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 چکیده 
  . بود ن سازی زناگردشگری ماجراجویانه بر توانمند پایدار درمشارکت  یرتأثتعیین  این پژوهشهدف 
بود و همچنین،   همبستگی -توصیفی  ، روش ازحیث و  کاربردی  هدف، ازنظر حاضر  پژوهش  شناسی روش 

  . انجام شد اسمارت پی.ال.اس. سه افزارنرم با استفاده از و  مبتنی بود سازی معادالت ساختاریبر مدل 
گردشگری ماجراجویانه مشارکت  های که در فعالیت ندتمام زنان ایرانی بودجامعة آماری این مطالعه 

  ها آوری دادهابزار جمع دسترس انتخاب شدند. درصورت نمونه به  عنوانبه نفر  223که  ندداشت
 نامة و پرسش ( 2013اریک بکمن )  ه ازانیماجراجو یدر گردشگر داریمشارکت پا ةنامپرسش 

  ا کمک نظرهای بها نامهیی این پرسش روا  بود.دسازی زنان توانمنبرای سنجش  ایساخته پژوهشگر
تعیین ضریب   باها نامهو پایایی پرسش شناسی و مدیریت ورزشی بررسی شد اصالحی اساتید جامعه 

امکان توانمندسازی زنان در  در ایران نتایج نشان داد که  .ید شدیای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأ آلف
ی ماجراجویانه وجود  هادر فعالیتها آن طریق مشارکت از اعی، اقتصادی، فیزیکی و سیاسی ابعاد اجتم

های این  طریق مشارکت در گردشگری ماجراجویانه با توجه به ویژگی ازتوانمندسازی . همچنین، دارد
را  های خود ظرفیتدهد که به زنان ایرانی این فرصت را می  ،جسمانی در فضاهای آزادهای فعالیتنوع 

د و به  نگذارثیر می أت آنان که بر فضای زندگی شخصی  هایی ارتقا دهند کنترل و اثرگذاری بر تصمیم  در
رای  جدید ب  یعنوان راهبردشود بههای متولی امور زنان پیشنهاد می به سازمان. ا هستندهآن سود 

طور خاص،  های جسمانی و به ها در فعالیتهای مشارکت آن فرصت کردنفراهم  به، توانمندسازی زنان
 . کننداقدام  های ماجراجویانهورزش

 
 

، خودبیانگری،  مشارکت پایدار، گردشگری ماجراجویانه، توانمندسازی زنان کلیدی: واژگان
 . ی توانمندسازی اجتماع
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 مقدمه
که  دهنديمنشان  ورزشي یهاسازمانتراکم با شاخص جنسیت در  شده درزمینةانجامهای پژوهش

 (.484، 2006، 1)شاو و فريزبي فاصله دارند برابری جنسیتياز به داليل متعددی  هاسازماناين 

 درراستای  ييهاطرح توکیو  2020برای المپیک تازگي به 2المپیک  يالمللن یب اجرايي کمیتة ئتیه

 کنندهمشارکتافزايش تعداد زنان  ،اين سازمان سیرئ، 3باخمطرح کرده است.  يتیجنسايجاد برابری 

يید تأ مطلباين  .(2017، باخ) استنموده  یگذارنام ترزنانهالمپیکي  عنوانبه را  2020در المپیک 

و  يالمللنیب بزرگ ورزشي مانند کمیتة یهاسازمانحتي در  يتی جنسبرابری توجه به  کند کهمي

 اما ،گردديبرنمورزشي  یهاسازمانبه  صرفاًموضوع اين  .دشويمرويدادی مانند المپیک مشاهده 

، 4)هومس و سوتن  استصنعت ورزش  شود،يمسنتي مردانه تعريف  طوربهکه  ييهاحوزه يکي از 

بسیاری از کشورهای جهان و واحدهای سازمان ای در های عمدهتالش 1960 از دهة (.148، 1999

. اندهمراه بودههايي موفقیتبا  هاآنبسیاری از که  اندها انجام شدهجهت کاهش اين نابرابریملل در

مطرح ها ها و نابرابریبردن اين شکافالمللي که برای کاهش و ازبینهای بینايده نيترمهميکي از 

 6و والنیتن  اسوينبالي(. 3، 2009شهرت يافت )اقتصادی، 5« توانمندسازی زنان»عنوان ، با دش

طريق بودن خود را ازخوب  که زنان کننديمتعريف  فرايندی عنوانبه توانمندسازی زنان را  (2017)

 ؛بخشنديمبهبود  ،کننديمکه زندگي  ييجا دربا هنجارهای موجود و فرهنگ جامعه  همواجه

خود را با مقاومت  يزندگکیفیت  هاآنافتد که يمتوانمندسازی زنان زماني اتفاق  ،ديگربیانيبه

، بهبود نابرابری جنسیتي هستند کنندةيتتقوبر جنسیت که و هنجارهای مبتني هاسنت برابر در

-اجتماعي توانمندسازی برای  ورزش در زنان مشارکت (.2، 2017 و والنیتن، اسوينبالي) دهنديم

مشارکت ورزشي زنان برای در سراسر جهان به  2012از سال  دارد.کشوری اهمیت  در هر اقتصادی

 ،2016، 7دوران؛ 17، 2012طرح توانمندسازی زنان، ) است ن توجه شدهتوانمندسازی آنا افزايش

توانمندسازی را   8سازمان جهاني گردشگری ،ديگرطرفاز (.2 ،2017، و والنتین اسوينبالي؛ 57

توانند کنترل دان ميزنان و مرکه تعريف کرده است برابری جنسیتي  از ای مهمعنوان جنبه به

های بردن از فرصتشناختن دانش و مهارتشان، لذترسمیت شده و بههای کسبزندگي خود، مهارت
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زمان جهاني گردشگری، سا) را دردست گیرند ييخوداتکا ةنفس و توسعاوی، افزايش اعتمادبهمس

گردشگری ماجراجويانه  ةتواند ازطريق تجربسازی ميتوانمند اخیر،نتايج مطالعات راساس . ب(2010

 (.57 ،2016)دوران،  ديدست آبه

، پیج، رشد در جهان است )بنتليبخش گردشگری درحال نيترعيسر گردشگری ماجراجويي  ،امروزه

هايي گردشگری ماجراجويي شامل فعالیت(. 264 ،2007 ،2اسکات ؛102 ،2003، 1پیجو  لیرد، ويکز

سواری  سواری، غواصي و دوچرخهننوردی، کوهنوردی، بالهای خروشان، صخرهآبدر راني مانند قايق

درصدی  کنندگانشرکت که برای  شونديمانجام  آزادها اغلب در فضای کوهستان است. اين فعالیت

های ورزش ،گذشته ةدر دو ده .(1428، 2007، 3)باکلي دارندهمراه را به و هیجان خطراز 

ورزشکاران  حاضر و درحال اندافتهي دست چشمگیر ةبه محبوبیت زياد و توسعت دماجراجويانه و پرش

، 4کارمانت ود )مدان دهنانجام ميها را اين ورزش تفريحي  ورزشکاران ماجراجوی اجو وماجر ةنخب

2013 ،1.) 

درصد  65 زانیطور متوسط ساالنه به مبه ييماجراجو های، بازار سفر2012تا  2009 هایاز سال

 ای از خدمات حرفه شتریماجراجو بریبا مسافران غ  سهيماجراجو در مقا نا. مسافره استافتي شيافزا

 يجهان ن)گزارش سازما نددکرخدمات استفاده  ريتور و سا یمانند راهنماها، مدرسان، اپراتورها

 انهيماجراجو هایتیمشارکت زنان در فعالموضوع جالب توجه اين است که . (3 ،2012، یگردشگر

 (.1 ،1993 ،5لیتو  ، رزي)چلس داشته است شيدرصد افزا 62حدود  1993تا  1985 هایاز سال

درصد از مسافران  43( نشان داد که 4201) 6يي ماجراجو یانجمن تجارت گردشگر ،همچنین

بزرگ  ياسیدر مق يبدن تیورزش و فعال از تاکنونولي  ،دهنديم لیرا زنان تشک انهيماجراجو

  مشارکت زنان در ورزش براين، افزون نشده است.  زنان استفاده هایدر جنبش یعنوان راهبردبه

دهندة انتقال توانديم يمشارکت ورزش ،نيبنابرا کشد؛يچالش مرا به ضیو تبع تیجنس ةشیکل

-يمشارکت زنان در ورزش م ،نی. همچنباشدزنان و دختران  سازیو توانمند يتیجنس  یبرابر جيترو

(. 26 ،2008، 7و کولتمن زیی)آف کندجامعه  ةو توسع يعموم يزندگه ب يتوجهدرخور کمک  تواند

تاکنون اما  ،رشد استزنان در گردشگری ماجراجويانه درحال مشارکت طورکه اشاره شد،همان

ها، جذابیت نیز با وجود و در کشور ما نداهمطالعات محدودی اين گروه از گردشگران را بررسي کرد
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مشارکت  ،کليطورهب. اندکردهپژوهشگران کمتر به آن توجه  های فراواني که دارد،ها و فرصتظرفیت

 1بکمندرخور تأملي دارد.  فرد وهای منحصربهورزشي ويژگي-های تفريحيدر اين نوع فعالیت

يکي سفر  2مشارکت پايدارکه  را بررسي کرده و بیان نموده استاين موضوع ای ( در مطالعه2013)

کننده )گردشگر( رفتعهد و درگیری مصو به معني  از مفاهیم مهم در گردشگری ماجراجويانه است

 به که 3لذت شود:و شامل سه بعد مي (22 ،2013)بکمن،  فراغت( استاوقات و با محصول )سفر

ن میزابر  که 4تیاهم اشاره دارد، طول سفرشده درهای انجامفرد از فعالیت بردنمیزان احساس لذت

 که شامل 5خودبیانگریو  کندمي دیتأک سفر برای گردشگرطول شده درهای انجاماهمیت فعالیت

های طريق فعالیتد )گردشگر( خواهان ابراز وجود ازاينکه تا چه حد فر رایمشارکت فرد ب ةدرج

 (.22، 2013)بکمن، شود ميگردشگری 

-يم انهيماجراجو یگردشگر سفرهای تجربة با زنان که داد( نشان 2016دوران ) پژوهش هایافتهي

عامل عنوان به توانديم نديفرا نيو متعهد هستند که ا یدرک کنند که مستقل، قو توانند

 6لس و دا موونوهمچنین، شود.  دهيد انهيماجراجو یگردشگر ةتجرب قيطرزنان از سازیتوانمند

که  کردنداستدالل  ها. آن داشتند دیکأ ت یزنان و گردشگر سازیبر توانمند( در پژوهش خود 2017)

بلکه  ،شوديم یاقتصاد ةزنان در حوز سازیتنها باعث توانمندنه یبر گردشگريمبتن ينيکارآفر

 همراه دارد.به زیرا ن ياسیو س ياجتماع  ،يشناختروان  یتوانمند

خود را با  توانمندی زيادتا بتوانند  کننديسازمان ملل متحد، دختران در ورزش شرکت م دیبنابر تأک

که زنان و  کنديم دایپ  يمعن شتریب ياحتماالً زمان یتوانمندساز. معه عرضه کنندجا بهکمک ورزش 

باشند.  يو رهبران اجتماع  رهيمدئتیه وحضورداشته باشند و جز یباز هاینیدختران بتوانند در زم

 ،نيابراز جهان هستند. عالوه ایاز ورزش به هر گوشه عیوس يفیزنان فرستادگان ط طور عمده،به

تمام  یبخش براالهام يطرح ،يورزش هایابتکار قيطرزنان با کمک دولت از یتوانمندساز

ورزش،  قيطرزنان و دختران از یتوانمندسازطرح است ) انکنندگان در ورزش در سراسر جهشرکت

-يدرک ما از زنان م يچگونگ به انهيماجراجو یگردشگر قيطراز سازیتوانمند شي(. افزا26 ،2012

 ةو بعد از تجرب رحیند ،قبل دتوانيم ايو مزا تيپردازش محدود ،نيابر. عالوهکند کمک تواند

 .(278 ،2011، 7و جوردن  متونیشود )ه تهآموخ انهيماجراجو یگردشگر

 
1. Beckman 

2. Sustainable Participation 

3. Enjoyment 

4. Importance 

5. Self-Expression 

6. Movono & Dahles 

7. Heimtun & Jordan 



 117                                                           ...در گردشگری ماجراجویانه برپایدار مشارکت  یرتأثصفاری: 
 

عنوان ابزار به مشارکت زنان و دختران در ورزش ديگر، منابع زارش سازمان ملل متحد و براساس گ

(. 35 ،2012ورزش،  قيطرزنان از یمهم است )طرح توانمندساز یو اقتصاد ياجتماع  سازیتوانمند

زنان در چهار بعد  سازی(، توانمند2008هلند ) 1نگن یدانشگاه واخ يگزارش پژوهش طبق

 ،يکيزیف یتوانمندساز. در شوديم فيتعر 5ياجتماع  و 4ی، اقتصاد3ياسی، س2يکيزیف یتوانمندساز

آموزش و  با یگردشگر های. شرکتکننديبرقرار م يکيجامعه ارتباط نزد يکيزیف طیزنان با مح

به  ياسیس یبرسند. توانمندساز يکيزیف سازیتا به توانمند کننديزنان را قادر م سازیتیظرف

 نیتضم يو قانون ياجتماع  یاز نهادها یاریکه هنوز در بس اشاره دارد زنان با مردان یموضوع برابر 

اشتغال  ن،یزم نترلکيا  يحقوق بشر، دسترس يحقوق اساس یو اجرا تیفیامر بر ک نيا .نشده است

با دادن قدرت  انهيماجراجو ی. گردشگرگذارديم ریتأث یریگمیو درآمد و مشارکت در روند تصم

را  ياسیس سازیتوانمند توانديم ،بر جامعه و خود و دخالت در امرار معاش به زنان شتریکنترل ب

-يزنان توجه م یاقتصاد تیبه وضع دبع نيدر ا .است یاقتصاد یدسازننمتوا یفراهم کند. بعد بعد

(. 2008، 6ملل متحد تی)صندوق جمع کننديم ياز مردان در فقر زندگ شتریزنان بزيرا،  شود؛

هر روز  ديبا اي زنان. هستند زنان دوش بر معموالً جوامع ومتعدد بدون حقوق در خانواده  هایتیفعال

کردن تالش کنند. محدود یاستقالل اقتصاد یبرا اي رندیگقرار  یاقتصاد ةدر حوز ضیمعرض تبعدر

 یاعتبار هایبا برنامه یتوانمندساز قيطرمثاًل از ،یاقتصاد ةمردان و زنان در حوز انیشکاف م

عنوان به توانديم یکمک کند. گردشگر يتیجنس یبه بهبود برابر یاديزتاحد توانديم کوچک

کوچک و  یوکارهاکسب  یبرا ديجد یبازارها کردنبا باز  یاقتصاد سازیتوانمند یبرا  یابزار

 نيو اکنند پیدا مياشتغال  یهافرصت یگردشگر یهامشارکت در برنامه بامتوسط عمل کند. زنان 

زنان  یتوانمندساز ،ياجتماع  یدر بعد توانمندساز .آنان است یاقتصاد یبر قدرتمند يلیخود دل

 نگه هادر پشت در ست آنها راهاکه قرن ياجتماع  هایتيبر محدود توانديم یگردشگر قيطراز

که در آن حس  کنديم فیرا توص يتیوضع ياجتماع  توانمندسازی. کند غلبه است؛ شده داشته

بهبود به که  شده است تيو تقو دیأينفس در جامعه تاعتمادبه ،نیو همچن يکپارچگيانسجام و 

حاضر و مطابق  ةدر مطالع .شوديممنجر  شتریب یاجرا یاهزنان و دادن فرصت یجامعه برا تیوضع

 یدر گردشگر دارياست تا نشان داده شود که چگونه مشارکت پا نيتالش بر ايک،  ةشکل شمار

 .گذارد ریتأث سازیانمندبر ابعاد تو توانديم انهيماجراجو
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3. Political Empowerment 

4. Economic Empowerment 

5. Social Empowerment 

6. UNFPA 



 1399اردیبهشت ، فروردین و 59،  شماره 12مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                            118
 

 

 

 

 

 

 

 
ری ماجراجویانه )برگرفته طریق مشارکت پایدار در گردشگی زنان ازچارچوب مفهومی توانمندساز -1شکل 

 از پیشینة پژوهش(

 

 يو آمادگ ييتوانا بندیبار به رتبه نخستین ی( برا2016) 1یمطالعات گردشگر يالمللن یانجمن ب

کارت  یهاداده .طبقه پرداخت 10در  ييماجراجو یگردشگر يرقابت در بازار جهان  یکشورها برا

 لیوتحلهيتجزو  یآورجمع  2انجمن و دانشگاه جورج واشنگتن نيکشور که توسط ا 191در  یازیامت

وجود  توسعه کشور درحال 163و  افتهيکشور توسعه  28عرصه  نيکه در ا دهندي، نشان مشدند

  ي زنان به سرپرست یتوانمندساز يدموکراس یهاشاخص  يبررسدرزمینة  يپژوهش ،نی. همچندارند

 یو توانمندساز ( انجام شد2017، 4پکستون، ونگ و لیندبرگ، ساندسترا) 3دانشگاه گوتنبرگ

 يبررس 2010و  1990، 1970، 1950 هایکشور جهان در سال 170در زنان  یاقتصاد-ياسیس

 با دانمارک لیقباز هاييدر کشور یشاخص توانمندساز نيباالتر 2010در سال  براساس نتايج، .شد

و  بود 943/0 شاخص با فرانسهو  952/0 با يلتون، 955/0با  کيبلژ ،965/0با  ، آلمان966/0 شاخص

های با شاخص يبیو ل یسعود ربستانع  من،يمانند  ييدر کشورها یشاخص توانمندساز یترنيیپا

 ي در ط رانيزنان در ا یگزارش نشان داد که شاخص توانمندساز ن يبود. ا 234/0 و 203/0 ،228/0

، شورک 170 نیبز، ا2010 سال در و است بوده 350/0و  278/0، 334/0، 205/0برابر با  هاسال نيا

 (.41 ،2017، پکستون، ونگ و لیندبرگ، ساندسترا)قرار گرفت  وششمصدوشصت ةرتب در  راناي

 یهادانشگاه گرفته تا عرصه یهاياز تصاحب صندل هاتیاز فعال یاریزنان در بس ،در عصر حاضر

 (،1395، 5)خبرگزاری ايسنا  اندسبقت را از مردان ربوده یگو يورزش هایدانیو م يو پزشک يعلم

 یهانرخ مشارکت زنان در عرصههرچند گذشته  یهاسال آن است که در انگریب يرسم یاما آمارها

 
1. ATDI 

2. George Washington 

3. Gothenburg 

4. Sundström, Paxton, Wang & Lindberg 
5. ISNA 

در  پایدار مشارکت

 گردشگری ماجراجویانه
 توانمندسازی زنان

 اجتماعي

 اقتصادی

 سیاسي

 فیزيکي

 لذت

 اهمیت

 خودبیانگری
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. اندکار گرفته نشدهها بهآن یهایو توانمند هاتیظرف ديکه باطورآن است،  تهداش شيمتعدد افزا

  2/13به میزان  1394در بهار سال نرخ مشارکت زنان در مشاغل  ران،ياساس گزارش مرکز آمار ابر

و تنها دو درصد رشد داشته است )مرکز  دهیدرصد رس 2/15به  1395که در بهار است درصد بوده 

های ماجراجويانه نرخ رشد بااليي در ورزش ،های اخیردر سالديگر، ازسوی (.1395 ران،يا رآما

توجهي برای   جالب ةهای ماجراجويانه حوزب صنعت ورزش . انقالاندسراسر جهان داشته 

 ،کنندهکنندگان )شرکتمشارکت زيادند اين صنعت که بر شمار است. طبیعت سودم کردنپژوهش

دارد )کلت  همراهت درک بیشتر ماهیت اين بخش را بهضرور ،( استوار استگذارانهيحامیان و سرما

ی ماجراجويانه و گسترش هاورزش  ، با توجه به نسبتاً نوظهوربودن پديدةبنابراين(؛ 2009، 1و راسل 

زمینه دردسترس استنادی دراينآمار قابل چند سال اخیر در کشورمان، بسیار سريع اين حوزه در

از مردان و حتي  بیانگر عالقه و اشتیاق گروهي حاضر پژوهشگران مطالعة هاینیست، ولي مشاهده

ها و پیامدهای فعالیتنوع های مشارکت در اين ويژگي  به ست. با توجههافعالیتزنان به اين نوع 

(، در اين 2017، 2؛ چانگ2017، زادهو محرم جیدیمد )نداشته باشتوانند مثبت احتمالي که مي

يي برای راهکارها برداريم و از اين راه هاورزشقدمي در راه شناخت بیشتر اين مطالعه قصد داريم 

در طريق مشارکت پايدار اجتماعي، فیزيکي و سیاسي از، ی اقتصادیهاحوزهتوانمندسازی زنان در 

 توسعه کمیاب  منابع ارتقای و گسترش  ضرورت  براين،دهیم. افزونگردشگری ماجراجويانه ارائه 

 از فني یهاکمک و سیاسي های حقوقي،توصیه صورتبه ا چهي مالي منابع صورتهب چه ،تاحدامکان

 باعث توانمندسازی که کرد دیتأک بايد .(2015، 3اسگگس) شوديم  قلمداد توسعه اصلي هایدغدغه

د؛ دهن شکل را خود زندگي دهدمي اجازه آنان به آزادی اين و شودمي مردم انتخاب دامنة گسترش

های اين يافته .شودمي قلمداد نیز اهداف ساير به رسیدن برای ابزاری توانمندسازی ،دلیلهمینبه

و مهوری، معاونت بانوان وزارت ورزش رياست ج نت امور زنان و خانوادةبرای معاو توانندپژوهش مي

تفريحي و -های ورزش و جوانان، مديران اماکن و فضاهای ورزشيکل جوانان، رؤسای اداره

پژوهشگران آينده در اين  ي براید و راهنمايندر گردشگری ماجراجويانه مفید باش کنندگانشرکت

 .حوزه باشند

 

 

 

 
1. Kellett & Russel 

2. Chang 

3. Skaggs 
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 پژوهش  یشناسروش
 توانمندسازی زنان پرداخته  ور گردشگری ي مشارکت پايدار دعل   به بررسي رابطة پژوهش حاضردر 

همبستگي های ازنوع پژوهش ،ماهیت، کاربردی و ازحیث نظر هدف. اين پژوهش ازشده است

های گردشگری که در فعالیت ندتمام زنان ايراني بودجامعة آماری اين مطالعه  .شودمحسوب مي

 های خاص جامعةحجم جامعه و ويژگي نبودنا توجه به مشخصب اند.شتهماجراجويانه مشارکت دا

صورت غیرتصادفي و دردسترس بود؛ هگیری بآماری و امکان دسترسي به زنان ماجراجو، روش نمونه

دادن لینک با قرار هانامهمطالعه در سندگار گوگل تنظیم شد و پرسش نامةابتدا پرسش اساس،براين

های مربوط به گروهکانال تلگرام  10از اينستاگرام و بیش  صفحة چهاردر طي دو ماه  هاآن 

 230در پژوهش  کنندگانمشارکتتعداد زماني  در اين فاصلة توزيع شدند. ماجراجويانه گردشگری

 ،نهايتدرنمونه انتخاب شدند.  عنوانبهنفر  223ها، نامهکه پس از بررسي دقیق پرسش ندنفر بود

سازی و برای مدل 23 نسخة 1.افزار اس.پي.اس.اسشده از نرمآوری های جمعدادن به دادهی سامانبرا

 افزارداليل انتخاب نرم ازنسخة سه استفاده شد.  2مارت پي.ال.اساسافزار نرممعادالت ساختاری از 

ره کرد که اشاناهمگن  ایمتجانس در نمونه  یهاکشف گروهتوان به قابلیت مي اسمارت پي.ال.اس

از  یاریاست که امروزه در بس یمارآ یافزارنرم یهاتیقابل نيدترياز جد يکي تیقابل نيا

اونا،پیرو سیگنس، پايامارتینز و ، سگارامنزیمندخارخ) شودمياستفاده  زیروز نبه هایپژوهش

 (.2018، 4کورب؛ 5201،  3سائزمارتینز

شناختي و فرم جمعیتکه با استفاده از يک  بودنامه پرسش هاآوری دادهابزار جمعدر اين پژوهش، 

هان سفر، وضعیت اشتغال، تحصیالت، همراشناخت سن، در فرم جمعیت. نامه انجام شددو پرسش

مورد تعداد سفرهای ماجراجويانه در سال و میزان مسافت تا مقصد گردشگری  مد،وضعیت درآ

استاندارد نامة و برای مشارکت پايدار در گردشگری ماجراجويانه از پرسش  ندپرسش قرار گرفت

محتوايي  ييروا ( استفاده شد.2013بکمن ) « متعلق بهانهيماجراجو یدر گردشگر داريمشارکت پا»

شناسي و مديريت ورزشي جامعه های اصالحي هشت استادنامه با کمک نظرو صوری اين پرسش

 لذت نامه در سه بعداين پرسش ند.ها اعمال شدنامهها در پرسشاصالحي آن بررسي شد و نظرهای

 تنظیم شده است. (گويه)چهار  و خودبیانگریگويه( )سه ، اهمیت گويه()سه 

 
1. SPSS 

2. SmartPLS 

3. Mondéjar-Jiménez, Segarra-Oña, M., Peiró-Signes, Payá-Martínez & Sáez-

Martínez 

4. Grob 



 121                                                           ...در گردشگری ماجراجویانه برپایدار مشارکت  یرتأثصفاری: 
 

ابتدا براساس . ساخته استفاده شدنامة پژوهشگرپرسشانمندسازی زنان از متغیر توبررسي برای 

برای توانمندسازی زنان چهار بعد اجتماعي،  ،(2008هلند ) 1گزارش پژوهشي دانشگاه وانخینگن

گزارش برای هريک از ابعاد با مراجعه به  ،سپس ند وسیاسي، اقتصادی و فیزيکي استخراج شد

 های هرشاخصبه با توجه  تنظیم شدند. پس از آن،و ادبیات توانمندساری، تعاريف مناسب  ذکرشده

، هشت استاد . سپسهای متناسب استخراج شدندتوانمندسازی و منابع مشابه، گويه نیةیپیش ،بعد

ل پس از اعماکردند. بررسي روايي صوری و محتوايي آن را شناسي و مديريت ورزش جامعه حوزة

 چهار بعد نامة توانمندسازی در پرسشنهايي و تأيید شد. درنهايت، نامه پرسشها آننظرهای 

 گويه()نُه  و فیزيکي گويه()شش ، سیاسي گويه( 14) ، اجتماعيگويه()شش  دسازی اقتصادینتوانم

 تنظیم شد.

نامه بررسي پرسش 30مقدماتي  ایطالعهآوری اطالعات بايد گفت که در مپايايي ابزار جمع دربارة 

کرونباخ با توجه به  یآلفا بيضر زانیم ،شوديشاهده ميک م ةه در جدول شمارکطورهمانشدند. 

 نيا زانیاما م ،برخوردار است يقبولسطح قابلاز  (7/0) .اس.ال.يافزار اسمارت پمقدار برش در نرم

 خارج  9/0تا  7/0مطلوب  ةگرچه از محدوداست که ا 601/0 یاقتصاد یتوانمندساز یشاخص برا

 مطالعه حاضر پژوهشگران دلیل،نیهمبه ؛شوديبرآورد مي آن در سطح متوسط ييايپا زانیم ،است

 ييايپا بيضر ،نیاستفاده کردند. همچن زین يبیترک ييايپا بياز شاخص ضر ترقیدق يبررس یبرا

 تیقابل  دهندةقرار دارد که نشان  9/0تا  7/0ة در محدود یتوانمندساز ةچهار مؤلف  یبرا يبیترک

  ی اقتصاد یتوانمندساز ةمؤلف ييايپا زانیم ،هاافتهي نياساس ابر است.نامه پرسش نيا زياداعتماد 

 .شوديم دأيیت زین
 

 های مرتبطلفههمراه مؤپایایی توانمندسازی و مشارکت به -1جدول 

 ضریب پایایی ترکیبی ضریب آلفای کرونباخ  مؤلفه

 786/0 601/0 توانمندسازی اقتصادی
 850/0 794/0 توانمندسازی اجتماعي
 833/0 732/0 توانمندسازی سیاسي
 835/0 736/0 توانمندسازی فیزيکي
 863/0 850/0 توانمندسازی )کل(

 825/0 683/0 اهمیت
 840/0 816/0 لذت

 891/0 745/0 خودبیانگری
 896/0 871/0 پايدار )کل(مشارکت 

 
1. Wageningen University 
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 نتایج
 شده نشان داده شده است.مطالعه نمونةشناختي جمعیت یهايژگيو برخيدو  در جدول شمارة

شناختي زنان های شاخص جمعیت، ازجمله ويژگيشودمي طورکه در جدول شمارة دو مالحظههمان

ها دارای درصد از آن 87هاست. همچنین، درصد از آن 61کننده در پژوهش اشتغال حدود مشارکت

 1اولکین-ماير-از شاخص کايزر یديیتأ با توجه به رويکرد تحلیل عاملي  تحصیالت دانشگاهي هستند.

در تحلیل  هادادهبارتلت برای تعیین میزان همبستگي  آزموناز  و یریگنمونهبرای تعیین کفايت 

 .دهديمرا نشان  آزموننتايج اين دو  سه ارةشم جدول است. شده استفاده یديیتأ عاملي 
 

 در پژوهشکننده شرکتزنان شناختی جمعیت یهایژگ یو -2جدول 

 درصد ویژگی

 سن

 7/2 سال 20کمتر از 

 10/51 سال 30تا  21بین 

 3/36 سال 40تا  31بین 

 9/9 سال 41بیشتر از 

 تحصیالت

 3/1 آموزدانش

 4/11 ديپلم و کارداني

 2/46 کارشناسي

 9/35 کارشناسي ارشد

 9/4 دکتری

 همراهان سفر

 2/33 خانواده

 2/46 دوستان

 6/12 تنها

 1/8 ديگران

 وضعیت اشتغال

 9/17 های دولتي(شاغل )سازمان

 43 های خصوصي()سازمانشاغل 

 22 آموز يا دانشجودانش

 17 بدون شغل

 وضعیت درآمد

 2/33 میلیون 5/1کمتر از 

 5/26 میلیون 5/2تا  5/1بین 

 9/17 میلیون 5/2بیشتر از 

 4/22 بدون درآمد

 
1. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
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 در پژوهشکننده شرکتزنان شناختی جمعیت یهایژگ یو -2جدول ادامه 

 درصد ویژگی

 تعداد سفرهای ماجراجويانه در سال

 3/62 بار پنجکمتر از 

 5/21 بار 10بار و  پنجبین 

 6/7 15تا  10بین 

 5/8 بار 15بیش از 

 مسافت تا مقصد گردشگری

 3/1 کیلومتر 15کمتر از 

 2/7 کیلومتر 30تا  15بین 

 9/9 کیلومتر 60تا  30بین 

 7/19 کیلومتر 105تا  60بین 

 9/61 کیلومتر 105بیش از 

 

اولکین -ماير-برای شاخص کايزر آزمون، پارامتر شوديمکه در جدول شمارة سه مشاهده طورهمان

 95/0قرار دارد، با سطح اطمینان  9/0تا  7/0است که با توجه به اينکه در محدودة  752/0برابر با 

طرفي، در شاخص بارتلت از ی در اين پژوهش بسیار مطلوب است.آمارگفت که حجم نمونة  توانيم

و  شوديمرد  هادادهبودن همبسته نا برصفر مبني فرض ،001/0معناداری با توجه به سطح 

 است. موردقبولی ديیتأ برای تحلیل عاملي  هادادههمبستگي بین 
 

 یریگ نمونهکفایت  آزموننتایج  -3جدول 

 سطح معناداری آزمونپارامتر  شاخص

 001/0 752/0 اولکین-ماير-شاخص کايزر

 001/0 388/2426 شاخص بارتلت

 

. شودانمندسازی ابتدا اعتبار مدل بررسي ميتو( سازة یریگاندازهبرای بررسي مدل بیروني )مدل 

ند. دقت بررسي شدبارهای بیروني در سطح عامل مرتبة اول و عامل مرتبة دوم با  برای هر گويه

توانمندسازی اقتصادی و يک  مؤلفةتوانمندسازی اجتماعي، يک گويه از  لفةمؤمورد شش گويه از در

فتار از های بدرگرا برقرار نبود. پس از حذف گويهتوانمندسازی فیزيکي شرط اعتبار هممؤلفة گويه از 

 گیری شد. برای اندازه  یریگاندازه هامؤلفه اعتبار در سطح توانمندسازی،  مدل بیروني مربوط به سازة

که نتايج اين شاخص در جدول  است شده استفاده 1الرکر-از ماتريس فورنل هامؤلفه اعتبار در سطح 

 .شوديممشاهده  چهار شمارة

 
1. Fornell-Larcker 
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 هامؤلفهالکر برای بررسی اعتبار ممیز در سطح -ماتریس فورنل -4جدول 

 فیزیکی سیاسی اقتصادی اجتماعی های توانمندسازیمؤلفه

       670/0 اجتماعی

   743/0 453/0 اقتصادی

   746/0 194/0 234/0 سیاسی

 748/0 361/0 326/0 371/0 فیزیکی

 

، یریگاندازههای بدرفتار از مدل پیش از حذف گويه ذکر کرد پژوهشگران مطالعة حاضرابتدا بايد 

بررسي دو ماتريس نشان داد میزان شاخص در قطر الرکر را بررسي کردند که -س فورنلماتري

کاهش داشته است. با توجه به جدول  ماتريس قطرزير یهاشاخصماتريس پس از حذف افزايش و 

ستون و سطر  یهاشاخصمثال، هر شاخص مندرج در قطر اين ماتريس بايد از  رایب، شمارة چهار

شده  برآورد يخوببه توانمندسازی  ةمؤلفکه اين تفسیر برای هر چهار  مربوط به خود بیشتر باشد

 است.

 یهامدلبرای ارزيابي اس. .ال.اسمارت پي افزارنرماست که در  ييهاشاخصاعتبار همگرا يکي از 

هايي که برای گويه دهديمنشان  1شدهاستخراج . شاخص متوسط واريانس شودمي استفادهانعکاسي 

 5/0همبسته هستند. اين شاخص با مقدار برش  به همچقدر  ،دنرويمکار يک عامل به یریگاندازه

که بايد دقت شود  شود،اينکه اين شاخص در سطح عامل بررسي مي. با توجه به شودبررسي مي

حذف  یریگاندازهاز مدل کمتر است،  4/0از  هاآنکه وزن عاملي  ييهامعرفحداقل مقدار برش 

 شود. برآوردتا حداقل مقدار برای شاخص اعتبار همگرا  شوند
 

 هاهاعتبار همگرا در سطح گوی یهاشاخص -5جدول 

 هامقدار اعتبار همگرا در سطح گویه نام عامل نام متغیر

 توانمندسازی

 551/0 توانمندسازی اقتصادی
 449/0 توانمندسازی اجتماعي
 557/0 توانمندسازی سیاسي
 559/0 توانمندسازی فیزيکي

 

 .، به برازش مدل پرداخته شدیریگاندازهاعتبار و قابلیت اعتماد ابزارهای بعد از اطمینان از 

 ،شوديمگزارش  .اساسمارت پي.ال. افزارنرمکه در  ييهاشاخصدر برازش مدل يکي از  ،يطورکلبه

 
 
1. Average Variance Extracted (AVE) 
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شدة پژوهش برابر شاخص برای مدل برازش نيا .است 1ماندهيباقدوم میانگین مربعات ريشة شاخص 

را  1/0، اما برخي منابع تا مقدار است 08/0 اين شاخص برای نیکويي برازش حداکثر بود. 09/0با 

 .اندکردهنیز برای پذيرش کلي مدل اعالم 

 
 .اسپی.ال. اسمارت افزارنرمشده در مدل برازش -2شکل 

 

 بیان کردند هاآن. انددادهرويکردی جديد را ارائه  هامدلدر تحلیل  (2010) 2موی و ، سارستدرينگل

 همگن نیست کامالً جامعه  اما است، برخوردارمشترکي  یهايژگيواز  موردمطالعه جامعةمعموالً که 

 .برد کاررا برای تحلیل ناهمگني به 3يهامتننا ي نو مانند آمیختةبايد رويکردهاي هالیتحلو در 

 که يک نمونة کننديمدر معرفي اين رويکرد بیان  (2011) 4شوينگر و  ، بکر، رينگلسارستد ،طرفياز

 از پس. شودو هر گروه بررسي مي شوديمهمگن تقسیم  یهابخشبه  افزارنرماز  استفادهناهمگن با 

با  بخشیده شد، پژوهشگران یآمارهويت  یآماراز تحلیل  با استفاده آمدهدستبه یهابخشبه  آنکه

 یهابخشفرهنگي به  و هويت اجتماعي ارائة در عة خودموردمطال یهانمونه استفاده از بررسي 

شوند و با دو بخش انجام مي هالی تحلاست که ابتدا  صورتنيبدروش کار  د کرد.نخواهسعي  مرتبط

 
1. SRMR 

2. Ringle, Sarstedt & Mooi 

3. Fimix-PLS (Finite Mixture Partial Least Squares) 

4. Sarstedt, Becker, Ringle & Schwaiger  
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بین  هاشاخص نه و بیشتر. پس از آن، با توجه به مقايسةو چهارگا گانهسه یهابخشسپس، 

 یآمارهويت از  یبندبخشکه کدام  شوديممشخص  چهارگانهو  گانهسهدوگانه،  یهایبندبخش

اطالعات اکائیک ، 1اطالعات بیزی یهاشاخصبا توجه به بررسي  .(2006)رينگل،  برخوردار است

به سه گروه ناهمگن  یآمار ، تبديل نمونة4هنجار شده يآنتروپ و شاخص  3معیار هانان کوئین ،2ثابت

و مقدار ضريب مسیر و شاخص آر. اسکوئر بین مشارکت پايدار و توانمندسازی زنان برای   شد دیأيت

 در جدول شمارة شش ارائه شده است. آنهر سه بخش محاسبه شد که نتايج 

ي توانمندسازی توسط مشارکت نیبشیپ ، میزان شوديمکه در جدول شمارة شش مشاهده طورهمان

ي نیبشیپ درصد قرار دارد و کمترين میزان  4/54پايدار در بخش سوم در مقدار بیشتری به میزان 

ی هابخشی افراد در بندمیتقسمربوط است که بايد با توجه به  درصد 7/11به بخش اول با مقدار 

 ها پرداخت.آن ترقیدقمرتبط، به تحلیل 

 
 همگن نمونه یهابخشضرایب مسیر و ضریب تعیین در  یهاشاخص -6جدول 

 شاخص
بخش همگن 

 اول

بخش همگن 

 دوم

بخش همگن 

 سوم

 737/0 487/0 337/0 ضريب مسیر بین مشارکت پايدار و توانمندسازی

 544/0 238/0 117/0 ضريب تعیین )آر. اسکوئر(

 

های همگن نشان توانمندسازی برای هريک از بخشهای هفت ضرايب مسیر مؤلفه  جدول شمارة در

 داده شده است.

 717/0براساس جدول شمارة هفت، ضريب مسیر مؤلفة اقتصادی برای بخش همگن سوم با مقدار 

بیشترين مقدار را به خود اختصاص داده است. در مؤلفة سیاسي، بخش همگن دوم بیشترين ضريب 

 را دارند. مسیر و بخش همگن اول کمترين ضريب مسیر

 
 

 

 

 

 

 

 
1. BIC (Bayesian Information Criterion) 

2. Consistent Akaike Information Criterion 

3. Hannan Quinn Criterion 

4. Entropy Statistic normed 
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 های همگنهای توانمندسازی برای بخشلفهضرایب مسیر مؤ -7جدول 

 سوم همگن بخش

ماجراجویان 

 جودوست

 دوم همگن بخش

سفر و ماجراجویان جوان کم

 جوریسک

 اولهمگن بخش 

و  پردرآمدماجراجویان 

 پرمشغله

های لفهمؤ

 توانمندسازی

 اقتصادی 576/0 538/0 717/0

 اجتماعي 882/0 778/0 912/0

 سیاسي 273/0 786/0 641/0

 فیزيکي 539/0 851/0 739/0

 

 یریگجه ینتو بحث 
-ماجراجويانه بر توانمندگردشگری  درپايدار مشارکت  یرتأثي پژوهش حاضر بررس انجام هدف از

است و شده زنان  یتوانمندساز یبرا یاديز المللينیب هایتالش ریاخ هایدر دهه ن بود.سازی زنا

ل شده است؛ يبدتزنان و دختران  یتوانمندساز یبرا یاز کشورها به ابزار يورزش در برخ يتازگبه

کند )دوران،  رتريپذو انعطاف االترنفس باعتمادبه دارای تر،سخت تر،یفرد را قو توانديورزش م ،رايز

 ه مشارکت در گردشگری ماجراجويانه موجب کداد  حاضر نشان پژوهش هایيافته (.3، 2016

 موونوهای پژوهش يافته. شودمي فیزيکي ر ابعاد اجتماعي، اقتصادی، سیاسي وی زنان دسازتوانمند

 توانمند ،گردشگریو پیگیری مداوم  مشارکت فرايند ازطريق زنانکه  نشان دادنیز  (2017و دالس )

با آن  و اندآورده دستبه را اقتصادی و شخصي سیاسي، اجتماعي، سرماية از جديدی شکل و اندشده

 .اندکرده ايجاد را خود وکارکسب شخصي فضای

معادل ) 853/0سازی اجتماعي با ضريب مسیر توانمند ةمؤلفکه  شوديممشاهده  در شکل شمارة دو

ة  مؤلفبیشترين اثرگذاری و  (اجتماعي ةمؤلفدرصد از تغییرات توانمندسازی توسط  7/72 ينیبشیپ 

درصد از تغییرات   8/40 ينیبشیپ )معادل  639/0با ضريب مسیر  توانمندسازی سیاسي

يکي از احتماالً  .انداثرگذاری را بر توانمندسازی داشته کمترين  (سیاسي ةمؤلفتوانمندسازی توسط 

فرهنگي و سیاسي ايران با حضور  ،سیاسي اين است که فضای اجتماعي ةمؤلفکم  یاثرگذارداليل 

 نندیبيمکمتر سیاست  در عرصةالگوی زن موفق  خواني ندارد و زنانسیاسي هم یهاعرصهزنان در 

معموالً زنان در   ،همچنینشود. چندان برابری جنسیتي مشاهده نمي های گوناگونو در حوزه

با میزان ضريب مسیر باال  اجتماعي ةمؤلف اهمیت .کنندايفا نميهای مهم نقشي پررنگ گیریتصمیم

مورد مسائل مربوط آموزش، تحصیالت و ايجاد آگاهي درکه بر نیاز به  بیان کرد گونهنيا توانيمرا 

و  اسوينشود )يبیشتر مید تأکاجتماعي  هایگذاری در مداخله يهسرما با افزايش ،به توانمندسازی

تا با  ندنکيمبرای زنان فضايي ايجاد خطرهايي دارند و ی ماجراجويانه سفرها (.13، 2014والنیتن، 
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 شيافزا هب توانديمامر اين  شکالت احتمالي پیش رو غلبه کنند کهبر م اتکا بر توانمندی خود

ر اجتماعي بیشترين اثر را ب ةمؤلفاين  دلیل،همینکمک بزرگي کند؛ بهدر زنان  نفساعتمادبه

 فیزيکي کمتر یهاطیمحزنان را به  هاورزش ديگر اينکه اين  نکتة توانمندسازی زنان دارد.

از  برآمدهمفهوم ارتباطي توانمندسازی  بايد اضافه کرد که مؤلفهاين  در اهمیت .دنبريم شدهشناخته 

طريق از نیزو  هامشوق قوانین، مقررات و  واسطةبهیطشان است که محتعامل بین مردم محروم و 

شود يم ايجادهنجارها، رفتارها و فرايندهای حاکم بر تعامالت بین مردم محروم و بازيگران قدرت 

 هاآن ييآشنا ،بودندمحصور  هاخانهدر  هاسال زنان ايرانيبا توجه به اينکه  (.6، 2005، 1و پارکر اپ د)

که اين امر نیز داشته باشد  آنانتوانمندسازی فیزيکي بر  توجهدرخور   یاثر توانديمبا اين نوع فضاها 

 9/55 ينیبشیپ معادل با  774/0)ضريب مسیر  یتوانمندسازفیزيکي و ة مؤلف در ضريب مسیر بین 

 ظه است.مالحدرخور  (فیزيکي ةمؤلفتوانمندسازی توسط  درصد از تغییرات

رکت درصد از تغییرات توانمندسازی زنان توسط مشا 7/11پژوهش نشان داد که ی اين هاافتهنتايج ي

اما  ،شوديم برآوردين میزان کمي پايین ااست.  شدنيينیبشیپ در گردشگری ماجراجويانه 

 (،2014) انجمن گردشگری ماجراجوييبراساس . بود شدهدیأيتقبولي ن در سطح قابلمعناداری آ

دادن انجامنیاز به  ،دلیلهمین؛ بهدهنديمرا زنان تشکیل  يالمللنیبمي از گردشگران ین

 ، درواقع. برخوردار است از اهمیت زيادی ناناثر گردشگری بر توانمندسازی ز درزمینة هاييپژوهش

 اگرچه  ؛داننديم آنانزنان به گردشگری را اثرگذاری بر توانمندسازی  روزافزونعلل گرايش  هاآن 

 ، آن تبعبهماجراجويانه و  یهاورزش با توجه به اينکه  .خود به اين مسئله واقف نباشند ،زنان

توان گفت ي نوين از فعالیت بدني است، مينیا شکلدر ايران که در د تنهانه گردشگری ماجراجويانه 

، حالنيباا ؛شودميناشي بودن آن برای زنان میزان ضريب اثر از ناشناختهبودن داليل کميکي از 

ناهمگن به  اين مدل از رويکرد »تقسیم جامعةبرای تحلیل نهايي حاضر پژوهش پژوهشگران 

بودن نمونة ناهمگن ،بودن ضريب اثر، يکي از داليل کمدرواقعاستفاده کردند. « همگن یهانمونه 

میزان ضريب تعیین برای  ،شوديممشاهده که در جدول شمارة شش طورهمان. است پژوهشمورد

که در اين  دهديمدرصد افزايش يافت. اين تحلیل نشان  50گروه( همگن سوم تا بیش از بخش )

درصد از میزان تغییرات در توانمندسازی  4/54، ترقیدق طوربهيا  درصد 50بخش )گروه( بیش از 

زياد  کرد که اين میزان ينیبشیپ و گردشگری ماجراجويانه  هاورزشبا مشارکت در  توانيمزنان را 

های مربوط به ويژه پاسخها و بهنامهيک پرسشبهدر تحلیل يک پژوهشگران مطالعة حاضر .است

برآمدند  هايک از بخشو فرهنگي برای هراعي اجتمپي کشف هويت شناختي، درجمعیت هایسؤال 

ماجراجويان  هایبا هويت سه بخش آنان ،شناختيجمعیت  یهايژگيوبا توجه به  که درنهايت

 
1. Deepa & Parker 
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بخش دوم( و ماجراجويان ) جوو ريسک بخش اول(، ماجراجويان جوان کم سفر) پرمشغلهو  پردرآمد

 جو )بخش سوم( يافتند.دوست

، اما يکسان است هامیزان تجرد بین بخش، ماجراجويان پردرآمد پرمشغله )بخش اول(در بخش 

که  خانوادگي یهاتیمسئولو  تأهل دلیلبه های ديگر است.برابر بخشمیزان تأهل در اين بخش دو

 کهی طوربه ؛تلقي کرد را کمفعالیت سیاسي  به آنان یهاخانوادهتمايل  توانيم ،گروه دارند اين

ترين مقدار ممکن قرار در کم هاگروه ريسابه  تضريب مسیر توانمندسازی سیاسي در اين گروه نسب

 . همچنین،استبیشتر ها کردن در اين بخش از ساير گروهسفر تنهاييتمايل به  (.273/0دارد )

است و احتماالً درآمد نسبي  های خصوصي بیشتراين بخش در شرکتمیزان اشتغال ماجراجويان 

بار در سال از رکت اين بخش در سفرهای کمتر از پنج . میزان مشااست دلیلها به همین باالتر آن

توان در اين ميرا  های بیشتربیشترين میزان مشارکت در دفعهکه ها کمتر است؛ درحاليساير بخش

منطقي ، تنهايي سفرکردن تمايل به ر اين بخش وبخش مشاهده نمود. با توجه به تأهل بیشتر د

داشته باشند که اين مورد نیز نسبت به ي با مسافت کمتر تمايل به سفرهاياين بخش افراد است که 

يافت که در بعد  آناندر توانمندسازی  توانيمشد و تحلیل اين مورد را  مشاهدهها اير بخشس

 ی ترنيیپادر سطح  539/0ديگر با مقدار  یهاگروهتوانمندسازی فیزيکي اين گروه نسبت به ساير 

 توجه شود(. د )به جدول شمارة هفت نقرار دار

اشتغال فرصت دلیل نداشتن ، احتماالً بهجوو ريسکسفر دوم با هويت ماجراجويان جوان کم بخش

سفرهای بین يک تا پنج  تعداد ،دلیلهمینبه سفرهای ماجراجويانه دارند؛ بهبیشتری برای رفتن 

ها ديده شود. از اين حیث شايد تمايل به تکرار در آن .ها کمتر استبرای آنان نسبت به ساير بخش

؛ دنپسندآمیزی را ميهو مخاطر بیشتر ماجراجويي با ريسک  زنان ماجراجو،اين بخش از  ،حالدرعین

 دیأيتدر  اند.نداشته  اکیلومتر ر 30تمايل به مقاصد گردشگری ماجراجويانه کمتر از تاکنون  زيرا،

ديگر انتخاب  یهاگروهنسبت به ساير  برای گردشگری گروه اين زنان که ييهامسافت بودنزياد

در  851/0با مقدار ضريب مسیر توانمندسازی فیزيکي برای اين گروه  ، بايد افزود کهکننديم

 ةفمؤلبا توجه به جدول شمارة هفت،  براين،افزون .)جدول شمارة هفت( مقدار قرار دارد بیشترين

که يکي از  برخوردار است (786/0) یشتریبتوانمندسازی سیاسي برای اين گروه از ضريب مسیر 

ها بیشتر از جنس حمايتي هستند؛ يعني بیانگر آن در بعد سیاسي نوع گويهکه  داليل آن اين است

حمايت کنندگان در فعالیت و حضور سیاسي از مشارکتا خانواده يا ارکان حقوقي جامعه که آي است

دلیل ارتباط بسیار خوبي که ، شايد بتوان چنین تحلیل کرد که بهاساسهمینخواهند کرد يا خیر؟ بر

کنندگان اين دسته از مشارکت ،خود برای رفتن به سفرهای ماجراجويانه دارندبا خانوادة  اين بخش
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ر سطح های سیاسي دهای مربوط به مؤلفه به گويه ،دارند هاآن ها از دلیل حمايتي که خانوادهبه

 باالتری پاسخ دادند.

 به سفرهای ماجراجويانة های ديگر جوی )بخش سوم( نسبت به ساير بخشبخش ماجراجويان دوست

نسبت به ساير ها ، آندر طرف مقابل ارند؛تمايل دها ی با دوستان نسبت به ساير بخشبیشتر

 30تا  26در گروه سني اين بخش دلیل اينکه به سفر با خانواده تمايل کمتری دارند. به ها بخش

ها در بت به ساير بخشنس یکنندگان را دارد و میزان تأهل کمترمشارکتسال بیشترين درصد 

با توجه به مطالبي  د.رشدی داردارد، روند روبه سفرهای ماجراجويانه در طول سال هایپلکان دفعه

با  بیشتر سفرهای ماجراجويانة تجربة داشتن يل به دال احتماالًزنان اين گروه در  ،که اشاره شد

نظر بیعي بهط ،کنندگانمشارکتتحصیالت بودن و باال بودن نسبي اعضای گروهجواندوستان، 

 ی اثرگذار هامؤلفه نسبت به ساير  912/0دسازی اجتماعي با ضريب مسیر بعد توانمن که رسدمي

نتیجة شده، های مطرحيافته دیأيتدر  .)به جدول شمارة هفت توجه شود( باشدداشته  بیشتری

ر مشارکت د موفقیت و توانمندسازی از مزايای ( نشان داد که احساس2016دوران ) مطالعة

تجارب زنان از سفر گردشگری ماجراجويانه  ،و همچنین گردشگری ماجراجويانه برای زنان هستند

زنان اين از درصد  2/85بیش از  .کار برده شودتواند بهای برای توانمندسازی آنان ميوسیله  عنوانبه

مناسب زنان اين گروه  وضعیت تحصیلي دهندةکه نشانگروه تحصیالت کارشناسي و باالتر داشتند 

که  نشان داد( 1391) کريميو  ، خوشفر خواجه شاهکوهيپژوهش نتايج  ،يید اين يافتهاست و در تأ

از منافع حاصل از گردشگری  ،سوادنسبت به زنان با تحصیالت کمتر يا بي نان با تحصیالت بیشترز

 های سفرهای ماجراجويانه و نیز رشد منظم در تکرار دفعه شوند.توانمند مي و برندبهرة بیشتری مي

از داليل کنند، تجربه مي ساالن و دوستان خود در اين سفرهافضای لذت بخشي که احتماالً با هم

ديگر اين است  تأملدرخور  نکتة .چالش بکشندتواند بهآنان را ميتوانمندسازی محکمي هستند که 

د که مشارکت در ندار هاگروهاشتغال را نسبت به ساير که اعضای اين گروه بیشترين میزان 

افزايش  هارفاقتها، اطالعات و يدهادسترسي افراد محروم را به  یررسميغ ی رسمي و هاسازمان

روهي و مذاکره برای گیری، حل مشکل، اقدام گیمتصميزی، ربرنامههای ييتوانا تقويتدهد و يم

 (.43، 2005، و پارکر )دپا دهديمگسترش  را هاشبکهها با ديگر منابع و روابط آن تعارض و توسعة

نسبت به پذيری را بینياين بخش بیشترين میزان پیش احتماالً مجموع اين داليل است که

 .ددارتوانمندسازی 

ت نفس و توانند اتکا به نفس، عزهستند که مي نوآورانهي هايروش جسمانيهای و فعالیت زش ور

 ، زيرا ؛وندارتقای توانمندسازی زنان ش موجب ،نهايتورند و درآارمغان خودکارآمدی را با خود به

 تفاوتي اعم ازم يورزش هایزنان در فضا که کنداين فرصت را فراهم مي ورزشمشارکت در 
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کمتر امکان شان زندگي اجتماعيدر دست آورند که ند و تجاربي بهگیرقرار  اقتصادی يا اجتماعي

انه باعث گردشگری ماجراجوي ( بیان کرد،2016طورکه دوران )همان اند.داشته  ها راکردن آنتجربةه 

شود. وی نفس، استقالل و خودکارآمدی ميهبتجربیات مشترک دربین زنان و افزايش اعتمادايجاد 

-ها توانمند ميطي اين فعالیتگردشگری ماجراجويانه دانست که عاملي فعال در سفرهای زنان را 

اين به زنان های ماجراجويانه فعالیت( به اين نتیجه دست يافت که 2010) 1مايرزبراين، افزون شوند.

قبیل هايي ازگردشگری ماجراجويانه فرصتهای بکر را تجربه کنند و که محیطد ندهميرا امکان 

 کند.نفس و توانمندسازی زنان را فراهم ميهبفزايش اعتمادتناسب اندام، ا

در ابعاد اجتماعي، اقتصادی، امکان توانمندسازی زنان  نشان داد کههای اين پژوهش يافتههمچنین، 

توانمندسازی  ماجراجويانه در ايران وجود دارد. های فعالیت مشارکت در طريقازفیزيکي و سیاسي 

های جسماني در فعالیتهای اين نوع با توجه به ويژگيريق مشارکت در گردشگری ماجراجويانه ازط

کنترل و اثرگذاری بر  را برایهای خود ظرفیتدهد که را مي ين فرصتا ايراني به زنان، فضاهای آزاد

دهند؛  ارتقاهستند،  هاآند و به سود نرگذاثیر ميأ ت آنان که بر فضای زندگي شخصي هاييمتصمی

برای جديد و جذاب  راهبرديک عنوان شود بههای متولي امور زنان پیشنهاد ميبه سازمان ،بنابراين

های در فعالیت هاآنهای مشارکت آوردن فرصتبرای فراهم، تغییر اجتماعي و توانمندسازی زنان

توان با برخي مي ، از اين راههمچنین .اقدام کنند های ماجراجويانهطور خاص ورزشجسماني و به

با توجه . رنگ کردآمیز را در سطح جامعه کمهای تبعیضهای جنسیتي مبارزه کرد و نگرشکلیشه

سني و سطح  ، بازةو همچنین ی اجتماعيمؤلفه ي تغییرات توانمندسازی توسط نیبشیپ توانايي به 

 برهای ارتباطي مبتنيها شبکهتوان در دانشگاههای ماجراجويانه ميمندان به فعالیتتحصیالت عالقه

نفس زنان را ارتقا داد راه حس هويت و اعتمادبهين ر فعالیت ماجراجويانه ايجاد نمود و از امشارکت د

مند به به پژوهشگران عالقه ،همچنین .زندگي اجتماعي آنان فراهم کردهای جديدی برای و فرصت

يانه و اثرهای با توجه به نوع متفاوت مشارکت در فعالیت ماجراجو شوداين حوزه پیشنهاد مي

مشارکت در اين  م نحوةمستقی های بعدی به مشاهدةآن بر انواع توانمندسازی، در پژوهش چندگانة

 به با زنان ماجراجو اقدام کنند.مصاحها و نیز نوع فعالیت
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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, descriptive-

Correlation 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, Self-

Expression, Social Empowerment. 
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