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  چكيده

، پتانسيل قابل توجهي در جذب گردشگر و در نتيجه كسب ي ويژهطبيعي و فرهنگ هايدليل جاذبهبه روستاها 
توان از اين صنعت به عنوان  باشند و ميدارا مي را كه به صنعت پاك معروف است منافع ناشي از اين صنعت 

با  هاي توسعه جزكه برنامهاتفاق نظر دارند  راهبردي براي نيل به توسعه پايدار بهره گرفت. متخصصان سراسر جهان
تواند پايدار و موفق باشد و صنعت گردشگري نيز از اين قاعده مستثني مشاركت زنان به ويژه زنان روستايي نمي

نبوده و همسو بودن مهارتها و توانمنديهاي ويژه زنان و نيازمنديهاي صنعت گردشگري همچون تهيه غذا، مهمانداري 
هاي ريزي جهت توسعه فعاليتتايي در فرايند برنامهاين قشر از جامعه روسمشاركت و صنايع دستي توجه به 

با وجود اين كه  موجود نشان از عدم مشاركت قشر زنان دارد.سازد كه متأسفانه شواهد تر ميگردشگري را ضروري
. ذكر اين شودشان نميچيزي نصيبآن ناشي از عايدات از اما  هستندهاي اين صنعت بخشي از فعاليتدار زنان عهده

هاي ريزي جهت توسعه فعاليتضروري است كه بدون مشاركت مردم محلي بويژه زنان روستايي در برنامه نكته
گردشگري و نيز عدم دانش و آگاهي از درك و نگرش اين قشر از جامعه ميزبان نسبت به پيامدهاي اين صنعت 

 داشت. لذا وسعه پايدار اميد چندانيدر نهايت نيل به ت توان اميد موفقيت در كسب منافع ناشي از اين صنعت ونمي
با استفاده از ابزار پرسشنامه به بررسي و تحليل جنسيتي  كه يك پژوهش پيمايشي ـ توصيفي استاين پژوهش در 

نفر  325رضايتمندي، انتظارات و نگرش جامعه ميزبان كه ساكنان هشت روستا از شهرستان ايذه در استان خوزستان (
ها با نرم داده تجزيه و تحليلو  پرداخته شد )و نمونه گيري به روش تصادفي  تاكمن حجم نمونه براساس جدول

گري روستايي در اين نتايج حاكي از نگرش مثبت زنان نسبت به پيامدهاي گردشاست. صورت گرفته SPSSافزار 
بيشتر بوده و شگري از گردنسبت به مردان  رضايتمندي، نگرش و انتظارات زنان ميزانشهرستان مي باشد. همچنين 

  داشته است.  وجودداري آماري معني هايتفاوتبين زنان و مردان در اين متغيرها 

  رضايتمندي، تحليل جنسيتيزنان روستايي، گردشگري روستايي،  هاي كليدي:واژه
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  قدمهم

وستايي ربيشتر مردم  استبا درآمد كم و فقير از مشكالت اساسي روستاه يتهاي پرجمعنيستند و وجود خانوده
شان نتيسبه كارهاي كشاورزي مشغولند و بعضي از آنها جنگلدار و بعضي صنعتگرند. اما هيچ يك از مشاغل 

 جرت بههامود داشته باشد، روستاييان  سب درآمد در روستا وجهاي كمي براي افزايش ك. زماني كه زمينهپردرآمد
كه مهاجرت روستاييان مشكالت خاص درحالي ،براي كسب درآمد حاصل شود يفرصت بيشتر تاكنند شهرها مي

  ).Haldar, 2007( خود را دارد

كه يناز دو جهت با صنعت گردشگري در ارتباط هستند: يكي ا اين در حالي است كه ساكنان روستاها 
 واد خوراكيمكه توليدات آنها اعم از آيند و ديگر اينشمار ميمناسبي بهفضاها و اماكن ييالقي  هاي روستايي محيط

و نظري،  كند (مرادنژاديو صنايع دستي به گردشگران عرضه شده و از اين طريق به اقتصاد معيشتي آنها كمك مي
 يده،ود بخشزي و گردشگري را بهبورتواند تعادل بين كشا). همچنين گردشگري بويژه گردشگري روستايي مي1382

هاي شغلي ن فرصتكند. بنابراييشتري را براي كشاورزان فراهم و منافع ب دادهافع حاصل از كشاورزي را افزايش من
فرهنگ  وستايي ور يك نقش مثبت در بهبود توسعه اقتصادو  ي فراهم نمودهآلبيشتر و شرايط زندگي بهتر و ايده

  ). .Degang & Xiaoting, 2006( كندروستايي ايفا 

  

ز اجرت امناطق مشكالت از جمله اختالف در درآمد، مهت روستا در فقر است و فقر در ديگر ريشه مشكال
دهد و محيطي را افزايش ميمحيطي و ديگر مشكالت زيستاي، تخريب زيستمناطق روستايي، عدم تعادل منطقه

ا رريسم عي، خشونت در جامعه و تروبعضي مواقع اين مشكالت موجب پيامدهاي خطرناكي همچون آشفتگي اجتما
وستايي هايي براي پيشرفت گردشگري در مناطق ر. بنابراين به علل زير  نياز به سياستبه دنبال خواهد داشت

  .)Mishra & Dash, 2003(شوداحساس مي
 ,Aref(آيداقتصادي به شمار مي _غييرات اجتماعي ت مهم در كشورهاي در حال توسعه توريسم يكي از منابع

 پيامدهاي مثبت و منفيايجاد  تواناگرچه گردشگري نوشدارويي براي ركود اقتصادي نيست اما اين صنعت . )2011
 لذا. )Byrdd et al., 2008( اقدام كرد انهپذيرريزي و مديريت مسوؤليتبايد با برنامهو براي توسعه آن را دارد 

مناسب براي  يري بود تا بتوان با بسترسازي و ايجاد محيطگاساسي موفقيت در گردش عواملبايد به دنبال شناسايي 
به چهار مورد از  توسعه پايدار روستايي است را ارتقاء بخشيد. ديكاحتمال نيل به هدف كه رسيدن به  اين عوامل 

  است :اين عوامل اشاره كرده
هايي) (نهادهاز به وروديهاييماهيت گردشگري به عنوان يك فعاليت: گردشگري يك فعاليت چندبخشي است كه نيـ 

ا نيمه يصورت جمعي هها نيز بابراين بر هريك از اين بخشمحيطي دارد. بنبا ماهيت اقتصادي، اجتماعي و زيست
ر كاسختي هاي مختلف بوده و ه عهده سازمانبهاي بخش گردشگري د بود. معموال تأمين نهادهمؤثر خواهجمعي 
 يك سياست، در بيرون ازتدوين هاي ضروري براي ت كه همه اين نهادهن اسگزاران بخش گردشگري  آسياست

  سازمان گردشگري واقع شده اند.   
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ود كه شقبول  ممكن است منجر به شكل دهي سياستي غيرقابلار نهادي و سازماني : دليل ذكر شده در فوق ـ ساخت
 اي است كههيت اين صنعت به گونهما باشد. زيرا به تنهايي تحت كنترل يك سازماناقدامات بخش گردشگري 

، نوان مثالع. به وابسته به مشاركت و حمايت ديگر سازمانهاست كه ممكن است آماده ارائه خدمات باشند يا نباشند
ربوطه ها از نظر دسترسي براي گردشگران در اولويت است ممكن است براي سازمان مآنچه در ساخت و حفظ جاده

  در اولويت نباشد.
ا قانوني: ماهيت ناهمگن و چندبخشي گردشگري به اين معناست كه گردشگري فعاليتي است ب ارچوبـ چ

كه  سالمت در كار و غيره  ، مقررات مهاجرت، امنيت وريزي شهري و كشورينونگذاري(برنامههاي مختلف قاحيطه
ف كننده). ن حمايت از مصراند (همچوبسياري از اين قوانين قديمي هستند و در بعضي موارد ناديده انگاشته شده

  سخت است.      الزم بسيار گردشگري در عمل بدون يك چهارچوب مناسب و حمايت هاياجراي سياست
هايي باشد كه سياست گردشگري شامل چه چيزدشگري: يك توافق جمعي در خصوص اين ـ حيطه سياسي گر

قل ن به حداكه معايب آ است به گونه اي  حداكثر كردن منافع گردشگريتوان گفت هدف كلي صرفاً در مجموع مي
   ).Dieke, 2005( "برسد

قع شده توسعه مورد سؤال وا موفقيت آن به عنوان ابزاري براي ،سابقه گردشگريسال از رشد بي چهلبعد از 
ودن بردسترس دتغييرات در ارزشها و عقايد جامعه محلي، كاهش  برخي انتقادات وارد به آن عبارتند از: است. 

افته يتر توسعه و كم االها، تأثيرات منفي بر منابع طبيعي و  توسعه ارتباطات استعماري بين كشورهاي توسعه يافتهك
  ).Monterrubio, 2007( است

بين  ترين گروههاي اجتماعي درزنان روستايي نقش رو به رشدي در عرصه كشاورزي دارند ولي در رديف محروم
ي ابري جنسيتوري بر پايه كارائي، پايداري و برن در حالي است كه اگر رشد بهرهاند. ايساير گروهها قرار گرفته

ه تنها يب، نباشد، رشد درآمد خانوارها و جوامع و بهبود وضعيت معيشت آنها را درپي خواهد داشت. بدين ترت
  شود.ند، بلكه كل جامعه از فقر خارج ميككشاورزان ارتقاء پيدا ميوضعيت 

كنند كه در مجموع، زنان بخش مكمل رشد ) به نقل از يونسكو اعالم مي1387همكاران ( چهارسوقي و     
ي سازي زنان برارو ترغيب برابري جنسيتي و توانمنداز اين باشند،در كشورهاي درحال توسعه ميكشاورزي 

  .شوديابي به كشاورزي پايدار مهم تلقي ميدست
 شگري موردني گرده سازمان جهاوسيلهه و از زماني كه اين امر بامروزه توانمندسازي زنان بسيار اهميت يافت

ن ندسازي زنااست. نتيجه پيوند كارآفريني زنان با گردشگري و توانمداراي اهميت سياسي شدهحمايت واقع گرديده ،
 تسديده اگرنوآوري اجتماعي تغيير و  ن يك شغل در مفهوم سنتي برايموجب گسترش شناخت كارآفريني به عنوا

)Pesters and Ateljevic, 2009.(  
 آنان مسئوليت كار بيرون از خانه را دارند آنها كار روزانه خانه را نيزدهد همزمان يل نشان ميمطالعات در برز

گيري امور مالي خانواده يا بيرون از آن را ندارند. مشكالت نفوذ در تصميم يا انرژي برايلذا زمان  ،دارند برعهده
وري كمتر، كاهش قابل توجه كيفيت كند كه بهرهبيان مي 1نبايد ناديده گرفت، فلورورا روزانه دو برابر ناشي از كار 

                                                           
1- Floro 
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 ترين پيامدهاي افزايش كار صنعتي زنان استفرزندان و بدتر شدن وضعيت سالمتي زنان از مهمپرورش 
)Monterrubio, 2007.(  

ليل فقدان دهستند همچنين در استفاده از اعتبارات، به اي و تجارب مديريتي هاي حرفهزنان اغلب فاقد آموزش
 ود دارد وام وجتجربه در كسب وام محدودتر بوده و يا اكراه آنان از مواجه با خطرپذيري است كه در درخواست و

لك ت مردان مادهند كه توسط خانواده و دوستان حمايت مالي شوند تا از منابع رسمي كه اكثريآنها بيشتر ترجيح مي
 ري به منابع مالياز لحاظ قانوني نيز دسترسي كمت ، آنانعالوه براين .)Anthopoulou,.2010( كنندده مياستفا

  دارند زيرا اغلب مالك نبوده و شخصيت حقوقي ندارند.
  

  مباني نظري پژوهش 

 گراناين پژوهش به بررسي نگرش ساكنان روستاهاي داراي گردشگر روستايي نسبت به گردشبخش از در 
پژوهش  ني نظريلذا در بخش مبا اند،پرداخته شده است و نگرش زنان و مردان مقايسه شدهنيز براساس مدل باتلر 

 اند. اين مدلها تشريح شدهاز  نمونهسه 

  
  ـ سيكل زندگي مقاصد گردشگري باتلر

مان و تعداد يه زكه اساس آن برپاباشد معروف مي )TALC( مدل باتلر به نام سيكل زندگي مناطق گردشگري
ماعي د شده براي ارتباطات اجتعملي پيشنها  - هاي تئورياست. اين مدل يكي ديگر از چارچوباستوار گردشگران 

ت به بين گردشگران و ساكنان است. در اين مدل تالش شده كه واكنش رفتاري و نگرش جامعه ميزبان نسب
  ). Monterrubio, 2007( دهاي گردشگري بيان شوفعاليت
ايي جحصول( كنند و براساس مفهوم چرخه متوجه به اينكه مناطق گردشگري در طول زمان رشد و تغيير ميبا 

آن   كند و بعد ازسپس يك سرعت سريع از رشد را تجربه مي ،شودكه در ابتدا  فروش محصول به آهستگي طي مي
دنبال  شابه رانيز چنين سير تكاملي م تلر مناطق گردشگريمدل بادر يابد) رسد و در نهايت كاهش ميبه ثبات مي

قه الت درمضيتسهي وشوند كه به علت كمبود امكانات كنند. در ابتدا به وسيله تعداد كمي از گردشگران بازديد ميمي
يابد كه يمزايش اف گردشگرانكند، تعداد هستند. بعد از آن در مناطقي كه تسهيالت و آگاهي نسبت به آنها رشد مي

 نگردشگراتعداد ه ش بازاريابان با هم و بخش اطالعات و تأمين تسهيالت بيشتر است. بعد از اين مرحلناشي از تال
 رسند و شامل شش مرحله است:يابد در سطحي كه به ظرفيت تحمل ميكاهش مي

  
  اند.اكتشاف(شناسايي): تعداد كمي مكتشف از مكان گردشگري ديدن كرده

  است.راهم و تأمين كردهاز منابع را براي گردشگران ف پذيري: جامعه تعداد محدوديآسيب
ل كنتر وتوسعه: رشد سريع گردشگران صورت پذيرفته و جامعه به عنوان يك منطقه گردشگري شناخته شده 

  يابد.محلي و دخالت محلي كاهش مي
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سترش گراي ب تثبيت تعداد گردشگران در حال افزايش است، اما با سرعت كمتر، بازاريابي توسعه يافته و
  كند.گردشگران فصلي تالش مي

 شروع شده شكالتمايستايي(ركود): تعداد گردشگران به حداكثر رسيده و به دليل به حداكثر رسيدن تعداد آنان 
  كند.و به مناطق فشار وارد مي

است اند و توسعه گردشگري با واكنش ركود مواجه شدهپيامدها مشخص شده :كاهش(انحطاط)و بازگشت
  ).2008، اندرورفو(
  

  
•   

  
  دوگن مدلـ  

ردشگران با گرا به وسيله شناسايي و بازنگري در نتايج اصلي واكنش رفتاري  مدلي 1989دوگن نيز در سال 
كند. با ن ميتوسعه گردشگري همگني نسبي جوامع را به ناهمگني نسبي دگرگوكرد  بياندوگن  ساكنان بسط داد. 

 پذيرش يا لي ازشود واكنش ساكنان به ترتيب به عنوان شكثبت و منفي كه درك ميارزيابي وسعت و اندازه اثرات م
لي ه عنوان مراحبتجديد حيات و پذيرش را ، حفظ حدود، نشينيشود. اين مدل مخالفت، عقبمخالفت پنداشته مي

  است. كرده معرفيدهند، كه ساكنان جوامع براي هماهنگي با اثرات گردشگري توسعه مي
بين  باطاتاست كه بسيار به ارت يتشخيص داده كه ناهمگني جمعيت ميزبان ناشي از داليل متعدد اين مدل

گري كند كه گردشمي بيانهمچنين مدل دوگن . ، وابسته استكه در يك زمان در جامعه هستندگردشگران و ميزبان 
غيير اهمگن تنه جامعه شهري يا كند و سپس آن را بشروع به توسعه ميكه نسبتا همگن هستند در جوامع روستايي 

  ).Monterrubio, 2007( دهدمي
  

  آپ و كرمتون مدلـ  
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اند كه واكنش يك جامعه نسبت به اثرات گردشگري شامل چهار مرحله است كه زنجيره كرده بيانكرمتون و  پا
دشگري در يك شود. طبق چارچوب اپ و كرمتون واكنش ساكنان نسبت به گرناميده مي��استراتژي پذيرش ـ تنفر

 ,Monterrubio( تواند اتفاق افتداست، مي ) وتنفر ، سازگاري، تحملزنجيره كه شامل چهار مرحله(پذيرش

2007.(  
اند، مشابه هايي كه در باال بحث شد از اين جهت كه يك عنصر پويا و تصاعدي را بررسي كردهتمام چارچوب  

اجتماعي گردشگري در واكنش نسبت به تغييرات ساختاري در توسعه اند كه اثرات هستند؛ اين مدلها تشخيص داده
نتايج كند. همچنين گردشگري و اندازه و طول مدت واكنش آشكار ساكنان نسبت به توسعه در طول زمان تغيير مي

  .ندارد يكه اثرات، درك ساكنان و واكنش احتمالي آنها نسبت به گردشگري ايستايي پايدار نشان داده

  
بررسي ديدگاه ساكنان نسبت توريسم مورد توجه ويژه قرار گرفته پيرامون گذشته توجه به مطالعات ه دهه ر سد
مهمي در  ريسم و نگرش آنان ممكن است عاملدرك ساكنان از اثرات تو )Wang and Pfister, 2008( است
 Amy and(سم در آينده باشدهاي كنوني توريسم  و نيز موفقيت توسعه توريريزي و سياستگزاري پروژهبرنامه

Esther, 2009( .   
يتي يل جنسبراساس مدل باتلر همچنين تحل موردنظرآنچه در اين پژوهش اهميت داشته بررسي وضعيت جامعه 

   .استجامعه در خصوص گردشگري روستايي بودهاين رضايتمندي، انتظارات و نگرش 
  

  پژوهششناسي  روش

 حسب تفكيك جنسيتيش توصيفي ـ همبستگي است كه نتايج بر اين پژوهش يك پژوهش پيمايشي به رو
كند كه تحليل جنسيت ) به نقل از  علي بيگي و همكاران بيان مي1389مصطفي نژاديان (اند. شده تجزيه و تحليل

و  هارد پرداختدهايي كه در روابط اجتماعي آنها وجود روشي است كه به مطالعه روابط بين مردان و زنان و نابرابري
چه كسي  گيرد؟كسي تصميم مي چه ؟لك چه چيزي استهر كس ماكند؟ هايي مانند چه كسي چه كار ميپرسشبه 

گويد. در واقع تحليل جنسيتي به شيوه تقسيم است پاسخ ميشود و چه كسي بازندهمند ميها بهرهاز نتيجه تصميم
هاي اقتصادي و هاي مردان و زنان در بخشا و نقشهيتپردازد كه شامل تحليل كليه فعالقدرت، مسئوليت و حق مي

هاي مورد يتگيري و دسترسي به منابع مرتبط با فعالاجتماعي و نيز تحليل وضعيت زنان و مردان از نظر حق تصميم
جم حه ست كاز شهرستان ايذه واقع در استان خوزستان ا ساكنان هشت روستا پژوهش نظرشان است. جامعه آماري

كه  هنامه بودو ابراز جمع آوري اطالعات پرسش گرديده استنفر محاسبه  325تاكمن تفاده از جدول نمونه با اس
ها با دادهحاسبه گرديد. م )87/0( و پايايي آن با استفاده از آزمون آلفا كرونباخهيات علمي دانشگاه روايي آن با نظر 

يز اولويت بندي گويه و ن tاين نرم افزار براي آزمون  و از شدتجزيه و تحليل توصيف و  SPSS  استفاده از نرم افزار 
   .ها استفاده گرديد 
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  هاي پژوهش تجزيه و تحليل و يافته

 يهبر پا ندر استان خوزستا شهرستان باستاني ايذهابتدا الزم است منطقه مورد مطالعه معرفي شود. ر د
 هرستاناين ش ن و تمدن و زندگي بوده است.ده هزار سال پيش شاهد حضور انسااز هاي باستان شناسي پژوهش

ن شهر واتريبواسطه قرار گرفتن در دامنه هاي كوههاي زاگرس داراي آب و هواي كوهستاني بوده و خوش آب و ه
تان ). اين شهرستان با دو بخش دهدز و مركزي و ده دهس1387مفرد،(مقصودي و باقريباشداستان خوزستان مي

است كه حجم نمونه  2449باشد كه جمعيت هشت روستاي مورد مطالعه نفر مي 1933510داراي جمعيتي در حدود 
اند اقع شدهونفر شد. روستاهاي اين روستا در سالهاي اخير مورد توجه گردشگران  335پژوهش طبق جدول تاكمن 

دشگري كل گرو ساالنه آمار آنان رو به افزايش است. بررسي اين موضوع كه اين مناطق در چه مرحله اي از سي
اقدامات  ريزان كمك خواهد كردهستند و تفاوت ديدگاه زنان و مردان ساكن در اين مناطق چگونه است به برنامه

  تري براي توسعه گردشگري در اين منطقه انجام داده و موجبات رونق بيشتر منطقه فراهم گردد. اساسي

  قابل مشاهده است.يك  خگويان به تفكيك جنسيت در جدول شمارههاي فردي پاسويژگي
  ـ ويژگيهاي فردي پاسخگويان به تفكيك جنسيت1جدول 

  )=114nزنان(   )=205nمردان(  گروهها  متغيرها

  درصد  فراواني   درصد  فراواني    

سن
  

30-15  

35-31  

60-36  

75-61  

94  

67  

33  

5  

9/45  

7/32  

1/16  

24  

70  

32  

10  

2  

4/61  

1/28  

8/8  

8/1  

ت
تحصيال

  

  بيسواد و كم سواد

  پلمتا دي

  باالتر از ديپلم

47  

78  

15  

9/22  

38  

3/7  

31  

32  

2  

2/27  

1/28  

8/1  
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شغل اول
  

ـ مرتبط با 
  گردشگري

  ـ خدمات 

  ـ آزاد 

  ـ كارمند 

  ـ دانشجو

  ـ بازنشسته

  دارـ خانه

  ـ بيكار

  

1  

5  

107  

26  

8  

5  

50  

1  

  

5/0  

24  

2/52  

7/12  

9/3  

4/2  

4/24  

5/0  

  

1  

0  

4  

9  

1  

0  

98  

0  

  

9/0  

0  

5/3  

9/7  

9/0  

0  

86/0  

0  

  

شغل دوم
  

ـ مرتبط با 
  گردشگري

ـ غيرمرتبط با 
  گردشگري

11  

87  

4/5  

5/42  

2  

56  

8/1  

1/49  

 

ك ه تفكيدر اين پژوهش با استفاده از مدل باتلر احساس ساكنان نسبت به گردشگران سنجيده شد كه ب
درصد) و  8/72شود بيشتر زنان (طور كه در جدول مشاهده ميهمانشود. مشاهده مي شماره دوجنسيت در جدول 

مخالفت  درصد) در مرحله 4درصد و مردان 0درصد) در مرحله پذيرش هستند و كمترين آنان (زنان 60مردان (
 نان حداقلزد و ين صنعت هستنهستند. بنابراين جاي اميدواري است كه جامعه ميزبان اين منطقه در مرحله پذيرش ا

هاي گردشگري با استقبال ساكنان بويژه زنان شود كه توسعه فعاليتبيني ميخالفت را با اين نوآوري دارند، لذا پيشم
 گذاري در اين امر نتيجه بخش باشد. همراه باشد و سرمايه

  
  جنسيتكيك ان نسبت به گردشگران(براساس مدل باتلر) به تفآنفراواني پاسخگويان براساس احساسـ توزيع 2جدول 

  درصد معتبر  درصد  فراواني  

  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن  احساس

  66  5/73  60  8/72  123  83  پذيرش

  5/15  7  14  7  29  8  تحمل

  14  5/19  13  19  26  22  سازش

  4  0  4  0  8  0  مخالفت

          9  1  بدون پاسخ 
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  114تعداد زنان:    205تعداد مردان: 

  

د شاستفاده  وافق)م(بسيار مخالف تا بسيار اي ليكرتج گويهجهت سنجش بعضي از متغيرهاي پژوهش از طيف پن
 30(حداكثر گويه 6باشد. متغير درك اثرات اقتصادي با بسيار موافقم مي پنجعدد و بيانگر بسيار مخالفم  يككه عدد 

ظارات با ) و انت40گويه(حداكثر  9)، حمايت با 40گويه(حداكثر  9)، نگرش با 30گويه (حداكثر  6)، رضايتمندي با 
  .اند) سنجيده شده30گويه(حداكثر  6

تباط با شتن ارـ مقايسه ديدگاه پاسخگويان نسبت به برخي از متغيرهاي پژوهش به تفكيك جنسيت و داشتن يا ندا3جدول 
  گردشگران 

  tآماره    ميانگين  گروهها  متغيرها
سطح 
دمعني
  اري

ت اقتصادي
ك اثرا

در
  مردان  

  زنان

7/19  

8/20  
*3 /2  023/ 

.  

  زنان داراي ارتباط با گردشگران

  زنان فاقد ارتباط با گردشگران 

52/21  

56/18  
**22 /3  001/

0  

رضايتمندي 
  

  مردان

  زنان

8/21  

9/23  
**95/3  001/

0  

  زنان داراي ارتباط با گردشگران

  زنان فاقد ارتباط با گردشگران

5/24  

7/21  
**37/3  001/

0  

ش
نگر

  

  مردان

  زنان

8/33  

05/36  
**56/3  001/

0  

  زنان داراي ارتباط با گردشگران

  زنان فاقد ارتباط با گردشگران

12/37  

5/32  
**88/4  001/

0  

ت
حماي

  

  مردان

  زنان

4/34  

9/35  
*46/2  014/

0  

  زنان داراي ارتباط با گردشگران

  زنان فاقد ارتباط با گردشگران

10/37  

52/31  
**24/7  001/

0  

ت
انتظارا

  مردان  

  زنان

19/26  

6/24  
**13/3  002/

0  
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  زنان داراي ارتباط با گردشگران

  زنان فاقد ارتباط با گردشگران

5/26  

2/25  
04/1  3/0  

  

 

اند شگران رابطه داشتهنفر با گرد 88نفر بوده است كه از اين تعداد  114نفر وتعداد زنان 205تعداد مردان پاسخگو ـ 
  اند. نفر از آنان فاقد ارتباط با گردشگران بوده 25و 

له درك اثرات ) نشان داد كه رضايتمندي ساكنان از توسعه توريسم بوسي2015حقيق سوفين و همكاران(نتايج ت
 دار آماري بين نگرش، رضايتمندي ووجود تفاوت معنيگيرد.اجتماعي تحت تاثير قرار مي _مثبت اقتصادي 

وت وه حاكي از وجود تفان دو گرهاي جنسيتي بيصرف نظر از تفاوت موردنظرانتظارات زنان و مردان جامعه 
گروه  ين دواديدگاه اين دو گروه نسبت به اين صنعت و يا نوآوري و نيز پيامدهاي متفاوت اين نوآوري براي 

   .باشدمي
  فكيك جنسيتهاي متغير نگرش به تـ مقايسه اولويت دهي پاسخگويان به گويه4جدول 

  زنان

)114n=(   اي هاي نگرش پاسخگويان نسبت به پيامدهگويه
  گردشگري

  مردان

)205n=(  

ميانگين   اولويت 
  ايرتبه

ميانگين 
  ايرتبه

  اولويت

  

گردشگري موجب شده كه ساكنان محلي احساس   80/4  1
  باشند.شان داشتهافتخار و تعلق به جامعه

32/4  2  

 گردشگران بايد خود را با شرايط روستا منطبق كنند  53/4  2
ي آنان منطبق كه روستا را براي رضايت مندنه اين

  ساخت.

39/4  1  

ساكنان محلي از زندگي در مناطق گردشگري به دليل   34/4  3
  برند.گردشگران رنج ميمنفي حضور و پيامدهاي 

72/3  5  

  3  01/4  برم.من از حضور گردشگران در روستايمان لذت مي  30/4  4

  4  86/3  گذاري در زمينه گردشگري پربازده است.سرمايه  93/3  5

گردشگري موجب افزايش فرصتهاي تفريح،   90/3  6
  زيرساختها و امكانات رفاهي روستا شده است.

63/3  6  

  8  41/3بايد از گردشگران حق ورودي گرفت و در ازاي آن   54/3  7
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خدمات رايگان(بازديد از باغات، مزارع، آثار باستاني 
  روستا و ...) ارائه داد.

راي بيالت صرف توسعه تسهكه هاي زيادي هزينه  53/3  8
تواند صرف ديگر شود، ميتوسعه گردشگري مي

  خدمات عمومي شود.

33/3  9  

تسهيالت و امكاناتي كه در روستا تأمين شده تنها   38/3  9
براي گردشگران مفيد است و قابل استفاده براي 

  ساكنان محلي نيست.

55/3  7  

 

  
دهد ان ميدهي به پيامدهاي گردشگري نشاولويتتايج حاصل از مقايسه ديدگاه دو گروه زنان و مردن نسبت به ن

امطلوب احساس ن و انطباق گردشگران با جامعه ضرورت، جامعهو تعلق به بيشتر كه از ديدگاه زنان احساس  افتخار 
ان جامعه اه مردو از ديدگبه خود اختصاص داده را  هااز پيامدهاي منفي ناشي از حضور گردشگران بيشترين اولويت

ذت از حساس لضرورت انطباق گردشگران با جامعه ميزبان، احساس  افتخار بيشتر و تعلق به جامعه و اميزبان؛ 
ويت اول ه اولساول تا سوم قرار دارند. وجود دو گويه مشترك بين اين  هايحضور گردشگران در روستا در اولويت

 دهاي منفيپيام اين تفاوت كه زنان از دو گروه حاكي از تشابه ديدگاه آنان نسبت به پيامدهاي گردشگري است با
 حضور گردشگران احساس نارضايتي بيشتري نسبت به مردان دارند.

  
اران، رمول (آخوندي و همك، نگرش آنها به پيامدهاي گردشگري روستايي طبق فهاي ارائه شدهبراساس پاسخ

مختلف  است. تقسيم بندي گروههايهبندي شد) به چهار سطح منفي، نسبتاً منفي، نسبتاً مثبت و مثبت گروه1387
يكرت سنجيده گويه با استفاده از طيف ل 9متغير نگرش با و انحراف معيار صورت گرفته است( برمبناي ميانگين

  ).استشده
Min < A< Mean –Std: Aمنفي 
Mean – Std < B < Mean: Bنسبتاً منفي 
Mean < C <  Mean + Std : Cنسبتاً مثبت 
Mean + Std < D < Maxمثبت 

سبتاً منفي، بين نگرش ن 05/36و  5/31باشند داراي نگرش منفي، بين نمره  5/31و  23افرادي كه داراي نمره بين 
  داراي نگرش مثبت هستند.  42و  60/40نگرش نسبتاً مثبت و بين  60/40و  05/36نمره 
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  جنسيت ـ توزيع فراواني پاسخگويان براساس نگرش نسبت به گردشگري به تفكيك5جدول 

نگرش نسبت به 

  گردشگري

  مردان  زنان

  درصد  فراواني  درصد  فراواني

  4/24  50  4/18  21  نگرش منفي

  7/30  63  3/26  30  نگرش نسبتاً منفي

  39  80  4/54  62 نگرش نسبتاً مثبت

  5/0  1  9/0  1  نگرش مثبت

    194    114  جمع كل

  

سبت به نماري مورد مطالعه داراي نگرش نسبتا مثبتي آ نمونهشود بشترين حجم طور كه در جدول مشاهده ميهمان
دار در نمومردان است واند و اين ميزان در زنان در حدود دو برابرهاي گردشگري و پيامدهاي آن داشتهتوسعه فعاليت

ن ايش از مردنتظارات در  زنان باكه ميانگين هر سه متغير رضايتمندي، نگرش و  نمودتوان مشاهده زير به راحتي مي
  است.

  

  مقايسه زنان و مردان از نظر انتظارات، نگرش و رضايتمندي از گردشگران ـ 1شماره نمودار 

در متغيرهاي درك اثرات اقتصادي، رضايتمندي، حمايت، شود مشاهده مي شماره سهجدول  طور كه درهمان
 نمودداري مشاهده ط با گردشگران و زنان فاقد ارتباط تفاوت معنيانتظارات و نگرش بين دو گروه زنان داراي ارتبا

توان انتظار و اين بيانگر اين است كه ارتباط با گردشگران موجب آگاهي و نگرش مثبت در زنان گرديده است كه مي
ب جهت داشت با فراهم كردن امكان تعامل و ارتباط بيشتر گردشگران با زنان و ايجاد كانالهاي ارتباطي مناس

اين دو گروه ضمن بسترسازي جهت كسب درآمد ناشي از عرضه توليدات محلي و صنايع بين برقراري ارتباط 
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افزايش رضايتمندي و جلب  اتدستي، امكان كسب تجارب تازه و نو از گردشگران را براي آنان فراهم كرد و موجب
 .  هد كردرا فراهم خوا هاي گردشگريمشاركت آنان در فرايند توسعه فعاليت

  

است  ينادرصد) در مر حله پذيرش گردشگران حاكي از  60درصد)و مردان(حدود  70درصد باالي زنان(حدود   
ذا دارند، ل وآورينكه جامعه ميزبان اين منطقه در مرحله پذيرش اين صنعت هستند و زنان حداقل مخالفت را با اين 

گذاري در اين ه باشد و سرمايهاستقبال ساكنان بويژه زنان همراهاي گردشگري با شود كه توسعه فعاليتبيني ميپيش
 امر نتيجه بخش باشد. 

  
مدهاي نيز پيا ونسبت به اين صنعت و يا نوآوري زنان و مردان وجود تفاوت ديدگاه اين دو گروه با توجه به 

ان زنان به عنو اي گردشگري بههشود كه در فرايند توسعه فعاليتمتفاوت اين نوآوري براي اين دو گروه پيشنهاد مي
راي ب درآمد باي كسيك گروه مولد درآمد و كارا نگريسته شود و با ايجاد زمينه بيشتر براي فعاليت و بسترسازي بر

دشگران و هاي لبني و خوراكي در بين گرآنان از راههايي همچون صنايع دستي، توليد، فراوري و توزيع فرآورده
آموزشي و اعطاي تسهيالت و هاي آنان از طريق افزايش مهارتها با برگزاري دورهتالش در جهت توانمندسازي 

     هاي با بهره كم اقدام كرد.وام

    

  جمع بندي و پيشنهادات  

شان دهي به پيامدهاي گردشگري ندو گروه زنان و مردن نسبت به اولويت نتايج حاصل از مقايسه ديدگاه
براين بنا تي بيشتري نسبت به مردان دارند.حضور گردشگران احساس نارضاي دهد كه زنان از پيامدهاي منفيمي

هاد نشبنابراين پي برنامه ريزان صنعت گردشگري بايد تالش بيشتري جهت كاهش اين پيامدها بويژه براي زنان باشند.
با  را نگريسته شود وهاي گردشگري به زنان به عنوان يك گروه مولد درآمد و كاشود كه در فرايند توسعه فعاليتمي

، تي، توليديع دسايجاد زمينه بيشتر براي فعاليت و بسترسازي براي كسب درآمد براي آنان از راههايي همچون صنا
ريق طهاي لبني و خوراكي در بين گردشگران و تالش در جهت توانمندسازي آنان از فراوري و توزيع فرآورده

  م اقدام كرد.هاي با بهره كوزشي و اعطاي تسهيالت و وامآمهاي افزايش مهارتها با برگزاري دوره
هاي با توجه به اهميت سنجش نگرش ساكنان و نقش آن در حمايت يا عدم حمايت از توسعه فعاليت

به  گردد در جدول زير تفاوت بين اولويت دهي ساكنانگردشگري كه موجب موفقيت يا عدم موفقيت برنامه مي
  ن مشاهده كرد. تواهاي نگرش را ميگويه

ي و هاي گردشگربشترين حجم نمونه آماري مورد مطالعه داراي نگرش نسبتا مثبتي نسبت به توسعه فعاليت
دواري ين جاي اميبنابرااند و اين ميزان در زنان بيش از مردان است در حدود دو برابر مردان است پيامدهاي آن داشته

  نطقه با موفقيت همراه باشد. است كه توسعه فعاليت هاي گردشگري در اين م
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