر توسـعۀ اکوتوریسم را مورد     
بررسـی قـرار د    اد    ه اسـت. یافته های کاربـرد    ی پژوهش نشـان می د    هد    ، 
هـر سـه بعـد     توانمند    سـازی زنـان )اقتصـاد    ی، اجتماعی-فرهنگـی، 
زیسـت محیطی( با توسـعۀ اکوتوریسـم، رابطۀ مثبت و معناد    اری د    ارد    .

د    ر بعـد     اقتصـاد    ی، بـا د    ر نظـر گرفتـن شـاخص های )کارآفرینـی، 
کارآفرینـی  بحـث  د    ر  صنایع د    سـتی(.  احیـاء  سـرمایه گذاری، 
ریسـک پذیری،  انعطاف پذیـری،  روحیـۀ  از  بایـد      روسـتایی  زنـان 
تحصیـات و د    انـش و بـرای سـرمایه گذاری بایـد     از یـک ثبـات 
اقتصـاد    ی برخـورد    ار باشـند    . احیـاء صنایع د    سـتی به عنـوان یکـی 
زیـاد    ی  فرصت هـای شـغلی  توانمند    سـازی،  مهـم  پارامترهـای  از 
را بـه همـراه د    ارد     کـه د    ر ایـن بعـد     نیـاز بـه آمـوزش، حمایـت 
بانکـی  تسـهیات  سیاسـت  د    ولتـی،  سـازمان های  و  نهاد    هـا 
اسـتفاد    ه از فنـاوری و ... اسـت )رکن الد    یـن افتخـاری و همـکاران 

ابعاد تعداد مینیمم ماکسیمم میانگین انحراف
استاندارد

بعد   اقتصاد  ی ۳00 1/00 5/00 ۳/20۴ 0/۸2۴

بعد   اجتماعی-
فرهنگی

۳00 1/00 5/00 ۳/206 0/916

بعد   زیست محیطی ۳00 1/00 5/00 ۳/169 0/7۴9

جد   ول6. د   اد   ه های توصیفی متغیرهای تحقیق. مأخذ: نگارند   گان.

نتیجۀآزمونp-valueمتغیرها

نرمال0/1۳۳بعد   اقتصاد  ی

نرمال0/126بعد   اجتماعی 

نرمال0/167بعد   زیست محیطی

جد   ول7. آزمون کولوموگروف- اسمیرنوف. مأخذ: نگارند   گان.

متغیرها

میانگین

نتیجۀآزمونمقدارثابتموردآزمون3

سطحمعنیداریدرجۀآزادیآمارۀtانحرافازمعیار

تأیید  169/۳7۴9۴/0906/۳2990/000بعد   زیست محیطی

تأیید  206/۳9161/0۸9۴/۳2990/000بعد   اجتماعی - فرهنگی

تأیید  20۴/۳۸2۴۴/0۳0۳/۴2990/000بعد   اقتصاد  ی

جد   ول ۸. محاسبات ابعاد   پژوهش. مأخذ: نگارند   گان.

متغیرها

میانگین

نتیجۀآزمونمقدارثابتموردآزمون3

سطحمعنیداریدرجۀآزادیآمارۀtانحرافازمعیار

تأیید  ۳/22۸1/0122۳/9072990/000سرمایه گذاری

تأیید  ۳/1960/917۳/71۳2990/000کارآفرینی

تأیید  ۳/1۸90/990۳/۳1۴2990/001احیاء صنایع د  ستی

تأیید  ۳/22۸1/0122۳/5۴۸2990/000تحصیات

تأیید  ۳/1960/9172/9512990/00۳حمایت اجتماعی

تأیید  ۳/1۸90/990۴/۳912990/000مشارکت

تأیید  ۳/15۸0/۸25۳/۳172990/001حفاظت

تأیید  ۳/16۴0/۸17۳/۴902990/001آموزش

تأیید  ۳/1۸20/۸15۳/9102990/000منظر زیست محیطی

جد  ول 9. محاسبات شاخص های تد  وین شد  ۀ پژوهش. مأخذ: نگارند  گان.
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Lenao & Basupi, 2016; Bansal & Kumar, 2011 ،1۳۸۸). د    ر بعد     
اجتماعـی- فرهنگـی، بـا د    ر نظـر گرفتن شـاخص های )تحصیات، 
از  بعضـی  نظـر  اسـاس  بـر  مشـارکت(،  اجتماعـی،  حمایـت 
پاسـخ د    هند    گان، آمـوزش مهارت هـای مـورد     نیـاز می توانـد     جـای 
تحصیـات را بگیـرد    . از ایـن جهـت نتایـج به د    سـت آمد    ه احاکـی 
از ایـن اسـت کـه تحصیـات اثـر معنـی د    اری روی توانمند    سـازی 
ازنظـر بنیـۀ مالـی و حـق  بـاال  بـا تحصیـات  زنـان د    ارد    . زنـان 
مالکیـت د    ر سـطح باالتـری قـرار د    ارنـد    . حمایـت اجتماعـی تابـع 
روابـط اجتماعـی اسـت کـه فـرد     بـا پیونـد     بـا د    یگـران و گروه ها و 
اجتماعـات د    ارد     کـه جامعـه این بسـتر را فراهم می کند    . مشـارکت 
به عنـوان اصلی تریـن عنصـر برای رسـید    ن بـه توانمند    ی اسـت که 
باعـث عزت نفـس و روحیـۀ خود    بـاوری د    ر فـرد     می شـود     کـه د    ر 
ایـن بعـد     نیازمنـد     آمـوزش، تأمین مالـی زنـان از طریـق اعتبارات 
 ... بـازار کار و  باورهـای سـنتی، رفـع تبعیـض د    ر  خـرد    ، حـذف 
کـه پژوهش هـای د    یگـر نیـز )خسـروی پور و خروشـانی، 1۳90، 
رسـید    ه اند    .  نتایـج  ایـن  بـه   )Sarason, 1983, Spreitzer, 1995 
د    ر بعـد     زیسـت محیطی بـا د    ر نظـر گرفتـن شـاخص های حفاظت، 
آمـوزش و منظـر زیسـت محیطی بـه ایـن نتایج می رسـیم که عد    م 
وجـود     امکانـات رفاهـی، افزایش جمعیـت، نبود     تسـهیات زند    گی، 
اسـتفاد    ه از کود    هـای سـمی و د    ر کل عـد    م رابطـۀ صحیح انسـان با 
طبیعـت و عـد    م آگاهـی باعـث تخریـب منابـع طبیعی میشـود    . با 
بـاال بـرد    ن سـطح آگاهی زنـان و د    ختـران د    ر مورد     د    رسـت مصرف 
کـرد    ن از منابـع و اینکـه ایـن منابع باعث سـود    آوری بـرای آن ها و 
کل جامعه میشـود     میتوان حساسـیت آن ها را د    ر مورد     حفظ منابع 
طبیعـی بـاال بـرد    . آمـوزش، فراهم کـرد    ن امکانـات زند    گـی، اصاح 
روابـط بیـن انسـان و طبیعـت و پایـد    اری اقتصـاد    ی نتایجی اسـت 
کـه پژوهش هـای د    یگر ایـن حوزه نیز بـه آن ها رسـید    ه اند     )زاهد    ی 

.(Barry, 2012; Osman & Tanner, 2017, نجفـی، 1۳۸5  و 

پیشنهادهایکاربردی
د    ر پایـان بـا توجـه بـه مطالـب ذکرشـد    ه جهـت توانمند    سـازی زنـان 

د    ر توسـعۀ اکوتوریسـم د    ر منطقـه کـرد    ان کـرج پیشـنهاد    هایی ارائـه 
می شـود    :.

کسـب وکارهای  و  کارآفرینـی  آموزشـی  کارگاه هـای  تأسـیس   .1
آسـان  بازپرد    اخـت  بـا  بانکـی  تسـهیات  پرد    اخـت  و  الکترونیکـی 
جهـت کارآفرینـی. برگـزاری د    وره هـای آموزشـی صنایع د    سـتی بومی 
و کاس هـای مهارتـی جایگزیـن بـرای افـراد     بـا تحصیـات پاییـن و 

روسـتایی؛  زنـان  بـرای  آموزشـی طبیعت گـرد    ی  د    وره هـای 
2. حمایت هـای خانـواد    ه و سـازمان های د    ولتـی از زنـان و د    ختـران د    ر 

فعالیت های اکوتوریسـتی؛
از  بهره بـرد    اری  و  طبیعت گـرد    ی  آموزشـی  د    وره هـای  برگـزاری   .۳
گیاهـان د    ارویـی. آگاهـی د    اد    ن بـه زنان بـرای چگونگی د    فـع زباله های 
خانگـی. باالبرد    ن حساسـیت زنان د    ر حفظ و نگهد    اری محیط زیسـت. 
آمـوزش حفـظ محیـط طبیعـی و رود    خانـۀ کـرد    ان به عنـوان یـک 
منظـر زیسـت محیطی. برگزاری جشـن های حفاظت از طبیعـت )روز 

د    رخـت کاری(.

پیشنهادهایعلمی
افـراد     زمانـی راغب به مشـارکت هسـتند     که منطقه را متعلـق به خود     
و یـا خـود     را جزئـی از منطقـه بد    اننـد    . د    ر ایـن حالت ابعـاد     اقتصاد    ی، 
اجتماعی-فرهنگی و زیسـت محیطی برای توانمند    سـازی، اهمیت پید    ا 
می کنـد    . د    ر ایـن پژوهـش تاش شـد     که ابعـاد     اقتصـاد    ی، اجتماعی-

فرهنگـی، زیسـت محیطی، بـا شـاخص های پیش گفتـه شـد    ه مـورد     
بررسـی قرار بگیرد     ولی به نظر می رسـد    ، مشکات اجتماعی-فرهنگی 
و روان شـناختی نقـش پررنگ تـری نسـبت بـه مشـکات اقتصـاد    ی، 
زیسـت محیطی د    اشـته اسـت . لـذا بـرای سـایر محققیـن پیشـنهاد     
می شـود     کـه بـه بررسـی نقـش توانمند    سـازی اجتماعـی- فرهنگی و 
روان شـناختی از ابعـاد     متعد    د    ی بـه  صورت تخصصی تر پرد    اخته شـود     
و اینکـه ابعـاد     اجتماعـی و روان شـناختی با توجه به فناوری و توسـعه 
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