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فرامرز بریمانی
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دانشیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه مازندران

مهدی رمضانزاده لسبوئی

استادیار گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه مازندران

سیدحسین حسینی ولشکالیی

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری -اکو توریسم دانشگاه مازندران

چکیده

رویكرد به اکوتوریسم به عنوان الگوی فضایي گردشگری در طبیعت ،امروزه مورد توجهه
فراواني قرار گرفته است ،محققان معتقدند که اکوتوریسم یک ابزار مناسب برای رسیدن

به توسعه گردشگری پایدار است .از آنجا که هر فعالیتي از جملهه گردشهگری ،نیازمنهد

شرایط ذهني مناسب جامعه میزبان است و این شرایط نه تنها حسب پایگاه اجتمهاعي و
اقتصادی متفاوت است بلكه در میان دو گروه مرد و زن نیهز از منظهر جنسهیتي تفهاوت
دارد؛ این پژوهش با هدف تحلیل جنسهیتي از ادراک و تصهورات جوانهان از اکوتوریسهم
انجام شد .جامعه آماری تحقیق ،دانهشآمهوزان مقطه متوسهطه شهرسهتان میانهدورود
ميباشد که نمونه آماری بر اسهاس فرمهو کهوکران  275نفهر بهه صهورت تصهادفي در
رشتههای مختلف انتخاب شدند .روش تحقیق توصیفي -تحلیلي است .اطالعهات مهورد
نیاز با استفاده از مناب اسنادی و پیمایشي با بهره گیری از ابزار پرسشنامه جمه آوری
شده است .دادههای تحقیق در دو سطح آمار توصیفي و آمار تحلیلهي یها اسهتنباطي بها
استفاده از آزمونهای آماری میانگین ،من ویتني ،تي مستقل و ضریب همبسهتگي فهي

1

مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسي ارشد دانشگاه مازندران با عنوان تحلیل ادراک محیطي جوانان از اکوتوریسهم
(مطالعه موردی :دانش آموزان مقط متوسطه شهرستان میاندورود) است.
2
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با استفاده از نرم افزار آماری  SPSSمورد پردازش قرار گرفتند .یافته ههای حهاکي از آن
است که :تفاوت معناداری بین دیدگاههای دختران و پسهران در درک مولفهه ههای اکهو
توریسم وجود دارد .و نیز دختران درک بیشتری از مولفه زیستي نسبت به مولفههههای
دیگر اکو توریسم دارند .و نیز در درک مولفههای اجتماعي فرهنگي بین دوگروه واگرایي
وجود دارد.

واژگان کلیدی

گردشگری؛ اکوتوریسم؛ جنسیت؛ ادراک؛ دانش آموزان متوسطه؛ شهرستان میاندورد

مقدمه
رویكرد به اكوتوریسم به عنوان الگوي فضایي گردشگري در طبيعت ،امروزه مورد توجه
فراواني قرار گرفتهاست .اكوتوریسم ميرود تا در قرن بيست و یكم بسياري از فضااااي
جغرافيایي را تحت تاثير قرار داده و الگوي فضایي جدیدي را در نواحي مختلا

ایجااد

نماید (جاللپور .)1 :1388 ،اكوتوریسام گرایياي ناویر در گردشاگري اسات .مناا ر
زیباي طبيعت از كانونااي جذب گردشگر ایر نوع از گردشگري ميباشند .لذا ااميات
دادن به نقش آن در حفا ت از محيط زیست به منظاور دساتیاابي باه توساعه پایادار
ضروري است .اكوتوریستاا كه با انگيزهااي خاص خود به نواحي طبيعي و بكر كاره
زمير مسافرت مي كنند ،تجربهااي سودمندي به دست مي آورند .آنان با كسب معرفت
درباره ابعاد فرانگي _زیست محيطاي طبيعات اار منطقاه و كياوري ،باه حافظاان و

دوستداران طبيعات ماي پيوندناد (ساازمان ميارا

فرانگاي و گردشاگري.)1: 1385 ،

گردشگري طبيعت گرا شامل آن دسته از فعاليت ااي گردشگري مي شود كه مستقيما با
منابع و جاذبه ااي طبيعي سرو كار دارد .بر ایر اساس گردشگري طبيعتگرا را به شش
دسته طبقه بندي كرد .گردشگري ساحلي ،ماجراجویانه ،گردشگري مصرفي ،گردشگري
محصااور ،گردشااگري سااالمت و طبيعاات گااردي (زاااادي .)28-24: 1392 ،انجماار
بيرالمللي اكوتوریسم در سال  1995تعری

نویني از ایر نوع گردشگري دادهاسات كاه

بر اساس آن اكوتوریسم سفر مسئوالنه به نواحي طبيعي است كه به حفظ محيط زیسات
و پایداري و رفاه مردم محلي ميانجامد (رضواني .)22: 1390 ،اكوتوریست كسي اسات
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كه براي بهرهگيري از طبيعت با چالشااي فيزیكي و فكري ميپاردازد و داراي ویژگاي
زیر است .در جستجوي تجربه و عالقمند به تعامل با مردم بومي است (زااادي:1392 ،
 .)9جامعااه باايرالمللااي اكوتوریساام ( )2006باار ایاار واقعياات اساات كااه پيااادهسااازي
اكوتوریسم سبب ارتباط بير حفا ات محايط ،ميااركت جواماع باومي و كسااني كاه
درگردشگري مسئول فعاليت دارند ميشود و شش اصل را در پي دارد )1( ،به حاداقل
رساندن اثرات )2( ،آگااي زیست محيطي و احترام فرانگي )3( ،ارائاه تجاارب مثبات
براي ار دو بازدید كننده و ميزبان )4( ،ارائه منافع مالي مستقيم براي حفا ت از محايط
زیست )5( ،ارائه مزایاي مالي و توانمندسازي براي مردم محلي ( )6حساسيت به مسائل

سياسي كيور ميزبان (ریورا .)12 :2008 ،1درک نگرش ساكنير به توسعه گردشاگري و
عواملي كه ميتواند عكس العملااي آنهارا تحت تااثير قارار دااد ،در دساتیاابي باه
حمایت ساكنير براي توسعه گردشگري ضروري است .درک و حتي پيش بيناي ميازان
حمایت ساكنير از توسعه گردشگري بسيار ااميت دارد ،زیرا موفقيات و پایاداري اار
برنامه توسعهاي به ميزان بسياري به حمایت فعال سااكنير بساتگي دارد (خااني:1390 ،
 .)27بر اساس آمار ،از مياان گاروهاااي مختلا

ماردم ،دو طبقاه جواناان و زناان از

گردشگري سود بييتري ميبرند .جوانان بر اثر گردشگري ،بسيار متحارک و پرجناب
وجوش شدهاند .امچنير ،دست كم در برخي كياوراا و بعضاي منااط گردشاگري،
زنان ميتوانند از تعصبات سنتي راا شوند ،مياغلي كه بر اثر گردشگري به آنها عرضه
ميشود ،ویژگي و اثر آزاد كنندگي دارد ،از آنجا كه گردشگري اثرات مهمي بر زنادگي
جوامع محلي و ميزبان به خصوص زنان برجا مي گذارد از ایر رو موضاوع جنسايت و
گردشگري از ابعاد متفاوت اجتماعي ،اقتصادي و زیست قابل طرح است (خاني:1388 ،
 .)36استان مازندران به عنوان قطب گردشاگري طبيعاي از حساسايت بيياتري در ایار
زمينه برخوردار است .بنابرایر جامعه محلي به ویژه جوانان باا درک درسات از آن ماي
توانند در راستاي دساتیاابي باه گردشاگري پایادار مياارک بيياتري داشاته باشاند.
شهرستان مياندورود به دليل برخورداري از مجموعه جاذبهااي اكوتوریساتي باه عناوان
Revera
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عرصه مطالعاتي انتخاب شده است .لذا در ایر مقاله به بررسي درک و برداشت توساعه
اكوتوریسم از نگاه دختران و پسران كه به عنوان بخيي از ساكنير مياندورود ،كاه خاود
ميتوانند به عنوان اكوتوریست ام شناخته شوند پرداخته شدهاسات ،تاا ميازان تفااوت
برداشتاا و تصورات ایر دو گروه از اكوتوریسم یا طبيعت گردي شناسایي شود .و یاا
به عبارتي ادف تحقي حاضر پاسخ گویي به دو سوال اصلي زیر است:
 .1دانشآموزان مقطع متوساطه درک بااالیي از مولفاهاااي اقتصاادي ،اجتمااعي
فرانگي و تنوع زیستي اكوتوریسم دارند؟
 .2آیا بير ادراک دختران و پسران در راستاي درک مولفهااي اكوتوریسم تفااوت
معناداري وجود دارد؟

مبانی نظری
ادراک یک فرایند آگااي است كه در نتيجه اطالعاات دریافات شاده از دنيااي و اقعاي
(محيط طبيعي و انساني) به وسيله دریافت كنندهااي ادراكي در ذار فرد ضبط ميشود،
سپس در رابطه با دخالات عوامال گروااي و فرانگاي و قاومي اشاخاص و امچناير
دخالت و خصوصيات ساختار فردي آنها نظير پایگاه اجتماعي اقتصاادي ،سار ،جانس،
تعليم و تربيت ،شغل ،تجربه ،عامل ترس و رنا و امياد ،مادت اقامات دریاک محال،
استعدادااي ذاني ،سيستمااي شخصيتي و انگيزه و احساسات نقيهااي ذاناي فارد را
سامانداي ميكند (بهفروز .)54 :1374 ،جنسيت نياز در ادراک محايط ،نقاش غيرقابال
انكاري دارد .كليت و اجزاء محيط توسط مردان و زنان به اشكال متفاوت درک ميشود.
تجربيات جهاني نيان داده است كه اولویتااي زنان و مردان نيز در ماورد شاناخت و
درک محيط زیست متفاوت است .مثالً وجود امنيت از معياراااي بسايار مهام زناان در
ارزیابي محيط است و فرایند ادراک و شناخت آنان را تحت تأثير قرار ميدااد (براتاي،
 .)34 :1389تحليل جنسيتي و توجه به جنسيت در امر برنامهریازي از ابزاراااي اصالي
توسعه یافتگي در جهان كنوني است .جنس به خصوصيات بيولوژیاک فارد اشااره دارد
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.درحالي كه جنسيت به نقشاایي اشاره دارد كه توسط اجتماع و مردان تعيير ميشاود.
جنس افراد با گذشت زمان تغيير نميكند ،درحالي كه نقاشاااي جنسايتي باا گذشات
زمان تحت تاثير تغييرات اجتماعي قرار ميگيرند و تغيير مايكنناد (غنياان.)99 :1389 ،

سابال و گراتي 1معتقدند ،جنسيت مجموعه عقایدي اسات كاه تصاورات نهادیناه شاده

اجتماعي درباره زنان و مردان شكل گرفته است .براي تثبيات ایار كليياهاااي ذاناي،
اشخاص باید فرایندااي اجتماعي – اقتصادي پيچيدهاي را كه به طبقه و فرانگ مربوط
است را ،طيكنند (خاني .)37 :1388 ،جنسيت و توسعه تنها به زنان تكيه نميكند ،بلكه
به ارتباط زنان و مردان متمركز بوده و در مطالعات مربوط باه گردشاگري نياز ااميات
ویژهاي برخوردار شده است (غنيان .)98 :1389 ،شاارپلي 2معتقاد اسات كاه توسااعه

گردشگري ،افزایش نقش زنان در جوامع سنتي و دور افتاده را موجب مايشاود .بااتلر

3

نيز بر ایر باور است كه در مورد زنان ،توسعه گردشگري به افزایش فرصتااي شغلي،
ارتقاي پایگاه اجتماعي ،ایجاد اشتغال و خودكفایي ،ایجاد فرصتاااي دساتیاابي باه
موقعيت و جایگاه مدیریت و راباري ،و افازایش فرصاتاااي آنهاا باراي فعاليات و
موقعيتااي جانبي ميانجامد .به عبارت دیگر ،توسعه گردشگري باعث افزایش نقاش
زنان و جوانان در جوامع سنتي و دور افتاده ميشود امچنير ،توسعه گردشگري باعث
افزایش فرصتااي شغلي و ارتقاي پایگاه اجتماعي و اقتصادي زنان ميشاود (مهادوي
 .)73 :1381،یكي از صنایعي كه ميتواناد در ایجاد اشاااتغال زنان نقش جدي ایفا كند،
صنایع مرتبط با گردشاگري است .ایر صاانایع از دو طری در بهبود وضعيت اقتصادي
زنان تاثير ميگذارند:
 )1اشتغال مستقيم زنان ،براسااااااااس آمار موجود ،بيش از 90درصد كاركنان
تداركات گردشگري مانند مهمانداران ،پييخدمتاا و ...زنان استند.
 )2اشتغال غيرمستقيم زنان ،مانند كارگاهااي قالي بافي ،گليمبافي ،سوزندوزي
و دیگااار صنایع دساااتي مرتبط ،زیااارا گردشگري صنعتي است كه صنایع
1
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باالدسااااتي و پایيردسااااتي زیادي را تحت پوشش قرار ميداد .با توسعه
و رون صنعت گردشگري انتظار ميرود كه فرصتااي بييااااااتري براي
اشتغال زنان ایجاد شود .ام اكنون بخش مهمي از شاغلير با آن را زناااااان
تيكيل ميداند و صنعت گردشگري ميتواند به بهبود شرایط زنان در ایر
حوزه كمک كند (روزنامه جامجام .)2 :1390 ،رشاد اكوتوریسام یكاي از
سریعتریر انواع گردشگري در دااه گذشاته باوده كاه محققاان معتقدناد
اكوتوریسم یک ابزار مناسب براي رسايدن باه توساعه گردشاگري پایادار
است (ویور .)2 ،2007 1بخاش بزرگاي از سارمایهگاذاري گردشاگري در
گردشگري روستایي و گردشاااااااگري طبيعت شكل ميگيرد ،درحاليكه
بسياري از مردان در مناط روستایي براي یافتر شغل مناسب ،مجبور به
ترک سرزمير خود ميشوند .زنان ميتوانند از ایر فرصتااي ایجاد شده
بهره بگيرند بنابرایر با ایجاد مياغل مرتبط با گردشاااااگري تا حد زیادي
ميتوان از مهاجرتااي بيرویه جلوگيري كرد و به فرآیند توساااااااااعه
درونزاي جوامع و بویژه جوامع روستایي كمک كرد .با ایر نگاه مي بينيم
كه سااهم زنان از مياااغل با سرعت زیادي افزایش خوااد یافت زنان در
بييتر جوامع و فرانگاا نقش بسيارمهمي در حفا ت ار تحوالت زیساتي
دارند ،تفاوتااي جنسيتي در داشتر بهرهبرداري از محيط موجب ميشاود
كه زنان حساسيت بييتري نسبت باه حفاظ محايط از خاود نياان داناد
(خاني  .)27 :1390از سوي دیگر به لحاظ درگيري و ارتباط بييتر زنان باا
محيط ،تخریب منابع بييتریر آسيب را به كسب و كار زنان وارد ميسازد.
از آنجا كه اكوتوریسم یا گردشگري طبيعي ارتباط تنگاتنگي با محيط دارد.
زنان ميتوانند در ایر حوزه نقش فعالي را برعهده بگيرناد (خااني:1388 ،
 .)38محيط به عنوان ركر اصلي جریان گردشگري ،از تبلور فضاایي باراي
جذب گردشگران نقش مهمي ایفا ميكناد و ابزاراااي متناوعي در اختياار
Weaver
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مينهد و فعاليتااي اكوتوریستي درجامعه ميزبان منجار باه آثاار مثبات و
منفي زیست -محيطي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرانگي ميشود .گردشاگري
پيش از آنكه یک فعاليت اقتصادي باشد گویاي یک ارتباط فرانگي متيكل
از عناصر ،گردشگر ،جامعه ميزبان یا مواجهه شاوندگان و بساتر مايباشاد
(زنگي آبادي و امكاران.)72 ،1388 ،
جدول  :1اثرات مثبت و منفی اکوتوریسم
مولفه

آثار مثبت

آثار منفي

اقتصادي

درآمد خارجي ،تناوع و توساعه اقتصاادي،

شكست كل عایدي با ازینهااي باالي

توزیع درآمد

تااأثيرات اكوتوریساام ،افاازایش بااار

محلي فرصت اشتغال ،تنوع درآمدزایي براي

مسئوليت آژانساااي مادیریت مناابع

انجام حفا ت ،افزایش فرصتااي اشاتغال ،زیرساختي.

توسعه فراساختاري
فرانگااي تنااوع تسااهيالت و خاادمات ،كماااک در ازدحام بيش از حد ،رفتاار نامناساب و
اجتماعي

حفا ت طوالني مادت ازميارا

فرانگاي،

ناشایست گردشاگران ،درگياري باراي

تجدیااد حيااات فرانااگ محلااي ،چياام حااداكثر دسترسااي و بهااره باارداري

زیستي

اندازااي تاریخي مارتبط باا ماردم باومي و

مناسب ،دگرگوني منابع ،ازینه كاالااي

حفا ت از فعاليتااي فرانگي سنتي

توليدي

انگيزه حفا ت نواحي طبيعي ،فراام آوردن

آسيب رساندن ،تأثير غير مستقيم روي

مناابع باراي مادیریت و حفا ات زیسات

گيااان،

محيطي ،ایجاد یک محايط زیسات معناوي ،دگرگوني در زیست باوم ااا ،فعاليات
حفظ تنوع زیستي ،مدیریت مطلوب زیست

ااي گردشگري نامناسب مانند شاكار،

بوماا ،فون و فلور

اختالل حيات وحش ،فرسایش خاک و
فيردگي كه منجار باه تغييار پوشاش
زميني و پوشش گيااي ميشود ،آلودگي
اوا ،صدا و فاضالب ،ایجاد گونهاااي
سمي و دیگر آثار منفي.
منبع :سپهر و امكاران1391 ،
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ماریا دل مار 1و آلونسو ( )2013در پژوايي با عنوان تجزیه و تحليل ادراک در ميان
دانيجویان دانيگاه در رشته گردشگري به بررسي رابطاه بخاش گردشاگري و زیسات
محيطي از منظر جنسيت پرداختند .پژواش آنان  197دانشآموزان گردشگري و مادیران
رستوراناا مورد مطالعه قرار گرفت .یافتهاا نيان داد كه ار دو گروه از دانش آموزان و
مدیران ،زنان در بعد زیست محيطي زنان از ماردان نگراناي بيياتري داشاتهاناد .نتاای
شوااد جدید مربوط به آموزش و پرورش نيان ميداد ،نظریهااي فمينيسم ساازگاري
بييتري با محيط زیست دارند .عبدمطلب 2در سال (  )2013در مطالعه خود باه بررساي

"سطح آگااي از زندگي الکپيتااي سبز" بر اساس سر و جانس از سااكنان محلاي
ترنگانو در مالزي انجام دادهاست .یافتهااي پژواش نيان ميداد پاساخدانادگان مارد
یک سطح قابل توجهي باالتر از آگاااي نسابت باه زن قارار دارناد .خااني ( )1390در
پژواش خود با عنوان "تحليل از درک آثار گردشگري روستایي" تالش نمود با تكيه بر
تحليل جنسيتي نحوه درک آثار گردشگري را در بير زنان و مردان بررساي كناد .نتاای
پژواش نيان داد در ابعاد اقتصادي ،فرانگي اجتماعي بير زنان و ماردان امگرایاي و
در آثار زیست محيطي واگرایي وجود دارد .امچنير گردشگري به دليل ماايت ارتباطي
كه دارد ،موجب كسب آگااي بييتر زنان و افزایش ارتباطات اجتماعي آنان شادهاسات.
نتای مطالعات غنيان( )1390از  134نفر از زنان و ماردان روساتاي اوراماان ،شهرساتان
سروآباد در استان كردستان نيان داد كه بير زنان و مردان در خصوص دالیال موافقات
با حضور گردشگران ،انگيزهااي مياركت و تغييار نقاشاااي اجتمااعي زناان در اثار
توسعه فعاليتااي مرتبط با گردشگري در سطح منطقه تفااوت معنااداري وجاود دارد.

شبيري و امكاران ( )1392در پژواش خود "تأثير اجراي برنامهاااي آماوزش زیسات

محيطي" را در رفتار و پيوند با طبيعت دانشآموزان شهر لنگرود اساتان گايالن بررساي
كردهاند .نتای ایر پژواش نيان داد كه نه تنها آموزش تأثير به سازایي در تغييار رفتاار
زیست محيطي دانشآموزان دارد بلكه ایر تغيير در بير دختران بييتر محسوس است.
Maria Delmar
Abd Mutalib

1
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روش پژوهش
ایر پژواش از نوع ادف كاربردي و به لحاظ ماايت توصايفي-تحليلاي اسات .شايوه
جمعآوري اطالعات اسنادي و ميداني بوده كه در روش اسنادي مباني نظاري و تجرباي
مورد واكاوي قرار گرفتاه و در روش مياداني بار اسااس مبااني مطالعاه شاده از ابازار
پرسشنامه استفاده شدهاست .براي طراحي پرسشنامه مطالعات تجربي و مبااني نظاري
مرتبط متغيراا استخراج و بر اساس آن سواالت مرتبط باا اار گویاه بار اسااس طيا
ليكرت با پن گزینه ،از خيلي زیاد تا خيلي كم تنظيم شدهاست .سواالت پرسشنامه بار
اساس ااداف پژواش در دو بخش ویژگيااي فردي پاسخ گویان و گویهااي مرتبط با
ار یک از مولفهااي زیست محيطي ،اجتماعي و اقتصادي تادویر شاده اسات .روایاي
سواالت پرسشنامه توسط متخصصان مرتبط انجام و به منظور پایاایي و اعتباار سانجي
سواالت پرسشنامه ،در مرحلهي پيش آزمون تعداد  40پرسشناماه باير داناش آماوزان
شهرستان توزیع شد و با اساتفاده از نارمافازار  SPSSساطح پایاایي (آلفااي كرونباا )
سواالت محاسبه گردید (جدول.)2
جدول  :2ضریب پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ
شاخصاا

ضریب آلفا

تعداد
سواالت

زیست محيطي

15

مزاحمت و محدویت زیستگاه و تغيار عاادت غاذایي

0/781

جانوران و از بير رفتر گونهااي جاانوري ،آلاودگي،
آلودگي منابع آب ،انباشت زباله مي باشد ،تغيير كاربري
زمير  ،كااش مناابع محلاي ،مرباوط باه درک اسااس
منابع محلي
اقتصادي

14

اشتغالزایي ،درآمدزایي

0/787

اجتماعي و

14

آشنا شدن مردم كيوراا با نحاوه زنادگي ساایر ملال،

0/744

فرانگي

عقاید ،آداب و رسوم ،و فرانگاا مايشاود باا ایجااد
مبادالت اجتماعي و تعامل اجتماعي تجارب فرانگي
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جامعه آماري شامل كليه دانشآموزان شاغل به تحصيل در مقاطع متوساطه مادارس
دولتي ،غير دولتي (دختر و پسر) ميباشند كه برابر با  1857نفر بوده و بر اساس فرماول
كوكران ،نمونه آماري  275نفر تعيير شد.
دادهااي جمعآوري شده در دو سطح یافتهااي توصيفي و اساتنباطي طبقاه بنادي و
تجزیه و تحليل شدهاند .آزمونااي مورد استفاده در تحليل دادهاا باا توجاه باه اادف
تحقي و ماايت دادهاا ،آمارهاااي تفااوت مانناد آزماون تاي مساتقل باراي دادهاااي
فاصلهاي و مر ویتني براي دادهااي ترتيبي بودهاست .امچنير براي درک رابطه بير دو
متغير جنسيت و ادراک با توجه به اسمي باودن داده از آزماون ضاریب امبساتگي فاي
استفاده شدهاست.
معرفی عرصه پژوهش
شهرستان مياندرود از شمال به دریاي مازندران واز شرق به شهرستان نكاا واز غارب و
جنوب به شهرستان ساري محدود است (سالنامه آماري مازندران .)5 : 1390 ،مسااحت
مياندرود 436/9كيلومتر مربع است كه داراي دو بخش و یک شهر و  5داساتان اسات.
كه داراي جاذبهااي فراواني است كه مهمتریر آن محدوده ساحل گهار بااران از دااناه
رودخانه تجر تا داانه نكارود در طول  9.200كيلومتر و به عرض  60متار بخياداري
گهر باران  .)1393،و نيز داراي سكونتگاهااي واقع در محدوده جنگلي ،چيمه ،آبيار
و جاذبهااي ميرا

است.

یافتههای توصیفی
خروجيااي اوليه نيان ميداد كه  65.5درصد پاساخ گویاان را دختاران و در مقابال
 35/5درصد را پسران به خود اختصاص ميداناد و نياز مياانگير سار آناان برابار باا
17سال است اما  63درصد از سرپرست دانشآموزان داراي مدرک ابتادایي 34 ،درصاد
متوسطه و تنها  3درصد آموزش عالي ميباشند (جدول.)3
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شکل :1نقشه موقعیت جغرافیایی شهرستان میاندورود در استان مازندران
جدول :3توزیع ویژگیهای فردی جامعه نمونه

شرح
سر

جنس

سطح سواد سرپرست

دختران
پسران
ابتدایي
متوسطه
آموزش عالي

منبع :یافتهااي ميداني1393 ،

 17سال

درصد
64/5
35/5
63
34
3

ادراك زیست محیطی
منابع طبيعي یک منطقه باید برحسب ميازان حساسايت و ااميات زیسات محيطاي آن
تعری

شود اانتر و گریر )1995( 1ترازنامه اثرات زیست محيطاي گردشاگري را در 5

حوزه اثر تنوع زیستي ،آلودگي ،اساس منابع محلي ،تغيرات ساختاري و فيزیكي تقسايم

نمودند (ميسون.)96 :1985 ،2

Hunter and Green
Mason

1
2
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از بير گویهااي مرتبط با مولفه تنوع زیستي ،ادراک و تصور دانشآماوزان از متغيار
مزاحمت براي حيات وحش ،با ميانگير ( )3/3و نيز تغيير عاادات غاذایي جاانوران باا
ميانگير 3/2با توجه به ایر كه از ميانه نظري باالتر استند خوب ارزیابي مايگاردد .اماا
در مولفه آلودگي ،انباشت زباله با ميانگير  1/5و آلودگي مناابع آب باا مياانگير  2/5در
وضعيت نامطلوبي قرار ميگيرد .امچنير وضعيت منابع معيياتي مانناد تغييار كااربري
زميرااي كياورزي و كااش منابع دریایي باه ترتياب باا مياانگير 2/5و  2/3وضاعيت
ميابهي دارند.
جدول  :4توزیع درصد پاسخگویان با درك زیست  -محیطی اکوتوریسم
مولفه
تنوع
زیستي
آلودگي

منابع
محلي

كامال

گویه

موافقم

موافقم

تا
حدودي

مخالفم

كامال

ميانگير

مخالفم

مزاحمت براي حيات وحش

4/4

13/5

43/3

28/5

13/1

3/3

آتش سوزي در جنگلاا

4/4

22/5

41/1

21/1

10/2

3/1

تغيير عادت غذایي جانوران

6/5

20

28/7

30/5

14/2

3/2

31/3

32/7

28/7

5/5

1/8

2/1

انباشت زبالهاا

30/2

34/9

26/9

6/5

1/5

1/5

تغيير كاربري اراضي

17/8

32/7

32/4

12/4

4/7

كااش منابع دریایي

32

32/4

17/1

9/8

9/7

آلودگي منابع آب (رودخانه،
ساحل دریا)

2/5
2/3

منبع :یافتهااي ميداني1393 ،

ادراك اقتصادی
آثار اقتصادي گردشگري ،چندگانه است .مهمتریر اثر توسعه ایر صنعت ،ایجاد اشاتغال
و درآمد است .اكوتوریسم صنایع سودآور محلي را توسعه ميبخيد و در سطح محلي
از طری احدا

اتلاا ،رستوراناا ،سيستمااي حمل و نقل ،صنایع دستي و سوغاتي
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محلي و خدمات راانما به منطقه رون ميداد اكوتوریسم به اقتصاد محلاي از طریا
ایجاد تقاضا ،به توليدات كياورزي مساعدت ميكند (كریمپناه.)55 :1387 ،
گویهااي مرتبط با اشتغال در وضعيت مطلوبي قرار دارد به طوري كه مياانگيراااي
محاسبه شده بيش از ميانه نظري ( )3است .مقایسه ميانگيرااي بدست آماده بياانگر آن
است كه گردشگري سبب بازار فروش بييتر باراي صانایع دساتي باا  4/1در وضاعيت
وضعيت مطلوبتري نسبت به بقيه قرار دارد .به تبع اشاتغال ادراک از وضاعيت درآماد
نيز بر اساس ميانگيرااي بدست آمده باال است .اما دو متغيار خریاد ساوغاتي توساط
گردشااگران و ورودي بااراي دی ادار از حي اات وحااش در وضااعيت بهتااري قاارار دارد

(جدول.)5

جدول :5توزیع درصد پاسخگویان با میزان ادراك از متغیر اقتصادی
گویه

مولفه
احدا
اشتغال

فعال شدن تعميرگاهااي ماشير

رستورانااي سنتي براي گردشگران
سبب اشتغال زایي

بازار فروش بييتر براي غذاااي محلي

گردشگري سبب بازار فروش بييتر براي
صنایع دستي
گردشگري سبب خرید سوغاتي وافزایش
درآمد مردم بومي
درآمد زایي با پرداخت ورودیه به پنااگاه
حيات وحش سبب
درآمد
افزایش درآمد مردم بومي توسط خرید انواع
محصوالت كياورزي
گردشگران با پرداخت ورودي براي استفاده از
طرح دریا درآمد زایي

تا مخال كامال
بسيار
موافقم
حدودي فم مخالفم
موافقم

ميانگير
3/8

27/4 42/5 24

5/5

0/4

22/4 34/5 33/8

8/4

1/1

3/9

13/8 34/9 44

6/5

0/7

4/1

19/6 37/5 37/5

5/5

ا هار
نيد

4/7

15/3 40/7 39/3

3/6

1/1

4/1

22/9 37/7 37/1

2/2

ا هار
نيد

4/1

30/5 35/6 31/3

2/2

0/4

3/9

22/9 39/6 32

5/1

0/4

3/9

منبع :یافتهااي ميداني1393 ،
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جدول  :6توزیع درصد نظرات پاسخگویان در ارتباط با میزان
ادراك از متغیر فرهنگی و اجتماعی
بسار
موافقم

مخال
تا
موافقم
حدودي فم

29/8
شناخت زبان بومي
فرهنگی
آشنایي با انر و موسيقي محلي 26/2
29/8
افزایش امنيت

2/2
1/1
1/8

مولفه

اجتماعی

گویه
اعتماد متقابل

24/7

كااش فقر

32

افزایش مياركت مردم

21/5

كامال
مخالفم

30/2

35/6

8/7

19/6

25/3

9/1

4

38/9

30/2

7/6

1/8

41/1
44
39/3

25/5
27/3
25/1

0/7

1/5
0/4
4

ميانگير
3/6

3/9
4/6
3/8

3/5

3/7

منبع :یافتهااي ميداني1393 ،

یافتههای تحلیلی
براي تحليل و رسيدن به نتای آمار استنباطي از آزماوناااي پاارامتري و تاي مساتقل و
امچنير از آزمونااي ناپارامتري مر ویتني براي درک شكاف بير دیدگاهااي دو گاروه
و نيز براي اثيات فرضيه از آزمون ضریب امبستگي استفاده شده است.
در صورتبندي فرضيه مرتبط با درک تنوع زیستي دو فرض  H0و  H1باه صاورت
زیر طراحي شده است.
 ،H0دانشآموزان مقطع متوسطه درک باالیي از تنوع زیستي اكوتوریسم ندارند.
 ،H1دانشآموزان مقطع متوسطه درک باالیي از تنوع زیستي اكوتوریسم دارند.
نتای آزمون تي بيانگر ایر است كه ميانگير محاسبه شده برابر  16.4ميباشد كه در
مقایسه با ميانه مطلوب ( )15ميزان باالتري را نياان مايدااد .و نياز ساطح معنااداري
محاسبه شده ( )0/000در ناحيه آلفاي ( ،)0/05بيانگر توافا معناادار باير نگارشاااي

ذاني و یا برداشت و تصورات پاسخگویان در ایر زميناه اسات .بناابرایر فرضايه H1

مبني بر ایر كه دانشآموزان مقطع متوساطه درک بااالیي از تناوع زیساتي اكوتوریسام
دارند .تایيد ميشود.
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در صورتبندي فرضيه مرتبط با ادراک اقتصادي اكوتوریسم دانشآموزان دو فارض
 H0و  H1به صورت زیر طراحي شده است

 ،H0دانشآموزان مقطع متوسطه درک باالیي از مولفه اقتصادي اكوتوریسم ندارند.
 ،H1دانشآموزان مقطع متوسطه درک باالیي از مولفه اقتصادي اكوتوریسم دارند.
نتای آزمون تي بيانگر ایر است كه ميانگير محاسابه شاده برابار ( )58/8اسات .در

مقایسه با ميانه مطلوب ( )45ميزان بييتري را نياان مايدااد .و نياز ساطح معنااداري
محاسبه شده در ناحيه آلفا ( )0/05بيانگر تواف معناادار باير نگارشاااي ذاناي و یاا
برداشت و تصورات پاسخگویان در ایر زمينه است .بنابرایر فرضيه  H1مبني بر ایر كه
دانشآموزان مقطع متوسطه درک بااالیي از مولفاه اقتصاادي اكوتوریسام دارناد .تایياد
ميشود.
در صورتبندي فرضيه مرتبط با درک اجتماعي و فرانگي اكوتوریسم دانشآماوزان

دو فرض  H0و  H1به صورت زیر طراحي شده است،

 ،H0دانااشآمااوزان مقط اع متوسااطه درک باااالیي از مولفااه اجتماااعي و فرانگ اي
اكوتوریسم ندارند.
 ،H1دانااشآمااوزان مقطااع متوسااطه درک باااالیي از مولفااه اجتماااعي و فرانگ اي
اكوتوریسم دارند.
نتای آزمون تي بيانگر ایر است كه ميانگير محاسبه شده برابر  47/5اسات .كاه در
مقایسه با ميانه مطلوب ( )42ميزان بيياتري را نياان مايدااد و نياز ساطح معنااداري
محاسبه شده در ناحيه آلفا ( )0/05بيانگر تواف معناادار باير نگارشاااي ذاناي و یاا

برداشت وتصورات پاسخگویان در ایر زمينه است .بنابرایر فرضيه  H1مبني بر ایاركاه

دانشآموزان مقطع متوسطه درک باالیي از مولفه اجتماعي و فرانگي اكوتوریسم دارناد.
تایيد ميشود.
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جدول :7نتایج ازمون تی برای درك وضعیت زیست محیطی
تفاوت در سطح 95
مولفه

ادراک زیست
محيطي
اقتصادي
فرانگي و
اجتماعي

تعداد
نمونه

ميانگير

ميانه
مطلوب

انحراف خطاي مقدار سطح
معيار استاندارد تي معناداري

درصد
حد باال

حد
پایي

38/8 275

42

9/5

0/57

0/000 -5/5

-2

-4

58/8 275

45

8/4

0/50

0/000 27/2

14/8

12/8

47/5 275

42

5/8

0/35

0/000 15/7

6/2

4/8
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درك جنسیتی از مولفههای زیست محیطی
نتای مستخرج از آزمون مر ویتني در ارتباط با درک تفاوت بير دو گروه از متغير ااي
زیست محيطي بيانگر آن است كه در گویهااي مزاحمت براي جانوران ( ،)0/001آتاش
سوزي ( ،)0/002تغيير كاربري زمير ( )0/002و كااش منابع دریاایي ( )0/000تفااوت
معناداري وجود دارد و در مقابال تغييار عاادت غاذایي ( )0/179و آلاودگي مناابع آب
رودخانه و ساحل دریا ( )0/752تفاوت معناداري وجاود نادارد .اماا مياااده مياانگير
رتبهاا نيان ميداد كه در مجموع زنان درک بييتري دارند ليكر مردان باه دليال ناوع
معييت و وابستگي سرپرست خانوار و مردانه بودن ایر گوناه ميااغل ،تغييار كااربري
زمير بييتر از سایر گویهاا است (جدول .)8
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جدول  :8نتایج سطح معناداری متغیرهای زیستی اکوتوریسم
با ادراك محیطی جوانان برحسب جنسیت
متغير وابسته
مزاحمت براي
حيات وحش
آتش سوزي در
جنگل اا
تغيير عادت
غذایي جانوران

متغير
مستقل
جنسيت
جنسيت
جنسيت

آلودگي منابع
آب (رودخانه

جنسيت

،ساحل دریا)
تغيير كاربري
زمير

جنسيت

كااش منابع
دریایي
تفاوت كلي
زیست محيطي
بير دو گروه
جنسي

جنسيت
گروه

گزینه

ميانگير رتبه
اا

زن

125/9

مرد

156/8

زن

126/7

مرد

155/6

زن

142/9

مرد

130/2

زن

136/8

مرد

139/8

زن

149/5

مرد

119/9

زن

134/8

مرد

158/6

ميانگير
دو گروه

مقدار ازمون مر

انحراف معيار

دختران

21/4

5/03

پسران

23/6

8/88

سطح معنا

ویتني ()z

داري

-3/28

0/001

-3/06

0/002

-1/34

0/179

-0/316

0/752

-3/12

0/002

3/55

0/000

مقدار F

معناداري

16/66

0/000
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درك جنسیتی از مولفههای اقتصادی اکوتوریسم
با توجه به جدول زیر در ارتباط با متغيرااي افزایش آژاناساااي باا ( ،)0/008فاروش
غذاااي محلي با ( ،)0/002وافزایش اغذیاه فروشاي باا ( ،)0/000وخریاد محصاوالت
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كياورزي با ( ،)0/000ورودیه دریا با ( ،)0/002سطح معناداري محاسبه شده در آلفااي
95درصد تفاوت معنادار ميااده شاده اسات ،در ساایر متغيار باير دو گاروه دختاران
وپسران تفاوت وجود دارد ،اما معناداري ميااده نياده اسات .در نهایات باراي درک
كلي جنسيتي مولفه اقتصادي با استفاده از آزمون تي مستقل استفاده شده است كه نتاای
بيانگر آن است كه پسران درک بييتري از مولفه اقتصادي اكوتوریسم دارند .با توجه باه
ایر كه مردان بييتر عهده دار مخارج خانه استند به امان نسبت درک بيياتري نسابت
به ایر گونه گویهاا از خود نيان دادهاند .اما در پاسخ به دو سوال احدا

رستورانااي

سنتي و فروش صنایع دستي تفاوت معناداري بير دو گروه وجود ندارد .در ایار زميناه
مياادات ميداني نيان مي كاه ایار دو ناوع فعاليات در منطقاه چنادان رونقاي نادارد
(جدول .)9

درك جنسیتی از مولفههای اجتماعی و فرهنگی
با توجه به جدول زیر در ارتباط با متغيرااي شناخت آداب رسوم باا ( ،)0/003افازایش
دوستي و احترام ( ،).002افزایش اعتماد ( ،)003شناخت زبان محلي ( ،)0/000شاناخت
انر و موسيقي محلي ( ،)0/000افزایش امنيت ( ،)0/001كااش فقار ( ،)0/002افازایش
مياركت محلي ( ،)0/000سطح معناداري محاسابه شاده در آلفااي 95درصاد ،تفااوت
معنادار ميااده شدهاست ،ولي در سایر متغير بير دو گاروه دختاران و پساران تفااوت
وجود دارد ،اما معناداري ميااده نيدهاست .و در نهایت براي درک كلي جنسيتي مولفه
اجتماعي و فرانگي با استفاده از آزمون تي مستقل استفاده شدهاست كه نتای بياانگر آن
است پسران درک بييتري از مولفه اجتماعي و فرانگي اكو توریسام دارناد .از آنجاكاه
شهرستان مياندورود به لحاظ معييتي عمدتا وا بسته به بخش كيااورزي اسات و زناان
بييتر به كارااي منزل مي پردازند ایر نتای تا حدودي قابل توجيه است و از ایر منظار
در مورد متغير شناخت انر و موسيقي محلي دخنران درک بسايار بااالتري از پساران از
خود نيان دادهاند (جدول. )10
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جدول  :9سطح معناداری متغیرهای اقتصادی اکو توریسم با ادراك جوانان برحسب
جنسیت با استفاده آزمون یومن ویتنی و تی زوجی
متغير
مستقل
فعال شدن
تعميرگاهااي

جنسيت

ماشير
احدا
رستورانااي
سنتي براي

جنسيت

گردشگران سبب

گزینه

ميانگير رتبه

مقدار ازمون مر

اا

زن

125

مرد

158/3

زن

132/8

مرد

146

ویتني

( )z

-3/58

-1/40

سطح معنا
داري
0/000

0/161

اشتغال زایي
فروش غذاااي
محلي
فروش صنایع

جنسيت
جنسيت

دستي
خرید سوغاتي
ورودیه حيات

جنسيت
جنسيت

وحش
خرید محصوالت

جنسيت

كياورزي
تفاوت كلي
اقتصادي بير دو
گروه جنسي

گروه

زن

127/2

مرد

154/8

زن

136/8

مرد

139/8

زن

129/8

مرد

150/7

زن

130/1

مرد

150/3

زن

122/1

مرد

162/9

ميانگير دو
گروه

انحراف معيار

دختران

34/8

5/6

پسران

37/2

5/4
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-3/02

0/002

-0/319

0/750

-2/28

0/022

-2/19

0/028

-4/3

0/000

مقدار F
0/238

سطح
معناداري
0/626
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جدول :10سطح معناداری متغیر های اجتماعی و فرهنگی اکوتوریسم
با ادراك جوانان برحسب جنسیت
وضعيت

جنسيت

ميانگير
رتبهاا

زن

127

مرد

155/2

زن

119/6

مرد

166/7

زن

172/4

مرد

124/2

زن

129/4

جنسيت

مرد

157/7

جنسيت

زن

116

مرد

172/4

زن

119/6

مرد

166/8

تفاوت كلي

گروه

ميانگير

انحراف معيار

فرانگي بير دو

دختران

34/8

4/33

پسران

39/6

6/47

افزایش اعتماد
متقابل
شناخت زبان

جنسيت
جنسيت

محلي
شناخت انر و
موسيقي محلي
افزایش امنيت
كااش فقر
افزایش

جنسيت

جنسيت

مياركت محلي

گروه جنسي

مقدار ازمون
مر ویتني

سطح معناداري

-3/02

0/003

5/08

0/000

-3/82

0/000

-3/4

0/001

-5/97

0/000

-5/05

0/000

مقدار F

معناداري

0/912

0/000

()z
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براي درک رابطه بير متغيرااي وضيت جنسي از آزمون فرضايه فاي اساتفاده شاده
است .كه در صورتبندي فرضيه مرتبط با درک محيط شخصي دانش از اكو توریسم دو
فرض  H0و  H1به صورت زیر طراحي شدهاست.

 ،H0بير جنسيت و ادراک محيطي جوانان از اكوتوریسم رابطه معناداري ندارد.
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 ،H1بير جنسيت و ادراک محيطي جوانان ازاكوتوریسم رابطه معناداري وجود دارد.
در فرضيه متغير جنسيت ،به عنوان پيشبينيكننده با ادراک آنان از اكوتوریسم كه باا
سواالت پرسشنامه براساس طي

ليكرت تعيير شده بود ،با آزمون ضاریب امبساتگي

في مطاب با جدول( )11زیرمحاسبه شدند .متغير جنسيت برابر با  0/656درجاه فاي باا
سطح معنادري  0/000است .از انجا كه خطاي محاسبه شده از  0/01كمتر است ميتوان
اذعان نمود كه بير دو متغير در سطح  0/01با  99درصد اطمينان رابطاه معناادار وجاود
دارد .بنابرایر با توجه به نتای بدست آماده مايتاوان فرضايه  H0را باه نفاع  H1رد و
فرضيه  H1مبني بر اینكه جنسيت با ادراک محيطي از جوانان از اكوتوریسام رابطاه دارد
را پذیرفت .ایر یافتهاا با پاژواشاااي پترولوساي و امكااران ( )2007عبادمطلب در
سال (  ،) 2013ماریاا دلماارس و آلونساو ( ،) 2013خااني ( )1390و غنياان ( )1389
مطابقت دارد و تمام آنها به رابطه معناداري بير جنسيت و درک گردشگري و از جملاه
طبيعت گردي اذعان كردند.
جدول  :11نتایج آزمون ضریب همبستگی ادراك جوانان از اکوتوریسم برحسب جنسیت
ادراک اكوتوریسم

متغير

تعداد

مقدار في

معناداري

جنسيت

275

0/656

0/006
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بحث و نتیجهگیری
درک نگرش ساكنير به توسعه گردشگري و عواملي كه ميتواند عكسالعملااي آنها را
تحت تاثير قرار داد ،در دستیابي به حمایت ساكنير براي توسعه گردشگري ضروري
است .امچنير پيشبيني ميزان حمایت ساكنير از توسعه گردشگري نياز حاائز ااميات
است .زیرا موفقيت و پایداري ار برنامه توسعهاي به ویژه گردشگري به ميازان بساياري
به حمایت فعال ساكنير بستگي دارد.
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از ایر منظر جوانان (دختر و پسر) به جهت سهمشان در جمعيات ،امچناير نقياي
كه در آینده به عنوان جامعه بومي و یا گردشاگر خوااناد داشات از ااميات ویاژه اي
برخوردار خوااند بود .از آنجا كه تلقي اریک از دو جنس از اكوتوریسم متفاوت اسات
در ایر مقاله سعي شد ضمر بررسي ادراک جوانان در حال تحصيل در مقطاع متوساطه
از شهرسااتان مياناادورود از اكوتوریساام یااا طبيعااتگااردي ،مياازان تفاااوت برداشااتها و
تصورات دو گروه از دانشآموزان نيز شناسایي شود.
یافتهااي پاژواش نياان مايدااد داناش آماوزان مقطاع متوساطه درک بااالیي از
مولفهااي اكوتوریسم دارند .دالیل ایر امر متفاوت است ليكر بهبود شارایط اقتصاادي
مردم منجر به ایر شدهاست كه گردشگري از یک كاالي لوكس و از انحصار یک گاروه
خاص خارج شده و گروه اا و اقيار مختلفي را در برگرفتهاسات امچناير محساوس
بودن تغييرات اقتصادي در مقایسه با تغييارات اجتمااعي -فرانگاي و زیسات محيطاي
موجب ادراک بييتر از ایر مولفه شده است .عالوه بر بعد اقتصادي ،به لحااظ فرانگاي
نيز آموزشااي رسمي و گنجاندن مباحث اكوتوریسم در كتاب درساي در كناار ساایر
رسانهاا كه طي دو داه اخير( 70و  )80گردشگري را مورد توجاه قارار دادهاناد نقاش
آفریر بودهاست .با وجود آن ،با توجه به ميانگيرااي محاسابه شاده باراي اار یاک از
مولفهاا ،تفاوت ادراک از مولفهااي اكوتوریسم غير قابل انكار است (جادول  ،)7حتاي
ایر تفاوت در ادراک ،در گویهااي ار یک از مولفهاا به چيام مايخاورد .باه عناوان
نمونه در مولفه تنوع زیستي ،ادراک و تصور دانشآموزان از متغير مزاحمت ،محدویت،
ایر است كه گردشگري سبب مزاحمت نميشود در مقابل در مولفه آلاودگي ،برداشات
دانشآموزان ایر است گردشگري آلودگي منابع آب و انباشت زباله مي شود .در مولفاه
منابع محلي برداشت دانشآموزان در باره تغيير كاربري زمير و كااش منابع دریایي ایر

است كه گردشگري سبب تغيير و كااش ایر منابع ميشود (جدول .)8

نتای دیگر پژواش نيان ميداد كه بير ادراک و نگرش جنسايتي جواناان تفااوت
معناداري وجود دارد (جدول  .)11دالیل آن را ميتوان با معييت غالب سااكنير منطقاه
مرتبط دانست بدیر معنا كه شهرستان مياندورود ،علايرغام ایار كاه داراي یاک نقطاه
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شهري است اما معييت غالب مردم آن كياورزي به مفهوم عاام آن زراعات ،باغاداري،
دامداري صيد و صيادي است .گرچه آداب و سنر منطقه به گونهاي است كاه زناان باه
موازات مردان در ار یک از فعاليتاا مياركت دارند ليكر ایر فعاليتااا عمادتا مارد
پسند استند از ایر رو ،ایر شيوه از معييت و امچنير سبک زنادگي سابب مايشاود
درک پسران در مولفهااي اقتصادي بييتر از دختران باشد در مقابل در برخي از گویهااا
درک دختران نسبت به پسران بييتر است .البته گسترش آموزشااي رسامي و حضاور

فراگيري دختران درایر گونه مراكز به گونهاي اسات كاه ادراک اختالفاي 1یاا اخاتالف

جنسيتي 2در حال كااش است (جدول  9و  )10امانطور كه شارپلي معتقد اسات كاه

توسعه گردشگري افزایش نقش زنان در جوامع سنتي و دورافتاده را موجاب مايشاود.
باتلر نيز بر ایر باور است كه در مورد زنان ،توسعه گردشگري به افازایش فرصاتاااي
شغلي ،ارتقاي پایگاه اجتماعي ،ایجاد اشتغال و خودكفایي ،زنان مايشاود .لاذا پييانهاد
ميشود كه براي آموزش گردشگري و اكوتوریسم ااتمام شود .به عنوان مثاال در كتاب
درسي مطالبي در باره آثار و پيامدااي طبيعت گردي گنجانده شود ،شاوراااي محلاي و
داياري آموزشاایي در ایر زمينه به مردم محلي ارائه داند ،توجه بيياتري باه صانایع
دسااتي محلااي شااود و دختااران و زنااان را بااه ایاار ساامت تيااوی شااوند .برگاازاري
جينوارهااي محلي مانند غذاااي محلي ،پوشش محلي  ...در طول ساال برگازار شاود.
براي پسران آموزشااي زیست محيطي بييتري لحاظ شود .توسعه و تروی بازياااي
محلي و برگزاري نمایيگاهااي فيلم و عكس با موضوع طبيعت ميتواند جز رااكاراا
باشد .شناساندن جاذبهااي اكوتوریسمي منطقه ،ایجاد نهادااي طرفدار زیسات محيطاي
و یا امراه محيط زیست و گردشاگري بوسايله جواناان (دختار و پسار) اام پييانهاد
ميشود.

Differential Perception
Gender Differential

1
2
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