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ده | اکوتوریســم فرصتــی اســت کــه اســباب اشــتغال ،کمــک بــه حفاظــت از تنــوع زیســتی ،تعامــل
چکیــ 
ـد را در فضاهــای طبیعــی فراهــم میســازد .توســعۀ
ـد درآمـ 
ـد دانــش محیطــی و تولیـ 
فرهنگــی ،آمــوزش ،رشـ 
ـد ســبب حفــظ محیطزیســت و ســنتهای اجتماعــی شــود ،ســطح رفــاه و
اکوتوریســم عــاوه بــر آنکــه میتوانـ 
ـد جامعــۀ محلــی را بــاال بــرده و بهعنــوان ابــزار اصلــی توســعۀ پایــدار منطقــه اســتفاده میشــود .مشــارکت
درآمـ 
جامعــۀ محلــی بهعنــوان یکــی از ارکان توســعۀ پایــدار در توســعۀ گردشــگری ضــروری بــوده و توســعۀ پایــدار هر
ـد توجه بــه نیازهــا و توانمندســازی اقشــار
جامعــه نیــز درگــرو مشــارکت همــه اقشــار اســت که ایــن امــر ،نیازمنـ 
مختلــف جامعــه از جملــه زنــان اســت .هــدف پژوهــش ایــن اســت تــا نقــش توانمندســازی زنــان در توســعۀ
اکوتوریســم در روســتای کــردان اســتان البــرز ،بررســی و نتایــج تحلیــل گــردد .ازآنجاکــه بســیاری از پروژههــا و
برنامههــای گردشــگری بــه دلیــل اهمیتنــدادن بــه جوامــع محلــی و بالطبــع ،توانمندنبــودن آنهــا بــا شکســت
ـود و زنــان بهعنــوان
مواجــه میشــوند ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن از مؤلفههــای مهــم ﺗﻮســعۀ پایــدار محســوب میشـ 
ـبرد امــور مختلــف اقتصــادی ،اجتماعــی ،گردشــگری و...
نیمــی از جمعیــت هــر جامعــه ،عامــل مؤثــری در پیشـ 
ـد و توانمندســازی آنــان ســبب
ـوند کــه ازنظــر مشــارکت نیــروی انســانی اهمیــت زیــادی دارنـ 
محســوب میشـ 
ارتقــاء کیفیــت زندگــی جوامــع میشــود .ماهیــت ایــن پژوهــش ،کاربــردی ،روش آن توصیفــی -تحلیلــی و نــوع
آن پیمایشــی بــوده و جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش از طریــق فرمــول کوکــران ۳۴۸ ،نفــر تعییــن شــده اســت .در
ـاد مختلــف «اقتصــادی»« ،اجتماعی-فرهنگــی» و «زیسـتمحیطی»
ایــن پژوهــش ،توانمندســازی زنــان در ابعـ 
ل ســنتی»« ،ســرمایهگذاری»« ،مشــارکت»« ،تحصیــات»،
بــا شــاخصهای «کارآفرینــی»« ،بازآفرینــی مشــاغ 
«حمایــت اجتماعــی»« ،حفاظــت»« ،منظــر زیسـتمحیطی» و «آمــوزش» ســنجیده شــده اســت .نتایــج کلــی
تحقیــق حاکــی از ایــن اســت کــه توانمندســازی زنــان در توســعۀ اکوتوریســم پایــدار نقــش مؤثــری دارد.
واژگان کلیدی| گردشگری ،اکوتوریسم پایدار ،توانمندسازی زنان ،روستای کردان.

مقدمـه| در دنیـای کنونـی ،رسـیدن بـه اهـداف توسـعه ،بـدون
خواهـد بـود .یکـی ﺍﺯ مهمتریـن

همـکاری زنـان ،امـری غیرممکـن
ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﺩﺭﺟۀ توسـعهیافتگی ﻳﻚ ﻛﺸﻮﺭ ،ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻫﻤﻴﺖ
ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺯﻧﺎﻥ در آن ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺍرنـد .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ انجامشـده ﺩﺭ
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﻳﺎﺩی ﺍﺯ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻋﺎﻣﻞ مهمی ﺑﺮﺍی ﺭﺷﺪ ﻭ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ (مغنـی دامغانی ،باقری و مغنـی دامغانی .)۱۳۹۴،برای
*اين مقاله برگرفته از پایاننامۀ کارشناسی ارشد «ریحانه عزیزی» با عنوان «نقش
توانمندسازی زنان در توسعۀ اکوتوریسم (مطالعۀ موردی :روستای کردان کرج)» است
که به راهنمايي دکتر «پروانه پرچکانی» در سال  1398در دانشکدۀ «گردشگری»
دانشگاه «علم و فرهنگ» به انجام رسیده است.
* نویسندۀ مسئول09363560347 ،reyhaneeehazizi61@gmail.com :

تحقق توسـعۀ پایدار ،الزم اسـت که تغییراتی در شـیوۀ زندگی بشـر
ایجـاد تغییـرات اساسـی و زیربنایی در شـیوۀ زندگی

وجـود آیـد.

بـه
افراد بهویـژه زنان
جوامـع ،بـدون مشـارکت فعـال و آگاهانۀ تکتـک 
کنندهای در
میسـر نیسـت .زنان در سراسر جهان نقش بسـیار تعیین 
رونـد تغییر و
توانند برای تسـریع 
ارنـد و می 
امـور خانـواده و جامعـه د 
هدفهـای توسـعۀ پایـدار ،مسـئولیت بسـیار جـدی و مهمی
تحقـق 
ارنـد آگاه
بایـد بـه تأثیـر و اهمیتـی کـه د 
را بـر عهـده گیرنـد ،زنـان 
باشـند (زاهدی .)۱۳۸۵ ،در بسـیاری از کشـورهای درحالتوسـعه ،در

شـرایط افت محیطـی (فرسـایش خـاک ،خشکسـالی ،جنگلزدایی)
هسـتند که بار مسـئولیت را بـه دوش میگیرند

زنـان اولین کسـانی
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خود را دوچنـدان میکنند .طرفداران محیطزیسـت،
مولـد 

و فعالیـت
باید بـه نقش و اهمیـت زنان در
دولتهـا و سـازمانهای بینالمللـی ،
باشـند در غیر ایـن صورت،

حفاظـت از محیطزیسـت توجـه داشـته
خـود را در حمایـت از محیطزیسـت از دسـت

یکـی از همپیمانـان
اد (الیوت .)۱۳۸۷ ،موانع مهمی بر سـر راه مشـارکت زنان
خواهند د 

ازجملـه ،موانـع اجتماعی ،فرهنگی و انتظارات متفـاوت جامعه از مرد
وجـود دارد .ازایـنرو در دهـۀ  ۱۹۸۰بهجـای اصطلاح زن در

و زن
شـد و در پی آن
توسـعه ،اصطالح «جنسـیت و توسعه» به کار گرفته 
در بسـیاری از کشـورهای جهـان سـوم ،راهبردهایـی برای مشـارکت
شـد (کتابـی،
عملـی زنـان در توسـعه و برطرفشـدن موانـع اتخـاذ 
یـزد خواسـتی .)۱۳۸۲ ،یکی از این راهبردها توانمندسـازی
فرخـی و 
ً
تأکیـد بر این نکته اسـت که مشـارکت زنان صرفـا به مفهوم

زنـان بـا
بهرهمنـدی آنـان از مزایـا و نتایـج برنامههـای توسـعه نیسـت .بلکـه
بایـد در اجـرای برنامهها و طرحهای توسـعه مشـارکت فعاالنه
زنـان 
باشـند کـه در ایـن صـورت توانمندسـازی زنان بـه دو طریق

داشـته
میسـر میشـود -۱ .حذف عواملی که مانع فعالیت زنان میشـود-۲ ،
افزایـش توانایـی و قابلیت آنـان (همان) .وقتی کشـــوری میخواهد
بر موانع مرتبط با فقر و توســـعه غلبه کند ،موضوع توانمندسـازی و
مشارکت زنان گامی الزم برای قرارگرفتن در مســیر توســعۀ انسانی
و مدیریت اسـتعدادها ،اهداف توســـعۀ هزاره و اهداف معتبر جهانی
شـود ) .(Bandiera et al., 2012توانمندسـازی زنـان
محسـوب می 
شـود و دسـتیابی به توسـعه
فرایند مهم در توسـعه محسـوب می 

یک
پایـدار ،بـدون توانمندسـازی زنـان امکانپذیر نیسـت .بهگونـهای که
گسـتردهتری

زنـان وقتـی توانا میشـوند ،قادر بـه عمل در جنبههای
هسـتند و ایفـای نقـش فعالتـری در تمامـی جوانـب بـرای تغییـر

خواهنـد داشـت (خسـرویپور و خروشـانی،

درراههـای گوناگـون
ترین صنایع رو به رشـد
 .)۱۳۹۰صنعـت گردشـگری بهعنـوان بزرگ ِ
و پرمنفعـت جهـان بـه لحـاظ اقتصـادی ).(Font & Ahjem, 1999
یکـی از مطرحترین اسـتراتژیها برای توسـعه اسـت .ازاینرو توسـعۀ
تواند توسـعۀ ملی و محلـی را افزایش دهد .دسـتیابی
گردشـگری می 
بـه توسـعۀ گردشـگری ،مشـروط بـه همـکاری جوامـع محلی اسـت
زیـرا جوامـع نقـش کلیـدی و عنصر اساسـی توسـعه در گردشـگری
ایجـاد ثبات و

هسـتند .ازآنجاکـه جوامـع محلـی مهمتریـن اصـل در
وجود گردشـگری منتفـع و متضرر
هسـتند و از 

پایداری گردشـگری
میشـوند ،لـزوم توجـه و برنامهریـزی بـا دخیلکـردن خواسـتهها و
مشـارکت آنهـا در برنامههـای توسـعهای احسـاس میشـود .یکـی
از ارکان اصلـی توسـعۀ پایـدار ،توانمندسـازی و توزیـع قـدرت در
فرآینـد توسـعۀ گردشـگری ،مشـارکت بهتنهایـی

جامعـه اسـت .در
شـوند تـا بـه توسـعۀ پایـدار

توانمنـد

بایـد
کافـی نیسـت و سـاکنان 
رسـید ) .(Cheavens, 2000یکـی از فرصتهـای

در گردشـگری
یـد اقتصـادی صنعـت گردشـگری ،اکوتوریسـم بهعنـوان نوعی از
جد 
گردشـگری روسـتایی اسـت و در سـالهای اخیـر بیشـتر از اشـکال
دیگـر گردشـگری موردتوجـه قرارگرفتـه اسـت .اکوتوریسـم بهطـور
20
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بهبود شـرایط و کمـک به حفاظـت از تنوع

خـاص موجـب اشـتغال،
رشـد دانـش محیطی و
زیسـتی ،تعامـل و تبـادل فرهنگی ،آموزش و 
تواند بهعنـوان فرصت
ابعـاد گوناگـون می 
شـود و از 
رآمـد می 
تولیـد د 

تلقی شـود .توسـعۀ اکوتوریسـم پایدار با توجه بـه جاذبههای طبیعی
و فرهنگـی منطقـه علاوه بـر آنکـه سـبب حفـظ محیطزیسـت و
رآمد جامعۀ
تواند سـطح رفـاه و د 
سـنتهای اجتماعـی میشـود ،می 
محلـی را بـاال بـرده و بهعنـوان ابـزار اصلـی توسـعۀ پایـدار منطقـه
اسـتفاده شـود .با توجه به ماهیت اکوتوریسـم که جامعهمحور اسـت،
ضروریتریـن عامـل جهت توسـعۀ پایدار در اکوتوریسـم ،مشـارکت
جامعـۀ محلی اسـت (ضیایـی ،قربانـی و امین بیدختـی.)۱۳۹۲،
بسـیاری از پروژههـا و برنامهریزیهـا ،بـه دلیـل عـدم توجـه بـه
توانمنـدی و نیـاز جامعـۀ محلـی بهویـژه زنـان ،بـا شکسـت روبـرو
بـوده اسـت .زنـان بهعنـوان عامـل مؤثـر در امـور مختلـف اقتصادی،
اجتماعـی و کشـاورزی ازنظـر مشـارکت نیـروی انسـانی موردنیاز در
شـود کـه
جامعـه ،سـهم بسـزایی دارنـد .لـذا ایـن نیـاز احسـاس می 
شـوند تـا از ایـن طریـق

توانمنـد

بایـد
زنـان در زمینههـای مختلـف 
خـود را بیشـتر نمایـان کننـد ،زیـرا توانمندسـازی

بتواننـد نقـش

زنـان بـا کیفیـت زندگـی و مسـائل اساسـی حقـوق بشـر در ارتبـاط
شـاید بتوان گفت بـه دالیل گوناگونـی در بسـیاری از مناطق،

اسـت.
مسـئلۀ توانمندسـازی زنـان بـا جدیـت موردبررسـی قـرار نگرفتـه و
ازاینرو کارهای شـاخص و کاربردی در این راسـتا دیده نشـده اسـت.
راههـا و طرحهـای فراوانی در راسـتای توسـعۀ اکوتوریسـم در کشـور
مـا انجامگرفتـه کـه موفق نبـوده اسـت ،دالیـل احتمالی چـون عدم
یدهگرفتـن
کارآمـد و یـا برنامهریزیهـای غیراصولـی ،ناد 

مدیریـت
عوامـل مهـم در برنامهریـزی ازجملـه زنـان و عوامل دیگـر را میتوان
کـرد (قنبـری و محمـود
از مشـکالت نرسـیدن بـه توسـعه یـادآوری 
صالحـی .)۱۳۹۴،روسـتای کـردان کـرج ،از توابـع شـهر کوهسـار،
شهرسـتان سـاوجبالغ در اسـتان البرز به سبب اسـتقرار صنایع مهم،
وجـود جاذبههای بسـیار زیبا و برجسـتۀ طبیعی ،تاریخـی ،مذهبی و

نزدیکـی بـه کالنشـهر کـرج و مجـاورت با اتوبـان تهـران  -قزوین از
موقعیت خاص گردشـگری برخوردار اسـت .زمینهـای زراعی ،باغات
متنـوع میـوه ،آبوهـوای خوش و رودهـای فراوان و طبیعت سرسـبز
مسـیر را برای دسـتیابی به توسـعۀ اکوتوریسـم همـوار میکند .این
پژوهـش در راسـتای پاسـخ به این سـؤال مهـم تدوینیافته اسـت :با
توجـه بـه نقـش فعـال زنان بهعنوان همسـر و مـادر و نقـش آنها در
جامعه ،توانمندسـازی زنان چه نقشـی در توسـعۀ اکوتوریسـم پایدار
خواهـد کرد؟

در منطقـۀ موردنظـر ایفـا

پیشینۀ پژوهش

تاکنـون پژوهشهای متعددی درزمینۀ توانمندسـازی اقشـار مختلف
جامعـه ازجملـه زنـان انجام شـده اسـت ،که ایـن پژوهشهـا از ابعاد
مختلـف بـه مسـئله پرداختهانـد .در حـوزۀ اکوتوریسـم و فضاهـای
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گردشـگری طبیعـی نیـز پژوهشهایـی انجام شـده اسـت کـه زاویۀ
ابعاد موردنظـر در این پژوهش متفاوت اسـت ،که
نگـرش در آنهـا با 
بـه برخـی از این تحقیقات اشـاره میشـود.
خـود بـا عنـوان

محمـود صالحـی ( )۱۳۹۴در پژوهـش

قنبـری و
تأکید بر بخش گردشـگری

«عوامـل مؤثـر بـر توانمندسـازی زنان بـا
(مطالعـۀ مـوردی :شـهر سیسـخت)» اشـاره بـه ایـن موضـوع دارند
تواند در
کـه ازنظـر زنان شـهر سیسـخت مهمترین عواملـی کـه می 
توانمندسـازی زنـان مؤثـر واقع شـود ،بـه ترتیـب اهمیـت عبارتاند
از :عامـل اقتصـادی ،مشـارکتی ،اجتماعـی -فرهنگـی و زیرسـاخت.
مـوارد عوامـل پیشبرنـدۀ توانمندسـازی زنـان این شـهر اسـت

ایـن
ایجاد اشـتغال و کسـب
کـه در بیـن آنهـا ،عامـل اقتصـادی به دلیل 
رآمـد نقـش واضحتـری دارد .بریمانـی ،نیکمنـش و خـداوردی لـو
د 
خرد در
خـود بـا عنوان «بررسـی نقـش اعتبـارات 
( )1391در مقالـۀ 
توانمندسـازی زنـان روسـتایی ،مطالعـۀ مـوردی :روسـتای لکسـتان،
خـرد در
شهرسـتان سـلماس» به ایـن نتایج دسـت یافتـه :اعتبارات 
توانمنـدی زنـان مؤثـر بوده اسـت؛ آن دسـته از زنانی کـه وام دریافت
نـد ازنظـر اقتصادی
نـد نسـبت بـه گروهی کـه نگرفتـه بود 
کـرده بود 
توانمندتـر و ازنظـر روحـی بـا اعتمادبهنفـس بیشـتر و در وضعیـت
بهتـری بودند.
خـود بـا عنـوان «نقـش گردشـگری در
امیـری ( )۱۳۹۰در پژوهـش 
توانمندسـازی زنان روسـتایی ،مطالعۀ موردی روسـتای امـامزاده بزم
در اسـتان فـارس و روسـتای جواهـر ده در اسـتان مازنـدران» به این
نتایج دسـت یافته که گردشـگری باعـث توانمندسـازی عمومی زنان
بعـد اقتصـادی ،منجـر
در هیچیـک از دو روسـتا نشـده اسـت امـا در 
بعد روانـی منجر به
بـه توانمندشـدن زنـان روسـتای جواهـر ده و در 
توانمندشـدن زنان هر دو روسـتا شـده اسـت ،توانمندی زنان در بعد
اجتماعـی بـرای زنـان هیچیک از دو روسـتا محقق نشـده اسـت.
خـود با عنوان «ارزیابی
حیـدری سـاربان و ملکی ( )1393در پژوهش 
نقش گردشـگری روسـتایی در توانمندسـازی زنان روستایی ،مطالعه
موردی :روسـتای ده زیارت شهرسـتان بوانات اسـتان فـارس» به این
یافتند که اهداف توسـعۀ پایـدار بدون زنـان امری غیر

نتیجـه دسـت
خواهد بود.

ممکـن
خـود با عنـوان «میزان توانمندسـازی
حاجیـان ( )۱۳۹۲در پژوهـش 
اقتصـادی زنـان روسـتایی در نتیجـۀ توسـعۀ گردشـگری زمسـتانی،
مطالعـۀ مـوردی ،مقصدهـای گردشـگری خور ،شمشـک ،دربندسـر،
گیرد که ،توسـعۀ گردشـگری زمسـتانی بهعنوان
دیزیـن» نتیجـه می 
یکی از راهبردهای توسـعۀ روسـتایی در مناطق کوهسـتانی ،میتواند
گسـترهای از فرصتهـا را بـرای مشـارکت زنـان فراهم کـرده و منجر
بـه توانمندسـازی اقتصـادی آنهـا شـود .رکنالدیـن افتخـاری ،پـور
طاهـری ،فـرجزاده و حیـدری سـاربان ( )۱۳۸۸در مقالـهای تحـت
عنـوان «نقش توانمندسـازی در توسـعۀ کشـاورزی ،مطالعـۀ موردی
اند کـه رابطـهای ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮی
رسـیده 

اسـتان اردبیـل» بـه این نتیجـه
ﺑـﺎ ﺟﻬـﺖ مثبـت میـان سـطح توسـعۀ کشـاورزی و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ

وﺟﻮد دارد ،اﻣـﺎ در سـایر

ﺧﻮد تعیینـی ،ﺷﺎیسـتگی و تأثیـر
اﺑﻌﺎد 
ﺑﺎ 
ابعـاد رابطـۀ معنـاداری مشـاهده نمیشـود .بنابرایـن ،در ﻛﻞ تحلیل

آماری ،توانمندسـازی کشـاورزان در ﺗﻮﺳـﻌۀ ﻛـﺸﺎورزی اﺳـﺘﺎن اردﺑﻴﻞ
تأثیرگـذار ﺑﻮده اﺳﺖ ،بهطوریکـه همبسـتگی ﺗﻮسـعۀ ﻛـﺸﺎورزی در
تایید رسـیده
ابعاد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳـﺎزی در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮﺳﺶ تحقیق به 
اﻛﺜﺮﻳـﺖ 
اﺳﺖ .اسپریتزر ) (Spreitzer, 1995در ﭘﮋوهشی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی
روانشـناختی در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺘﻲ
آﻣﺮﻳﻜﺎ :اﺑﻌﺎد ،اندازهگیـری و اﻋﺘﺒﺎر» نویسـنده ﻋﻮاﻣـﻞ اصلـی مؤثـر
ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی را ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﺼﻴﻼت ،سـابقۀ کار،
ﺟﻨﺴﻴﺖ ،ﻧﮋاد ،عزتنفـس ،ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﺮوهـی ﺷﺎﻣﻞ اثربخشـی گروهـی،
اﻋﺘﻤـﺎد درونگروهـی و ﻋﻮاﻣـﻞ ﺳﺎزﻣﺎنـی و اﺟﺘﻤﺎعـی

اﻫﻤﻴـﺖ ﮔـﺮوه،
ﺷﺎﻣﻞ اﺑﻬﺎم در ﻧﻘﺶ ،دﺳﺘﺮسـی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﺣﻴﻄۀ ﻛﻨﺘﺮل ،دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑـﻪ
اﻃﻼﻋـﺎت ،ﺣﻤﺎﻳـﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺟﻮ ﻣﺸﺎرکتـی واﺣﺪ ﻛﺎر
میدانـد .بـری ) (Barry, 2012در مقالـهای بـا عنوان «توسـعۀ جوامع
محلـی و توانمندسـازی زنـان از طریق اکوتوریسـم» به بررسـی نقش
زنـان در پرکـردن فاصلههـای محیط زیسـتی ،اقتصـادی و اجتماعی
درزمینـۀ توسـعۀ گردشـگری پایـدار میپـردازد .وی همچنیـن بیان
مـیدارد ،آمـوزش و توانمندسـازی زنـان آنان را به پیشـروان حفاظت
از ارزشهـای اجتماعـی  -فرهنگـی و محیط زیسـتی تبدیل میکند.
خـود بـا

بنسـال و کومـار) (Bansal & Kumar, 2011در تحقیـق
عنـوان «توانمندسـازی زنـان و خودپایـداری از طریـق گردشـگری،
مطالعـۀ مـوردی :زنـان خوداشـتغال در بخـش صنایع دسـتی در درۀ
کولـو هیماچـال پـرادش» بـه دنبـال راههایـی بـرای توانمندسـازی
رآمـد زنـان از فروش صنایعدسـتی
زنـان اسـت و با بررسـی میـزان د 
در اکوتوریسـم بـه نقـش حمایـت از تولیـدات زنـان جهـت باالبردن
کیفیـت محصـول و عرضۀ مناسـب اشـاره میکنـد .اشـتاینر و فارمر
خـود تحـت عنـوان

) (Steiner & Farmer, 2018در پژوهـش
رسیدهاند

«توانمندسـازی روانشناختی زنان روسـتایی» به این نتایج
شود و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ
که ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﻪ از مشارکت ﺷﺮوع می 
ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ دو بهمنزلـۀ پیششـرط ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳـﺎزی ﺟﺎﻣﻌﻪ
ارد ﻛﻪ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺎدر
وﺟﻮد د 
ﻣﺤﺴﻮب مـیﺷﻮد .ﻣﺤﺪودﻳﺖهایـی 
بـه اجـرای سیاسـتهای ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و اﻳﻦ امر نشـان
هـد کـه حتـی برنامههـای ﻣﻨﺎﺳﺐ بـرای توانمندسـازی جامعه،
مید 
تواننـد ناکام بمانند .در رابطه با توانمندسـازی روانشـناختی زنان

می
روسـتایی عثمـان و تانـر ) (Osman & Tanner, 2017اینطـور بیان
کنند که :سـازههای ﺗﻮانمنـدﺳﺎزی و روانشـناختی ﺷـﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ
می 
درونﻓﺮدی ،عوامـل رفتـاری و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﺎﻣﻞ میشـود .یافتههـا ﺣﺎکی
تواند ﺑﻪ
ماننـد خدمـات و آمـوزش ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ می 

از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻮاملـی
رآمد ﻛﻤـﻚ
ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧﺎیـی درك روانشـناختی اﻋﻀﺎی ﺟﺎمعـۀ کمد 
ﻛﻨـﺪ .یافتههای ﭘـﮋوﻫﺶ درك ﻣﺨﺎﻃـﺐ از ارﺗﺒـﺎط مؤلفههای ﻣﺨﺘﻠﻒ
بهبود میبخشـد.بر اسـاس

بهمنظور افزایش توانایی روانشـناختی را
برآینـد اطالعـات گردآوریشـده ،مـدل مفهومی ایـن پژوهش تدوین

و در تصویـر  1ارائه شـده اسـت.
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مبانی نظری

••اکوتوریسم

فزایندهای

اکوتوریسـم بهعنوان نوعی از گردشـگری روسـتایی بهطور
راهبرد بهسوی

در بسـیاری از کشـورهای درحالتوسـعه بهعنوان یک
کاهش فقر پذیرفته شـده اسـت .آنچه در این نوع گردشـگری اهمیت
ارد موضـوع پایداری اسـت ،اکوتوریسـم زمانی پایـدار خواهد
فـراوان د 
بود که در آن مسـائلی چون ،حفاظت از سـرمایههای زیسـتمحیطی

رآمـد و ارتقـاء مشـارکت
ایجـاد فرصتهـای شـغلی و د 

و فرهنگـی،
جامعـۀ محلـی موردتوجـه قـرار گیـرد .ﻧﻴﺎﺯ ﺍﮐﻮﺗﻮﺭﻳﺴﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺍﻧﺴﺎنـی ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺭﻓﺎهـی ﻭ ﺍﻗﺎمتـی ﺍﺳﺖ ﻭ ازایـنرو ،ﺗﻮسـعۀ
ﺍﮐﻮﺗﻮﺭﻳﺴﻢ ﺑﺎ ﺟﺬﺏ سـرمایهگذاریهای ﺳـﻨﮕﻴﻦ ﺯﻳﺮﺑﻨـﺎیـی ﻫﻤـﺮﺍﻩ
ﻧﻴـﺴﺖ .پایـداری در اکوتوریسـم ،مسـتلزم آگاهی ،دانش و مشـارکت
افـراد بومی اسـت.
جامعـۀ محلـی و توجـه بیشازپیـش بـه نیازهای 
یکـی از اصـول اساسـی در توسـعۀ پایـدار اسـتفاده از دانـش جوامـع
افراد بومی در برنامههای توسـعه اسـت .مشـارکت
محلی و مشـارکت 
توانمند اسـت .در دنیای کنونی هر کشـوری

مسـتلزم منابـع انسـانی
کـه از دانـش بیشـتر و روزآمدتـری بـرای توانمندسـازی بهرهمنـد
یابـد (رکنالدیـن
باشـد بـه مواهـب بیشـتری از توسـعه دسـت می 

افتخـاری ،پورطاهری و فضلـی .)۱۳۹۳ ،زﻧﺎن بهعنـوان ﺑﺨﺶ اعظمی
تواننـد ﻧﻘﺶ ﺑـﺴﻴﺎر ﻣﻬـﻢ و مؤثـری

از ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎنـی ﻫﺮ ﻛﺸﻮر می
پیشـبرد اهـداف و سیاسـتهای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰان در زمینههـای

در ﺟﻬـﺖ
گوناگـون اجتماعـی ،فرهنگـی و اقتصـادی ،ایفـا کنند .بدیهـی اﺳﺖ
زﻧﺎن ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻧﻘﺶ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻫﺮ ﭼـﻪ ﺳـﻄﺢ آگاهیهـا
باشـد بهتبـع آن ارﺗﻘﺎء ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮمـی ﺟﺎﻣﻌﻪ

و اطالعاتشـان بیشـتر
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .زﻧﺎن در نقشهـای اﺟﺘﻤـﺎعـی ﻧﻴﺰ بهصـورت
ﺧﻮد را بهعنـوان آﻣﻮزﺷﮕﺮ ،مـروج ،یـا در
تواننـد ﻧﻘﺶ مؤثـر 

ﺧﺎص می
22

شمارۀ  8بهار 1401

نهاد و ﻫﻤﻴﺎران ﻃﺒﻴﻌـﺖ و ﻳﺎ سـایر شـکلهای
مردم 
قالب سـازمانهای 
اﺟﺘﻤﺎعـی اﻳﻔﺎ کننـد .توانمندسـازی زنـان در توسـعۀ اکوتوریسـم و
بهتبـع آن در همـۀ مناطق اکوتوریسـتی نقش مهمـی را ایفا میکند.
در ایـن زمینـه آمـوزش و آگاهی رکن اساسـی توانمندسـازی قلمداد
یـد را بپذیرند
سـازد تـا تغییـرات جد 
شـود زیـرا آنهـا را قـادر می 
می 
بزنند (صفـری شـالی .)1387 ،هـدف از
خـود دسـت بـه تغییـر 
و یـا 
توانمندسـازی زنان در توسعۀ اکوتوریسـم ،فراهمآوردن زمینهای برای
ابعـاد و مسـائل مربوط به
مشـارکت آنـان همـراه با مـردان در تمامی 
منطقـهای کـه در آن زندگی میکنند ،اسـت که درنهایت زمینهسـاز
توسـعه پایدار شـوند .در این پژوهش توانمندسـازی زنان در سـه بعد
مـورد بررسـی قرار

اقتصـادی ،اجتماعی-فرهنگـی و زیسـتمحیطی
میگیـرد:
بعـد از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی
دسـازی زنان :ایـن 
 ابعـا د اقتصا دی توانمن ﺑﺎ شـاخصهایی نظیر کسـب ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ ،ﺗﻮاﻧﺎیی ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وام،
شـود (شـکوری ،جعفـری و رفعـت
و ﻗﺪرت پسانـدازﻛﺮدن ﺗﻌﺮﻳﻒ می 
جـاه .)۱۳۸۶ ،بـا توجـه بـه اهـداف مـدل اکوتوریسـم پایـدار سـادلر
( )1990اهـداف اقتصـادی شـامل مزایـای اقتصـادی بـرای جامعـۀ
میزبـان و پایایـی اقتصـادی اسـت ( Sadler, 1990بـه نقـل از زاهدی،
.)1385
 ابعـا د اجتماعی-فرهنگـی :ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎعـی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی نیـزﺷﺎﻣﻞ ﺣﻀﻮر اجتماعـی ،ﻣﺸﺎرﻛﺖ در زندگـی ﻫﻤﮕﺎنـی ،مورداحتـرام
واقعشـدن ﺗﻮﺳﻂ دﻳﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ارﺗﺒﺎط برقرارکـردن ﻓﺮاﺗﺮ از
ﺟﺎﻣﻌۀ محلـی ،ﺑﺎ انجمنهـا ،جنبشهـای اجتماعـی و ﻏﻴﺮه ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﺷﺪه اسـت .ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻓﺮهنگـی نیـز حفـظ ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻌۀ ﻓﺮﻫﻨﮓ زﻧﺎن
را ﺷﺎﻣﻞ میشـود .اهـداف پایـداری اکوتوریسـم )(Baromey, 2008
شـامل ارﺗﻘﺎء ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎل ﻣﺮدم محلـی ،ﻗﺪرتدهـی ﺑﻪ ﻣﺮدم محلی،
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ﺑﻬﺒﻮد و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺎدل ﺟﺎمعـۀ محلـی ،ﺗﺸﻮﻳﻖ بـه ﻣﻔﻬﻮم ﭼﻨﺪﻓﺮهنگی

اﻳﺠﺎد ﺣﺲ اعتمادبهنفـس
و ارﺗﺒاط ﻣﻴﺎن ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻴﺰﺑﺎن و ﮔﺮدﺷﮕﺮان ،
ابعـاد اجتماعـی  -فرهنگی اسـت.
ﺑﺮای ﻣﺮدم محلـی در 
 ابعا د زیسـتمحیطی :زنان در کشـورهای درحالتوسـعه معموالًمسـئول تأمین آب ،غذا و سـوخت و نظارت بر سلامت و رژیم غذایی
ارند به
خانـواده هسـتند .بـه همیـن دلیـل ،آنهـا در عمـل تمایـل د 
مورد حفـظ محیطزیسـت و منابـع طبیعی یاد
اجـرای هـر آنچـه در 
وجـود دارد

محمـود صالحـی .)۱۳۹۴ ،مدارکـی

انـد (قنبـری و
گرفته 
که زنــان ازنظر زیسـتمحیطی طبق نظر نسـبت به مردان آگاهترند
و بیشــتر در فعالیتهای حفاظت از محیطزیسـت از قبیــل بازیافت
خریـد آگاهانـۀ کاالهــای

مـواد زائـد،
د از 
مـواد زائـد ،اسـتفادۀ مجـد 

ســازگار بــا محیطزیسـت و ...درگیر هسـتند .اکوفمنیست ها بحث
کننـد کـه بهطـور تاریخـی دانـش زنـان از طبیعـت بـه حفـظ
می 
کنـد (اکبـری .)۱۳۹۱ ،اهداف زیسـتمحیطی در
زندگـی کمـک می 
مدل اکوتوریسـم پایـدار )،(Sadler, 1990ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ طبیعی
ﻣﺤـﻞ ،ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﺯ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺭﺍ ﺩـﺭ برمیگرفـت ( Sadler, 1990به نقـل از زاهدی.)1385 ،
ابعاد و
بـا عنایـت بـه مطالـب گفتهشـده و پایـداری در گردشـگری و 
شـاخصهای اکوتوریسـم که متشـکل از حفاظت ،آموزش و مشارکت
ابعـاد اقتصـادی ،اجتماعـی -فرهنگی،
اسـت ،بـرای ایـن پژوهـش در 
زیسـتمحیطی ،شـاخصهای تصویـر  2در نظر گرفته شـده اسـت.

••تبیین مفاهیم شاخصهای منتخب

د اقتصا دی
-بع کارآفرینـی :کارآفرینـی اثـرات بسـیار مثبتـی بـر روحیـه و رفتـار
انسـان دارد .ایـن اثـرات مثبـت را میتـوان در مـواردی چـون
رشـد شـخصیت
اجتماعیشـدن ،کسـب سـاختار کلی برای زندگی و 
برشـمرد (طباطبایـی یحیـی آبـادی و حسـینیان .)۱۳۸۴ ،در فرآیند

کارآفرینـی عوامـل کشـاننده (مثبـت) و عوامـل پیشبرنـده (منفی)
بـرای انگیزههـای کارآفرینـی در نظـر گرفتـه شـده اسـت .عوامـل
هسـتند که زنـان را

پیشبرنـده یـا عوامـل منفـی ،عوامـل اضطراری
بـه دنبالکـردن ایـده کسبوکارشـان تشـویق میکننـد .ایـن عوامل
شـامل بیـکاری ،ناامیـدی از کار قبلی ،نیازداشـتن بـه زندگی معقول
بـا برنامـۀ کاری منعطف و سـنت خانوادگـی در ادارهکردن کار اسـت
) .(Petridou & Glavelis, 2008
سـرمایهگذاری :در ایـن پژوهـش منظـور از سـرمایهگذاری،
سـود سـهام ،در پروژههـای
سـرمایهگذاری مالـی بـا هـدف دریافـت 
ماننـد بانکهـا ،شـرکتهای خصوصـی مدیریت

توسـعۀ گردشـگری
داراییهـا ،شـرکتهای بیمـه ،صنـدوق سـرمایهگذاری در املاک،
مسـتغالت و صنـدوق سـهام خصوصـی اسـت.
احیای مشـاغل سنتی :اشـتغال در هر جامعهای بسـتگی به خرید
مـردم از کاالهـا و صنایـع تولیـدی آن جامعـه دارد ،بهطوریکـه اگـر
بگیرد دیگـر خبری از

تولید داخـل را
کاالهـای وارداتـی جـای کاالی 
گسـتردهای

نخواهـد بـود .امـروزه جامعـۀ محلی بـا امکانات

اشـتغال

کـه در حـوزۀ فـروش داخلـی و صـدور محصـوالت هنرهـای سـنتی
و صنایعدسـتی دارنـد ،بـا قابلیتهـا و خصوصیتهـای ویـژۀ خـود،
توانند مشـاغل سـنتی را به
ازجملـه عـدم نیاز بـه سـرمایهگذاری می 
کننـد و با این شـیوه ،بـه حمایت جـدی از هنر و

نحـو مطلـوب احیـا
حفـظ و احیـای آثـار منسـوخ بپردازند.
داجتماعی-فرهنگی
-بع بعـد ذهنـی و عینـی را
مشـارکت :در ایـن پژوهـش مشـارکت دو 
فـرد برای
بعـد ذهنـی حاکـی از آمادگـی ذهنـی و روانـی 
در بـردارد ،
بعد عینی بـه رفتارهای مشـارکتی افراد
مشـارکت اجتماعـی اسـت و 
در زندگـی روزانهشـان بسـتگی دارد.
تحصیالت :در این پژوهش بسـیاری از پاسـخدهندگان از تحصیالت
نـد و بـر اسـاس نظـر بعضـی از پاسـخدهندگان
عالـی برخـوردار بود 
توانـد جـای تحصیلات را بگیرد.
آمـوزش مهارتهـای موردنیـاز می 
حمایـت اجتماعـی :حمایـت اجتماعـی بـه میـزان برخـورداری از
محبـت ،مسـاعدت و توجـه اعضـای خانـواده ،دوسـتان و سـایر افراد
اطلاق میگـردد .حمایـت دربرگیرنـده کارکردهـای حمایتـی یعنی
فـرد در صورت داشـتن
شـکلهای متفـاوت کمـک و یاری اسـت که 
روابـط اجتماعـی در سـطوح مختلـف منابـع سـاختاری حمایـت
پیونـد قـوی ،شـبکههای اجتماعـی و عضویـت

ماننـد

اجتماعـی
مسـاعدتها و کمکهای عاطفـی ،ابزاری و

توانـد از انواع
گروهـی می 
اطالعاتـی برخوردار شـود.
دزیستمحیطی
-بع حفاظـت :امـروزه حفاظت از محیطزیسـت بهعنـوان یکـی از ارکان
مهـم توسـعۀ پایـدار ،مسـئلهای جهانـی اسـت کـه دسـتیابی به آن
بدون مشـارکت آگاهانۀ مردم ممکن نیسـت .یکـی از اصلیترین علل
تخریب و آلودگی محیطزیسـت ،عدم آگاهی مردم نسـبت به مسـائل
زیسـتمحیطی اسـت .زنـان بـا توجـه بـه نقشـی کـه در عرصههای
گوناگـون دارند ،قادر به تأثیرگذاری بسـیار بر محیطزیسـت هسـتند.
در بسـیاری از نقـاط دنیـا بهویـژه نقـاط روسـتایی ،زنـان از مهمترین
نیروهـای درگیـر در امـر کشـاورزی و درنتیجـه ارتبـاط مسـتقیم بـا
محیطزیسـت هسـتند .در ایـن زمینـه زنـان دارای دانـش و تخصص
خود هسـتند .نقش
مـورد مسـائل مرتبط با محیـط اطراف 

بسـیار در
آنـان در کشـاورزی ،تربیـت حیوانـات ،تهیـۀ آب بهویـژه در مناطـق
کویـری ،کشـت و مراقبـت از باغچههـای خانگـی ،مصـرف خانـوار و
تواننـد تأثیـر بسـیاری بر محیطزیسـت

 ...بسـیار پررنـگ بـوده و می
باشـند (اکبـری.)۱۳۹۱ ،

خـود و مصـرف بهینۀ منابع داشـته
اطـراف 
منظر زیسـتمحیطی :منظـر کلیتی اسـت کـه میتـوان آن را به
طبیعـت ،فرهنـگ ،تاریخ ،شـهر ،روسـتا و هر پدیدۀ دیگـر تعمیم داد
یـدهای عینی-ذهنـی ،پویـا و نسـبی اسـت کـه محصـول تعامل
و پد 
انسـان بـا طبیعـت و جامعه با تاریخ اسـت (منصـوری ،۱۳۷۸ ،به نقل
از پرچکانی ،هاشـمی ،رکنالدین افتخاری و ایمانی خوشـخو)1396 ،
حفـظ منابـع طبیعـی ،تفکیک زبالۀ خشـک و تـر ،حفظ منابـع آبی،
حفاظـت از حیوانـات بومی ،در این شـاخص قـرار میگیرد.
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تصویر  .2شاخصهای منتخب در پژوهش .مأخذ :نگارندگان.
آمـوزش :آمـوزش محیطزیسـت و انتخـاب مطلوبتریـن روشهای
آمـوزش یکـی از راههای مؤثر برای ارتقاء توانمندی روسـتاییان اسـت
کـه تأثیـر قابلتوجهـی در تقویت فرهنـگ حفاظت از محیطزیسـت
دارد.

دو دۀ مور دمطالعه
مح 

روسـتای کردان کرج در اسـتان البرز ،که بر اسـاس آخرین سرشـماری
عمومـی نفوس و مسـکن در سـال  ۳۷۹۵ ،۱۳۹۵نفر جمعیـت دارد ،که
اد  ۱۹۱۲نفـر مـردان و  ۱۸۸۳نفر را زنان ،تشـکیل میدهند.
از ایـن تعـد 
ایـن روسـتا به دلیل داشـتن جاذبههای طبیعی ،تاریخـی ،مذهبی (امام
زادگان حسـین و بیبی سکینه از نوادگان امام سجاد) ساالنه گردشگران
خود فـرا میخواند .همکاری زنان روسـتای کـردان در کنار
زیـادی را بـه 
مـردان منطقـه در فعالیتهای اجتماعی با توجه به نقش مادر و همسـر
یدهگرفتن نقش
مشـهود اسـت .اما آنچه اهمیت داشـت ،ناد 

بودن بسـیار
بود که در قسـمت
خود در مسـائل توسـعهای و حس عدم تعلق داشـتن 

پیشـنهادهای علمی توضیح دادهشـده است.

روششناسی پژوهش

ایـن پژوهـش ازلحـاظ هـدف تحقیـق کاربـردی و روش آن توصیفی-
تحلیلـی و نوع آن پیمایشـی اسـت و اطالعـات الزم از طریق مطالعات
کتابخانـهای و بـا اسـتفاده از ابـزار پرسشـنامه گـردآوری شـده اسـت.
در تحقیق پیش رو متغیر وابسـته توسـعۀ اکوتوریسـم اسـت و متغیر
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ابعاد اقتصـادی ،اجتماعی-فرهنگی و
مسـتقل ،توانمندسـازی زنـان در 
زیسـتمحیطی .پرسشنامه بر اسـاس اطالعات و مطالب و شاخصهای
شناساییشـده در فصـل دوم ایـن پژوهـش در قالـب طیـف لیکـرت
طراحـی شـده اسـت .ازآنجاکـه جامعۀ آمـاری در این پژوهـش ،مفهوم
افراد محلی روسـتای
افراد جامعـه را دربرمیگیرد ،معادل 
توسـعۀ تمام 
برآورد حجـم نمونه از فرمول کوکران اسـتفاده

کـردان اسـت که جهت
شـده اسـت .ایـن پژوهش بـا توجه به حجـم جامعـه ۳۷۹۵ ،جمعیت،
رصد اطمینان ،معادل  ۳۴۸نفر را محاسـبه کرده و
حجم نمونه با  ۹۵د 
اسـتناد در این پژوهش  ۳۰۰نفر تشخیص داده

اد پرسشـنامۀ قابل
تعد 
شـده اسـت .بهمنظور بررسـی میزان پایایی پرسشـنامه از روش آلفای
شـد و بـا توجه بـه آلفای کرونبـاخ بهدسـتآمده در
کرونبـاخ اسـتفاده 
جـدول  ۱از خروجـی نرمافزار  SPSSپرسشـنامه از پایایی الزم برخوردار
تأیید روایـی پرسشـنامه در اختیار متخصصان قـرار داده
بـود و جهـت 

تأیید آنها رسـید.
شـد و بـه 


یافتهها

••یافتههایتوصیفی

همانگونـه کـه در جـدول  ۲نشـان داده شـده اسـت از مجمـوع
مرد هسـتند.
صـد 
رصـد زن و  ۵۸در 
 ۳۰۰نفـر نمونـۀ آمـاری  ۴۲ ،د 
همچنین طبق جدول  ۳در بین پاسـخگویان بیشـترین فراوانی بین
ردۀ سـنی  ۲۶ -۳۵سـال اسـت .به لحاظ تحصیالت نیز همانطورکه
افـراد بـا

در جـدول  ۴آمـده اسـت بیشـترین فراوانـی مربـوط بـه
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شـود بیشـترین
مـدرک کارشناسـی اسـت .در جدول  ۵مشـاهده می 
افـراد در شـغل خدماتی اسـت .جـدول  ۶تعداد،
فراوانـی مربـوط بـه 
میانگیـن ،انحـراف معیار،حداقـل و حداکثـر در متغیرهـای تحقیق را
نشـان میدهـد .در ایـن پژوهش جهت بررسـی نرمالبـودن متغیرها
از آزمون کولوموگروف-اسـمیرنوف اسـتفاده شـده اسـت (جـدول .)7
ازآنجاکـه مقـدار سـطح معنـاداری متغیرها بزرگتـر از  0 /05اسـت،
ایـن متغیرهـا در سـطح معنـاداری  0 /05نرمالانـد.

نتایج ابعا د پژوهش

بعد زیسـتمحیطی،
همانطـور که از جدول  8مالحظه میشـود ،در 
آمـارۀ  tبرابـر با 0/906و سـطح معنـیداری آزمـون 0/000کوچکتر
رصـد اسـت ،کـه نشـان از نقـش مثبـت توانمندسـازی زنان در
از  ۵د 
بعـد اجتماعـی-
بعـد زیسـتمحیطی اسـت .در 
توسـعۀ اکوتوریسـم 
فرهنگـی ،آمـارۀ  tبرابر اسـت بـا  3 /894و سـطح معنـیداری آزمون
رصـد اسـت کـه نشـان از نقـش مثبـت
0/000کوچکتـر از  ۵د 
بعد اجتماعی -فرهنگی
توانمندسـازی زنان در توسعۀ اکوتوریسـم در 
بعد اقتصادی آمارۀ  tبرابراست با  4 /303و سطح معنیداری
است .در 
رصد اسـت که نشـان از نقش مثبت
آزمـون  0 /000کوچکتـر از  ۵د 
بعـد اقتصادی در توسـعۀ اکوتوریسـم اسـت.
توانمندسـازی زنـان در 
همچنیـن نتایـج کلـی شـاخصهای تدوینشـدۀ پژوهـش در جدول
 ۹آمـده اسـت .مقادیـر میانگیـن عـددی بـرای تمامی شـاخصهای
مرتبـط بـا توانمندسـازی زنـان دارای مطلوبیـت و تفـاوت معنـاداری
ادههـای مورداسـتفاده در تحقیـق حاضـر بـا
آنهـا مثبـت اسـت .د 
اسـتفاده از روشهـای آمـاری توصیفـی و اسـتنباطی (آزمـون تـی)،
مـورد تجزیهوتحلیـل قـرار گرفتـه اسـت .بهطوریکـه نتایـج تحلیل

ادههـای گردآوریشـده از طریـق پرسشـنامۀ تدوینشـده در طیـف
د 
هـد کـه مقادیر میانگیـن عددی
پنـج گزینـهای لیکـرت ،نشـان مید 
محاسبهشـده بـرای همـۀ مؤلفههـای مرتبـط بـا توانمندسـازی زنان
در منطقـه کـردان ،دارای مطلوبیـت عـددی و تفـاوت معنـاداری
آنهـا مثبـت اسـت و بـا توجـه بـه تحلیـل دیـدگاه پاسـخگویان که
جامعـۀ محلـی بودند ،روسـتای کـردان توانایی الزم در جهت توسـعۀ
اکوتوریسـم را دارد.
جدول.۱پایاییپرسشنامهبااستفادهازروشآلفایکرونباخ.مأخذ:نگارندگان.

جدول  .۲بررسی جنسیت پاسخدهندگان .مأخذ :نگارندگان.
جنس

فراواني

درصد فراواني

مرد

۱۷۳

۷/۵۷

زن

۱۲۷

۳/۴۲

جمع

۳۰۰

۱۰۰

جدول  .۳بررسی سن پاسخدهندگان .مأخذ :نگارندگان.
سن

فراواني

درصد فراواني

 ۱۸تا  ۲۵سال

۱۴

۷/۴

 ۲۶تا  ۳۵سال

۱۲۸

۷/۴۲

 ۳۶تا  ۴۵سال

۸۶

۷/۲۸

 ۴۶تا  ۶۰سال

۳۴

۳/۱۱

 ۶۰به باال

۳۸

۶/۱۲

جمع

۳۰۰

۱۰۰

جدول  .۴بررسی میزان تحصیالت پاسخدهندگان.
مأخذ :نگارندگان.
تحصیالت

فراواني

درصد فراواني

بیسواد

۱۸

۰/۶

دیپلم

۱۰۲

۰/۳۴

کاردانی

۴۹

۳/۱۶

کارشناسی

۱۱۴

۰/۳۸

کارشناسی ارشد و باالتر

۱۷

۷/۵

جمع

۳۰۰

۱۰۰

جدول  .۵بررسی شغل پاسخدهندگان .مأخذ :نگارندگان.

مؤلفه

تعدا د پرسشها

ضریب آلفای کرونباخ

شغل

فراواني

درصد فراواني

اقتصادی

۲۰

0/721

کشاورزی

۴۹

۳/۱۶

دامداری

۱۸

۶/۰

اجتماعی  -فرهنگی

۱۸

0/832

صنایعدستی

۴۹

۳/۱۶

خدماتی(عرضه کاال)

۱۰۲

۰/۳۴

زیست محیطی

۲۷

0/814

آموزشی

۱۷

۷/۵

خانهداری

۶۵

۷/۲۱

جمع

۳۰۰

۱۰۰
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جدول .۶دادههای توصیفی متغیرهای تحقیق .مأخذ :نگارندگان.

جدول .۷آزمون کولوموگروف -اسمیرنوف .مأخذ :نگارندگان.

انحراف
استاندارد

میانگین

ماکسیمم

مینیمم

تعداد

ابعاد

متغیرها

p-value

نتیجۀ آزمون

0/824

3/204

5/00

1/00

۳۰۰

بعد اقتصادی

بعد اقتصادی

0/133

نرمال

0/916

3/206

5/00

1/00

۳۰۰

بعد اجتماعی-

فرهنگی

بعد اجتماعی

0/126

نرمال

0/749

3/169

5/00

1/00

۳۰۰

بعد زیستمحیطی

بعد زیستمحیطی


0/167

نرمال

ابعاد پژوهش .مأخذ :نگارندگان.
جدول  .۸محاسبات 
متغیرها

نتیجۀ آزمون

مقدار ثابت مورد آزمون 3
میانگین

انحراف از معیار

آمارۀ t

درجۀ آزادی

سطح معنیداری

بعد زیستمحیطی

169/3

7494/0

906/3

۲۹۹

0/000

تأیید

بعد اجتماعی  -فرهنگی


206/3

9161/0

894/3

۲۹۹

0/000

تأیید

بعد اقتصادی

204/3

8244/0

303/4

۲۹۹

0/000

تأیید

جدول  .۹محاسبات شاخصهای تدوینشدۀ پژوهش .مأخذ :نگارندگان.
متغیرها

مقدار ثابت مورد آزمون 3
میانگین

انحراف از معیار

آمارۀ t

درجۀ آزادی

سطح معنیداری

سرمایهگذاری

3/228

1/0122

3/907

۲۹۹

0/000

تأیید

کارآفرینی

3/196

0/917

3/713

۲۹۹

0/000

تأیید

احیاء صنایعدستی

3/189

0/990

3/314

۲۹۹

0/001

تأیید

تحصیالت

3/228

1/0122

3/548

۲۹۹

0/000

تأیید

حمایت اجتماعی

3/196

0/917

2/951

۲۹۹

0/003

تأیید

مشارکت

3/189

0/990

4/391

۲۹۹

0/000

تأیید

حفاظت

3/158

0/825

3/317

۲۹۹

0/001

تأیید

آموزش

3/164

0/817

3/490

۲۹۹

0/001

تأیید

منظر زیستمحیطی

3/182

0/815

3/910

۲۹۹

0/000

تأیید

بحث و نتیجهگیری

اند و بـرای ماندن
شـده 
وارد جنـگ رقابتـی بـر سـر توسـعه 
کشـورها 
هسـتند ازجمله :سـرمایه،

نیازمند سـه مؤلفۀ ضروری

در ایـن عرصـه
فنـاوری ،نیـروی انسـانی ماهر،کـه مهمتریـن مسـئله نیروی انسـانی
باورنـد که

توانمنـد و ماهـر اسـت ،بسـیاری از صاحبنظـران بـر ایـن

توانمند را

سـرمایه و فنـاوری قابـل تأمیـن اسـت ولی نیـروی انسـانی
وجـود آورد .نیروی انسـانی توانمند

مدتزمـان کوتـاه نمیتـوان به
در 
نقطه قوت یک جامعه برای رسـیدن به توسـعه اسـت .امروزه ،توسـعۀ
توانـد بهمثابـۀ دارویی ،برای التیـام دردها و چالشهای
گردشـگری می 
اقتصـادی ،اجتماعـی -فرهنگی ،زیسـتمحیطی ،در جامعۀ روسـتایی
اد شـود .توسـعۀ اکوتوریسـم بهعنـوان نوعـی از گردشـگری در
قلمـد 
افـراد ذینفع و
نیازمنـد مشـارکت جامعۀ محلـی ،

روسـتاهای کشـور،
نیازمند توانمندسـازی جوامع اسـت.

یا گروه هدف اسـت و مشـارکت
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پژوهش حاضر نقش توانمندسـازی زنان در توسـعۀ اکوتوریسم را 
مورد
بررسـی قـرار داده اسـت .یافتههای کاربـردی پژوهش نشـان میدهد،
بعـد توانمندسـازی زنـان (اقتصـادی ،اجتماعی-فرهنگـی،
هـر سـه 
زیسـتمحیطی) با توسـعۀ اکوتوریسـم ،رابطۀ مثبت و معناداری دارد.
در بعـد اقتصـادی ،بـا در نظـر گرفتـن شـاخصهای (کارآفرینـی،
سـرمایهگذاری ،احیـاء صنایعدسـتی) .در بحـث کارآفرینـی
زنـان روسـتایی بایـد از روحیـۀ انعطافپذیـری ،ریسـکپذیری،
تحصیلات و دانـش و بـرای سـرمایهگذاری بایـد از یـک ثبـات
اقتصـادی برخـوردار باشـند .احیـاء صنایعدسـتی بهعنـوان یکـی
از پارامترهـای مهـم توانمندسـازی ،فرصتهـای شـغلی زیـادی
را بـه همـراه دارد کـه در ایـن بعـد نیـاز بـه آمـوزش ،حمایـت
نهادهـا و سـازمانهای دولتـی ،سیاسـت تسـهیالت بانکـی
اسـتفاده از فنـاوری و  ...اسـت (رکنالدیـن افتخـاری و همـکاران
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 .(Lenao & Basupi, 2016; Bansal & Kumar, 2011 ،۱۳۸۸در 
بعد
اجتماعـی -فرهنگـی ،بـا در نظـر گرفتن شـاخصهای (تحصیالت،
حمایـت اجتماعـی ،مشـارکت) ،بـر اسـاس نظـر بعضـی از
توانـد جـای
پاسـخدهندگان ،آمـوزش مهارتهـای مـورد نیـاز می 
تحصیلات را بگیـرد .از ایـن جهـت نتایـج بهدسـتآمده احاکـی
از ایـن اسـت کـه تحصیلات اثـر معنـیداری روی توانمندسـازی
زنـان دارد .زنـان بـا تحصیلات بـاال ازنظـر بنیـۀ مالـی و حـق
مالکیـت در سـطح باالتـری قـرار دارنـد .حمایـت اجتماعـی تابـع
پیونـد بـا دیگـران و گروهها و

روابـط اجتماعـی اسـت کـه فـرد بـا
اجتماعـات دارد کـه جامعـه این بسـتر را فراهم میکند .مشـارکت
بهعنـوان اصلیتریـن عنصـر برای رسـیدن بـه توانمندی اسـت که
شـود کـه در
باعـث عزتنفـس و روحیـۀ خودبـاوری در فـرد می 
ایـن بعـد نیازمنـد آمـوزش ،تأمین مالـی زنـان از طریـق اعتبارات
خـرد ،حـذف باورهـای سـنتی ،رفـع تبعیـض در بـازار کار و ...
کـه پژوهشهـای دیگـر نیـز (خسـرویپور و خروشـانی،1390 ،
 )Sarason, 1983, Spreitzer, 1995بـه ایـن نتایـج رسـیدهاند.
بعـد زیسـتمحیطی بـا در نظـر گرفتـن شـاخصهای حفاظت،
در 
آمـوزش و منظـر زیسـتمحیطی بـه ایـن نتایج میرسـیم که عدم
وجـود امکانـات رفاهـی ،افزایش جمعیـت ،نبود تسـهیالت زندگی،
اسـتفاده از کودهـای سـمی و در کل عـدم رابطـۀ صحیح انسـان با
طبیعـت و عـدم آگاهـی باعـث تخریـب منابـع طبیعی میشـود .با
بـاال بـردن سـطح آگاهی زنـان و دختـران در مورد درسـت مصرف
کـردن از منابـع و اینکـه ایـن منابع باعث سـودآوری بـرای آنها و
مورد حفظ منابع
کل جامعه میشـود میتوان حساسـیت آنها را در 
طبیعـی بـاال بـرد .آمـوزش ،فراهمکـردن امکانـات زندگـی ،اصالح
روابـط بیـن انسـان و طبیعـت و پایـداری اقتصـادی نتایجی اسـت
کـه پژوهشهـای دیگر ایـن حوزه نیز بـه آنها رسـیدهاند (زاهدی
و نجفـی.(Barry, 2012; Osman & Tanner, 2017, ۱۳۸۵ ،

پیشنها دهایکاربر دی

در پایـان بـا توجـه بـه مطالـب ذکرشـده جهـت توانمندسـازی زنـان
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در توسـعۀ اکوتوریسـم در منطقـه کـردان کـرج پیشـنهادهایی ارائـه
میشـود.:
 .1تأسـیس کارگاههـای آموزشـی کارآفرینـی و کسـبوکارهای
الکترونیکـی و پرداخـت تسـهیالت بانکـی بـا بازپرداخـت آسـان
جهـت کارآفرینـی .برگـزاری دورههـای آموزشـی صنایعدسـتی بومی
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منظـر زیسـتمحیطی .برگزاری جشـنهای حفاظت از طبیعـت (روز
درخـتکاری).

پیشنها دهایعلمی

هسـتند که منطقه را متعلـق به 
خود

افـراد زمانـی راغب به مشـارکت

ابعـاد اقتصادی،
خـود را جزئـی از منطقـه بداننـد .در ایـن حالت 
و یـا 
اجتماعی-فرهنگی و زیسـتمحیطی برای توانمندسـازی ،اهمیت پیدا
ابعـاد اقتصـادی ،اجتماعی-
شـد که 
میکنـد .در ایـن پژوهـش تالش 
فرهنگـی ،زیسـتمحیطی ،بـا شـاخصهای پیشگفتـه شـده مـورد
بگیرد ولی به نظر میرسـد ،مشکالت اجتماعی-فرهنگی

بررسـی قرار
و روانشـناختی نقـش پررنگتـری نسـبت بـه مشـکالت اقتصـادی،
زیسـتمحیطی داشـته اسـت  .لـذا بـرای سـایر محققیـن پیشـنهاد
شـود کـه بـه بررسـی نقـش توانمندسـازی اجتماعـی -فرهنگی و
می 
ابعـاد متعددی بـ ه صورت تخصصیتر پرداخته شـود
روانشـناختی از 
ابعـاد اجتماعـی و روانشـناختی با توجه به فناوری و توسـعه
و اینکـه 
خـود میگیرند
ابعـاد جدیدتـری بـه 
و پیشـرفتهای جوامـع هـرروز 
ابعـاد جدیدتـر در ایـن حـوزه
کـه الزم اسـت محققـان در خصـوص 
بررسـیهای الزم را انجـام دهنـد.
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