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مقاله پژوهشی

تأثیر مشارکت پایدار در گردشگری ماجراجویانه بر توانمندسازی زنان
مرجان صفاری ،1کلثوم حیدری ،2مهدی لطیفیفرد
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 .1استاديار مديريت ورزشي ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران (نويسنده مسئول)
 .2کارشناسيارشد مديريت اوقاتفراغت و ورزشهای تفريحي ،دانشگاه شهید چمران اهواز
 .3دانشجوی دکترای مديريت ورزشي ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران
تاریخ دریافت1396/07/27 :

تاریخ پذیرش1397/02/15 :

چکیده
هدف این پژوهش تعیین تأثیر مشارکت پایدار در گردشگری ماجراجویانه بر توانمندسازی زنان بود.
روششناسی پژوهش حاضر ازنظر هدف ،کاربردی و ازحیث روش ،توصیفی-همبستگی بود و همچنین،
بر مدلسازی معادالت ساختاری مبتنی بود و با استفاده از نرمافزار اسمارت پی.ال.اس .سه انجام شد.
جامعة آماری این مطالعه تمام زنان ایرانی بودند که در فعالیتهای گردشگری ماجراجویانه مشارکت
داشتند که  223نفر بهعنوان نمونه بهصورت دردسترس انتخاب شدند .ابزار جمعآوری دادهها
پرسشنامة مشارکت پایدار در گردشگری ماجراجویانه از اریک بکمن ( )2013و پرسشنامة
پژوهشگرساختهای برای سنجش توانمندسازی زنان بود .روایی این پرسشنامهها با کمک نظرهای
اصالحی اساتید جامعهشناسی و مدیریت ورزشی بررسی شد و پایایی پرسشنامهها با تعیین ضریب
آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد .نتایج نشان داد که در ایران امکان توانمندسازی زنان در
ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،فیزیکی و سیاسی ازطریق مشارکت آنها در فعالیتهای ماجراجویانه وجود
دارد .همچنین ،توانمندسازی ازطریق مشارکت در گردشگری ماجراجویانه با توجه به ویژگیهای این
نوع فعالیتهای جسمانی در فضاهای آزاد ،به زنان ایرانی این فرصت را میدهد که ظرفیتهای خود را
در کنترل و اثرگذاری بر تصمیمهایی ارتقا دهند که بر فضای زندگی شخصی آنان تأثیر میگذارند و به
سود آنها هستند .به سازمانهای متولی امور زنان پیشنهاد میشود بهعنوان راهبردی جدید برای
توانمندسازی زنان ،به فراهمکردن فرصتهای مشارکت آنها در فعالیتهای جسمانی و بهطور خاص،
ورزشهای ماجراجویانه اقدام کنند.
واژگان کلیدی :مشارکت پایدار ،گردشگری ماجراجویانه ،توانمندسازی زنان ،خودبیانگری،
توانمندسازی اجتماعی.
1. Email: saffari.marjan@modares.ac.ir
2. Email: heidari.k70@gmail.com
3. Email: mahdi_latifi2001@yahoo.com
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مقدمه
پژوهشهای انجامشده درزمینة تراکم با شاخص جنسیت در سازمانهای ورزشي نشان ميدهند که
اين سازمانها به داليل متعددی از برابری جنسیتي فاصله دارند (شاو و فريزبي.)484 ،2006 ،1
هیئت اجرايي کمیتة بینالمللي المپیک 2بهتازگي برای المپیک  2020توکیو طرحهايي درراستای
ايجاد برابری جنسیتي مطرح کرده است .باخ ،3رئیس اين سازمان ،افزايش تعداد زنان مشارکتکننده
در المپیک  2020را بهعنوان المپیکي زنانهتر نامگذاری نموده است (باخ .)2017 ،اين مطلب تأيید
ميکند که توجه به برابری جنسیتي حتي در سازمانهای بزرگ ورزشي مانند کمیتة بینالمللي و
رويدادی مانند المپیک مشاهده ميشود .اين موضوع صرفاً به سازمانهای ورزشي برنميگردد ،اما
يکي از حوزههايي که بهطور سنتي مردانه تعريف ميشود ،صنعت ورزش است (هومس و سوتن،4
 .)148 ،1999از دهة  1960تالشهای عمدهای در بسیاری از کشورهای جهان و واحدهای سازمان
ملل درجهت کاهش اين نابرابریها انجام شدهاند که بسیاری از آنها با موفقیتهايي همراه بودهاند.
يکي از مهمترين ايدههای بینالمللي که برای کاهش و ازبینبردن اين شکافها و نابرابریها مطرح
شد ،با عنوان «توانمندسازی زنان» 5شهرت يافت (اقتصادی .)3 ،2009،بالياسوين و والنیتن6
( )2017توانمندسازی زنان را بهعنوان فرايندی تعريف ميکنند که زنان خوببودن خود را ازطريق
مواجهه با هنجارهای موجود و فرهنگ جامعه در جايي که زندگي ميکنند ،بهبود ميبخشند؛
بهبیانيديگر ،توانمندسازی زنان زماني اتفاق ميافتد که آنها کیفیت زندگي خود را با مقاومت
دربرابر سنتها و هنجارهای مبتنيبر جنسیت که تقويتکنندة نابرابری جنسیتي هستند ،بهبود
ميدهند (بالياسوين و والنیتن .)2 ،2017 ،مشارکت زنان در ورزش برای توانمندسازی اجتماعي-
اقتصادی در هر کشوری اهمیت دارد .از سال  2012در سراسر جهان به مشارکت ورزشي زنان برای
افزايش توانمندسازی آنان توجه شده است (طرح توانمندسازی زنان17 ،2012 ،؛ دوران،2016 ،7
57؛ بالياسوين و والنتین .)2 ،2017 ،ازطرفديگر ،سازمان جهاني گردشگری 8توانمندسازی را
بهعنوان جنبهای مهم از برابری جنسیتي تعريف کرده است که زنان و مردان ميتوانند کنترل
زندگي خود ،مهارتهای کسبشده و بهرسمیتشناختن دانش و مهارتشان ،لذتبردن از فرصتهای
1. Shaw & Frisby
)2. International Olympic Committee (IOC
3. Bach
4. Hums & Sutton
5. Women Empowerment
6. Bali Swain & Wallentin
7. Doran
8. World Tourism Organization
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مساوی ،افزايش اعتمادبهنفس و توسعة خوداتکايي را دردست گیرند (سازمان جهاني گردشگری،
 .)2010براساس نتايج مطالعات اخیر ،توانمندسازی ميتواند ازطريق تجربة گردشگری ماجراجويانه
بهدست آيد (دوران.)57 ،2016 ،
امروزه ،گردشگری ماجراجويي سريعترين بخش گردشگری درحالرشد در جهان است (بنتلي ،پیج،
لیرد ،ويکز و پیج102 ،2003 ،1؛ اسکات .)264 ،2007 ،2گردشگری ماجراجويي شامل فعالیتهايي
مانند قايقراني در آبهای خروشان ،صخرهنوردی ،کوهنوردی ،بالنسواری ،غواصي و دوچرخهسواری
کوهستان است .اين فعالیتها اغلب در فضای آزاد انجام ميشوند که برای شرکتکنندگان درصدی
از خطر و هیجان را بههمراه دارند (باکلي .)1428 ،2007 ،3در دو دهة گذشته ،ورزشهای
ماجراجويانه و پرشدت به محبوبیت زياد و توسعة چشمگیر دست يافتهاند و درحالحاضر ورزشکاران
نخبة ماجراجو و ورزشکاران ماجراجوی تفريحي اين ورزشها را انجام ميدهند (مدان و کارمانت،4
.)1 ،2013
از سالهای  2009تا  ،2012بازار سفرهای ماجراجويي بهطور متوسط ساالنه به میزان  65درصد
افزايش يافته است .مسافران ماجراجو در مقايسه با مسافران غیرماجراجو بیشتر از خدمات حرفهای
مانند راهنماها ،مدرسان ،اپراتورهای تور و ساير خدمات استفاده کردند (گزارش سازمان جهاني
گردشگری .)3 ،2012 ،موضوع جالب توجه اين است که مشارکت زنان در فعالیتهای ماجراجويانه
از سالهای  1985تا  1993حدود  62درصد افزايش داشته است (چلسي ،رز و لیت.)1 ،1993 ،5
همچنین ،انجمن تجارت گردشگری ماجراجويي )2014( 6نشان داد که  43درصد از مسافران
ماجراجويانه را زنان تشکیل ميدهند ،ولي تاکنون از ورزش و فعالیت بدني در مقیاسي بزرگ
بهعنوان راهبردی در جنبشهای زنان استفاده نشده است .افزونبراين ،مشارکت زنان در ورزش
کلیشة جنسیت و تبعیض را بهچالش ميکشد؛ بنابراين ،مشارکت ورزشي ميتواند انتقالدهندة
ترويج برابری جنسیتي و توانمندسازی زنان و دختران باشد .همچنین ،مشارکت زنان در ورزش مي-
تواند کمک درخور توجهي به زندگي عمومي و توسعة جامعه کند (آفییز و کولتمن.)26 ،2008 ،7
همانطورکه اشاره شد ،مشارکت زنان در گردشگری ماجراجويانه درحالرشد است ،اما تاکنون
مطالعات محدودی اين گروه از گردشگران را بررسي کردهاند و در کشور ما نیز با وجود جذابیتها،
1. Bentley, Page, Laird, Wilks & Page
2. Schott
3. Buckley
4. Mei-Dan & Carmont
5. Celsi, Rose & Leig
6. ATTA
7. Aafjes & Coltman
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ظرفیتها و فرصتهای فراواني که دارد ،پژوهشگران کمتر به آن توجه کردهاند .بهطورکلي ،مشارکت
در اين نوع فعالیتهای تفريحي-ورزشي ويژگيهای منحصربهفرد و درخور تأملي دارد.
( )2013در مطالعهای اين موضوع را بررسي کرده و بیان نموده است که مشارکت پايدار 2سفر يکي
از مفاهیم مهم در گردشگری ماجراجويانه است و به معني تعهد و درگیری مصرفکننده (گردشگر)
با محصول (سفر و اوقاتفراغت) است (بکمن )22 ،2013 ،و شامل سه بعد ميشود :لذت 3که به
میزان احساس لذتبردن فرد از فعالیتهای انجامشده درطول سفر اشاره دارد ،اهمیت 4که بر میزان
اهمیت فعالیتهای انجامشده درطول سفر برای گردشگر تأکید ميکند و خودبیانگری 5که شامل
درجة مشارکت فرد برای اينکه تا چه حد فرد (گردشگر) خواهان ابراز وجود ازطريق فعالیتهای
گردشگری ميشود (بکمن.)22 ،2013 ،
يافتههای پژوهش دوران ( )2016نشان داد که زنان با تجربة سفرهای گردشگری ماجراجويانه مي-
توانند درک کنند که مستقل ،قوی و متعهد هستند که اين فرايند ميتواند بهعنوان عامل
توانمندسازی زنان ازطريق تجربة گردشگری ماجراجويانه ديده شود .همچنین ،موونو و دالس6
( )2017در پژوهش خود بر توانمندسازی زنان و گردشگری تأکید داشتند .آنها استدالل کردند که
کارآفريني مبتنيبر گردشگری نهتنها باعث توانمندسازی زنان در حوزة اقتصادی ميشود ،بلکه
توانمندی روانشناختي ،اجتماعي و سیاسي را نیز بههمراه دارد.
بنابر تأکید سازمان ملل متحد ،دختران در ورزش شرکت ميکنند تا بتوانند توانمندی زياد خود را با
کمک ورزش به جامعه عرضه کنند .توانمندسازی احتماالً زماني بیشتر معني پیدا ميکند که زنان و
دختران بتوانند در زمینهای بازی حضورداشته باشند و جزو هیئتمديره و رهبران اجتماعي باشند.
بهطور عمده ،زنان فرستادگان طیفي وسیع از ورزش به هر گوشهای از جهان هستند .عالوهبراين،
توانمندسازی زنان با کمک دولت ازطريق ابتکارهای ورزشي ،طرحي الهامبخش برای تمام
شرکتکنندگان در ورزش در سراسر جهان است (طرح توانمندسازی زنان و دختران ازطريق ورزش،
 .)26 ،2012افزايش توانمندسازی ازطريق گردشگری ماجراجويانه به چگونگي درک ما از زنان مي-
تواند کمک کند .عالوهبراين ،پردازش محدوديت و مزايا ميتواند قبل ،درحین و بعد از تجربة
گردشگری ماجراجويانه آموخته شود (هیمتون و جوردن.)278 ،2011 ،7
بکمن1

1. Beckman
2. Sustainable Participation
3. Enjoyment
4. Importance
5. Self-Expression
6. Movono & Dahles
7. Heimtun & Jordan
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براساس گزارش سازمان ملل متحد و منابع ديگر ،مشارکت زنان و دختران در ورزش بهعنوان ابزار
توانمندسازی اجتماعي و اقتصادی مهم است (طرح توانمندسازی زنان ازطريق ورزش.)35 ،2012 ،
طبق گزارش پژوهشي دانشگاه واخینگن 1هلند ( ،)2008توانمندسازی زنان در چهار بعد
توانمندسازی فیزيکي ،2سیاسي ،3اقتصادی 4و اجتماعي 5تعريف ميشود .در توانمندسازی فیزيکي،
زنان با محیط فیزيکي جامعه ارتباط نزديکي برقرار ميکنند .شرکتهای گردشگری با آموزش و
ظرفیتسازی زنان را قادر ميکنند تا به توانمندسازی فیزيکي برسند .توانمندسازی سیاسي به
موضوع برابری زنان با مردان اشاره دارد که هنوز در بسیاری از نهادهای اجتماعي و قانوني تضمین
نشده است .اين امر بر کیفیت و اجرای حقوق اساسي حقوق بشر ،دسترسي يا کنترل زمین ،اشتغال
و درآمد و مشارکت در روند تصمیمگیری تأثیر ميگذارد .گردشگری ماجراجويانه با دادن قدرت
کنترل بیشتر بر جامعه و خود و دخالت در امرار معاش به زنان ،ميتواند توانمندسازی سیاسي را
فراهم کند .بعد بعدی توانمندسازی اقتصادی است .در اين بعد به وضعیت اقتصادی زنان توجه مي-
شود؛ زيرا ،زنان بیشتر از مردان در فقر زندگي ميکنند (صندوق جمعیت ملل متحد.)2008 ،6
فعالیتهای متعدد بدون حقوق در خانواده و جوامع معموالً بر دوش زنان هستند .زنان يا بايد هر روز
درمعرض تبعیض در حوزة اقتصادی قرار گیرند يا برای استقالل اقتصادی تالش کنند .محدودکردن
ال ازطريق توانمندسازی با برنامههای اعتباری
شکاف میان مردان و زنان در حوزة اقتصادی ،مث ً
کوچک ميتواند تاحدزيادی به بهبود برابری جنسیتي کمک کند .گردشگری ميتواند بهعنوان
ابزاری برای توانمندسازی اقتصادی با باز کردن بازارهای جديد برای کسبوکارهای کوچک و
متوسط عمل کند .زنان با مشارکت در برنامههای گردشگری فرصتهای اشتغال پیدا ميکنند و اين
خود دلیلي بر قدرتمندی اقتصادی آنان است .در بعد توانمندسازی اجتماعي ،توانمندسازی زنان
ازطريق گردشگری ميتواند بر محدوديتهای اجتماعي که قرنهاست آنها را در پشت درها نگه
داشته شده است؛ غلبه کند .توانمندسازی اجتماعي وضعیتي را توصیف ميکند که در آن حس
انسجام و يکپارچگي و همچنین ،اعتمادبهنفس در جامعه تأيید و تقويت شده است که به بهبود
وضعیت جامعه برای زنان و دادن فرصتهای اجرای بیشتر منجر ميشود .در مطالعة حاضر و مطابق
شکل شمارة يک ،تالش بر اين است تا نشان داده شود که چگونه مشارکت پايدار در گردشگری
ماجراجويانه ميتواند بر ابعاد توانمندسازی تأثیر گذارد.
1. Wageningen
2. Physical Empowerment
3. Political Empowerment
4. Economic Empowerment
5. Social Empowerment
6. UNFPA
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فیزيکي
لذت

سیاسي

اقتصادی

توانمندسازی زنان

مشارکت پایدار در

اهمیت

گردشگری ماجراجویانه
خودبیانگری

اجتماعي

شکل  -1چارچوب مفهومی توانمندسازی زنان ازطریق مشارکت پایدار در گردشگری ماجراجویانه (برگرفته
از پیشینة پژوهش)

انجمن بینالمللي مطالعات گردشگری )2016( 1برای نخستین بار به رتبهبندی توانايي و آمادگي
کشورها برای رقابت در بازار جهاني گردشگری ماجراجويي در  10طبقه پرداخت .دادههای کارت
امتیازی در  191کشور که توسط اين انجمن و دانشگاه جورج واشنگتن 2جمعآوری و تجزيهوتحلیل
شدند ،نشان ميدهند که در اين عرصه  28کشور توسعهيافته و  163کشور درحالتوسعه وجود
دارند .همچنین ،پژوهشي درزمینة بررسي شاخصهای دموکراسي توانمندسازی زنان به سرپرستي
دانشگاه گوتنبرگ( 3ساندسترا ،پکستون ،ونگ و لیندبرگ )2017 ،4انجام شد و توانمندسازی
سیاسي-اقتصادی زنان در  170کشور جهان در سالهای  1990 ،1970 ،1950و  2010بررسي
شد .براساس نتايج ،در سال  2010باالترين شاخص توانمندسازی در کشورهايي ازقبیل دانمارک با
شاخص  ،0/966آلمان با  ،0/965بلژيک با  ،0/955لتوني با  0/952و فرانسه با شاخص  0/943بود و
پايینتری شاخص توانمندسازی در کشورهايي مانند يمن ،عربستان سعودی و لیبي با شاخصهای
 0/203 ،0/228و  0/234بود .اين گزارش نشان داد که شاخص توانمندسازی زنان در ايران در طي
اين سالها برابر با  0/278 ،0/334 ،0/205و  0/350بوده است و در سال  ،2010ازبین  170کشور،
ايران در رتبة صدوشصتوششم قرار گرفت (ساندسترا ،پکستون ،ونگ و لیندبرگ.)41 ،2017 ،
در عصر حاضر ،زنان در بسیاری از فعالیتها از تصاحب صندليهای دانشگاه گرفته تا عرصههای
علمي و پزشکي و میدانهای ورزشي گوی سبقت را از مردان ربودهاند (خبرگزاری ايسنا،)1395 ،5
اما آمارهای رسمي بیانگر آن است که در سالهای گذشته هرچند نرخ مشارکت زنان در عرصههای
1. ATDI
2. George Washington
3. Gothenburg
4. Sundström, Paxton, Wang & Lindberg
5. ISNA
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متعدد افزايش داشته است ،آنطورکه بايد ظرفیتها و توانمندیهای آنها بهکار گرفته نشدهاند.
براساس گزارش مرکز آمار ايران ،نرخ مشارکت زنان در مشاغل در بهار سال  1394به میزان 13/2
درصد بوده است که در بهار  1395به  15/2درصد رسیده و تنها دو درصد رشد داشته است (مرکز
آمار ايران .)1395 ،ازسویديگر ،در سالهای اخیر ،ورزشهای ماجراجويانه نرخ رشد بااليي در
سراسر جهان داشتهاند .انقالب صنعت ورزشهای ماجراجويانه حوزة جالب توجهي برای
پژوهشکردن است .طبیعت سودمند اين صنعت که بر شمار زياد مشارکتکنندگان (شرکتکننده،
حامیان و سرمايهگذاران) استوار است ،ضرورت درک بیشتر ماهیت اين بخش را بههمراه دارد (کلت
و راسل)2009 ،1؛ بنابراين ،با توجه به نسبتاً نوظهوربودن پديدة ورزشهای ماجراجويانه و گسترش
بسیار سريع اين حوزه در چند سال اخیر در کشورمان ،آمار قابلاستنادی دراينزمینه دردسترس
نیست ،ولي مشاهدههای پژوهشگران مطالعة حاضر بیانگر عالقه و اشتیاق گروهي از مردان و حتي
زنان به اين نوع فعالیتهاست .با توجه به ويژگيهای مشارکت در اين نوع فعالیتها و پیامدهای
مثبت احتمالي که ميتوانند داشته باشند (مجیدی و محرمزاده2017 ،؛ چانگ ،)2017 ،2در اين
مطالعه قصد داريم قدمي در راه شناخت بیشتر اين ورزشها برداريم و از اين راه راهکارهايي برای
توانمندسازی زنان در حوزههای اقتصادی ،اجتماعي ،فیزيکي و سیاسي ازطريق مشارکت پايدار در
گردشگری ماجراجويانه ارائه دهیم .افزونبراين ،ضرورت گسترش و ارتقای منابع کمیاب توسعه
تاحدامکان ،چه بهصورت منابع مالي يا چه بهصورت توصیههای حقوقي ،سیاسي و کمکهای فني از
دغدغههای اصلي توسعه قلمداد ميشود (اسگگس .)2015 ،3بايد تأکید کرد که توانمندسازی باعث
گسترش دامنة انتخاب مردم ميشود و اين آزادی به آنان اجازه ميدهد زندگي خود را شکل دهند؛
بههمیندلیل ،توانمندسازی ابزاری برای رسیدن به ساير اهداف نیز قلمداد ميشود .يافتههای اين
پژوهش ميتوانند برای معاونت امور زنان و خانوادة رياست جمهوری ،معاونت بانوان وزارت ورزش و
جوانان ،رؤسای اداره کل های ورزش و جوانان ،مديران اماکن و فضاهای ورزشي-تفريحي و
شرکتکنندگان در گردشگری ماجراجويانه مفید باشند و راهنمايي برای پژوهشگران آينده در اين
حوزه باشند.

1. Kellett & Russel
2. Chang
3. Skaggs
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روششناسی پژوهش
در پژوهش حاضر به بررسي رابطة علي مشارکت پايدار در گردشگری و توانمندسازی زنان پرداخته
شده است .اين پژوهش ازنظر هدف ،کاربردی و ازحیث ماهیت ،ازنوع پژوهشهای همبستگي
محسوب ميشود .جامعة آماری اين مطالعه تمام زنان ايراني بودند که در فعالیتهای گردشگری
ماجراجويانه مشارکت داشتهاند .با توجه به مشخصنبودن حجم جامعه و ويژگيهای خاص جامعة
آماری و امکان دسترسي به زنان ماجراجو ،روش نمونهگیری بهصورت غیرتصادفي و دردسترس بود؛
برايناساس ،ابتدا پرسشنامة مطالعه در سندگار گوگل تنظیم شد و پرسشنامهها با قراردادن لینک
آنها طي دو ماه در چهار صفحة اينستاگرام و بیش از  10کانال تلگرام مربوط به گروههای
گردشگری ماجراجويانه توزيع شدند .در اين فاصلة زماني تعداد مشارکتکنندگان در پژوهش 230
نفر بودند که پس از بررسي دقیق پرسشنامهها 223 ،نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .درنهايت،
برای ساماندادن به دادههای جمعآوریشده از نرمافزار اس.پي.اس.اس 1.نسخة  23و برای مدلسازی
معادالت ساختاری از نرمافزار اسمارت پي.ال.اس 2نسخة سه استفاده شد .از داليل انتخاب نرمافزار
اسمارت پي.ال.اس ميتوان به قابلیت کشف گروههای متجانس در نمونهای ناهمگن اشاره کرد که
اين قابلیت يکي از جديدترين قابلیتهای نرمافزاری آماری است که امروزه در بسیاری از
پژوهشهای بهروز نیز استفاده ميشود (مندخارخیمنز ،سگارااونا،پیرو سیگنس ،پايامارتینز و
سائزمارتینز2015 ، 3؛ کورب.)2018 ،4
در اين پژوهش ،ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه بود که با استفاده از يک فرم جمعیتشناختي و
دو پرسشنامه انجام شد .در فرم جمعیتشناخت سن ،تحصیالت ،همراهان سفر ،وضعیت اشتغال،
وضعیت درآمد ،تعداد سفرهای ماجراجويانه در سال و میزان مسافت تا مقصد گردشگری مورد
پرسش قرار گرفتند و برای مشارکت پايدار در گردشگری ماجراجويانه از پرسشنامة استاندارد
«مشارکت پايدار در گردشگری ماجراجويانه» متعلق به بکمن ( )2013استفاده شد .روايي محتوايي
و صوری اين پرسشنامه با کمک نظرهای اصالحي هشت استاد جامعهشناسي و مديريت ورزشي
بررسي شد و نظرهای اصالحي آنها در پرسشنامهها اعمال شدند .اين پرسشنامه در سه بعد لذت
(سه گويه) ،اهمیت (سه گويه) و خودبیانگری (چهار گويه) تنظیم شده است.

1. SPSS
2. SmartPLS

3. Mondéjar-Jiménez, Segarra-Oña, M., Peiró-Signes, Payá-Martínez & SáezMartínez
4. Grob
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برای بررسي متغیر توانمندسازی زنان از پرسشنامة پژوهشگرساخته استفاده شد .ابتدا براساس
گزارش پژوهشي دانشگاه وانخینگن 1هلند ( ،)2008برای توانمندسازی زنان چهار بعد اجتماعي،
سیاسي ،اقتصادی و فیزيکي استخراج شدند و سپس ،برای هريک از ابعاد با مراجعه به گزارش
ذکرشده و ادبیات توانمندساری ،تعاريف مناسب تنظیم شدند .پس از آن ،با توجه به شاخصهای هر
بعد ،پیشینیة توانمندسازی و منابع مشابه ،گويههای متناسب استخراج شدند .سپس ،هشت استاد
حوزة جامعهشناسي و مديريت ورزش روايي صوری و محتوايي آن را بررسي کردند .پس از اعمال
نظرهای آنها پرسشنامه نهايي و تأيید شد .درنهايت ،پرسشنامة توانمندسازی در چهار بعد
توانمندسازی اقتصادی (شش گويه) ،اجتماعي ( 14گويه) ،سیاسي (شش گويه) و فیزيکي (نُه گويه)
تنظیم شد.
دربارة پايايي ابزار جمعآوری اطالعات بايد گفت که در مطالعهای مقدماتي  30پرسشنامه بررسي
شدند .همانطورکه در جدول شمارة يک مشاهده ميشود ،میزان ضريب آلفای کرونباخ با توجه به
مقدار برش در نرمافزار اسمارت پي.ال.اس )0/7( .از سطح قابلقبولي برخوردار است ،اما میزان اين
شاخص برای توانمندسازی اقتصادی  0/601است که اگرچه از محدودة مطلوب  0/7تا  0/9خارج
است ،میزان پايايي آن در سطح متوسطي برآورد ميشود؛ بههمیندلیل ،پژوهشگران مطالعه حاضر
برای بررسي دقیقتر از شاخص ضريب پايايي ترکیبي نیز استفاده کردند .همچنین ،ضريب پايايي
ترکیبي برای چهار مؤلفة توانمندسازی در محدودة  0/7تا  0/9قرار دارد که نشاندهندة قابلیت
اعتماد زياد اين پرسشنامه است .براساس اين يافتهها ،میزان پايايي مؤلفة توانمندسازی اقتصادی
نیز تأيید ميشود.
جدول  -1پایایی توانمندسازی و مشارکت بههمراه مؤلفههای مرتبط
مؤلفه
توانمندسازی اقتصادی
توانمندسازی اجتماعي
توانمندسازی سیاسي
توانمندسازی فیزيکي
توانمندسازی (کل)
اهمیت
لذت
خودبیانگری
مشارکت پايدار (کل)

ضریب آلفای کرونباخ

ضریب پایایی ترکیبی

0/601
0/794
0/732
0/736
0/850
0/683
0/816
0/745
0/871

0/786
0/850
0/833
0/835
0/863
0/825
0/840
0/891
0/896
1. Wageningen University
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نتایج
در جدول شمارة دو برخي ويژگيهای جمعیتشناختي نمونة مطالعهشده نشان داده شده است.
همانطورکه در جدول شمارة دو مالحظه ميشود ،ازجمله ويژگيهای شاخص جمعیتشناختي زنان
مشارکتکننده در پژوهش اشتغال حدود  61درصد از آنهاست .همچنین 87 ،درصد از آنها دارای
تحصیالت دانشگاهي هستند .با توجه به رويکرد تحلیل عاملي تأيیدی از شاخص کايزر-ماير-اولکین1
برای تعیین کفايت نمونهگیری و از آزمون بارتلت برای تعیین میزان همبستگي دادهها در تحلیل
عاملي تأيیدی استفاده شده است .جدول شمارة سه نتايج اين دو آزمون را نشان ميدهد.
جدول  -2ویژگیهای جمعیتشناختی زنان شرکتکننده در پژوهش
درصد

ویژگی
کمتر از  20سال
سن

تحصیالت

همراهان سفر

وضعیت اشتغال

بین  21تا  30سال

51/10

بین  31تا  40سال

36/3

بیشتر از  41سال

9/9

دانشآموز

1/3

ديپلم و کارداني

11/4

کارشناسي

46/2

کارشناسي ارشد

35/9

دکتری

4/9

خانواده

33/2

دوستان

46/2

تنها

12/6

ديگران

8/1

شاغل (سازمانهای دولتي)

17/9

شاغل (سازمانهای خصوصي)

43

دانشآموز يا دانشجو

22

بدون شغل

وضعیت درآمد

2/7

17

کمتر از  1/5میلیون

33/2

بین  1/5تا  2/5میلیون

26/5

بیشتر از  2/5میلیون

17/9

بدون درآمد

22/4
)1. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO

123

صفاری :تأثیر مشارکت پایدار در گردشگری ماجراجویانه بر...
ادامه جدول  -2ویژگیهای جمعیتشناختی زنان شرکتکننده در پژوهش
درصد

ویژگی

تعداد سفرهای ماجراجويانه در سال

مسافت تا مقصد گردشگری

کمتر از پنج بار

62/3

بین پنج بار و  10بار

21/5

بین  10تا 15

7/6

بیش از  15بار
کمتر از  15کیلومتر

8/5
1/3

بین  15تا  30کیلومتر

7/2

بین  30تا  60کیلومتر

9/9

بین  60تا  105کیلومتر

19/7

بیش از  105کیلومتر

61/9

همانطورکه در جدول شمارة سه مشاهده ميشود ،پارامتر آزمون برای شاخص کايزر-ماير-اولکین
برابر با  0/752است که با توجه به اينکه در محدودة  0/7تا  0/9قرار دارد ،با سطح اطمینان 0/95
ميتوان گفت که حجم نمونة آماری در اين پژوهش بسیار مطلوب است .ازطرفي ،در شاخص بارتلت
با توجه به سطح معناداری  ،0/001فرض صفر مبنيبر ناهمبستهبودن دادهها رد ميشود و
همبستگي بین دادهها برای تحلیل عاملي تأيیدی موردقبول است.
جدول  -3نتایج آزمون کفایت نمونهگیری
شاخص
شاخص کايزر-ماير-اولکین
شاخص بارتلت

پارامتر آزمون

سطح معناداری

0/752
2426/388

0/001
0/001

برای بررسي مدل بیروني (مدل اندازهگیری) سازة توانمندسازی ابتدا اعتبار مدل بررسي ميشود.
برای هر گويه بارهای بیروني در سطح عامل مرتبة اول و عامل مرتبة دوم با دقت بررسي شدند.
درمورد شش گويه از مؤلفة توانمندسازی اجتماعي ،يک گويه از مؤلفة توانمندسازی اقتصادی و يک
گويه از مؤلفة توانمندسازی فیزيکي شرط اعتبار همگرا برقرار نبود .پس از حذف گويههای بدرفتار از
مدل بیروني مربوط به سازة توانمندسازی ،اعتبار در سطح مؤلفهها اندازهگیری شد .برای اندازهگیری
اعتبار در سطح مؤلفهها از ماتريس فورنل-الرکر 1استفاده شده است که نتايج اين شاخص در جدول
شمارة چهار مشاهده ميشود.
1. Fornell-Larcker
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جدول  -4ماتریس فورنل-الکر برای بررسی اعتبار ممیز در سطح مؤلفهها
اقتصادی

سیاسی

مؤلفههای توانمندسازی

اجتماعی

اجتماعی

0/670

اقتصادی

0/453

0/743

سیاسی

0/234

0/194

0/746

فیزیکی

0/371

0/326

0/361

فیزیکی

0/748

ابتدا بايد ذکر کرد پژوهشگران مطالعة حاضر پیش از حذف گويههای بدرفتار از مدل اندازهگیری،
ماتريس فورنل-الرکر را بررسي کردند که بررسي دو ماتريس نشان داد میزان شاخص در قطر
ماتريس پس از حذف افزايش و شاخصهای زيرقطر ماتريس کاهش داشته است .با توجه به جدول
شمارة چهار ،برای مثال ،هر شاخص مندرج در قطر اين ماتريس بايد از شاخصهای ستون و سطر
مربوط به خود بیشتر باشد که اين تفسیر برای هر چهار مؤلفة توانمندسازی بهخوبي برآورد شده
است.
اعتبار همگرا يکي از شاخصهايي است که در نرمافزار اسمارت پي.ال.اس .برای ارزيابي مدلهای
انعکاسي استفاده ميشود .شاخص متوسط واريانس استخراجشده 1نشان ميدهد گويههايي که برای
اندازهگیری يک عامل بهکار ميروند ،چقدر به هم همبسته هستند .اين شاخص با مقدار برش 0/5
بررسي ميشود .با توجه به اينکه اين شاخص در سطح عامل بررسي ميشود ،بايد دقت شود که
حداقل مقدار برش معرفهايي که وزن عاملي آنها از  0/4کمتر است ،از مدل اندازهگیری حذف
شوند تا حداقل مقدار برای شاخص اعتبار همگرا برآورد شود.
جدول  -5شاخصهای اعتبار همگرا در سطح گویهها
نام متغیر

نام عامل

مقدار اعتبار همگرا در سطح گویهها

توانمندسازی

توانمندسازی اقتصادی
توانمندسازی اجتماعي
توانمندسازی سیاسي
توانمندسازی فیزيکي

0/551
0/449
0/557
0/559

بعد از اطمینان از اعتبار و قابلیت اعتماد ابزارهای اندازهگیری ،به برازش مدل پرداخته شد.
بهطورکلي ،در برازش مدل يکي از شاخصهايي که در نرمافزار اسمارت پي.ال.اس .گزارش ميشود،

)1. Average Variance Extracted (AVE
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شاخص ريشة دوم میانگین مربعات باقيمانده 1است .اين شاخص برای مدل برازششدة پژوهش برابر
با  0/09بود .حداکثر اين شاخص برای نیکويي برازش  0/08است ،اما برخي منابع تا مقدار  0/1را
نیز برای پذيرش کلي مدل اعالم کردهاند.

شکل  -2مدل برازششده در نرمافزار اسمارت پی.ال.اس.

رينگل ،سارستد و موی )2010( 2در تحلیل مدلها رويکردی جديد را ارائه دادهاند .آنها بیان کردند
ال همگن نیست
که معموالً جامعة موردمطالعه از ويژگيهای مشترکي برخوردار است ،اما جامعه کام ً
و در تحلیلها بايد رويکردهايي نو مانند آمیختة نامتناهي 3را برای تحلیل ناهمگني بهکار برد.
ازطرفي ،سارستد ،بکر ،رينگل و شوينگر )2011( 4در معرفي اين رويکرد بیان ميکنند که يک نمونة
ناهمگن با استفاده از نرمافزار به بخشهای همگن تقسیم ميشود و هر گروه بررسي ميشود .پس از
آنکه به بخشهای بهدستآمده با استفاده از تحلیل آماری هويت آماری بخشیده شد ،پژوهشگران با
استفاده از بررسي نمونههای موردمطالعة خود در ارائة هويت اجتماعي و فرهنگي به بخشهای
مرتبط سعي خواهند کرد .روش کار بدينصورت است که ابتدا تحلیلها با دو بخش انجام ميشوند و

1. SRMR
2. Ringle, Sarstedt & Mooi
)3. Fimix-PLS (Finite Mixture Partial Least Squares
4. Sarstedt, Becker, Ringle & Schwaiger
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سپس ،بخشهای سهگانه و چهارگانه و بیشتر .پس از آن ،با توجه به مقايسة شاخصها بین
بخشبندیهای دوگانه ،سهگانه و چهارگانه مشخص ميشود که کدام بخشبندی از هويت آماری
برخوردار است (رينگل .)2006 ،با توجه به بررسي شاخصهای اطالعات بیزی ،1اطالعات اکائیک
ثابت ،2معیار هانان کوئین 3و شاخص آنتروپي هنجار شده ،4تبديل نمونة آماری ناهمگن به سه گروه
تأيید شد و مقدار ضريب مسیر و شاخص آر .اسکوئر بین مشارکت پايدار و توانمندسازی زنان برای
هر سه بخش محاسبه شد که نتايج آن در جدول شمارة شش ارائه شده است.
همانطورکه در جدول شمارة شش مشاهده ميشود ،میزان پیشبیني توانمندسازی توسط مشارکت
پايدار در بخش سوم در مقدار بیشتری به میزان  54/4درصد قرار دارد و کمترين میزان پیشبیني
به بخش اول با مقدار  11/7درصد مربوط است که بايد با توجه به تقسیمبندی افراد در بخشهای
مرتبط ،به تحلیل دقیقتر آنها پرداخت.
جدول  -6شاخصهای ضرایب مسیر و ضریب تعیین در بخشهای همگن نمونه
شاخص
ضريب مسیر بین مشارکت پايدار و توانمندسازی
ضريب تعیین (آر .اسکوئر)

بخش همگن

بخش همگن

بخش همگن

اول

دوم

سوم

0/337
0/117

0/487
0/238

0/737
0/544

در جدول شمارة هفت ضرايب مسیر مؤلفههای توانمندسازی برای هريک از بخشهای همگن نشان
داده شده است.
براساس جدول شمارة هفت ،ضريب مسیر مؤلفة اقتصادی برای بخش همگن سوم با مقدار 0/717
بیشترين مقدار را به خود اختصاص داده است .در مؤلفة سیاسي ،بخش همگن دوم بیشترين ضريب
مسیر و بخش همگن اول کمترين ضريب مسیر را دارند.

)1. BIC (Bayesian Information Criterion
2. Consistent Akaike Information Criterion
3. Hannan Quinn Criterion
4. Entropy Statistic normed

127

صفاری :تأثیر مشارکت پایدار در گردشگری ماجراجویانه بر...
جدول  -7ضرایب مسیر مؤلفههای توانمندسازی برای بخشهای همگن
مؤلفههای
توانمندسازی
اقتصادی
اجتماعي
سیاسي
فیزيکي

بخش همگن اول

بخش همگن دوم

بخش همگن سوم

ماجراجویان پردرآمد و

ماجراجویان جوان کمسفر و

ماجراجویان

پرمشغله

ریسکجو

دوستجو

0/576
0/882
0/273
0/539

0/538
0/778
0/786
0/851

0/717
0/912
0/641
0/739

بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي تأثیر مشارکت پايدار در گردشگری ماجراجويانه بر توانمند-
سازی زنان بود .در دهههای اخیر تالشهای بینالمللي زيادی برای توانمندسازی زنان شده است و
بهتازگي ورزش در برخي از کشورها به ابزاری برای توانمندسازی زنان و دختران تبديل شده است؛
زيرا ،ورزش ميتواند فرد را قویتر ،سختتر ،دارای اعتمادبهنفس باالتر و انعطافپذيرتر کند (دوران،
 .)3 ،2016يافتههای پژوهش حاضر نشان داد که مشارکت در گردشگری ماجراجويانه موجب
توانمندسازی زنان د ر ابعاد اجتماعي ،اقتصادی ،سیاسي و فیزيکي ميشود .يافتههای پژوهش موونو
و دالس ( )2017نیز نشان داد که زنان ازطريق فرايند مشارکت و پیگیری مداوم گردشگری ،توانمند
شدهاند و شکل جديدی از سرماية اجتماعي ،سیاسي ،شخصي و اقتصادی را بهدست آوردهاند و با آن
فضای شخصي کسبوکار خود را ايجاد کردهاند.
در شکل شمارة دو مشاهده ميشود که مؤلفة توانمندسازی اجتماعي با ضريب مسیر ( 0/853معادل
پیشبیني  72/7درصد از تغییرات توانمندسازی توسط مؤلفة اجتماعي) بیشترين اثرگذاری و مؤلفة
توانمندسازی سیاسي با ضريب مسیر ( 0/639معادل پیشبیني  40/8درصد از تغییرات
توانمندسازی توسط مؤلفة سیاسي) کمترين اثرگذاری را بر توانمندسازی داشتهاند .احتماالً يکي از
داليل اثرگذاری کم مؤلفة سیاسي اين است که فضای اجتماعي ،فرهنگي و سیاسي ايران با حضور
زنان در عرصههای سیاسي همخواني ندارد و زنان الگوی زن موفق در عرصة سیاست کمتر ميبینند
و در حوزههای گوناگون چندان برابری جنسیتي مشاهده نميشود .همچنین ،معموالً زنان در
تصمیمگیریهای مهم نقشي پررنگ ايفا نميکنند .اهمیت مؤلفة اجتماعي با میزان ضريب مسیر باال
را ميتوان اينگونه بیان کرد که بر نیاز به آموزش ،تحصیالت و ايجاد آگاهي درمورد مسائل مربوط
به توانمندسازی ،با افزايش سرمايهگذاری در مداخلههای اجتماعي تأکید بیشتر ميشود (اسوين و
والنیتن .)13 ،2014 ،سفرهای ماجراجويانه خطرهايي دارند و برای زنان فضايي ايجاد ميکنند تا با
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اتکا بر توانمندی خود بر مشکالت احتمالي پیش رو غلبه کنند که اين امر ميتواند به افزايش
اعتمادبهنفس در زنان کمک بزرگي کند؛ بههمیندلیل ،اين مؤلفة اجتماعي بیشترين اثر را بر
توانمندسازی زنان دارد .نکتة ديگر اينکه اين ورزشها زنان را به محیطهای فیزيکي کمتر
شناختهشده ميبرند .در اهمیت اين مؤلفه بايد اضافه کرد که توانمندسازی مفهوم ارتباطي برآمده از
تعامل بین مردم محروم و محیطشان است که بهواسطة قوانین ،مقررات و مشوقها و نیز ازطريق
هنجارها ،رفتارها و فرايندهای حاکم بر تعامالت بین مردم محروم و بازيگران قدرت ايجاد ميشود
(دپا و پارکر .)6 ،2005 ،1با توجه به اينکه زنان ايراني سالها در خانهها محصور بودند ،آشنايي آنها
با اين نوع فضاها ميتواند اثری درخور توجه بر توانمندسازی فیزيکي آنان داشته باشد که اين امر نیز
در ضريب مسیر بین مؤلفة فیزيکي و توانمندسازی (ضريب مسیر  0/774معادل با پیشبیني 55/9
درصد از تغییرات توانمندسازی توسط مؤلفة فیزيکي) درخور مالحظه است.
نتايج يافتههای اين پژوهش نشان داد که  11/7درصد از تغییرات توانمندسازی زنان توسط مشارکت
در گردشگری ماجراجويانه پیشبینيشدني است .اين میزان کمي پايین برآورد ميشود ،اما
معناداری آن در سطح قابلقبولي تأيیدشده بود .براساس انجمن گردشگری ماجراجويي (،)2014
نیمي از گردشگران بینالمللي را زنان تشکیل ميدهند؛ بههمیندلیل ،نیاز به انجامدادن
پژوهشهايي درزمینة اثر گردشگری بر توانمندسازی زنان از اهمیت زيادی برخوردار است .درواقع،
آنها علل گرايش روزافزون زنان به گردشگری را اثرگذاری بر توانمندسازی آنان ميدانند؛ اگرچه
زنان ،خود به اين مسئله واقف نباشند .با توجه به اينکه ورزشهای ماجراجويانه و بهتبع آن،
گردشگری ماجراجويانه نهتنها در ايران که در دنیا شکلي نوين از فعالیت بدني است ،ميتوان گفت
يکي از داليل کمبودن میزان ضريب اثر از ناشناختهبودن آن برای زنان ناشي ميشود؛ بااينحال،
پژوهشگران پژوهش حاضر برای تحلیل نهايي اين مدل از رويکرد «تقسیم جامعة ناهمگن به
نمونههای همگن» استفاده کردند .درواقع ،يکي از داليل کمبودن ضريب اثر ،ناهمگنبودن نمونة
موردپژوهش است .همانطورکه در جدول شمارة شش مشاهده ميشود ،میزان ضريب تعیین برای
بخش (گروه) همگن سوم تا بیش از  50درصد افزايش يافت .اين تحلیل نشان ميدهد که در اين
بخش (گروه) بیش از  50درصد يا بهطور دقیقتر 54/4 ،درصد از میزان تغییرات در توانمندسازی
زنان را ميتوان با مشارکت در ورزشها و گردشگری ماجراجويانه پیشبیني کرد که اين میزان زياد
است .پژوهشگران مطالعة حاضر در تحلیل يکبهيک پرسشنامهها و بهويژه پاسخهای مربوط به
سؤالهای جمعیتشناختي ،درپي کشف هويت اجتماعي و فرهنگي برای هريک از بخشها برآمدند
که درنهايت با توجه به ويژگيهای جمعیتشناختي ،آنان سه بخش با هويتهای ماجراجويان
1. Deepa & Parker
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پردرآمد و پرمشغله (بخش اول) ،ماجراجويان جوان کم سفر و ريسکجو (بخش دوم) و ماجراجويان
دوستجو (بخش سوم) يافتند.
در بخش ماجراجويان پردرآمد پرمشغله (بخش اول) ،میزان تجرد بین بخشها يکسان است ،اما
میزان تأهل در اين بخش دوبرابر بخشهای ديگر است .بهدلیل تأهل و مسئولیتهای خانوادگي که
اين گروه دارند ،ميتوان تمايل خانوادههای آنان به فعالیت سیاسي را کم تلقي کرد؛ بهطوریکه
ضريب مسیر توانمندسازی سیاسي در اين گروه نسبت به ساير گروهها در کمترين مقدار ممکن قرار
دارد ( .)0/273تمايل به تنهايي سفرکردن در اين بخش از ساير گروهها بیشتر است .همچنین،
میزان اشتغال ماجراجويان اين بخش در شرکتهای خصوصي بیشتر است و احتماالً درآمد نسبي
باالتر آنها به همین دلیل است .میزان مشارکت اين بخش در سفرهای کمتر از پنج بار در سال از
ساير بخشها کمتر است؛ درحاليکه بیشترين میزان مشارکت در دفعههای بیشتر را ميتوان در اين
بخش مشاهده نمود .با توجه به تأهل بیشتر در اين بخش و تمايل به تنهايي سفرکردن ،منطقي
است که افراد اين بخش به سفرهايي با مسافت کمتر تمايل داشته باشند که اين مورد نیز نسبت به
ساير بخشها مشاهده شد و تحلیل اين مورد را ميتوان در توانمندسازی آنان يافت که در بعد
توانمندسازی فیزيکي اين گروه نسبت به ساير گروههای ديگر با مقدار  0/539در سطح پايینتری
قرار دارند (به جدول شمارة هفت توجه شود).
بخش دوم با هويت ماجراجويان جوان کمسفر و ريسکجو ،احتماالً بهدلیل نداشتن اشتغال فرصت
بیشتری برای رفتن به سفرهای ماجراجويانه دارند؛ بههمیندلیل ،تعداد سفرهای بین يک تا پنج
برای آنان نسبت به ساير بخشها کمتر است .از اين حیث شايد تمايل به تکرار در آنها ديده شود.
درعینحال ،اين بخش از زنان ماجراجو ،ماجراجويي با ريسک بیشتر و مخاطرهآمیزی را ميپسندند؛
زيرا ،تاکنون تمايل به مقاصد گردشگری ماجراجويانه کمتر از  30کیلومتر را نداشتهاند .در تأيید
زيادبودن مسافتهايي که زنان اين گروه برای گردشگری نسبت به ساير گروههای ديگر انتخاب
ميکنند ،بايد افزود که ضريب مسیر توانمندسازی فیزيکي برای اين گروه با مقدار  0/851در
بیشترين مقدار قرار دارد (جدول شمارة هفت) .افزونبراين ،با توجه به جدول شمارة هفت ،مؤلفة
توانمندسازی سیاسي برای اين گروه از ضريب مسیر بیشتری ( )0/786برخوردار است که يکي از
داليل آن اين است که در بعد سیاسي نوع گويهها بیشتر از جنس حمايتي هستند؛ يعني بیانگر آن
است که آيا خانواده يا ارکان حقوقي جامعه از مشارکتکنندگان در فعالیت و حضور سیاسي حمايت
خواهند کرد يا خیر؟ برهمیناساس ،شايد بتوان چنین تحلیل کرد که بهدلیل ارتباط بسیار خوبي که
اين بخش با خانوادة خود برای رفتن به سفرهای ماجراجويانه دارند ،اين دسته از مشارکتکنندگان
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بهدلیل حمايتي که خانوادهها از آنها دارند ،به گويههای مربوط به مؤلفههای سیاسي در سطح
باالتری پاسخ دادند.
بخش ماجراجويان دوستجوی (بخش سوم) نسبت به ساير بخشهای ديگر به سفرهای ماجراجويانة
بیشتری با دوستان نسبت به ساير بخشها تمايل دارند؛ در طرف مقابل ،آنها نسبت به ساير
بخشها به سفر با خانواده تمايل کمتری دارند .به دلیل اينکه اين بخش در گروه سني  26تا 30
سال بیشترين درصد مشارکتکنندگان را دارد و میزان تأهل کمتری نسبت به ساير بخشها در
پلکان دفعههای سفرهای ماجراجويانه در طول سال دارد ،روند روبهرشدی دارد .با توجه به مطالبي
که اشاره شد ،در زنان اين گروه احتماالً به داليل داشتن تجربة سفرهای ماجراجويانة بیشتر با
دوستان ،جوانبودن نسبي اعضای گروه و باالبودن تحصیالت مشارکتکنندگان ،طبیعي بهنظر
ميرسد که بعد توانمندسازی اجتماعي با ضريب مسیر  0/912نسبت به ساير مؤلفهها اثرگذاری
بیشتری داشته باشد (به جدول شمارة هفت توجه شود) .در تأيید يافتههای مطرحشده ،نتیجة
مطالعة دوران ( )2016نشان داد که احساس موفقیت و توانمندسازی از مزايای مشارکت در
گردشگری ماجراجويانه برای زنان هستند و همچنین ،تجارب زنان از سفر گردشگری ماجراجويانه
بهعنوان وسیلهای برای توانمندسازی آنان ميتواند بهکار برده شود .بیش از  85/2درصد از زنان اين
گروه تحصیالت کارشناسي و باالتر داشتند که نشاندهندة وضعیت تحصیلي مناسب زنان اين گروه
است و در تأيید اين يافته ،نتايج پژوهش خواجه شاهکوهي ،خوشفر و کريمي ( )1391نشان داد که
زنان با تحصیالت بیشتر نسبت به زنان با تحصیالت کمتر يا بيسواد ،از منافع حاصل از گردشگری
بهرة بیشتری ميبرند و توانمند ميشوند .رشد منظم در تکرار دفعههای سفرهای ماجراجويانه و نیز
فضای لذت بخشي که احتماالً با همساالن و دوستان خود در اين سفرها تجربه ميکنند ،از داليل
محکمي هستند که توانمندسازی آنان را ميتواند بهچالش بکشند .نکتة درخور تأمل ديگر اين است
که اعضای اين گروه بیشترين میزان اشتغال را نسبت به ساير گروهها دارند که مشارکت در
سازمانهای رسمي و غیررسمي دسترسي افراد محروم را به ايدهها ،اطالعات و رفاقتها افزايش
ميدهد و تقويت تواناييهای برنامهريزی ،تصمیمگیری ،حل مشکل ،اقدام گروهي و مذاکره برای
تعارض و توسعة روابط آنها با ديگر منابع و شبکهها را گسترش ميدهد (دپا و پارکر.)43 ،2005 ،
احتماالً مجموع اين داليل است که اين بخش بیشترين میزان پیشبینيپذيری را نسبت به
توانمندسازی دارد.
ورزش و فعالیتهای جسماني روشهايي نوآورانه هستند که ميتوانند اتکا به نفس ،عزت نفس و
خودکارآمدی را با خود بهارمغان آورند و درنهايت ،موجب ارتقای توانمندسازی زنان شوند؛ زيرا،
مشارکت در ورزش اين فرصت را فراهم ميکند که زنان در فضاهای ورزشي متفاوتي اعم از

صفاری :تأثیر مشارکت پایدار در گردشگری ماجراجویانه بر...

131

اجتماعي يا اقتصادی قرار گیرند و تجاربي بهدست آورند که در زندگي اجتماعيشان کمتر امکان
تجربةهکردن آنها را داشتهاند .همانطورکه دوران ( )2016بیان کرد ،گردشگری ماجراجويانه باعث
ايجاد تجربیات مشترک دربین زنان و افزايش اعتمادبهنفس ،استقالل و خودکارآمدی ميشود .وی
زنان را عاملي فعال در سفرهای گردشگری ماجراجويانه دانست که طي اين فعالیتها توانمند مي-
شوند .افزونبراين ،مايرز )2010( 1به اين نتیجه دست يافت که فعالیتهای ماجراجويانه به زنان اين
امکان را ميدهند که محیطهای بکر را تجربه کنند و گردشگری ماجراجويانه فرصتهايي ازقبیل
تناسب اندام ،افزايش اعتمادبهنفس و توانمندسازی زنان را فراهم ميکند.
همچنین ،يافتههای اين پژوهش نشان داد که امکان توانمندسازی زنان در ابعاد اجتماعي ،اقتصادی،
فیزيکي و سیاسي ازطريق مشارکت در فعالیتهای ماجراجويانه در ايران وجود دارد .توانمندسازی
ازطريق مشارکت در گردشگری ماجراجويانه با توجه به ويژگيهای اين نوع فعالیتهای جسماني در
فضاهای آزاد ،به زنان ايراني اين فرصت را ميدهد که ظرفیتهای خود را برای کنترل و اثرگذاری بر
تصمیمهايي که بر فضای زندگي شخصي آنان تأثیر ميگذارند و به سود آنها هستند ،ارتقا دهند؛
بنابراين ،به سازمانهای متولي امور زنان پیشنهاد ميشود بهعنوان يک راهبرد جديد و جذاب برای
تغییر اجتماعي و توانمندسازی زنان ،برای فراهمآوردن فرصتهای مشارکت آنها در فعالیتهای
جسماني و بهطور خاص ورزشهای ماجراجويانه اقدام کنند .همچنین ،از اين راه ميتوان با برخي
کلیشههای جنسیتي مبارزه کرد و نگرشهای تبعیضآمیز را در سطح جامعه کمرنگ کرد .با توجه
به توانايي پیشبیني تغییرات توانمندسازی توسط مؤلفهی اجتماعي و همچنین ،بازة سني و سطح
تحصیالت عالقهمندان به فعالیتهای ماجراجويانه ميتوان در دانشگاهها شبکههای ارتباطي مبتنيبر
مشارکت د ر فعالیت ماجراجويانه ايجاد نمود و از اين راه حس هويت و اعتمادبهنفس زنان را ارتقا داد
و فرصتهای جديدی برای زندگي اجتماعي آنان فراهم کرد .همچنین ،به پژوهشگران عالقهمند به
اين حوزه پیشنهاد ميشود با توجه به نوع متفاوت مشارکت در فعالیت ماجراجويانه و اثرهای
چندگانة آن بر انواع توانمندسازی ،در پژوهشهای بعدی به مشاهدة مستقیم نحوة مشارکت در اين
نوع فعالیتها و نیز مصاحبه با زنان ماجراجو اقدام کنند.
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Abstract
The present study aimed to determine the effect of enduring involvement in adventure
tourism on women’s empowerment. The methodology of the present research has been
applied in terms of purpose, and from the perspective of the method, descriptiveCorrelation was specifically based on structural equation modeling using Smart PLS 3
software. The research population consisted of all Iranian women involved in adventure
tourism, out of whom 223 were selected by convenience sampling. Data were collected
using Beckman’s (2013) Enduring Involvement in an Adventure Tourism Questionnaire
and researcher-made questionnaire was used to measure the women’s empowerment. The
validity of the questionnaires was assessed by the opinions of Sociology and Sport
Management professors, and their reliability was confirmed by Cronbach’s alpha and
composite reliability. The results indicated that Iranian women can be empowered in
social, economic, physical, and political aspects by being involved in adventure.
Furthermore, as adventure tourism involves outdoor physical activity, this type of
empowerment gives Iranian women the opportunity to make important decisions which
favorably influence their personal life. It is suggested that organizations in charge of
women affairs give women the opportunity to participate in physical activities, especially
adventure sports, as a new empowerment strategy.
Keywords: Enduring Involvement, Adventure Tourism, Women’s Empowerment, SelfExpression, Social Empowerment.
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