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 )مورد مطالعه: روستاهای بخش مرکزی نطنز(
 

 

 

1 یسلم یانیک قهیصد
 

 2انیعباس دیسع

 چکیده

هدف از تحقيق بررسي نقش گردشگري در توانمندسازي ساکنان روستاهاي بخش مرکزي 
تحليلي است.  -پژوهش بر اساس هدف کاربردي و بر اساس روش، توصيفي  شهرستان نطنز است.

وايي آن به روش صوري سوال است که ر 08ابزار جمع آوري اطالعات، پرسشنامه محقق ساخته با 
نفر است که حجم  4846و ساختاري و پايايي آن با ضريب آلفاي کرونباخ تأييد شد. جامعه آماري 

 SPSSنفر برآورد گرديد. براي انجام تحليل هاي آماري از نرم افزار  984نمونه با جدول مورگان 
آن را در  94/9با مقدار  استفاده شده است. نتايج ميانگين توانمندي در روستاهاي گردشگرپذير

قرار داده است. نتايج آزمون تي،  78/9جايگاه باالتري از روستاهاي غير گردشگر پذير با ميانگين 
درصد مورد تأييد قرار  18اثر گردشگري بر توانمندسازي فرهنگي و اجتماعي را در سطح اطمينان 

اقتصادي را رد نموده است. مقدار اثر گردشگري بر توانمندي  788/8مي دهد. وجود سطح معناداري 
پذير و غيرگردشگر پذير در  گانه بين روستاهاي گردشگر توانمندسازي در قالب ابعاد سه  آماره مقايسه
شده است. به اين صورت اختالف بين  161/8برابر با  210و  7با درجات آزادي  آزمون فيشر

مقادير صفر سطح ر معنادار است. پذي پذير و غير گردش توانمندسازي کل در روستاهاي گردش

                                                           
 )نويسنده مسئول(دانشگاه کاشان سم،يو اکوتور ايجغراف ارگروهياستاد -1
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دهد که اين ابعاد دو به دو با هم  ويلکاکسون بين ابعاد توانمندسازي، نشان مي  معناداري براي آزمون
در باالترين  40/9داراي اختالف معنادار هستند. به اين ترتيب توانمندسازي فرهنگي با ميانگين 

ترين سطح قرار دارند. نتايج حاصل از  پايين در 10/2سطح و توانمندسازي اقتصادي با ميانگين 
بندي متغيرها نيز حاکي از آن است که ابعاد فرهنگي و اجتماعي بر اساس درونمايه مفهومي  خوشه

 به مراتب، به هم نزديکتر هستند.

توانمندسازي فرهنگي، توانمندسازي اقتصادي، توانمندسازي اجتماعي، جامعه  :کلیدي واژگان

 ي شهرستان نطنز.محلي، بخش مرکز

 

 مقدمه

تبديل شده است.  2به يکي از مفاهيم اصلي توسعه پايدار 7در جهان امروز توانمندسازي
در اين ميان نقش روستاها در فرآيند توسعه اقتصادي، اجتماعي، سياسي و ديگر ابعاد توسعه 

تنها  9تاييموجبات توجه به توسعه مناطق روستايي را فراهم آورده است. توجه به توسعه روس
به اين علت نيست که خيل عظيمي از جمعيت کشورهاي جهان سوم در مناطق روستايي 

کنند، بلکه به اين علت است که بسياري از مشکالت شهرهاي جهان سوم در  زندگي مي
(. گردشگري روستايي به 718: 7917توجهي به روستاها نهفته است )حيدري ساربان،  بي

تواند به رشد اقتصادي و تنوع  اشکال گردشگري، از يک سو مي ترين مثابه يکي از مردمي
و از سوي ديگر با جذب مازاد نيروي انساني، به درآمدزايي  هاي روستايي بيانجامد فعاليت

براي ساکنان روستاها کمک نمايد، بدين ترتيب فرصتي براي توسعه همه جانبه و پايدار 
( در اکثر نواحي 8: 7901( )بهرامي، 744: 7900)غفاري و ترکي هرچکاني،  شود قلمداد مي

ي آن، توجه به ديگر ريپذ بيآسروستايي، به دليل غالب بودن اقتصاد کشاورزي و 
تضميني بر بهبود شرايط زندگي روستاييان و  تواند يمي نظير گردشگري ا توسعهي ها تيفعال

(. اگر 16: 7900ي،)ميرزاي (42: 7901توانمندسازي مردم محلي باشد )مهدوي و همکاران، 

                                                           
1 -Empowerment 

2 - tneSeouevns esbsniatsuS 

3 - Rural Development 
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گردشگري روستايي بتواند نقش هاي محوّله توسعه پايدار را به خوبي ايفا کند مي تواند 
(. 216: 7918خالق و محرّک حصول به پايدار در نواحي روستايي گردد )مهدوي و همکاران، 

ي نواحي روستايي گردشگري در ها چالشاروپا براي رفع  در سراسري اخير ها سالطي 
(. گردشگري روستايي 2: 7906يي، جا روزيفعليقلي زاده و ) است گرفته قرارتوجه  کانون

يي از تجارت آزاد و رويکردي به تعديل ها انيبنحاصل کنش متقابل اقتصاد امروز جهان، بر 
( 29: 7901)مافي و سقايي،  شود يماقتصادي فضاهاي سرزميني يک مزيت نسبي محسوب 

اراي پتانسيل هاي توسعه گردشگري هستند منجر به قادر است در مناطقي که دکه 
(. اين صنعت يکي از منابع 788: 7901توانمندسازي جامعه محلي گردد )رهنورد و حسيني، 

درصد توليد  78عمده درآمدزايي و ايجاد اشتغال در جهان به شمار مي آيد به طوري که 
جهان را به خود  درصد درآمد کل 77درصد اشتغال جهان و  4/77ناخالص جهاني، 

اختصاص داده است به همين دليل رقابت تنگاتنگي بين قدرت هاي بزرگ جهانگردي 
جهان براي به دست آوردن سهم بيشتري از اين بازار وجود دارد )پيش بهار و همکاران، 

(. با اين وجود توسعه اين فعاليت بدون الگوي برنامه ريزي و ارزيابي دقيق 14: 7916
وجب تمرکز شديد و نيز توزيع غيرآمايشي در مناطق و بهره برداري بيش از پيامدهاي آن م

حد امکانات و منابع خواهد گرديد. پيچيدگي گردشگري و وجوه اشتراک آن با ديگر بخش 
هاي جامعه، سبب بروز آثار و پيامدهاي مختلفي شده است که مي بايست در فرآيند برنامه 

قرار گيرد. در اين زمينه نگرش يکپارچه براي توسعه  ريزي، تمامي جوانب آن مورد مالحظه
گراي گردشگري و مديريت راهبردي با کارکردهاي مربوطه ضروري است. به شکلي که کل

اجتماعي عرصه کارکرد صنعت گردشگري سازگار باشد.  -با بافت طبيعي و محيط فرهنگي
ندسازي جوامع در اين صورت است که گردشگري مي تواند نقشي راهبردي در توانم

روستايي ايفا کند و آثار منفي آن رو به کاهش گذارد. به اين ترتيب ارزيابي پيامدهاي توسعه 
 يابد.گردشگري بر توانمندسازي جوامع روستايي ضرورت مي

هاي فراوان طبيعي، تاريخي و فرهنگي در زمره مستعدترين  ايران به سبب وجود جاذبه
( 790: 7901)ميرکتولي و مصدق،  شود محسوب ميکشورهاي جهان در حوزه گردشگري 

هاي مختلفي براي توسعه گردشگري مهياست. که در جاي جاي آن آثار و پتانسيل
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ي بخش مرکزي شهرستان نظنز شامل ابيانه، فريزهند، بيد هند، يارند، کشه، روستاها
 يها نهيآبشارهاي طبيعي، زم ،ها چشمهي چون شمار يبي ها جاذبهداراي  طارطامه،

، به باشد ي، گياهان دارويي و بافت معماري سنّتي موحش اتي، حينورد کوهنوردي، سنگ
همين دليل همواره پذيراي گردشگران بوده است. پژوهش حاضر با بهره گيري از مفاهيم 
توانمندسازي سعي در ارزيابي نقش گردشگري روستايي در توانمندسازي مرم محلي دارد. در 

 صدد پاسخگويي به سواالت ذيل است: پژوهش دراين راستا 

گردشگري چه اثري بر توانمندسازي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي جامعه محلي  -
 داشته است؟

چه تفاوتي بين روستاهاي گردشگرپذير و غير گردشگرپذير از حيث ابعاد توانمندي  -
 وجود دارد؟

 پیشینه تحقیق

 انجام گرفته مطالعات از برخي رورم به تحقيق، موضوعي محدودة و هدف به توجه با 

 ( بيان شده است.7است. نتايج حاصل در جدول شماره ) شده پرداخته

 ( نتایج حاصل از بررسی پیشینه پژوهش1جدول شماره )

 نام محقق عنوان پژوهش سال نتايج

 عادالنه به اشتراک اگر مزاياي حاصل از اکوتوريسم

ي ايجاد مي محل توانمندسازي در جوامع، شوندگذاشته 
 گردد.

7111 
اکوتوريسم و توانمندسازي 

 جوامع محلي
 7رجينا اسسيونز

به تحليل و ارزيابي چگونگي تاثير گردشگري بر فعاليت 
 پرداخته است. زنانهاي 

2877 
گردشگري وسيله اي براي 

 توانمندسازي زنان
 2نيکال رنچووي

بخش گردشگري در توانمندسازي اقتصادي کارآفرينان 
 ي اثر داشته است.گردشگر

2874 
توانمند سازي جوامع محلي 

 از طريق گردشگري

الف عمر صالح 
 9نوردين 

به عنوان پيش نياز اصلي مزاياي  7توانمندي مجدد
 مي شود. مطرحاقتصادي شخصي از گردشگري، 

2874 
توانمندسازي و نگرش 

 ساکنين نسبت به گردشگري

باينوم بولي و 
 2همکاران

                                                           
1 - Regina Scheyvens 

2- Nichola A. Ramchurjee 

3 - Aleff Omar Shah Nordin, Ku Azam Tuan Lonik, Mastura Jaafar 
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کمي تغيير مي تواند براي افراد توسعه گردشگري با 

 احساس ارتقا و توانگري به ارمغان بياورد.
2871 

توانمندسازي توانمند، 
 گردشگري و فقرزدايي

 9نيسبت

ادراک دانشجويان نسبت به توانمند سازي زنان عماني 
 در بخش گردشگري بسيار مثبت است.

2876 
ادراکات دانشجويان در مورد 

 توانمند سازي زنان عمان

عبدالعزيز 
 4محمد

توانمندسازي سازماني بر توانمندسازي روان شناختي و در 
 ادامه بر کيفيت خدمات کارکنان تأثير مي گذارد.

2871 
ارزيابي اثربخشي 

توانمندسازي بر کيفيت 
 خدمات گردشگري

 8ميژن چين

تقويت مهارت هاي سازماني جامعه لنگدمئو براي توسعه 
 عه محلي ضرورت دارد.گردشگري و توانمند سازي جام

2871 
 توانمندتحول سازماني و 

سازي انجمن گردشگري 
 روستاي لنگدمئو

زيونگ چن و 
 6همکاران

در توانمندسازي زنان  (SHG)در اين مقاله نقش 
مناطق روستايي منطقه پانتا در سه بعد روان شناختي، 

اجتماعي و اقتصادي بررسي شده است. بررسي ها نشان 
ت قطعي در زمينه رفاه روانشناختي و داده است پيشرف

توانمندسازي اجتماعي زنان در نتيجه مشارکت قابل 
 حصول است.

2871 
در  (SHG)نقش 

توانمندسازي زنان مناطق 
 روستايي منطقه پانتا

کومار
1

 

معتقد است توانمندسازي زنان چالشي کليدي براي 
دولتمردان هند است. به گونه هاي که فعاليت هاي 

وسط سازمان هاي خصوصي و دولتي براي اين متعددي ت
هدف صورت گرفته است. نتايج اين تحقيق نشان مي 
دهد گروه خودکمک مي تواند در تأمين خدمات مالي و 

 ارتقائ فرصت هاي شغلي مؤثر باشد.

2871 
توانمندسازي زنان چالشي 

 کليدي براي هندوستان
تاندون و ستيا

0
 

 به منجر تواند مي گردشگري صنعت در گذاري سرمايه

 روستاها خصوص به گردشگري تحت مناطق پايداري

 .شود
7912 

 هاي جاذبه ارزيابي

 در آن نقش و گردشگري

 اقتصاد سازي توانمند

صابري فر و 
 پهلواني نيا

                                                                                                                                  
1- Resident Through Scale Tourism (RETS) 

2 - B. Bynum Boley, Nancy G. McGehee, Richard R. Perdue, Patrick Long 
3- Nisbett, melisa 

4 - Abdulaziz Mohammed Alsawafi 

5 - Meizhen Lin, Xiaoyi Wu, Qian Ling 
6 - Zhiyong Chen, Lejing Li, Tianyi Li 

7 - Kumar 

8 - Tandon & Setia 
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 سيستان روستايي

حمايت مسئوالن دولتي از فرصتها و افزايش جرم و 
بزهکاري از تهديدهاي گسترش گردشگري روستايي در 

 طقه مورد مطالعه است.من
7912 

ارزيابي گردشگري روستايي 
با استفاده از روش 

SWOT  در روستاهاي
بخش مرکزي شهرستان 

 مراغه

 کرمي و شزفي

 ايجاد درآمدزايي، عمده پيامد چهار داراي گردشگري

 کاهش و فرهنگي ي، توسعهطيمح ستيز مشکالت

 .باشد يم اجتماعي سرمايه
7912 

 اارتق در گردشگري اثر
اقتصادي،  يها  شاخص
 روستايي نواحي اجتماعي

 ريجاب

 و زرافشاني
 همکاران

و  انسجام گردشگري به لحاظ اجتماعي درشاخص هاي 
 کيفيت ارتقاي برونگرايي، مهارت، و دانش همبستگي،

و تعامل اثر گذار بوده  مشارکت نفس، به اعتماد زندگي،
 است.

7919 
ارزيابي نقش گردشگري 

نمندسازي روستايي در توا
 زيارت اجتماعي روستاي ده

حيدري ساربان 
 و ملکي

توسعه اکوتوريسم ميزان توانمندسازي اجتماعي، 
اقتصادي و رواني زنان را به طور معناداري افزايش داده 

 است.
7919 

اکوتوريسم و توانمندسازي 
 زنان روستايي جزيره قشم

وثوقي و 
 قاسمي

ثير در توسعه توانمندسازي نيروي انساني بيشترين تأ
 گردشگري استان آذربايجان غربي را داراست

7919 

بررسي وضعيت عوامل موثر 
بر توانمندسازي توسعه 

گردشگري )مطالعه موردي: 
 استان آذربايجان غربي(

رهنمايي و 
 همکاران

مهمترين عوامل موثر بر توانمندسازي زنان روستايي، 
 ست.همکاري در فعاليت هاي اقتصادي و عوامل فردي ا

7914 
 و اجتماعي عوامل تبيين

 زنان توانمندسازي اقتصادي

 رستم شهرستان روستايي

قنبري و 
 انصاري

عوامل پيش برنده با چهار عامل و عوامل بازدارنده با 
شش عامل در رشد يا بازدارندگي توسعه گردشگري و 

 توانمندسازي زنان نقش داشته اند.
7918 

 توانمندسازي بر مؤثر عوامل

 بخش بر تأکيد با زنان

 سي سخت گردشگري شهر

قنبري و 
 همکاران

 (1931)منبع: یافته هاي پژوهش، 

مروري بر تحقيقات پيشين نشان مي دهد که در مورد نقش گردشگري و پيامدهاي آن 
مسـائل و  نسبت بهتا بتوان  انجام نشده است، در توانمندسازي جامعه محلي مطالعه اي
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 هايروستاازين رو با توجه به خأل پژوهشي موجود اهي يافت. موجود اشراف و آگمشـکالت 
 .مطالعه انتخاب گرديـد عنوان منطقـه مورد ، بهشهرستان نطنزبخش مرکزي 

 مبانی نظري

 توانمندسازي

توانمندسازي به صورت عام از ابتداي خلقت بشر وجود داشته است. اما اين اصطالح 
( )احمديان 792: 7902رح شد )کارگر،در رشته مديريت ط 7108بطور خاص در سال 

(. در ادبيات توسعه، توانمندسازي مفهوم بالنسبه جديدي محسوب مي 94:  7906شالچي، 
شود و به همين لحاظ اتفاق نظر چنداني در خصوص معناي دقيق آن وجود ندارد )رضوي، 

ها و گروه(. در ساده ترين تعريف، مي توان آن را فرآيندي دانست که افراد، 98:  7918
جوامع از وضعيت موجود زندگي آگاهي يافته و براي تغيير شرايط موجود به سمت شرايط 

( 46: 7918مطلوب برنامه ريزي مناسب، آگاهانه و سازمان يافته انجام مي دهند )ياسوري،
(. در اين ميان قابليت ها و ويژگي هاي زمينه اي افراد داراي نقش و 84:7904)شادي طلب، 

اصي است. تحقيقات مختلف حاکي از آن است در ميان متغيرهاي زمنيه اي اهميت خ
عواملي چون اشتغال، درآمد، تحصيالت، جنسيت و سن بيشترين تأثير را بر توانمندسازي 

(. نکته مهم در استفاده ضمني از شاخص هاي 797: 7918افراد دارد )جليليان و سعدي، 
ن است که هر شاخص همواره در روابط دروني مختلف براي اندازه گيري توانمندسازي اي

 از برخي نظر (. بر اساس799: 7918اش با متغيرهاي ديگر بستگي دارد )جليليان و سعدي، 

 افراد است براي فراهم آمدن فضايي معني به افراد توانمندسازي پژوهشگران، و دانشمندان

همکاران،  و )حسينيان کنند ديلتب عمل به را آنها و بيافريند را خوبي هاي ايده بتوانند تا
 خود احساسمعتقدند براي ايجاد توانمندي بايد پنج ويژگي  7(. وتن و کمرون94:  7901

در افراد ديگران  به اعتماد احساسو  بودن دار بودن، معني مؤثر خودمختاري،، اثربخشي
ه يک فرد . شايستگي به درجه اي اشاره دارد ک(74: 7901)مجيدي و همکاران، فراهم آيد 

مي تواند وظايف شغلي خود را با مهارت به طور موفقيت آميزي انجام دهد. معنادار بودن 

                                                           
1  - veton & cameron 
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فرصتي است که افراد احساس مي کنند اهداف شغلي مهم و با ارزشي را دنبال مي نمايند. 
خودمختاري با داشتن حق انتخاب به معنادي آزادي عمل و استقالل فرد در تعيين فعاليت 

براي انجام وظايف شغلي اشاره دارد و تأثيرگذاري )پذيرش پيامد شخصي درجه هاي الزم 
اي است که فرد مي تواند بر نتايج راهبردي، اداري و عملياتي شغل تأثير بگذارد ) قاسمي، 

 (.00: 7911عليزاده و قندهاري، 

 رویکردهاي توانمندسازي روستایی)توسعه محلی(

باحث اساسي را مي توان توانمندسازي جامعه يا در در مقوله توسعه اجتماعي، يکي از م
واقع، ساخت جامعه دانست و براي حرکت در اين مسير، يکي از رويکردهاي مؤثر، 
توانمندسازي اجتماع محور است. در توانمندسازي هدف آن است که در جامعه محلي، افراد 

اجتماعي و نقش خود به سطحي از توسعه فردي دست يابد که بخواهند و بتوانند مسئوليت 
: 7918را در توسعه و پيشرفت جامعه محلي شان ايفا نمايند)قرباني، عوض پور و راسخي، 

211.) 

رويکرد دارايي مبنا و  نيازرويکرد  دو رويکرد اصلي در توسعه محلي قابل بررسي است:

ورت داند که از طريق عوامل بيروني ص اي مي توسعه را مقوله ،رويکرد نياز مبنا. مبنا

هاي دولتي و قطع نظر از مکان زندگي  از طريق يارانه اين رويکرد مردم را مستقيماً پذيرد. مي
 پيامد با رايج گذاري سياست رويکرد هدفي -ترتيب مکان  اينبه  .دهد آنها هدف قرار مي

در (. 721: 7901سلسله،  و رضازاده)است  توجه بي مردم بر آن اثر به و است کالبدي خاص
بر توانمندسازي به جاي که گرا  هاي دارايي مبناي مردم سياست د دارايي مبنا،رويکر

گيرد و اين  هم از مشارکت داوطلبانه و هم از مکان مبنا بودن نشات مي استحقاق تاکيد دارد،
رويکرد دارايي مبنا توسط  .(76: 7919)وثوقي و حبيبي،  مسئله بر جامعيت آن داللت دارد

جلب ، شناسايي دارايي هاي محلي :شود بسته به هم تعريف ميسه مشخصه ساده و وا
 ظرفيت اغلب موارد، (. در49: 7912رضازاده و همکاران،) سازي ظرفيت و مشارکت ساکنان

 و شناسايي براي جامعه، توانايي دانش، تندرستي مهارت، مشارکت، چون هايي مؤلفه به

 و رهبري فيزيکي، و منابع مايتيح نهادهاي ها، فرصتها، انگيزش، زيرساخت به دسترسي
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 و ها مشي کردن خط مالي و فعال و اقتصادي منابع مشارکت، براي نياز مورد ساختارهاي
 يابد، مي افزايش جامعه که ظرفيت (. زماني78: 7111دارد )فرنک و اسميث،  اشاره ها سيستم

 ين ترتيب براي(. به ا69: 2878شود )سيل و ابو سامه،  مي افراد منجر توانمندسازي به
است )عارف  ضروري محلي در جامعه سازي ظرفيت با گردشگري، افراد محلي توانمند سازي
بر اين باور است متغيرهاي تسريع کننده توانمندسازي  7(. اکسال719: 2878و همکاران، 

شامل قشربندي قدرت، نبود فقر، باال بودن فعاليت اجتماعي و مشارکت آنان در فرآيند 
ري و تصميم سازي، باال بودن خود تعييني، شايستگي، تأثير، خودمختاري، تصميم گي

اثربخشي، نهادهاي مذهبي، دانش کافي و اطالعات، مهارت و خوداثر بخشي در مناطق 
 (98: 7918) حيدري ساربان، باختر و طالعي حور،  روستايي است

 رویکردهاي توانمند سازي

معناي تفويض  اين ديدگاه، توانمندسازي بهبر اساس (: ارتباطي)رويکرد مکانيکي  -
اختيار و قدرت از باال به پايين، همراه با مرزها و محدوديتهاي روشن و پاسخگويي دقيق 

در اين رويکرد توانمندسازي فرايندي است که . دهد مديريتي را افزايش مي است که کنترل
معين براي نيل به آن  ها و وظايف طي آن مديريت ارشد يک بينش روشن تدوين و برنامه

اطالعات و منابع مورد نياز براي انجام وظايف را براي  . ويکند در سازمان ترسيم مي
اي و اصالح  دهد تا آنان در صورت نياز تغييرات رويه کند و اجازه مي کارکنان فراهم مي

يريتي در اين رويکرد نتايج کار و فعاليت بيشتر تحت کنترل مد. ها را انجام دهند فرآيند
ي  گيري در يک محدوده ي تصميمنرويکرد توانمندسازي يع نطور خالصه در اي به. باشد
  .معين

به ايجاد و . اين رويکرد ديدگاهي از پايين به باالست)انگيزشي(:  رويکرد ارگانيکي -
بر اساس اين . و مشارکت در افراد تأکيد دارد و کنترل را کاهش مي دهد افزايش انگيزه

بر طبق اين . شود شخصي افراد تعريف مي و تجارب انمندسازي برحسب باورهارويکرد تو
توان  هايي هستند که در صورت کاربرد آن مي ويژگي دانش، مهارت و ديدگاه، افراد داراي

                                                           
1- Oxall 



 

 

 

 

043  17ريزي، شماره علمي جغرافيا و برنامه نشريه 

 

کنترل صرف از سوي مافوق مد نظر نيست، بلکه به  بنابراين. به نتايج بهتري رسيد
: 7918)وثوقي و حبيبي،  شود ي نيز داده ميگير صميمزيردستان آزادي عمل و قدرت ت

76.) 

 نظریه هاي توانمندسازي

از آنجا که توانمندسازي يک پديده اجتماعي است و پديده هاي اجتماعي تک علتي 
نيستند، به عوامل دروني و بيروني متعددي وابسته هستند. در اينخصوص، از يک سو عوامل 

عيت اقتصادي خانواده و از سوي ديگر، دروني همچون وضعيت جسماني و رواني و وض
: 7919ساختارهاي اجتماعي مي توانند نقش عمده اي داشته باشند )رضايي و و زارعي، 

(. به اين ترتيب دانشمندان مختلف از ديدگاه هاي مختلف به مبحث توانمندسازي 200
عنوان مفهومي (، توانمندسازي را به 7116نگريسته اند. مدل توانمندسازي ماالک و کارزتو )

گسترده تر از مديريت مشارکتي در نظر گرفته اند. آن ها با تأکيد بر فرهنگ سازي و نقش 
مديران، توانمندسازي را رفتاري مي دانند که به صورت دروني برانگيخته شود و منجر به 
توجيه دروني کارهاي انجام شده گردد و بر اساس آن مديران براي حل مسأله به کارکنان 

(. مدل توانمندسازي باون و 47: 7901تفويض اختيار مي کنند )شهبازي و همکاران،  خود
( توانمندسازي را تنها نوعي راهبرد در سهيم کردن کارکنان در قدرت مي دانند. 7112الور )

در اين مدل، دسترسي به اطالعات نقشي مهم در تصميم گيري ايفا مي کند. از ديدگاه اين 
توانمندسازي سازماني شامل چهار جزء )اطالعات درباره عملکرد دو پژوهشگر، عوامل 

سازمان، پاداش مبتني بر عملکرد سازمان، قدرت در تصميم گيري هاي مبتني بر جهت 
: 7112سازمان و قدرت در تصميم گيري هاي مبتني بر عملکرد سازمان است )باون و الور، 

شناس  ( روان7111برت باندورا )آل 2از نظريه شناخت اجتماعي7خودکارآمدي مدل(. 97
اين الگو به ارتباط متقابل بين رفتار، اثرات محيطي و عوامل . مشهور، مشتق شده است

که به ادراک فرد براي توصيف کارکردهاي روان شناختي اشاره دارد، تأکيد مي کند  فردي
(Bandura, 1997:75) .سازي ، مدلي چهار بعدي براي توانمند9مدل توانمندسازي نولر

                                                           
1 -Self-efficacy  
2 -Social cognition Theory 
3 . Noller 
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نامد. وي معتقد است توانمندسازي فرد يا  آل وبري مياند که آن را مدل ايده ارائه کرده
گروهي از افراد در موقعيتي معين در صورتيکه محقق مي گردد که توانايي کامل 

گيري، مسئوليت کامل اجرا و مسئوليت کامل پذيرش پيامدهاي هر نوع تصميم را  تصميم
(. با توجه به مرور مباني نظري، بررسي 721: 7916و شاطريان، دارند )حيدري سورشجاني 

پيشينه تحقيق و در نظر داشتن ابعاد مختلف توانمندسازي مدل مفهومي تحقيق در قالب 
( تدوين گرديد که نقش گردشگري روستايي در توانمندسازي جوامع محلي 7شکل شماره )

 ش قرار داده است.را در سه بعد فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مورد سنج

 

 ( مدل مفهومی تحقیق1شکل )

 و روش ها مواد

 تحليلي است. - ، توصيفيماهيتلحاظ به  کاربردي ولحاظ هدف ژوهش حاضر از پ
 گردآوري ميدانيو  يا ها و اطالعات الزم براي انجام اين پژوهش به دو روش کتابخانه داده

در قالب سه بعد فرهنگي  نماگر 08از پژوهش  يها کردن مؤلفه منظور عملياتي  بهگرديد. 
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)ارزش ها، آداب و رسوم(، اجتماعي )تعامل اجتماعي، مشارکت اجتماعي، مهارت و دانش 
اجتماعي، انسجام اجتماعي، کيفيت زندگي و مسئوليت پذيري اجتماعي و اقتصادي )اشتغال 

پنج  ساس طيفها بر ا يه. اين گوشده استاستفاده زايي، درآمد زايي و سرمايه گذاري( 
نرم افزار مورد استفاده براي تجزيه و تحليل داده ها نرم  .گرديدتنظيم  ليکرت ايدرجه

7افزار
SPSS   است. جامعه آماري ساکنان روستايي بخش مرکزي شهرستان نطنز به تعداد

استفاده شده و حجم  2نفر است. براي بدست آوردن حجم نمونه از جدول مورگان 4846
نفر برآورد و به صورت نمونه گيري تصادفي ساده توزيع گرديد. براي  984د نمونه به تعدا

سنجش روايي ابزار، از روايي صوري و نيز تحليل عاملي تأييدي براي اطمينان از حصول 
( 2گيري استفاده شد. در جدول شماره ) عامل در سه بُعد مورد اندازه 77روايي ساختار 

در تحليل عاملي ارائه شده است. نتايج حاصل از  ماتريس بارهاي عاملي دوران يافته
 نشان از پايايي ابزار تحقيق مي دهد. 084/8محاسبه ميزان آلفا به مقدار 

 یافته در تحلیل عاملی )روایی ساختار( ( ماتریس بارهاي عاملی دوران2جدول )

ي واريماکس يافته ماتريس بارهاي عاملي دوران  

 متغيرهاي آشکار
 بارهاي عاملي

 فرهنگي اقتصادي اجتماعي

087/8 مسئوليت اجتماعي    

117/8 کيفيت زندگي    

184/8 انسجام اجتماعي    

688/8 مشارکت اجتماعي    

692/8 تعامل اجتماعي    

818/8 مهارت و دانش اجتماعي    

 درامدزايي
 

018/8   

زايي اشتغال  
 

046/8   

گذاري سرمايه  
 

111/8   

ها ارزش  
  

088/8  

و رسوم آداب  
  

144/8  

 (1931)منبع: نویسندگان، 

                                                           
1 . tSeSoeSoten oe eos eia titoen ttosuts 

2  . Morgan 
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 معرفی محدوده مورد مطالعه

درجه و  99ثانيه طول جغرافيايي،  98دقيقه و  84درجه و  87شهرستان نطنز در موقعيت 
(، در شمال 941: 7918ثانيه عرض جغرافيايي )رئوفي نزاد و همکاران،  98دقيقه و  92

تان داراي دو بخش امامزاده و مرکزي و پنج شرقي اصفهان واقع شده است. اين شهرس
دهستان امامزاده آقا علي عباس، خالد آباد، برزرود، طرق رود و کرکس مي باشد. بخش 

روستاي داراي سکنه بر اساس اطالعات اخذ شده از مرکز  47مرکزي شهرستان نطنز با 
ست. شکل خانوار ا 7618نفر جمعيت و  4846بهداشت روستايي شهرستان نطنز داراي 

 ( موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه را به نمايش مي گذارد.2شماره )

 
 ( موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه2شکل )

 ها و بحثیافته

 48تا  28گويان بين  ي پاسخ يافته هاي توصيفي حاصل از پرسشنامه بيان مي کند عمده
گويان را مردان و  درصد پاسخ 68ه است. سال بود 99و ميانگين سني آنها   سال سن داشته

اند. در  اند. اکثرا متأهل و داراي تحصيالت دانشگاهي بوده درصد را زنان تشکيل داده 48
هايي خارج از  درصد آنان به شغل 18مقابل تعداد کمي از آنها شغل دولتي داشته و بيش از 
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دست آمده از ابعاد و عوامل  ( ميانگين به9باشند. در جدول شماره ) دولت مشغول مي  حوزه
 توانمندي به تفکيک نوع روستاها ارائه شده است. 

 ( نتایج توصیفی عوامل توانمندسازي در روستاهاي گردشگرپذیر و غیرگردشگرپذیر9جدول شماره )

 عامل ابعاد
 غير گردشگر پذير گردشگر پذير

 ميانگين بعد ميانگين ميانگين بعد ميانگين

توانمندسازي 
 نگيفره

 41/9 ارزش ها
75/9 

28/9 
93/9 

 42/9 60/9 آداب و رسوم

توانمندسازي 
 اجتماعي

 20/9 تعامل اجتماعی

93/9 

2/9 

21/9 

 28/9 48/9 مشارکت اجتماعی

 86/9 78/9 مهارت و دانش اجتماعی

 9/9 47/9 انسجام اجتماعی

 20/9 89/9 کیفیت زندگی

 48/9 87/9 مسئولیت پذیري اجتماعی

توانمندسازي 
 اقتصادي

 87/9 اشتغال زایی

61/9 

12/2 

 77/9 98/9 سرمایه گذاري 43/2

 1/2 02/2 درآمد زایی

 17/9 93/9 کل

 (1931)منبع: نویسندگان، 

 گانه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی بررسی وضعیت توانمندسازي در قالب ابعاد سه

گانه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  قالب ابعاد سه براي بررسي وضعيت توانمندسازي در
( نتايج حاصل از 4ابتدا نرمال بودن داده ها مورد بررسي قرار گرفته است. جدول شماره )

 آزمون کلوموگروف اسميرنف را ارائه داده است.

 سازي اسمیرنوف در مورد نرمال بودن ابعاد توانمند –( گزارش نتایج آزمون کلوموگروف 3جدول شماره )

 اسميرنوف –آزمون کلوموگروف 

 
 توانمندسازي کل توانمندسازي اقتصادي توانمندسازي اجتماعي توانمندسازي فرهنگي

 988 988 988 988 تعداد

 Z  148/8 602/8 881/7 617/8ي  آماره

 180/8 876/8 142/8 948/8 سطح معناداري
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 (1931)منبع: نویسندگان، 

نشان  881/7برابر با  توانمندسازي اقتصادييرنوف براي اسم –کلوموگروف  Zي  آماره
-Boxدهد که توانمندسازي اقتصادي نرمال نيست. براي نرمال سازي داده ها از، تبديلِ  مي

Cox ( آمده است. برآورد مقدار توان 9ي برآوردها در شکل شماره ) استفاده شده است. نتيجه
 است. 67/8برابر با  ديتوانمندسازي اقتصادر اين تبديل براي متغير 

5.02.50.0-2.5-5.0

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

Lambda

S
tD

e
v

Lower CL Upper CL

Limit

Estimate 0.61

Lower CL 0.22

Upper CL 1.00

Rounded Value 0.50

(using 95.0% confidence)

Lambda

Box-Cox Plot of q11

 
 ( نمودار تبدیل کاکس و باکس براي توانمندسازي اقتصادي9شکل )

تر  نمايند. در ابعاد فرهنگي و اجتماعي بزرگ را تشريح مي تي  ( آزمون8جدول شماره )
در توانمندسازي هاي تکي مورد آزمون است.  ها در نمونه بودن ميانگين از حد وسط داده
در نظر گرفته شده  1848/7ها، برابر با  به دليل تبديل داده 9اقتصادي، حد وسط بجاي مقدارِ

 است.

 ( بررسی وضعیت توانمندسازي در ابعاد فرهنگی و اجتماعی توانمندسازي 7جدول )

 ي استيودنتtاي  نمونه آزمون تک

 ابعاد

 9مقدار آزمون برابر با 

 مقدار آماره
درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

اختالف 
 ميانگين

 درصد 18ي اطمينان  فاصله

 حد باال حد پايين

 8662/8 4876/8 40901/8 888/8 211 814/77 توانمندسازي فرهنگي

 4247/8 2672/8 94269/8 888/8 211 208/0 توانمندسازي اجتماعي

 شده تعديل توانمندسازي اقتصادي
 1848/7مقدار آزمون برابر با 

426/7- 211 788/8 82109/8- 8178/8- 8779/8 

 (1931)منبع: نویسندگان، 
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بسيار باال است.  211ي استيودنت با درجه آزادي tي  براي آماره 20/0و  81/77مقدار 
بدين ترتيب اثر گردشگري بر توانمندسازي فرهنگي و اجتماعي معنادار است. سطح 

دشگري بر توانمندسازي اقتصادي معنادار نيست. دهد که اثر گر نشان مي 788/8معناداري 
نمونه  728پذير و  نمونه در روستاهاي گردشگر 708در ادامه، روند استنباط آماري به تفکيک 

و  924/8(. سطوح معناداري 6پذير گزارش شده است )جدول  در روستاهاي غير گردشگر
وع روستا محقق نشده نشان مي دهد توانمندسازي اقتصادي در هيچ يک از دو ن 881/8

 است. 

 ( آزمون معناداري اثر ابعاد توانمندسازي به تفکیک نوع روستا1جدول )

 ي استیودنتtاي  نمونه آزمون تک

 هاي مورد مقايسه گروه

 9مقدار آزمون برابر با 

مقدار 
 آماره

درجه 
 آزادي

سطح  ميانگين
 معناداري

اختالف 
 ميانگين

 درصد 18ي اطمينان  فاصله

 حد باال حد پايين

روستاهاي 
 پذير گرگردش

 61/8 41/8 81/8 888/8 8118/9 711 962/77 توانمندسازي فرهنگي

 41/8 21/8 91/8 888/8 9128/9 711 111/1 توانمندسازي اجتماعي

 28/8 86/8 86/8 974/8 8618/9 711 101/8 توانمندسازي اقتصادي

 44/8 24/8 94/8 888/8 9462/9 711 882/1 توانمندسازي کل

روستاهاي غير 
 پذير گرگردش

 41/8 28/8 94/8 888/8 9472/9 771 181/4 توانمندسازي فرهنگي

 48/8 72/8 26/8 888/8 2610/9 771 084/9 توانمندسازي اجتماعي

 888/8 -98/8 -78/8 881/8 0409/2 771 181/7 توانمندسازي اقتصادي

 21/8 82/8 78246/8 870/8 7828/9 771 481/2 توانمندسازي کل

 (1931)منبع: نویسندگان، 

پذیر و  گانه بین روستاهاي گردشگر توانمندسازي در ابعاد سه  مقایسه

 غیرگردشگرپذیر

است. به اين ترتيب  161/8ي فيشر برابر با  (، مقدار آماره1مطابق نتايج جدول شماره )
، قابل 878/8ه به سطح معناداري اختالف بين توانمندسازي کل در دو نوع روستا با توج

 پذيرش است.
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 ( آزمون معناداري اختالف در توانمندسازي بین دو نوع روستا )آزمون فیشر(5جدول شماره )

 تحلیل واریانس

 متغير وابسته: توانمندسازي کل

 سطح معناداري Fي  آماره مربعات ميانگين درجه آزادي مجموع مربعات منبع

 878/8 161/8 182/2 7 182/2 شده مدل تصحيح

 888/8 114/6174 124/9848 7 124/9848 عرض از مبدا

 878/8 161/8 182/2 7 182/2 هاي مورد مقايسه گروه

 489/8 210 149/794 خطا
  

 988 148/9942 کل
   

 211 644/791 شده کل تصحيح
   

 (1931)منبع: نویسندگان، 

در اين آزمون، متغير توانمندسازي به صورت ميانگين سه متغير در نظر گرفته شده است. 
شود. از سويي ديگر  گيري در اين موارد، باعث از بين رفتن ماهيت تک تک ابعاد مي ميانگين

اگر هر يک از متغيرها به صورت جداگانه طرح شوند، همبستگي ناديده گرفته خواهد شد. 
ن شرايط، استفاده از يک بردار پاسخ بجاي متغير پاسخ است؛ برداري که بهترين روش در اي

داراي سه مؤلفه )فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي( از ابعاد توانمندسازي باشد. به چنين 
توان از  گويند. در صورت معنادار شدن اثر عامل، مي 7تحليلي، تحليل واريانس چندمتغيره

 ي اثر را بررسي نمود. هها ريش روي مؤلفه ANOVAطريق روشِ 

 ( تحلیل واریانس بردار توانمندسازي در بین دو نوع روستا4جدول شماره )

 تحلیل واریانس چندمتغیره

 اثر

 مقدار مشاهده شده
هاي مورد  گروهآزادي  درجه Fي  آماره

 سطح معناداري آزادي خطا درجه مقايسه

 888/8 261 888/9 129/2881 162/8 اثر پيالي ثابت

888/8 261 888/9 129/2881 890/8 مبداي ويلکسال  

888/8 261 888/9 129/2881 476/28 اثر هتلينگ  

888/8 261 888/9 129/2881 476/28 ي روي بزرگترين ريشه  

هاي مورد  گروه
 مقايسه

 829/8 261 888/9 270/9 892/8 اثر پيالي

 829/8 261 888/9 270/9 160/8 المبداي ويلکس

 829/8 261 888/9 270/9 899/8 ينگاثر هتل

 829/8 261 888/9 270/9 899/8 ي روي بزرگترين ريشه

 (1931)منبع: نویسندگان، 

                                                           
1 - MANOVA 



 

 

 

 

053  17ريزي، شماره علمي جغرافيا و برنامه نشريه 

 

( 0براي آزمون تحليل واريانس چندمتغيره چهار روش وجود دارد که در جدول شماره )
در  دليل بر رد فرض صفر 829/8شده است. سطح معناداري  270/9ي فيشرِ  منتج به آماره

شود که بردار توانمندسازي بين دو گروه متفاوت است.  است. لذا استنباط مي 88/8سطح 
( نشان مي دهد اين اختالف ناشي از 1تحليل واريانس تعقيبي در جدول شماره )

 ( است.891/8( و توانمندسازي اقتصادي )888/8توانمندسازي فرهنگي )

 ار توانمندسازي در بین دو نوع روستاهاهاي برد ( تحلیل واریانس مولفه3جدول شماره )

 تحليل واريانس تعقيبي

 سطح معناداري Fي  آماره مربعات ميانگين درجه آزادي مجموع مربعات متغيرهاي بردار وابسته منبع اثر

مدل 
 شده تصحيح

 888/8 146/1 812/4 7 812/4 توانمندسازي فرهنگي

 748/8 706/2 770/7 7 770/7 توانمندسازي اجتماعي

 891/8 988/4 444/9 7 444/9 توانمندسازي اقتصادي

 عرض از مبدأ

 888/8 681/6120 896/9719 7 896/9440 توانمندسازي فرهنگي

 888/8 617/6242 178/9719 7 178/9719 توانمندسازي اجتماعي

 888/8 920/9741 916/2871 7 916/2871 توانمندسازي اقتصادي

هاي مورد  گروه
 مقايسه

 888/8 146/1 812/4 7 812/4 وانمندسازي فرهنگيت

 748/8 706/2 770/7 7 770/7 توانمندسازي اجتماعي

 891/8 988/4 444/9 7 444/9 توانمندسازي اقتصادي

 خطا

 872/8 210 180/782 توانمندسازي فرهنگي
  

 872/8 210 464/782 توانمندسازي اجتماعي
  

 088/8 210 914/290 توانمندسازي اقتصادي
  

 کل

 988 828/9110 توانمندسازي فرهنگي
   

 988 826/9888 توانمندسازي اجتماعي
   

 988 769/2188 توانمندسازي اقتصادي
   

کل 
 شده تصحيح

 211 108/786 توانمندسازي فرهنگي
   

 211 809/789 توانمندسازي اجتماعي
   

 211 090/247 توانمندسازي اقتصادي
   

 (1931نویسندگان،  )منبع:

بيشتر از ميانگين در روستاهاي  80/9پذير برابر با  ميانگين در روستاهاي گردشگر
است. اين اختالف هر چند در مقدار نمونه چندان زياد نيست اما  94/9پذير برابر با  گردشگر

معنادار شده است. در واقع  مانوابر اساس آزمونِ تحليل واريانس تعقيبي و آزمونِ 
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اگر تحليل  پذير زير حد متوسط است. نمندسازي اقتصادي در روستاهاي غير گردشگرتوا
( که در آن عامل اول داراي 78واريانس دوراهه با متغير پاسخِ توانمندسازي مدنظر )جدول 

سه سطح )فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي( و عامل دوم )نوع روستا( داراي دو سطح 
توان به صورت يکجا وجود اختالف معنادار در  باشد، ميپذير(  پذير و غيرگردشگر )گردشگر

بين ابعاد توانمندسازي و نيز انواع روستا را مورد بررسي قرار داد. اما در اين حالت عامل اول 
هاي مکرر ملحوظ خواهد شد؛ چرا که هر سه مقدار مورد استفاده در تحليل،  داراي اندازه

تحليل واريانس دوراهه با يک عامل تکرار با گويي واحد است. تفاوت  برخاسته از پاسخ
به  MANOVAهاي بردار پاسخ در  تحليل واريانس چندمتغيره در آن است که مؤلفه

اي را  شوند. اين امر امکان قياس بين مؤلفه بندي مي صورت سطوح يک عامل جديد مدل
( نشان از 78سازد. تحليل واريانس دوراهه با يک عامل تکرار در جدول شماره ) فراهم مي

( و معنادار نبودن اثر 88/8معناداري اثر اصلي هر دو عامل )کمتر بودن سطح معناداري از 
( دارد. در ادامه، آزمون ويلکاکسون به عنوان آزمون تعقيبي به صورت دو 922/8متقابل آنها )

 ت.به دو بين سه سطح ابعاد توانمندسازي گوياي وجود اختالف معنادار بين آنها بوده اس

( تحلیل واریانس توانمندسازي در بین دو نوع روستا )اثر بیرونی( و ابعاد توانمندسازي )اثر 16جدول )

 درونی(

 تحليل واريانس با يک عامل تکرار

 اثرات دروني

 سطح معناداري Fي  آماره مربعات ميانگين درجه آزادي مجموع مربعات منبع اثر

 888/8 747/04 801/71 2 719/91 عامل تکرار

 922/8 798/7 264/8 2 821/8 هاي مورد مقايسه عامل تکرار در گروه

 299/8 816 190/790 خطاي تکرار
  

 اثر بيروني

 سطح معناداري Fي  آماره مربعات ميانگين درجه آزادي مجموع مربعات منبع اثر

 888/8 114/6174 719/1722 7 719/1722 عرض از مبدأ

 878/8 161/8 786/0 7 786/0 هاي مورد مقايسه گروه

   980/7 210 020/484 خطا

 (1931)منبع: نویسندگان، 
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ي فيشر براي اثر عامل تکرار  شود، آماره ( مشاهده مي78همانگونه که در جدول شماره )
توان استنباط نمود  تر مي شده است. به بيان ساده 747/04برابر با  816و  2با درجات آزادي 

ي توانمندسازي داراي اختالف معنادار با يکديگر هستند. اثر متقابل  هگان هاي سه که مولفه
سطح معناداري، معنادار نشده  922/8هاي مورد مقايسه با استناد به مقدار  تکرار در گروه

ي  معنادار بوده است؛ آماره MANOVAهاي مورد مقايسه مطابق نتايجِ  است. اما اثر گروه
و سطح  161/8برابر با  210و  7مذکور با درجات آزادي فيشر براي اثر عامل غير تکرار 

 شده است.  878/8معناداري برابر با 

 بندي آزمون ویلکاکسون بین ابعاد توانمندسازي ( رتبه11جدول )

 ها جدول رتبه

 
 ها جمع رتبه ها ميانگين رتبه تعداد

 - توانمندسازي اجتماعي

 توانمندسازي فرهنگي

 88/21826 12/764 716 هاي منفي رتبه

 88/76724 89/798 724 هاي مثبت رتبه

 8 برابر
  

 988 کل
  

 - توانمندسازي اقتصادي

 توانمندسازي فرهنگي

 88/91802 41/712 278 هاي منفي رتبه

 88/0860 12/14 08 هاي مثبت رتبه

 8 برابر
  

 988 کل
  

 - توانمندسازي اقتصادي

 توانمندسازي اجتماعي

 88/94821 64/712 288 فيهاي من رتبه

 88/78622 29/786 788 هاي مثبت رتبه

 8 برابر
  

 988 کل
  

 (1931)منبع: نویسندگان، 

اند.  ي توانمندسازي به صورت دو به دو با هم جفت شده (، سه مولفه77در جدول شماره )
مربوط به  اي بر محاسبات شود که مقدمه ها در اين جدول مشاهده مي ميانگين و جمع رتبه

آزمون ويلکاکسون بين ابعاد توانمندسازي است. نتايج آزمون ويلکاکسون در جدول شماره 
 ( گزارش شده است.72)
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 ( آزمون ویلکاکسون بین ابعاد توانمندسازي12جدول )

 آزمون جفتي

  
 توانمندسازي اجتماعي

 توانمندسازي فرهنگي - 

 - توانمندسازي اقتصادي

 توانمندسازي فرهنگي

 - وانمندسازي اقتصاديت

 توانمندسازي اجتماعي

 -z 218/4- 641/1- 140/1ي  مقدار آماره

 888/8 888/8 -888/8 سطح معناداري

 (1931)منبع: نویسندگان، 

هاي ويلکاکسون بين ابعاد توانمندسازي  ( براي آزمون72مقادير صفر در جدول شماره )
توانمندسازي  راي اختالف معنادار هستند.دهد که اين ابعاد دو به دو با هم دا نشان مي

در  10/2در باالترين سطح و توانمندسازي اقتصادي با ميانگين  40/9فرهنگي با ميانگين 
ترين سطح قرار دارند. همچنين نتايج داللت بر بيشتر بودن کلي مقدار ميانگين  پايين

 پذير دارد. توانمندسازي در روستاهاي گردشگر

 نتیجه گیري

پذير بهتر است. از سويي  ته ها وضعيت توانمندسازي در روستاهاي گردشگرطبق ياف
اند.  ديگر، به طور کلي توانمندسازي فرهنگي بيشترين و توانمندسازي اقتصادي کمترين بوده

رسد وضعيت توانمندسازي اقتصادي چندان مساعد نيست؛ خصوصا توانمندسازي  به نظر مي
ي  د. در واقع حضور گردشگر اگرچه توانسته در حوزهگذاري وضعيت نامطلوبي دار سرمايه

اي تر(  گذاري )به عنوان متغيري ريشه ي سرمايه اشتغال و درآمدزايي مفيد باشد، اما در حوزه
فرهنگي و اجتماعي در هر دو نوع روستا  چندان مؤثر نبوده است. به هر ترتيب توانمندسازي

ها نشان داد: سه  ي قرار دارد. نتايج آزموندر سطح باالتري نسبت به توانمندسازي اقتصاد
اند  بعد فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي نيز به ترتيب بيشترين تا کمترين توانمندسازي را داشته

هاي  و داراي اختالف معنادار با يکديگر هستند. اثر گردشگري بر توانمندسازي در حوزه
ي، انسجام اجتماعي و کيفيت ، آداب و رسوم، تعامل اجتماعي، مشارکت اجتماعها ارزش

هاي مهارت، دانش و مسئوليت  زندگي معنادار بوده است و در مقابل اين اثر در حوزه
گذاري( معنادار نبوده  ي توانمندي اقتصادي )اشتغال، درآمد، سرمايه اجتماعي و هر سه حوزه

ها،  هاي ارزش است. از منظر مقايسه بين روستاهاي فعال و غير فعال، توانمندسازي در حوزه
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پذير و  زايي و درآمدزايي در دو نوع روستاي گردشگر آداب و رسوم، کيفيت زندگي، اشتغال
پذير داراي اختالف معنادار است. در تمامي موارد، توانمندسازي در روستاهاي  غيرگردشگر

احساني  و راد پذير، بيشتر است که از حيث اثرگذاري با نتايج پژوهش هاي فرجي گردشگر
( همخواني داشته است. 7919( و وثوقي و قاسمي )7919(، حيدري ساربان و ملکي )7901)

پذير نيز معنادار  پذير و غير گردشگر اختالف بين توانمندسازي کل در بين روستاهاي گردشگر
دهد اين اختالف ناشي از توانمندسازي فرهنگي و  است که تحليل واريانس تعقيبي نشان مي

براي بهبود عملکرد توسعه گردشگري در ارتقاء توانمندسازي دي بوده است. توانمندسازي اقتصا

 :هاي تحقيق پيشنهادات ذيل مطرح مي گرددجامعه محلي با توجه به يافته

بسترسازي و ارائه حمايت هاي قانوني از سرمايه گذاري بخش خصوصي در توسعه  -
 گردشگري در روستاهاي محدوده مورد مطالعه

هاي پايه اي براي اشتغال در بخش گردشگري با همکاري سازمان فني و  توسعه مهارت -
 حرفه اي با اين هدف که براي افراد فرصت هاي شغلي و درآمدزايي ايجاد نمايد،

 آموزش مهارت هاي کارآفريني با رويکرد بومي گرايي، -

 اولويت دهي به اشتغال ساکنان روستايي در فرصت هاي شغلي گردشگري -

با رويکرد  تسهيالت مورد نياز گردشگران اعم از تسهيالت اقامتي و يا خدماتيتوسعه  -
 گردياقامتگاه هاي بوم

تالش براي بهره مندي درصد بيشتري از افراد روستا از منافع اقتصادي گردشگري با  -
تقسيم کار در بين اهالي روستا و نيز با روستاهاي اطراف براي شکل گيري شبکه )خوشه( 

 ،گردشگري

آموزش مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي براي برقرار ارتباط با گردشگران و نهاد هاي  -
 اثرگذار در گردشگري،

 ايجاد نهادهاي مديريتي محلي گردشگري با مشارکت اهالي -
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حمايت از الگوها و ارزش هاي فرهنگي و محلي به عنوان سرمايه اصلي براي توسعه  -
 گردشگري

ه با جاذبه هاي گردشگري و برنامه ريزي توسعه متناسب با همخواني فرهنگ جامع -
 قابليت هاي فرهنگي

 حفظ ميراث فرهنگي به عنوان سرمايه توسعه گردشگري -

 فرهنگ سازي براي پذيرش واستقبال از گردشگران نزد مردم روستا  -

 برگزاري مراسم و جشن هاي موسمي و محلي با رويکرد جذب گردشگر -
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 منابع

پايان  ،توانمندسازي زنان خود سرپرست در منظومه مشهد قلي(، 7906ن شالچي، نسرين )احمديا -
 نامه دکتري، دانشگاه فردوسي مشهد.

 استان در روستايي گردشگري توسعه تنگناهاي و ها قابليت (، بررسي7901بهرامي، رحمت اهلل ) -

، ايران، اسالم جهان جغرافیدانان المللی بین کنگره چهارمین مقاالت مجموعهکردستان، 
 .78-7زاهدان، صص 

(، تأثيرپذيري انواع مختلف گردشگري از 7916پيش بهار، اسماعيل، پرچم، رقيه، يادآور، حسين ) -
نشریه ، (SEM)يکديگر در منطقه آزاد ارس: کاربرد رهيافت مدلسازي معادالت ساختاري 

 .778-19صص ، 67، شماره 27، سال پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزي –علمی 
( نقش توانمندساي زنان در تصميم گيري هاي 7918جليليان، سارا، سعدي، حشمت اهلل ) -

(، فصلنامه اقتصادي خانوارهاي روستايي )مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان اسالم آباد غرب

 .742-721، صص 27، شماره پياپي 6، سال برنامه ریزي منطقه اي
، توانمندسازي گامي اساسي در جهت نيل به توسعه روستايي در (7917حيدري ساربان، وکيل ) -

، شماره سوم، شماره پياپي 21، سال ، فصلنامه تحقیقات جغرافیاییشهرستان مشگين شهر
 .700 -761، صص 786

سازي (، ارزيابي نقش گردشگري روستايي در توانمند7919حيدري ساربان، وکيل، ملکي، ابوذر ) -
مجله رد مطالعه: روستاي ده زيارت، شهرستان بوانات، استان فارس(، اجتماعي روستايي )مو

 .210-211، صص 77، شماره 7919پاييز و زمستان  ،توسعه روستایی
(، درآمدي بر توانمندسازي اجتماعات محلي 7916حيدري سورشجاني، رسول، شاطريان، محسن ) -

 شهري، انتشارات دانشگاه کاشان، چاپ اول.
( ارزيابي و تأثير مولفه هاي 7918وکيل، باختر، سهيال،  طالعي حور، وحيد ) حيدري ساربان، -

سرمايه اجتماعي بر توانمندسازي زنان روستايي )مطالعه موردي: دهستان شيان، شهرستان 
، سال هفتم، شماره چهارم، صص ( فصلنامه علمی پژوهشی زن و جامعهاسالم آباد غرب

21-41. 
 بر سازماني فرهنگ تأثير (، بررسي7901محمد، بهرامي نکو، محمد )حسينيان، شهامت، جعفري،  -

 سال سوم، شماره ،انتظامی امنیت و نظم فصلنامهفاتب،  پليس آگاهي کارآگاهان سازي توانمند

 . 81-99سوم، صص 
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اي با رويکرد  هاي توسعه پايدار محله مروري بر سياست (،7901رضازاده، راضيه، سلسله، علي ) -
 ،دو فصلنامه نامه معماري و شهرسازي، هاي اجتماعي و کالبدي دارايي مبنا و تاکيد بر سرمايه

 .791 -727، صص 4، شماره 2، دوره 7901بهار و تابستان 
( بررسي ديدگاههاي زنان روستايي درباره تأثر مؤلفه هاي 7919رضائي، روح اهلل، زارعي، شيما ) -

سرمايه اجتماعي بر توانمندسازي آنان )مطالعه موردي: روستاي حسن خان، شهرستان قروه(، 
 .984-201، صص 2، شماره 72، دوره زن در توسعه و سیاست

 دارايي مبنا رويکرد (، نقش7912راضيه، محمدي آيدغميش، فاطمه، رفيعيان، مجتبي )رضازاده،  -

، سال 28، شماره باغ نظرتهران(،  حسن امامزاده محله موردي: محلي )مطالعه پايدار توسعه در
 .40-91، صص 7912دهم، تابستان 

وامع روستايي، (، ضرورت و مباني مشارکت کودکان در توانمندسازي ج7918رضوي، نيلوفر ) -
 .21 – 90، صص 799، شماره مجله مسکن و محیط روستا

(، ارزيابي آسيب 7918رئوفي نژاد، ولي اهلل، حيدري، قدرت اهلل، آزادي، حسين، قرباني، جمشيد ) -
پذيري اجتماعي اقتصادي بهره برداران مراتع )مطالعه موردي، بهره برداران ييالقي شهرستان 

 .969-940، سال دهم، شماره سوم، صص شریه علمی پژوهشی مرتعننطنز استان اصفهان(، 
مجله پژوهش (، عوامل موثر بر توانمندسازي زنان، 7901رهنورد، فرج اهلل، حسيني، نسرين ) -

 .770-788، صص 7، شماره 6دوره زنان،
(، بررسي وضعيت 7919رهنمايي، محمدتقي، علي اکبري، اسماعيل، صفرعلي زاده، اسماعيل ) -

نشریه امل موثر بر توانمندسازي توسعه گردشگري )مطالعه موردي: استان آذربايجان غربي(، عو

 . 714-789، صص 81، شماره 27، سال پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزي –علمی 

(، بررسي اثرات توسعه 7912زرافشاني، کيومرث، شرفي، ليدا، گراوندي، شهپر و قبادي، پرستو ) -
اجتماعي نواحي روستايي )مورد: منطقه گردشگري -خص هاي اقتصادي گردشگري در ارتقا شا

، صص 9، سال دوم، شمارهفصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ريجاب در استان کرمانشاه(،
771-794 . 

ابعاد سياسي، اجتماعي و اقتصادي (، 7904) سنورمزيار، ح ،عصومهوهابي، م اله،شادي طلب، ژ -
رفاه فصلنامه . وارنز فقر زنان سرپرست خافقر و نابرابري در ايران/ فقر درآمدي فقط يک جنبه ا

 .240تا  221صص  ،71، شماره اجتماعی

کارکنان  (، توانمندسازي7901الي، سيد محمد )شهبازي، بهزاد، اللهياري، رحمت اهلل، ميرکم -
 . 80-99، صص 27، سال پنجم، شماره فصلنامه منابع انسانی ناجاها(،  مدل و الزامات )تعاريف،
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هاي گردشگري و نقش آن در  ارزيابي جاذبه(، 7912نيا، زهرا ) فر، رستم، پهلواني صابري -
، طبيعت اولين همايش ملي مديريت گردشگري، توسعه روستايي سيستانتوانمندسازي اقتصاد 

 .گردي و جغرافيا

 –(. نقش گردشگري در توسعه اجتماعي 7900غفاري، رامين و ترکي هرچگاني، معصومه ) -
اقتصادي مناطق روستايي استان چهارمحال و بختياري )مطالعه موردي: بخش سامان(، 

 .726-779، 2، شماره 72، سال فصلنامه روستا و توسعه
(، سنجش نگرش 7919لسبوئي، مهدي، اسمعيلي، مجيد ) زاده فيروزجايي، ناصر، رمضان زاده عليقلي -

و گرايش جامعه ميزبان به توسعه گردشگري در نواحي روستايي مناطق بياباني و کويري)مطالعه 
، سال یی مناطق خشکمطالعات جغرافیاموردي: نواحي روستايي شهرستان خور و بيابانک(، 

 .91-89، صص 70پنجم، شماره 

، شماره نشریه مصباح. توانمندسازي هاي مدل و ها ديدگاه مفهوم، بررسي(، 7902کارگر، احمد ) -
 .781 -797، صص 41

 SWOT(، ارزيابي گردشگري روستايي با استفاده از روش 7912کرمي، فريبا، شرفي، رقيه ) -
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