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عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان با تأکید بر بخش گردشگری
(مطالعۀ موردی :شهر سیسخت)
ابوالفضل قنبری ،دانشیار گروه پژوهش های جغرافیایی ،دانشکدۀ جغرافیا و برنامهریزی ،دانشگاه تبریز
الهام درخشان ،1دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی گردشگری ،دانشگاه تبریز
مهرشاد حسنزاده ،کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه پیامنور ،واحد یاسوج
آرش گرامیزاده ،کارشناسی ارشد مدیریت ،دانشگاه علوم و تحقیقات ،واحد یاسوج
تاریخ دریافت59/04/11 :

پذیرش نهایی59/11/00 :

چکیده
هدف این پژوهش ،شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان باا تککیاد بار ب اش
گردشگری در شهر سیس ت است .این پژوهش به لحاظ ماهیت توصیفی  -تحلیلای اسات.
جامعۀ آماری ،شامل  1000نفر از زنان باالی  19سال شاهر سایسا ت ،روش نموناهگیاری
تصادفی ساده و نمونۀ آماری  011نفر از زنان شهر مورد مطالعه بود .ابزار اصلی پرساشناماۀ
محققساخته است که روایی آن را اسااتید دانشاگاهی تکییاد کردناد .میازان آلفاای کرونباا
محاسبه شده برای عوامل پیشبرناده  %711و بارای عوامال بازدارناده  %197اسات و نشاان
میدهد ابزار پژوهش ،قابلیت اعتماد الزم را داراست .نتایج تجزیه و تحلیل دادهها باا اساتفاده
از روش تحلیل عاملی نشان میدهد عوامال پایشبرناده باا مجماو  0/97واریاان

وابتاته

تعیینشده با چهار عامل در توانمندسازی زنان نقش دارند؛ عامل اقتصاادی باا  17/041تبیاین
کل واریان
واریان

متغیرهای وابتته ،اولین و مهمترین عامل است .عوامل بازدارنده با مجمو 0/97
وابتته تبیاین شاده باا شاش عامال در بازدارنادگی رشاد و توساعۀ گردشاگری و

توانمندسازی زنان نقش دارند و عامل اقتصاادی باا  14/111تبیاین کال واریاان

متغیرهاای

وابتته ،اولین عامل در بین عوامل بازدارنده محاسبه شد.
کلیدواژهها :گردشگری ،عوامل پیشبرنده و بازدارنده ،توانمندسازی زنان ،تحلیل عاملی ،شهر
سیس ت.

 .1نویتنده متئول،

Email: setarederakhshan8778@gmail.com
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مقدمه

رشد و گتترش گردشگری از جمله پدیدههای مهم اواخر قرن بیتتم است که با سارعت در
قرن جدید ادامه دارد .نواحی روستایی ،شهری و کوهتتانی از مهمترین عرصههاایی هتاتند
که به شدت مورد توجه گردشگران و کارشناسان گردشگری واقا شادهاناد .گردشاگری در
حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است .افزون بر این بتایاری از
برنامهریزان و سیاستگذاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به عناوان رکان اصالی توساعۀ
پایدار یاد میکنند.
امروزه توسعۀ گردشگری در کشورهای م تلف ،چه به لحاظ اقتصادی و چه از جنبههای
فرهنگی  -اجتماعی و سیاسی ،مورد توجه همگان قرار گرفته است  .در کشور ما نیز از
مدتها پیش این مهم ،مورد توجه قرار گرفته است .در مقا بل نیز دیدگاههایی دال بر وجود
موان توسعۀ گردشگری به لحاظ شرایط فرهنگی  -اجتماعی و سیاسی کشور وجود دارد
(افجه.)197 :1071 ،
زنان به عنوان عامل مؤثر در امور م تلف اقتصادی ،اجتماعی و کشاورزی از نظر
مشار کت نیروی انتانی مورد نیاز در جامعه ،سهم بتزایی دارند .لذا این نیاز احتاس میشود
که می بایتت زنان در زمینه های م تلفی توانمند شوند تا از این طریق بتوانند نقش خود را
در جامعه بیشتر نمایان کنند .زیرا توانمند سازی زنان با کیفیت زندگی و متائل اساسی حقوق
بشر در ارتباط است (جکتون.)10 :1010 ،1
توانمندسازی زنان یکی از اهداف توسعه از دیدگاه انتانی و عدالتمحورانه است ،در
واق به معنای افزایش شناخت و خودآگاهی ،قابلیت اعتماد و گتترش آزادی انت اب زنان
توسط خودشان است (شادیطلب.)94 :1074 ،
از میان مردم ،دو طبقۀ زنان و جوانان از گردشگری سود میبرند .جوانان بر اثر گردشگری
بتیار متحرك و پر جنبوجوش شدهاناد .هامچناین ،در برخای کشاورها و بعضای منااطق
1. Jackson
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گردشگری که زنان میتوانند از قیمومتهای سنتی رها شوند ،مشاغلی که بر اثر گردشاگری
به آنها عرضه میشود ،ویژگی و اثر آزادکنندگی دارد (میرزایی .)49 :1077 ،شارپلی 1معتقد
است که توسعۀ گردشگری ،افزایش نقش زنان در جوام سنتی و دورافتاده را موجب میشود
(مهدوی .)11 :1071 ،باتلر 1نیز بر این باور است که توسعۀ گردشگری به افزایش فرصتهای
شغلی زنان ،ارتقای پایگاه اجتماعی ،ایجاد اشتغال و خودکفایی ،ایجاد فرصتهای دستیابی
به موقعیت و جایگااه مادیریت و رهباری ،و افازایش فرصاتهاای آنهاا بارای فعالیات و
موقعیتهای جانبی میانجامد (مهدوی.)11 :1071 ،
برای توانمندسازی زنان شهری ،راههای م تلفی وجود دارد .یکی از متداولتارین آنهاا،
گردشگری و مشارکت زنان در کانال های مربوط به گردشگری است .گردشگری ،بهصاورت
متتقیم و غیرمتتقیم می تواند در ایجاد اشتغال و درآمد و ارتقای سطح فرهنگی و اجتمااعی
اقشار م تلف از جمله زنان ایفای نقش کند.
شهر سی س ت در استان کهگیلویه و بویراحمد در دامنۀ دنا ،شهری کوچک با جاذبههای
بوم گردشگری فراوان ،پذیرای گردشگران بتیاری است که باعث ایجاد اشاتغال و درآماد در
ا ین شهر شده است .گردشگری در این شهر کوچک  1900نفری ،تاکثیر بتازایی در زنادگی
ساکنان خود داشته و با توجه به بافت سنتی و کشاورزیاش ،به طور قابل توجهی در اشاتغال
زنان این شهر و تحوالت ا جتماعی و فرهنگی تکثیر گذاشته است.
تحقیقات و مشاهدات میدانی در این شهر نشان می دهد که گردشگری هر چند یاک گاام
مهم و مثبت برای فعالیت زنان در حوزه های اقتصادی و اجتماعی برداشاته اسات ،لایکن باا
توجه به بافت کالبدی و اجتماعی جامعه و دیدگاهی که به لحاظ سیاسی و ماالی نتابت باه
فعالیت زنان ،به ویژه در شهرهای کوچک وجاود دارد ،موانا زیاادی بار سار راه شاکوفایی
استعدادها و پتانتیل منطقه و ساکنان آن بهویژه زنان وجود دارد.

1. Sarply
2. Buttler
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با توجه به تک ثیراتی که گردشگری در زندگی ساکنان محلی سیس ت داشاته اسات ،ایان
مطالعه به دنبال پاسخگویی به این سؤال است کاه کادام عوامال بار توانمندساازی زناان در
ب شهای م تلف گردشگری و هم چنین موان رشد این توانمندسازی بارای زناان در شاهر
سیس ت تکثیردارد؟ بنابراین مهم ترین هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل عوامل ماؤثر
بر توانمندسازی زنان با تککید بر ب ش گردشگری در شهر سیس ت است.
مبانی نظری
پیشینۀ تجربی

دربارۀ توانمندسازی زنان ،تحقیقات متعددی صورت گرفته است .خواجه شاهکویی (،)1051
در پژوهشی به روش توصیفی – تحلیلی و از نو پیمایشی به بررسای نقاش گردشاگری در
توانمندسازی زنان روستای زیارت پرداخته است .نتیجۀ پژوهش به ایان صاورت اسات کاه
گردشگری در روستای زیارت د ر درجۀ اول باعث توانمندسازی اقتصادی زنان روساتا و در
درج ۀ بعدی توانمندسازی فرهنگی و در آخر توانمند سازی اجتماعی شده است.
در تحقیقی دیگر ،ایمنی قشالق و همکااران ( ،)1051باه روش توصایفی  -تطبیقای و از
نو پیمایشی بر نقش گردشگری در توسعۀ کارآفرینی زنان روستایی در روستاهای کندوان و
اسکو بررسیهایی انجام دادهاند  .نتاایج نشاان داده اسات کاه روناق گردشاگری در ناواحی
روستایی ،فرصت های زیادی برای فعالیت زنان ایجاد کرده است.
همچنین در مقالاه ای دیگار حیادری سااربان و همکااران ( ،)1050باه روش توصایفی-
تحلیلی و از نو پیمایشای باه بررسای نقاش گردشاگری در توانمندساازی اجتمااعی زناان
روستای ده زیارت در استان فارس پرداختهاند .نتایج این تحقیق نشان میدهد که بین توساعۀ
گردشگری روستایی و میزان تو انمندی اجتماعی زنان روستای موردمطالعاه رابطاۀ معنااداری
وجود دارد ،به طوری که ایان رابطاه در معیارهاای اعتمااد اجتمااعی ،انتاجام و همبتاتگی
اجتماعی ،برون گرایی و تعلق مکانی ملموستر است.
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در تحقیقی دیگر وثوقی و قاسمی ( ،)1050به بررسی بوم گردشگری و توانمندسازی زنان
روستایی در روستای شیب دراز جزیرۀ قشم پرداختند .نتایج این بررسی نشاان مایدهاد کاه
توسعۀ بوم گردشگری ،میزان توانمندساازی اجتمااعی ،اقتصاادی و روانای زناان را باهطاور
معناداری در این روستا افزایش داده است.
در تحقیقی دیگر که یاسوری و وطنخواه کلورزی ( )1054انجام دادند ،نقش گردشگری
در توسعۀ کارآفرینی زنان روستایی در دهتتان گوراب پ

شهرستان فومن مورد مطالعه قرار

گرفت .هادف از انجاام ایان پاژوهش ،شناساایی قابلیاتهاا ،موانا و راهکارهاای توساعۀ
کارآفرینی زنان روساتایی و تاکثیر گردشاگری در توانمندساازی و افازایش درآماد آناان در
محدودۀ مورد مطالعه است .نتیجه  ،حاکی از این است که با وجود زمینههای طبیعی و انتانی
بالقوه در این دهتتان ،گردشگری هنوز نتوانتته است نقش قابل توجهی در اشاتغال ،بالفعال
نمودن قابلیت های بالقوه ،بهبود وضعیت اقتصادی  -اجتماعی و توساعۀ کاارآفرینی زناان در
این دهتتان داشته باشد.
پراوین ،)1010( 1مقالهای با عنوان « توانمندسازی زناان از طریاق صانعت گردشاگری در
ایالت سکیم هند» نوشته است .نتایج این مقاله نشان میدهاد کاه گردشاگری در ایان ایالات
باعث توانمندسازی اقتصادی زنان شده است ،به طوری کاه فعالیات و اشاتغال زناان در ایان
ایالت در ب ش گردشگری نتبت به کل هندوستان درصد باالتری را به خود اختصاا

داده

است.
کریشنا 1و همکاران ( ،) 1014به بررسای نقاش مشااغل خادماتی ب اش گردشاگری در
توانمندسازی زنان پرداختند که نشاندهندۀ نقش مثبت در توانمندسازی زنان بود .هامچناین،
راج ( ،)1014به بررسی توانمندسازی زنان از طریق فرصات هاای شاغلی در هناد پرداخات.
دست آ وردهای این بررسی ،نشان می دهد که با وجود جامعۀ مردساالر هند ،زناان هنادی راه
خود را برای رشد و توانمندسازی از طریق گروههاای خودیااری ،ساازمان هاای غیردولتای،
1. praveen
2. Krishna
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بانکها ،کمک های دولت و نهادهاای ماالی کوچاک و یاا از طریاق ب اش خصوصای پیادا
کردهاند.

در تحقیق کریمیان بوستانی و همکاران ( )1019با عناوان «توانمندساازی زناان از طریاق
گردشگری» ،توانمندسازی اقتصادی و فرهنگای زناان زاهادان در ب اش گردشاگری ماورد
مطالعه قرار گرفته است .نتایج نشان دهندۀ این موضو است که رابطۀ معناداری بین توساعۀ
گردشگری و اشتغال زنان در ب ش گردشگری باا توانمندساازی فرهنگای و اقتصاادی آناان
وجود دارد.
اونتیااوروس و کاااریلو ،) 1019( 1در پااژوهش خااود بااا عنااوان « گردشااگری ،اشااتغال و
توانمندسازی زنان» اشاره میکنند که گردشگری ،زنان جامعۀ محلی را توانمند کرده اسات و
میزان توانمندسازی در صورتی که زنان ریاست کتبوکار خود را داشته باشاند ،باه مراتاب
بیشتر از زمانی است که برای دیگران کار کنند.
بهوسان 1و همکاران ( ،)1019پژوهشی با عناوان «توانمندساازی زناان از طریاق توساعۀ
گردشگری» انجام دادند که نتیجۀ آن نشاندهندۀ نقش برجتتۀ گردشاگری در توانمندساازی
زنان از طریق ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان در جامعه بوده است.
در بررسی دیگری که دران ،)1017(0صورت داد  ،گردشاگری ماجراجویاناه و توانمندساازی
زنان مورد بررسی قرار گرفت .نتیجه حاکی از آن است که اگرچه توانمندسازی در ایان ناو
از گردشگری در مراحل اولیه است و با محدودیتهایی مواجه است ،امّا مزایایی نیز دارد که
با تجربۀ مجدد میتواند در توانمندسازی زنان مؤثر واق شود.
ایتکو 4و همکاران ( ،)1017در بررسیای که با عنوان «بررسی تبعای

هاای جنتایتی و

توانمندسااازی ساااکنان از طریااق گردشااگری» انجااام دادنااد ،بااه ایاان نتیجااه رساایدند کااه
توانمندسازی زنان در کشورهای سنتی و پیشرفته با روندی متفاوت انجام میگیرد و میتاوان
1. Ontiveros & Carrillo
2. Bhusan
3. Doran
4. Ayscue
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با دادن تتهیالت ،آموزش های مرتبط و  ...به توانمندسازی بیشتر زناان ،باه ویاژه در جواما
سنتی پرداخت.
کیمبو و نگوسونگ )1017( 1در یک بررسی به تجزیاه و تحلیال نقاش زناانی کاه خاود
مدیران شرکت های کوچک گردشگری بودند و کارآفرینی اجتماعی و توانمندسازی زناان در
این حوزه پرداختن د .در این مقاله باه چگاونگی ادغاام تحاوالت اجتمااعی و کتابوکاار و
شیوههای اقتصادی مدیران زن در شرکتهای گردشگری توجه شد.
مطالعات صورتگرفته عمدتاً دو بعد اقتصادی و اجتماعی -فرهنگای را ماورد تجزیاه و
تحلیل قرار دادند .هم چناین فقاط عاواملی را کاه مای توانناد جهات دهای مثبات در حاوزۀ
توانمندسازی زنان داشته باشند ،بررسی کردند .این پژوهش ،همانناد بررسایهاای قبلای باه
بررسی شرایط اقتصادی و اجتماعی زنان و تکثیرات گردشگری بر این شرایط میپاردازد؛ اماا
آنچه که این پژوهش را از آن ها متمایز می کند ،تکیه بر ابعاد روانشناختی ،فنی -آموزشای و
 ...است که دید جام تری به موضو می دهد و باعث دستیابی به نتایج موشاکافانهتاری از
نظر زنان شده است و میتواند به بهبود وضعیت و دست یابی به شرایط بهتر کمک کند.
همچنین در این تحقیق عالوه بر عواملی که مای توانناد توانمندساازی زناان را در ب اش
گردشگری رشد دهند ،عواملی که مان از توانمندسازی زنان در این حاوزه مایشاوند ،نیاز
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .شناسایی این عوامل ،گام مثبتی در توانمندساازی زناان در
ب ش گردشگری شهر سیس ت میباشد.
چهارچوب مفهومی پژوهش
توانمندسازی

واژۀ توانمندسازی در متون متعدد و م تلف به وسیلۀ سازمان هاا و اشا ا

م تلاف ماورد

ا ستفاده قرار گرفتاه اسات و از دهاۀ  1570مایالدی باا فعالیات هاای سیاسای رادیکالیتات،

2. kimbo&negosung
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گروه های توسعۀ اجتماعی شمال و جنوب ،همچنین فعالیات هاای فمینیتاتی در زمیناههاای
آموزش و روانشناسی گتترش یافته است (اُکتال و بادن.)111 :1551 ،1
از نظر کتابی و همکاران ،توانمندسازی فرآیندی است که طی آن افراد برای غلبه بر موان
پیشرفت فعالیتهایی انجام می دهند که باعث تتلط آن ها در تعیین سرنوشت خود مایشاود
( . )17 :1079این واژه به معنای غلبه بر نااتوانی هاای بنیاادی اسات .توانمندساازی در حاال
حاضر یکی از موضوعات مورد بحث در تمامی جنبه های زندگی انتانی است.
توانمندسازی زنان

در اغلب کشورهای درحال توسعه ،نابرابری و تبعی

جنت ی مان اصلی برای توساعه اسات.

برای دست یابی به اهداف توسعۀ هزارۀ سوم در ساال  ،1019یکای از مهامتارین جنباههاای
تالش برای لغو شکاف بین زنان و مردان از نظر ظرفیت ،دسترسی باه منااب و فرصاتهاا و
آسیبپذیری در مقاب ل خشونت و درگیری خواهد بود (بوشان1و همکاران.)0 :5102 ،
در نظریه توانمندسازی بر حقوق برابر زنان در مقابل مردان تککید شده اسات .بار اسااس
این نظریه ،هر فردی باید موقعیت این را داشته باشد که از تمام تواناییها و خالقیاتهاایش
استفاده کند .از دیدگاه این نظریه ،اهم یت افزایش قدرت زنان در جامعاه باه معناای برتاری
فردی بر فرد دیگر نیتت ،بلکه به معنای افزایش توانایی زنان در ارتقای خوداتکایی و قدرت
درونی است  .این نظریه به دنبال تواناسازی زنان از طریاق توزیا مجادد قادرت در مراحال
تصمیم گیری خانواده و جامعه است (بوذرجمهری.)11 :1079 ،
بررسیهای انجام شده در چند دهۀ گذشته نشاان مای دهاد کاه زناان بایش از ماردان در
معرض فقر و تبعی

جنتیتی قرار دارند؛ به این دلیل که زنان ،امکانات الزم برای توانمندی

و کاهش فقر را ندارند .وجود موان و محدودیت های فراوان بر سر راه تغییر و تحول پایگااه
اقتصادی و اجتماعی زنان ،هر گونه تالشی را برای از بین بردن فقر آناان باا مشاکل مواجاه

1. Oxaal and Baden
2. Bhusan Rout
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ساااخته اساات (خااداوردیلااو و بریمااانی .)1 :1351 ،گااروه «فقیرتاارین فقاارا» ساابب طاار
رویکردهای متفاوتی از جمله توانمندسازی زنان شده است (شادیطلب و همکااران:1384 ،

.)1
توانمندسازی و گردشگری

همانگون ه که ذکر شد ،توانمندسازی با تعاریف متفاوتی هماراه اسات و در چاارچوبهاای
سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی معانی متفاوتی ماییاباد (رضاایی .)77 :1077 ،حیطاۀ توساعۀ
گردشگری یکی از جنبههایی اسات کاه مایتواناد در متاائل مرباوط باه تعادیل جنتایت
(نابرابری) نقش مهمی بازی کند .گردشگری ابزاری برای توانمندساازی زناان از جنباههاای
م تلف است و میتواند زنان را برای ت وانمندسازی اقتصادی ،آموزشی و سیاسی کمک کناد.
هم چنین شکلی از توانمندسازی کاه از ساوی گردشاگری ایجااد مایشاود بارای از حاشایه
درآوردن جامعۀ محلی است ،بهگونه ای که صدای آنان شنیده شود (سوتا.)411: 1011 ،1
گزارش سازمان جهانی گردشگری دربارۀ زنان در سال  1011بیان می کند که زنان اغلاب
در موقعیتهای پایین تر همراه مشااغلی باا دساتمزد کمتار در گردشاگری قارار مایگیرناد.
کلیشهها نشان می دهد که زنان در ب ش گردشگری کمتر در سطو حرفهای جذب میشوند
و  19 -10در صد کمتر از همکاران مرد خود درآمد کتب میکنند (سابینا و نیکاوال:1010 ،1
.)440
از آن جا که گردشگری با روند رشد سری خود فرصات هاای اشاتغال زیاادی را فاراهم
میکند ،زنان میتوانند بتیاری از این فرصت ها را اشغال کنند .نتایج تحقیقات حااکی از ایان
است که اشتغال زنان در گردشگری مزیتهایی برای ایشان دارد .این مزیتها عبارتند از:
 به وجود آوردن فرصت های کارآفرینی در خانه برای زنان به ویژه در صنای دساتی،
محصوالت غذایی و راهنمایی محلی؛

1. Sutawa
2. Sabina& Nicolae
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 ایجاد مشاغل پارهوقت برای زنان؛
 قادر ساختن زنان به کتب تواناییهای جدید (عفیف و الشریف.)97 :1014 ،1
در تغییر زندگی زنان فقیار ،افازایش درآماد و افازایش اعتمااد بانف

آنهاا ،بیشاتر بار

پروژههای گردشگری برای قدرت دادن به زنان تککیاد مایشاود .گردشاگری ،تنهاا یکای از
ابزارهای بتیاری است که میتواند برای دست یابی به اهاداف توساعه در نظار گرفتاه شاود.
قدرت گردشگری بهگونهای است که می تواند به بهبود معیشت با کاهش فقر ،حفظ و بهباود
پایداری محیط زیتت ،ارتقای برابری جنتیتی و توانمندسازی زنان کماک کناد (آتلجای ،1
.)1 :1007
زمینههای مختلف توانمندسازی زنان

 .1افزایش توانمندی و کنترل بر منااب ببیعای :زناان در کشاورهای درحاالتوساعه
معموالً متئول تکمین آب ،غذا وسوخت و نظارت بر ساالمت و رژیام غاذایی خاانواده
هتتند .به همین دلیل ،آنها در عمل تمایل دارند به اجرای هر آنچه که در ماورد حفاظ
محیط زیتت و مناب طبیعی یاد گرفتهاند .توسعۀ گردشگری میتواناد یاک ابازار بارای
معرفی شیوههای آگاهانه و صحیح زیتتمحیطی در رابطه با معیشت با تککید بر اهمیت
حفظ مناب و ابزارها و روش های پایدار در محیط باشد ،بهطوری کاه بتواناد هام منبا
فعالیت گردشگری و هم یک منب درآمد جدید باشد .عالوه بر این ،با یادگیری و بهباود
تکنیکهای کاشت محصول و دیگر انوا تولید ،زنان میتوانند تاکمینکنناده در زنجیارۀ
تولید برای بازار گردشگری باشند.
 .1توانمندسازی اقتصادی :زنان بیشتر از ماردان در فقار زنادگی مایکنناد (صاندوق
جمعیت ملل متحد .)1007 ،کارهای زیادی در خانوادهها و جوام  ،بدون حقوق است و
اغلب بر دوش زنان میافتد .این دسته از زنان هر روزه یا د ر حال مقابله باا تبعای

در

1. Afifi& Al-Sherif
2. Ateljevic
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عرصۀ اقتصادیاند یا در حال مبارزه برای استقالل اقتصادی هتتند .شکافهای عمیقای
بین مردان و زنان هم در عرصۀ اقتصادی و هم در بقیۀ زمینهها در جریاان اسات ،بارای
مثال ما میدانیم که فقر فقط در مورد کمبود پول نیتت؛ بلکه در مورد عدم انت اب نیاز
هتت .این امر ،بهویژه برای زنان صادق است .امروز ،بتیاری از زنان حاق انت ااب در
مورد بارداری و حضانت فرزند خود را ندارند .توانمندسازی با اجرای طر هاایی مانناد
ت صیص اعتبارات خرد میتواند به بهبود برابری جنتیتی تاا حاد زیاادی کماک کناد.
گردشگری میتواند ابزاری برای توانمندسازی اقتصاادی باشاد کاه بازارهاای جدیاد را
برای شرکتهای کوچک و متوسط باز میکند (آتلجی .)5 :1007 ،
 .0توانمندسازی آموزشی :حدود دو سوم از بزرگتااالن بایساواد در جهاان را زناان
تشکیل می دهند (سازمان ملل متحد .)1007 ،سطح آماوزش زناان باهشادت باا ساطو
مرگومیر نوزادان ،باروری ،همچنین سطح آموزشوپارورش و فرصاتهاای اقتصاادی
برای فرزندان خود در ارتباط است .گردشگری میتواند ب شی باشد کاه در آن زناان از
تمام سلتله مراتب در جامعه ،با همه نو پا
مهارتهای خا

زمیناههاای آموزشای ،مایتوانناد بارای

در صنعت گردشگری تعلیم ببینند ،استفاده شود .زناان مایتوانناد در

اشکال م تلف کارآفرینی شرکت کنند که طیف وسایعی از مهاارتهاا ،مانناد صاحبت
کردن به زبانهای م تلف ،مهارتهای مهماانناوازی ،راهنماایی گردشاگران ،مادیریت
پروژه ،و  ...را شامل میشود.
 .4توانمندسازی سیاسی :برابری زنان باا ماردان هناوز هام در بتایاری از مؤستاات
اجتماعی و حقوقی تضمین شده نیتت و ایان امار ،متاکثر از کیفیات و اجارای حقاوق
اساسی انتانی ،دسترسی و /یا کنترل بر زمین ،اشاتغال و درآماد و مشاارکت در فرآیناد
تصمیمگیری بهطور کلای مایباشاد .در طاول پیاادهساازی و یاا مادیریت پاروژههاای
گردشگری ،این مشکل را میتوان با مشارکت زنان در برنامهریزی و فرآیند سازمانی ،باا
هدفِ دادن یک موقعیت به زنان در فرآیندها حل نمود .گردشگری میتواند با کنترل بار
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آنچه که در جامعه و امرار معاش زنان اتفاق میافتاد ،قادرت بیشاتری باه زناان بدهاد
(آتلجی  .)10 :1007 ،این هاا فقاط چناد نموناه از راههاای بتایاری اسات کاه در آن
گردشگری میتواند به توانمندسازی زنان کمک کند.
مفاهیمی که در مبانی نظری آورده شده است در راستای ب ش عملای تحقیاق ،همچناین
هم سو با تحقیقات صورت گرفته در دورههای گذشته است .همانگونه که مالحظه مایشاود
تحقیقات صورتگرفته عمدتاً در راستای توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی ،همچنین نقاش
مؤ ثر و غیرقابل انکار آموزش در توانمندسازی زنان است که این مفااهیم باه طاور مفیاد در
ب ش مبانی نظری نیز آورده شده است.
پرسشهای پژوهش

سوال اصلی تحقیق عبارت است از :مهم ترین عوامل تکثیرگذار بر توانمندسازی زنان شهر
سی س ت در ب ش گردشگری کدامند؟ برای پاسخ به این ساوال دو فرضایۀ تحقیاق مطار
میشوند:
 عوامل پیش برنده در ب ش گردشگری بر توانمندسازی زناان شاهر سایسا ت
تکثیرگذاراست.


عوامل بازدارنده در ب ش گردشگری بر توانمندساازی زناان شاهر سایسا ت
تکثیرگذار است.

روش پژوهش

پژوهش حاضر ،از نو پژوهشهای توصیفی -تحلیلی و به لحاظ هدف ،کاربردی اسات.
جامعۀ آماری شامل  1000نفر از زنان باالی 19سال شهر سیس ت می باشد .نمونۀ آماری باا
استفاده از فرمول منطقی کوکران ،به تعداد  011نفراز زنان شهر مورد مطالعه میباشد که برای
انت اب نمونههای آماری از روش نمونهگیری تصادفی استفاده شد.
فرمول شماره 1

=N
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T=1.96, d=0.05, p=0.7, q=0.3, N=2000, n=322

که در اینجا حجم نمونه= ،nحجم جمعیت آماری (حجم جمعیت شاهر)= ،Nنتابتی از
جمعیت دارای صفت معین = ،Pن تبتی از جمعیت فاقد صفت معین ) ،q= (1-pمقدار اشتباه
مجاز یا درصد خطا = dو مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد = Tاست.
ابزار اصلی مورد استفاده در پژوهش حاضر ،پرسشنامۀ محققساخته است کاه روایای آن
را اساتید دانشگاهی تکیید کردند .پرسشنامه با توجه به مب انی نظری موجاود در پیشاینههاا و
عواملی که در مقاالت پیشینۀ تحقیق به کار رفته اند ،است راج شد .این پرسشنامه باا مطالعاۀ
مقاالت متعدد و با توجه به ادبیات نظری متعددی که با وضعیت موجود زنان شهر سیس ت
نزدیکترین تطابق را داشته ،تنظیم شد .به تعدادی از نظریاتی که با توجه به آناان ،ایان کاار
صورت گرفته اشاره میشود .مارکمانوبارون ،1عوامل اثرگذار و پیش برناده را مناساب باودن
ویژگی های فردی شامل خودیابی ،فرصت شناسی ،استقالل در کار ،داشتن سارمایۀ انتاانی و
مهارتهای اجتماعی میدانند ( .)175 :1000کیگوندو 1چهار عامل اثرگذار را باه ساه گاروه
ویژگی های ش صیتی کارآفرین ،ویژگی های شرکت و محیط آن تقتایم کارد (.)141 :1001
راشل 0در مطالعات خود بیان میکند که عوامل کالن اقتصادی  ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسای
تکثیرگذارند (راشل وهمکاران .)409 :1007 ،برا ی بررسی ابزار پژوهش ،یک مطالعاۀ راهنماا
خارج از مو ارد مورد مطالعه باا اساتفاده از  00پرساش ناماه ترتیاب داده شاد .میازان آلفاای
کرونبا استفاده شده با استفاده از نرم افزار اس.پی .اس.اس نشان داد ،ابزار پژوهش قابلیات
اعتماد الزم را دارد  .قابل ذکر است که پرسش نامه در سه ب ش کلی طراحی شد .ب اش اول
مربوط به ویژگیهای ش صی پاس گویان و ب ش دوم شامل متغیرهاای مرباوط باه عوامال
پیشبرندۀ توانمندسازی زنان و ب ش سوم آن مربوط به موان بازدارندۀ توانمندساازی زناان

1. Markmano Baro
2. Kigondo
3. Rashel
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است که در طیف پنج قتمتی لیکرت طراحی شد .برای تجزیه و تحلیل اطالعات از تکنیاک
تحلیل عاملی اکتشافی و اس.پی .اس.اس استفاده شد.
جدول .5میزان پایایی ابزار پژوهش
تعداد متغیر

آلفای کرونباخ

ضریب کی .اِم .اُ

عوامل پیشبرنده

11

0/711

0/701

عوامل بازدارنده

10

0/197

0/774

منب یافتههای پژوهش

الگوی بررسی در این پژوهش نیز به شر زیر است:

شکل  .5مدل تجربی عوامل پیشبرنده و بازدارندۀ گردشگری در توانمندسازی زنان شهر سیسخت
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جدول  .5میزان پایایی ابزار پژوهش
تعداد متغیر

آلفای کرونباخ

ضریب کی .اِم .اُ

عوامل پیشبرنده

11

0/711

0/701

عوامل بازدارنده

10

0/197

0/774

منب  :یافتههای پژوهش
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یافتهها
یافتههای توصیفی

ویژگیهای شخصی پاسخگویان :در ارتباط با سن پاس گویان نتایج نشان داد 11/4 ،درصد
پاساا گویان زیاار  10سااال 49/4 ،درصااد پاساا گویان بااین  10-00سااال 00/9 ،درصااد
پاس گویان بین  00-40سال 11/1 ،درصد بین 40-90سال سن داشتند .همچناین باه لحااظ
وضعیت تکهل 17/1 ،پاس گویان مجرد و  10/7درصد پاس گویان متکهال بودناد .از لحااظ
تحصیالت نیز  7/1درصد میزان تحصیالتشان زیر دیپلم 09/1 ،درصد تحصیالتشاان دیاپلم و
کاردانی بود 91/1 .درصد دارای تحصیالت کارشناسی و  4/7درصد تحصیالتشان کارشناسی
ارشد بوده است .به لحاظ شغلی نیز  19/1درصد آنها دارای شغل فصلی و  14/7درصد آنان
دارای شغل دای می بودند .بررسی این عوامل نشان میدهد که بیشترین تعداد به لحااظ گاروه
سنی در ردۀ  10-00ساال و باه لحااظ وضاعیت تکهال ،متکهال بودناد .هامچناین بررسای
تحصیالتشان نشان میدهد میزان تحصیالت کارشناسی در ردیف اول و به لحاظ اشتغال نیاز
عمدۀ آنان ،اشتغال فصلی داشتند.
یافتههای استنبابی
شناسایی عوامل پیشبرندۀ مؤثر گردشگری در توانمندسازی زنان در شهر سیسخت

برای بررسی همبتتگی درونی و دستهبندی عوامل پیش برنادۀ توانمندساازی زناان در شاهر
سی س ت در قالب چند عامل محدود و تعیین مقدار واریان

تبیین شده توسط هار کادام از

عاملها ،از تکنیک تحلیل عاملی استفاده شد .هدف این کار ،دستیابی به ابعاادی اسات کاه
به صورت پنهانی در مجموعۀ گویهها وجود دارند و به آسانی قابل مشاهده نیتتند.
آزمون  KMOو بارتلت :مقدار  KMOبرای عوامل پیش برندۀ توانمندسازی زناان 0/701
به دست آمد که نشان دهندۀ وضعیت مناسب داده ها برای تحلیل عاملی است .همچنین مقدار
بارتلت  1577/0171به دست آمد که در سطح اطمینان  0/55معنادار بود.

بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان با تأکید بر بخش گردشگری ...
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جدول  .2نتایج آزمون کی.اِم.اُ و بارتلت برای عوامل پیشبرندۀ توانمندسازی زنان
0/701

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy

1577/0171

Bartlett's Test of Sphericity-Approx.Chi-Squar
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Df

0/000

Sig
منب  :یافتههای پژوهش

تعیین تعداد عوامل :بر ای تعیین تعداد عوامل در مطالعۀ حاضار ،عاواملی ماورد پاذیرش
قرار گرفتند که مقدار ویژۀ آنها بزرگتر از  1باشد .بر این اساس تعداد  4عامل است راج شاد
که مقدار ویژۀ آنها بزرگتر از عدد  1بود .در جدول  0تعداد عوامل اسات راج شاده ،مقادار
ویژۀ هر یک از آنها ،درصد واریان

هر یک از عوامل و فراوانی تجمعای درصاد واریاان

عوامل آورده شده است.
مقدار ویژه :هر عامل شامل یک یاا چناد متغیار اسات .مجاذورات بارهاای یاک عامال
نشاندهندۀ درصدی از واریان

ماتری

همبتتگی است که بهوسیلۀ آن عامل تبیین میشود،

این مقدار را مقدار ویژه نامند .برای محاسبۀ آن کافی است ضریب همبتاتگی متغیرهاا را باا
یک عامل به توان برسانیم و با هم جم کنیم تا مقدار ویژۀ آن عامل باه دسات آیاد .هرچاه
مقدار ویژۀ یک عامل بیشتر باشد ،آن عامل واریان

بیشتری را تبیین میکند .بر ایان اسااس

تعداد عاملها با توجه به مقدار ویژۀ هر عامل مش ص میشود و عاملهایی که مقادار ویاژه
آنها بیشتر از یک باشد ،به عنوان عاملهای معنادار در نظر گرفته مایشاود .اساتفاده از ایان
معیار زمانی که تعداد متغیرها بین  10تا  90باشد ،قابل اعتماد به نظر میرسد ،اما اگار تعاداد
متغیرها کمتر از  10باشد ،استفاده از این معیار باید با محافظهکاری انجام شود .همچنین اگار
تعداد متغیرها بیش از  90باشد ،استفاده از این معیار موجب اسات راج تعاداد زیاادی عامال
میشود (هیار .)17 :1550،1نتاایج جادول  0نشاان مای دهاد کاه عامال اول بیشاترین ساهم
( ) 17/041را در تبیین واریان

کل متغیرهای مربوط به عوامل پیشبرندۀ توانمندسازی زناان

1. Hair
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شهر سی س ت دارد .هم چنین نتایج نشان میدهد که عامال هاای دوم تاا چهاارم باه ترتیاب
 10/011 ،11/79 ،19/77درصد از کل واریان

متغیر وابتته را تبیین کاردهاناد .در مجماو

نتایج نشان میدهد که  4عامل شناسایی شده حدود  0/97درصد واریان

عوامل پایشبرنادۀ

گردشگری مؤثر بر توانمندسازی زنان شهر سیس ت را تبیین کردهاند.
جدول  .9عاملهای استخراج شده دربارۀ عوامل پیشبرندۀ گردشگری مؤثر بر توانمندسازی زنان شهر
سیسخت
عامل

مقدار ویژه

درصد واریانس مقدار ویژه

درصد تجمعی واریانس

عامل اول

7/41

17/041

17/041

عامل دوم

9/10

19/77

04/011

عامل سوم

4/15

11/79

49/711

عامل چهارم

0/11

10/011

99/577

منب  :یافتههای پژوهش

چرخش عاملها :در پژوهش حاضر برای چرخش عامل ها از روش وریماایک

اساتفاده

شد .در این مرحله متغیرهایی که بار عاملی بزرگتر از  0/90دارند ،معنادار شادهاناد (جادول
.)4
نامگذاری عاملها

عامل اول :نتایج جدول  4نشان میدهد  7متغیر فعالیت خاارج از منازل زناان ،تغییار شاغل
زنان ،ایجاد فرصت های شغلی به علت حضورگردشاگر ،حمایات ماال ی غیرمتاتقیم میارا
فرهنگاای در ایجاااد اشااتغال بااین زنااان ،توانمندسااازی زنااان بااا افاازایش درآمااد متااتقیم و
توانمند سازی زنان با احدا

یا توسعۀ بازارهای محلی در عامل اول بارگذاری شدهاند .که در

مجمو  17/041درصد از عوامل پیشبرندۀ گردشگری مؤ ثر بر توانمندسازی زناان را تبیاین
کردهاند .متغیرهای فوق هرکدام به نحوی بر شرایط و عوامل اقتصادی داللت دارد .لذا عامال
اول ،اقتصادی نامگذاری شد.

بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان با تأکید بر بخش گردشگری ...
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عامل دوم :متغیرهای ارائۀ خدمات اقامتی به گردشگران ،فروش تولیدات زراعی و بااغی
به گردشگران ،فروش تولیدات محلی و صنای دستی با تبیین  19/77درصد گارایش خاصای
به عوامل مشارکتی در توانمندسازی زنان داشته اند ،لذا عامل دوم به عناوان عامال مشاارکتی
نامگذاری شد.
عامل سوم :متغیرهای دسترسی به فناوریهاای جدیاد و باه روز ،افازایش مهاارت زناان
محلی در استفاده از فناوریهای موجود در شهر سی س ت ،حفظ فرهناگ محلای و هویات،
اطال رسانی و تبلیغات در زمینۀ فعالیت زنان ،افزایش سطح آگاهی و د انش ،افزایش تمایل به
ماندن در محل فعلی ،میزان رضایت از محل زنادگی ،تغییار شایوۀ زنادگی باا تبیاین 11/79
درصد از عوامل پیش برندۀ گردشگری مؤثر بر توانمندسازی زناان در شاهر سایسا ت ،بار
عوامل اجتماعی -فرهنگی داللت دارد .لذا عامل سوم اجتماعی  -فرهنگی نامگذاری شد.
عاماال چهااارم :متغیرهااای امکانااات و زیربناهااای گتااترش فعالیاات زنااان ،امکانااات و
زیربناهای گتترش گردشگری ،توانمندسازی زنان با احدا

کارخانهها ،کارگاههاای صانای

دستی و صنای تبدیلی با تبیین  10/011درصاد از عوامال پایشبرنادۀ گردشاگری ماؤثر بار
توانمندسازی زنان در شهر سی س ت بر عوا مل زیرساختی داللات دارد .لاذا عامال چهاارم،
زیرساخت در نظرگرفته شد.
جدول  .1نام گذاری عاملها ،ضرایب عاملی دوران یافتۀ عوامل پیشبرندۀ گردشگری مؤثر بر توانمندسازی
زنان شهر سیسخت
عامل

اقتصادی

مؤلفه

بار عاملی

فعالیت خارج از منزل زنان

0/711

تغییر شغل زنان

0/177

ایجاد فرصت های شغلی به علت حضور گردشگر

0/717

حمایت مالی غیرمتتقیم میرا

فرهنگی در ایجاد اشتغال بین زنان

توانمندسازی زنان با افزایش درآمد متتقیم

0/194
0/719
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ادامه جدول 1
عامل

اقتصادی

مؤلفه

حمایت مالی غیرمتتقیم میرا

فرهنگی در ایجاد اشتغال بین زنان

توانمندسازی زنان با افزایش درآمد متتقیم
توانمندسازی زنان با احدا

اقتصادی

مشارکتی

بار عاملی

یا توسعۀ بازارهای محلی

0/194
0/719
0/141

ارائۀ خدمات اقامتی به گردشگران

0/790

فروش تولیدات زراعی و باغی به گردشگران

0/711

فروش تولیدات محلی و صنای دستی

0/171

مؤلفه

بارعاملی

دسترسی به فناوری های جدید و بهروز

0/151

افزایش مهارت زنان محلی در استفاده از فناوریهای موجود در شهر
سیس ت

0/150

اطال رسانی و تبلیغات در زمینۀ فعالیت زنان

0/771

حفظ فرهنگ محلی و هویت

0/711

افزایش سطح آگاهی و دانش

0/779

افزایش تمایل به ماندن در محل فعلی

0/171

میزان رضایت از محل زندگی

0/151

تغییر شیوۀ زندگی

0/791

امکانات و زیربناهای گتترش فعالیت زنان

0/750

امکانات و زیربناهای گتترش گردشگری

0/157

اجتماعی-
فرهنگی

زیرساخت

کارخانهها

0/797

توانمندسازی زنان با احدا

کارگاه های صنای دستی و صنای تبدیلی

0/711

منب  :یافتههای پژوهش

شناسایی موان بازدارندۀ توانمندسازی زنان شهر سیسخت

برای بررسی همبتاتگی درونای و دساتهبنادی موانا بازدارنادۀ توانمندساازی زناان شاهر
سیس ت در قالب چند عامل محدود و تعیین مقدار واریان

تبیین شده توسط هار کادام از

عاملها ،از تکنیک تحلیل عاملی اساتفاده شاد .در نتاایج بررسای ،مقادار  )0/774( KMOو
بارتلت ( )1017/750به دست آمد که در سطح  0/55معنادار بود و نشان میدهد باه ترتیاب
برای موان بازدارنده توانمندسازی زنان شهر سیسا ت دادههاا بارای انجاام تحلیال عااملی
قابلیت الزم را دارند.

بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان با تأکید بر بخش گردشگری ...
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جدول  .1نتایج آزمون کی.اِم .اُ و بارتلت برای عوامل بازدارندۀ توانمندسازی زنان
0/774

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy

1514/750

Bartlett's Test of Sphericity-Approx.Chi-Squar
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Df

0/000

Sig
منب  :یافتههای پژوهش

نتایج پژوهش در ارتباط با موان بازدارنادۀ توساعۀ توانمندساازی زناان محادودۀ ماورد
مطالعه  7عامل را شناسایی کردند که مقدار ویژۀ آنها بزرگتر از عادد یاک باود .عامالهاای
شااشگانااه بااه ترتیااب 1/114 ،5/100 ،5/041 ،11/151 ،14/111 ،و  1/011درصااد از کاال
واریان

متغیر وابتته را تبیین کردهاند .در مجمو نتایج نشان میدهد  7عامل شناسایی شده،

درصد واریاان

متغیرهاای مرباوط باه موانا بازدارنادۀ توساعۀ توانمندساازی زناان شاهر

سیس ت را تبیین کردهاند .همچنین ،نتایج نشان میدهد شش عامل شناساایی شاده ،حادود
 0/95کل واریان

متغیر وابتته را در محدودۀ مورد مطالعه تبیین کردهاند.

جدول  .1عاملهای استخراج شده در بازۀ عوامل بازدارندۀ توانمندسازی زنان شهرسیسخت
عامل

مقدار ویژه

درصد واریانس مقدار ویژه

درصد تجمعی واریانس

عامل اول

7/04

14/111

14/111

عامل دوم

9/75

11/151

19/417

عامل سوم

9/97

5/ 041

04/17

عامل چهارم

9/11

5/10

40/774

عامل پنجم

4/51

1/114

91/911

عامل ششم

4/40

1/011

97/777

منب  :یافتههای پژوهش

برای چرخش عاملها در مطالعۀ حاضر ،از روش وریمایک

استفاده شد .به این صورت

که متغیرهایی که بار عاملی آنها بزرگتر از 0/90بود ،معنادار در نظرگرفته شد (جدول .)1
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نامگذاری عاملها

عامل اول :همانطور که نتایج جدول  1نشان میدهد ،شش متغیر نداشتن سرمایه و پ انداز
کافی برای اقدام به کتب شغل متتقل و دای می برای زنان ،بااالبودن نار بهارههاای باانکی
برای ایجاد شغل ،هزینه زیاد خرید تجهیازات اولیاه ،ساود آوری پاایین محصاوالت تولیادی
به دلیل عدم تعادل بین هزینۀ تولید به نتبت هزینۀ فروش ،توانایی رقابت اندك باا ماردان در
عرصۀ بازار و ضعف بازارهای محلی بارای اشاتغال زناان باا تبیاین  14/111درصاد از کال
واریان

موان توانمندسازی زنان شهر سیس ت ،در عامل اول بار گذاری شدهاند .با توجاه

به متغیرهای فوق ،عامل اول ،اقتصادی نام گذاری شد.
عامل دوم  :متغیرهای واق در عامل دوم (ضعف زیرسااختهاای مکمال فعالیاتهاا در
منطقه ،کافی نبودن بازار ها برای عرضۀ محصوالت ،ضعف زیرساخت های موجود :اینترنت و
 )...با تبیین  11/151درصد واریان

متغیر وابتته ،باه عوامال زیرسااختی در توانمندساازی

زنان گرایش داشته است .لذا عامل دوم ،زیرساخت ها نام گذاری شده است.
عامل سوم :نتایج جدول  1نشان میدهد که سه متغیر عدم موافقات خاانواده باا فعالیات
زنان در بیشتر مشاغل ،به ویژه مشاغل خارج از منزل ،فرهنگ مرد ساالرانه در جامعه ،اعتقااد
نه چندان مثبت جامعه به زنان در فعالیتهای اجتماعی و شاغلی در عامال ساوم بارگاذاری
شده اند .متغیرهای فوق باا تبیاین  5/041درصاد واریاان

موانا توانمندساازی زناان شاهر

سی س ت ،دال بر موان اجتماعی – فرهنگی در توانمندسازی بوده اسات .لاذا عامال ساوم،
اجتماعی – فرهنگی نامگذاری میشود.
عامل چهارم :چهار متغیر میزان ریتک برای فعالیت های زنان ،توانایی زنان در رویارویی
با مشکالت پیشبینی نشده ،ترس از ورشکتت شدن ،پای ین بودن سطح خالقیت و ناوآوری
زنان به نتبت مردان در جامعۀ محلی با تبیین  5/100درصاد واریاان

موانا توانمندساازی

زنان شهر سی س ت ،در عامل چهارم واق شده اند .دقت در متغیرهاای فاوق ،تاداعیکننادۀ
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موان مربوط به ابعاد روان شناختی در توانمندساازی زناان باوده اسات .لاذا عامال چهاارم،
روانشناختی نامگذاری شد.
عامل پنجم :نتایج جدول  1نشان می دهد متغیرهای سیاستهای مقطعی حمایت از زناان،
توجه اندك متئوالن ب ش دولتی و خصوصی به توانمندسازی زنان ،اجرا نشدن وعادههاای
متئوالن در ارتباط با فراهم کردن زمینههاای توانمنادساازی زناان باا تبیاین  1/114درصاد
واریان

عوامل بازدارندۀ توانمندسازی زناان شاهر سای سا ت در عامال پانجم بارگاذاری

شده اند .بنابراین عامل پنجم ،سیاستگذاری نامیده شد.
عامل ششم :چهار متغیر دسترسی اندك به فناوری های جدید ،برگزاری مقطعی و ناامنظم
کالس های مرتبط با فعالیتهای م تلف زنان برای توانمندس ازی آنان ،مهارت پایین در زمینۀ
استفاده از ابزارآالت و فناوری موجود ،ضعف فعالیتهای آموزشی در باال بردن سطح آگاهی
زنان با تبیین  1/011درصد از واریان

موان توانمندسازی زنان شاهر سایسا ت در عامال

ششم بارگذاری شدهاند .لذا عامل ششم فنی -آموزشی نامگذاری شد.
جدول  .1نامگذاری عاملها ،ضرایب عاملی دوران یافته موان بازدارندۀ توانمندسازی زنان شهر سیسخت
عامل

مؤلفه

نداشتن سرمایه و پ انداز کافی برای اقدام به کتب شغل متتقل و دائمی برای
زنان

اقتصادی

0/771

باالبودن نر بهره های بانکی برای ایجاد شغل

0/701

هزینه زیاد خرید تجهیزات اولیه

0/159

سودآوری پایین محصوالت تولیدی به دلیل عدم تعادل بین هزینۀ تولید به
نتبت هزینۀ فروش

زیرساخت

بار عاملی

0/749

توانایی رقابت اندك با مردان در عرصۀ بازار

0/151

ضعف بازارهای محلی برای اشتغال زنان

0/705

ضعف زیرساختهای مکمل فعالیتها در منطقه

0/794

کافی نبودن بازارها برای عرضۀ محصوالت

0/141

ضعف زیرساخت های موجود :اینترنت و...

0/714

عدم موافقت خانواده با فعالیت زنان در بیشتر مشاغل ،به ویژه مشاغل خارج از
منزل

0/711
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ادامه جدول 1
عامل

اجتماعی-
فرهنگی

روان شناختی

مؤلفه

بار عاملی

فرهنگ مردساالرانه در جامعه

0/717

اعتقاد نه چندان مثبت جامعه به زنان در فعالیت های اجتماعی و شغلی

0/174

متغیر میزان ریتک برای فعالیتهای زنان

0/714

توانایی زنان در رویارویی با مشکالت پیشبینی نشده

0/715

پایین بودن سطح خالقیت و نوآوری زن ان به نتبت مردان در جامعۀ محلی

0/751

سیاست های مقطعی حمایت از زنان

0/717

توجه اندك متئوالن ب ش دولتی و خصوصی توانمندسازی زنان

0/175

سیاستگذاری

اجرا نشدن وعده های متئوالن در ارتباط با فراهم کردن زمینههای
توانمندسازی زنان

فنی-آموزشی

0/771

متغیر دسترسی اندك به فناوریهای جدید

0/719

مهارت پایین در زمینۀ استفاده از ابزارآالت و فناوری موجود

0/711

ضعف فعالیت های آموزشی در باال بردن سطح آگاهی زنان

0/155

برگزاری مقطعی و نامنظم کالس های مرتبط با فعالیتهای م تلف زنان
برای توانمندسازی آنان

0/747

منب  :یافتههای پژوهش

نتیجهگیری

چاالشهاای ناشای از بیکااری در منااطق شاهری و روساتایی از جملاه فقار ،مهااجرت،
حاشیهنشینی ،کمبود درآمد ،بزهکاری و  ...سبب شده است تا برنامهریزان شهری و روساتایی
بهطور جدی به دنبال رهیافتی کارآمد برای کاهش بیکاری و در نتیجه فراهم آمدن زمینههاای
اشتغال افراد جامعه باشند .این پژوهش باا هادف شناساایی و تحلیال عوامال پایشبرناده و
بازدارندۀ ب ش گردشگری برای توانمندسازی زنان در شهر سایسا ت باه روش پیمایشای
انجام شد .طی این تحقیق ،باا  011نفار از زناان شاهر سایسا ت مصااحبه شاد و مفهاوم
توانمندسازی زنان در قالب عوامل پیشبرنده و بازدارنده از جنبۀ گردشگری مورد بررسای و
تحلیل قرار گرفت.
نتایج حاکی از آن است که از نظر زنان شهر سیس ت مهمترین عواملی که مایتواناد در
توانمندسازی زنان مؤثر واق شود ،بهترتیب اهمیت عبارتناد از :عامال اقتصاادی ،مشاارکتی،
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اجتماعی – فرهنگی و زیرساخت که در مجمو حادود  0/97واریاان

عوامال پایشبرنادۀ

توانمندسازی زنان شهر سیس ت را تبیین کردهاند .البته در ب ش عوامل پایشبرناده ،نقاش
عامل اقتصادی واضح و روشن است و نشان دهنادۀ آن اسات کاه باا توساعۀ گردشاگری و
درگیر ش دن بیشتر زنان در این ب ش زمینۀ ایجااد اشاتغال و کتاب درآماد افازایش یافات،
بهطوری که زنان قبالً با کار در باغات و زمینهای کشاورزی بهشکل غیر متتقیم و باهعناوان
یک همکاری خانوادگی فعالیت داشتند و اکنون با ورود گردشگران و ایجااد زمیناۀ فعالیات
زنان ،در اغلب موارد به شکل فروش متتقیم تغییر شکل داده است.
نتایج عو امل بازدارندۀ توانمندسازی زنان در محدودۀ مورد مطالعه نشان مای دهاد ،شاش
عامل اقتصادی ،زیرساخت ،اجتمااعی – فرهنگای ،روانشاناختی ،سیاساتگاذاری و فنای-
آموزشی با تبیین حدود  0/95واریان

موان بازدارندۀ توانمندسازی زنان شاهر سایسا ت،

مهم ترین عوامل از نظر زنان شهر سیس ت هتتند.
در مجمو نتایج نشان می دهد که برای توانمندسازی زنان شهر سیس ت ،ساهم عوامال
بازدارنده با اختالف بتیار کمی بیش از عوامل پیش برنده باوده اسات و در صاورت تادوین
برنامه های مناسب و تقویت عوامل پیشبرنده و هم چنین رف موان بازدارنده که در اولویات
میباشد ،میتوان به توانمند سازی بیشتر زنان در منطقۀ مورد مطالعه امیدوار شد .در این بااره
نیز پیشنهادها و راهکارهایی ارائه میشود:
 .1با توجه به نتایج کلی بهدست آمده مش ص شد عامل اقتصاادی ،مهامتارین عامال
شناسایی شده در دو ب اش عوامال پایش برناده و بازدارنادۀ توانمندساازی زناان در
محدودۀ مورد مطالعه است .زیرساختها نیز تکثیر متتقیم بار وضاعیت اقتصاادی هار
منطقه دارند و دومین عامل بازدارنده در شهر سیس ت از نظار زناان معرفای شادند؛
هم چنین با توجه به اطالعات موجود در طار جاام گردشاگری کاه در ساال 1077
برای سی س ت و حومه اجرا شد ،بیش از  49درصد گردشگران ،عالقمناد باه اقامات
شبانه در این شهر هتتند ،اما به علت کیفیت و کمیت زیرسااختهاا و مراکاز اقاامتی
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استاندارد صرفنظر می کنند و موجب برگشات سارمایۀ ماالی مایشاود ،درحاالیکاه
می توان فقط با همین یک مورد درآمد و سرمایۀ قابل توجهی را برای شهر سیسا ت
و سکنۀ آ ن از جمله زنان به ارمغان آورد.
 .1ارائۀ تتهیالت بانکی با شرایط ویژه به زنان،
 .0کاهش کارمزد و سود بانکی این تتهیالت برای زنان،
 .4احدا

و توسعۀ بازارهای محلی و فراهم کردن زمینۀ فروش مناسب محصوالت و

کاالها به گردشگران و افراد محلی،
 .9برگزاری کالسهای آموزشی برای تو جیه وضعیت اقتصاادی و روشهاای کتاب
درآمد مناسب برای زنان و عوامل دیگر میتوانند در تقویت عامل اقتصادی مؤثر واقا
شوند.
همچنین ،با توجه به شرایط محیطی مناسب محدودۀ مورد مطالعه با فراهم کاردن شارایط
الزم برای توانمندسازی زنان شهر سیس ت و رف موان بازدارنده ،از جمله:
 .1برگزاری کالس های آموزشی و مهارتآموزی برای زنان،
 .1برگزاری کالسهای توجیهی بر ای آشنایی همتران و سرپرستان خانوار نتابت
به مزایای حاصل از حضور زنان در عرصه های اقتصادی و اجتماعی،
 .0دعوت از زنان موفق برای افزایش انگیزه و عالقاه و هامچناین ،بهاره گیاری از
تجارب آنها و ، ...میتاوان زمیناهسااز فعالیات زناان در عرصاۀ توانمندساازی در
ب شهای زراعت ،باغداری ،دامداری ،صنای دستی و ...واستفاده از آنها در حاوزۀ
گردشگری بود.
مناب
افجه ،علیاکبر« .)1071( .توسعۀ جهانگردی از دیادگاه فرهنگای ،اجتمااعی و سیاسای» .مجموعاه
مقاالت سمینار بررسی سیاستها و برنامههای توسعۀ جهانگردی در جمهوری اسالمی ایران .تهران.
دانشکده حتابداری و مدیریت دانشگاه عالمه طباطبایی.
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حیدری ساربان ،وکیل؛ یاری ،ارسطو« .)1050( .بررسی نقش گردشگری روستایی در توانمند سازی
اجتماعی زنان روستایی؛ مطالعۀ موردی :روستای ده زیارت ،شهرستان بوانات ،استان فارس» .اولاین
همایش ملی توریتم و گردشگری سبز ،همدان.
خداوردیلو ،سهیال؛ بریماانی ،فرامرز« .)1077( .نقش اعتبارات خرد در توانمندسازی زناان فقیاار و
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خانوار .شهرداری (امور بانوان) .تهران.
خواجه شاهکویی ،علیرضاا؛ خاوشفار ،غالمرضاا؛ کریمای ،لایال« .)1051( .نقاش گردشاگری در
توانمندسازی زنان روستایی؛ مطالعه موردی :روستای زیارت شهرستان گرگان» .دورۀ یکام .شامارۀ
سوم .صص .119 -107
شادیطلب ،ژاله؛ وهابی ،معصومه؛ ورمزیاار ،حتن« .)1074( .فقر درآمدی ،فقط یک جنباه از فقار
زناان سرپرسات خاانوار» .فصلنامه علمی  -پژوهشی رفاه اجتماعی .سال چهارم .شماره  .11صص
.141-111
طالب ،مهدی؛ نجفی اصل ،زهره« .)1077( .پیامد اعتبارات خرد روستایی بر توانمندسازی اقتصاادی
زنان سرپرست خانوار؛ نگاهی به نتایج طر حضرت زینب کبری (س) در روستاهای بویین زهارا».
فصلنامه روستا و توسعه .سال دهم .شمارۀ سوم .صص .17-1
عطائی ،پوریا؛ زمانی میاندشتی ،ناصر« .)1051( .نقش تعاونیهای زناان روساتایی در توانمندساازی
اعضا» .مجله تحقیقات اقتصاد و توسعۀ کشاورزی ایران .شمارۀ سوم .صص .444-400
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