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98اربهم،یکتم،شمارةشفصلنامةعلمیـپژوهشیگردشگریوتوسعه،ساله

82-101صفحة

 

 های اجتماعی اشتغال زنان در گردشگری فرصت

  تور شهر تهرانراهنمای زنان مورد مطالعه: 


3یاازکیمصطف،2یمحمدصادقمهدو،1یبیالهامحب


 16/09/1397: یرشپذ یختار                 23/04/1397: یافتدر یختار





 چکیده

درفرایندتوسعهبسیارضروریومهمدرنظرگرفتهعنواننیمیازنیرویکاشتغالزنان،به ارفعال،

شغلمی ایجاد زمینة که است سودآور صنعتی گردشگری سو، دیگر از درشود. را متنو  هایی

آورد.باتوجهبهنقشمؤثرصنعتگردشگریدرایجاداشتغالزنان،درهایگوناگونفراهممیزمینه

بهره با تا فرصتاینپژوهشتالششده به تور راهنمای تجاربزنان از اینشغلگیری هاییکه

برایشانفراهمآوردهپرداختهشود.روشاینپژوهشکیفیوبهروشنظریةبنیانی)گرانددتئوری(

نمونهاستوداده ازطریقمصاحبهومشاهدهگردآوریشدهاست. گیریهدفمندباحداکثرتنو ها

معیار)زنانراهنمایتورورودی، با مطلقه(و متأهلدارایفرزند، متأهل، داخلیومجرد، خروجی،

انتخابی(شدهومفاهیمووگذاری)باز،محوریکدهامصاحبههایاشبا نظریانجامشدهاست.یافته

هایاجتماعیپدیدةفرصت»محوریِاینبررسیةمقول.اندآمدهتج یهوتحلیلشدهدستهایبهمقوله

برایزنانناشیا شغلراهنمایتور ز دربر« را مقوالتدیگر هایپژوهشیافته.گیردمیاستکه

توانگفتکهفضایبازمحیططورخالصهمیاست.بهحاکیازتدویندهگ ارهدرخصوصاینپدیده

برساخت وشغلیامکاندورشدناز فراهمساخته شرایطبحرانیزندگیرا رهاییاز هایزنانگیو

اجتماعی،مو کارایی اف ایشمن لتو خودشکوفایی، کسبامتیازاتمالی، روزمرگی، جبرهاییاز

شود.هایجنسیتیوبازتعریفنقشمادریوهمسریمیتعدیلکلیشه



فرصتهای کلیدی واژه اشتغالزنان، زنانراهنمایتور، تئوریبنیانی: گردشگری، هایاجتماعی،

)گرانددتئوری(.
  

                                                           

تهران،ایرانی،دانشگاهآزاداسالمیقات،،واحدعلوموتحقیرشتهجامعهشناسیدکتریدانشجوـ1

،تهران،ایرانیدانشگاهآزاداسالمیقات،،واحدعلوموتحقیاستادگروهجامعهشناسـنویسندهمسئول:2

(m.mahdavi54@ yahoo.com)

تهران،ایرانی،دانشگاهآزاداسالمیقات،واحدعلوموتحقیاستادگروهجامعهشناسـ3



 ... ر گردشگریهای اجتماعی اشتغال زنان د فرصتو همکاران الهام حبیبی

83 

 مقدمه

.استکشوراهمیتواعتبارزناندرآنکشورهریافتگیسنجشتوسعهبرایترینمعیارهایکیازمهم

بهبیشتربهسویزنانمعطوفشدهیاکنوننگاهجهان تسریعةتحققتوسعمنظوراست. اجتماعی،

چنانچهبهزنبهاقتصادیومحققةفرایندتوسع وسازندهنیرویفعالمن لةشدنعدالتاجتماعی،

درروندتوسعهواف ایشکمّیوکیفینیرویانسانیجامعهخواهد ایینگریستهشود،قطعاًتأثیربس

داش بت. رودرازایندارد،اجتماعیواقتصادیبستگیةهدفتوسعهنقشزناندرتوسعهمستقیماً

.رودشمارمیبهجوامعانسانیعاملیبنیادیةتحولهم

بهزنانرادهندودوسومساعاتکارنیمیازکلجمعیتجهانرازنانتشکیلمیکهاینباوجود

پردازندفعالیتمی هایجهانبهمالکیتاموالوداراییازصدمدرآمدجهانویکازدهمیکفقط،

وبیشبنابراینوجودنابرابریبرایزناندرتمامیجوامعکم(.1391)نیازی،زناناختصاصیافتهاست

هایجهانیدرچندسالاخیربهاینمسئلهبیشترتوجهشدهودردربرخیازسازمان.وجوددارد

.هایجهانیقرارگرفتهاستکالناقتصادیواجتماعیسازمانهایخردوری یبرنامه

شئونةامروزهمستنداتعلمیوپژوهشیفراوانیدالبرتأثیردانش،تفکروعملکردزناندرکلی

صرفاج سیاسیوجوددارد. اقتصادیو اینتماعی، از تواناییبرنامهنظر مدیریتکهزنانبه ری یو

.اندلخردوکالنبسیاریازجوامعدستیافته مسا

وگسترشتوسعةبردنفقروبیکاریدرآمدزاومحرکیبرایازمیانیصنعتازسویی،گردشگری

ویژگیاجتماعی یکیاز است. اشتغالبرایزنانوردشگریگهایبارز ایجاد در ظرفیتباالیآن

است. اصلیجوانان ششزمینة در گردشگری میاشتغالصنعت زایی جاذبه1کند: طبیعی،. های

سفر انجام و برایانتخابمقصد کششگردشگران و اساسانگی ه خدماتیکه صنعتی، فرهنگی،

ییجاهکهجابیاییودریلیرینی،زمیی،درابعادهوایونقلوخدماتمسافرحمل.2روند.شمارمیبه

داخل خارجیگردشگران یو کمّآبه و است وابسته کیتن نقش ةارایفیتو آن خدمات

توسعیاکنندهیینتع گردشگرةدر یصنعت هتل.3دارد. و عرضکهاقامت محصوالتةاساس

کندکه(حرکتمیأخود)مبدحلزندگیمازیدامینااوانتخابمقصداست.گردشگربیگردشگر

ارایشآساینةزمیشدرمقصدبرا رفاهیخدماتاقامت ةو 4فراهمباشد.یو ؛ورستورانیراییپذ.

درمقصد،چهدری بانمازسویآنةارا یفیتگردشگرانوکیقةسلمطابقیدنیونوشیخوراکینمأت

ب در چه و آنیروناقامتگاه پذیبرخدارد.یاادهالعفوقیتاهم،از و غذا نو  با کشورها یراییاز

ایازه ینةمالحظهدستیبخشقابل.بازار؛خریدسوغاتوصنایع5.شوندمییمخصوصخودمعرف

اختصاصمی خود به گردشرا و سفر خدماتعالوهی؛گردشگریخدماتاختصاص.6دهد. کهیبر

ی،گردشگرروریاستبرخیازخدماتمثلمدیریتخاصشود،ضمعموالًدرجامعةمی بانارا همی

راهنمای،تورگردان از بهزبانمآویاتورحرفهیاناستفاده ازکارکنانیهمان،شنا استفاده آموزشو

اوقاتیالتوتعطیبرایژهوبهی یربرنامه،ونقلوحملیراییپذیوهایاقامتدربخشیژهوبهایحرفه

(،ICTاطالعاتوارتباطات)یاوراستفادهازفنّیچگونگیابی،بازاریغات،تبلنواختی،یکازفرارفراغتو
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ب میترعایمه،بانک، خاص حقوق و دیهماناناحترام و گردشگران بهیگرو مخصوص خدمات

(.11،ص1395)ابراهیمبایسالمی،شود هگردشگرانارا

پاسخلزنان،دراینمقالهبهاینپرسشباتوجهبهنقشمؤثرصنعتگردشگریدرایجاداشتغا

گردشگریبرایزنانراهنمایتورچهفرصت حوزة خواهدشدکهاشتغالدر بهداده وجودهاییرا

آوردهاست.



 پیشینة پژوهش

جست صورتبنابر تأثیروجوهای بر عمدتاً منتشرشده مطالعات پژوهش، موضو  پیرامون گرفته

هایداخلیتوانبهپژوهشابعاداقتصادیآنتمرک دارند.براینمونهمیزاییوگردشگریبراشتغال

عنوان1394ازجملهپژوهشبینایی) با اشتغالةنقشتوسع»( ةمطالع،زاییگردشگریروستاییدر

 روستای مهدیموردی شهرستان )«شهرچاشم ادیبی ،1392 عنوان با صنعت»( نقش بررسی

 مازندرانةتوسعدرگردشگری استان «اشتغال )رفعت، 1392جاه عنوان با چالش»( و هایمسا ل

ایران در زنان «اشتغال شاهکویی، )خواجه همکاران 1391و عنوان با در»( گردشگری نقش

بررسیرابطةتوسعةگردشگریو»(باعنوان1386،طیبیوهمکاران)«توانمندسازیزنانروستایی

وک وابوپژوهش«رشداقتصادی عنوان2013)1هایخارجیازجملهپژوهشکادیالیا با بررسی»(

با(2012)2،آتاناوارسالنترك« هایبخشگردشگریدرسایرصنایعمی اناشتغالحاصلازسرری

 جدول»عنوان الگوی از استفاده با ترکیه کشور در گردشگری و اقتصادی رشد رابطة بررسی

آکمیک«ستانده ـ داده عنوان2012)3، با ترکیهارزیابیاهمیتگردشگریبین»( ،«المللیدرکشور

2011)ازومدرم عنوان با مال ی»( اقتصاد در تجادا«نقشگردشگری و رومرو عنوان2011)4، با )

پولووواله«بررسیزنجیرةتولیددرگردشگری» ،5
ارزیابیتأثیراتگردشگریدر»باعنوان(2008) 

تحلیلگردشگریدرتولید،درآمد،»(باعنوان2003وهمکاران)6،کوکا«ج یرةبالریککشوراسپانیا

اشتغالغیررسمیگردشگریفروشندگاندربالی»(باعنوان2002وهمکارانش)7وکوکیر«اشتغال

هایاجتماعیناشیازاشتغالزناناشارهکرد.ایندرحالیاستکهبررسیومطالعةفرصت«اندون ی

گیرد.یشناختیجایمعنوانسفیرانفرهنگیکشورها،درحوزةمطالعاتجامعهراهنمایتور،به

جامعه حوزة در مطالعاتگسترده در آماریزنانهمچنین، جامعة اشتغالزنان، شناسیزنانو

به درحالیراهنمایتور است. اخصبررسینشده صنعتگردشگریویژگیطور اشتغالدر هایکه

ایجامعدراینحوزهکامالًمشهوداست.خاصخودراداردونیازبهمطالعه

تکافیدراینزمینهسببشدهتادربررسیاینموضعازروشگرانددتئوریبهرهفقدانمطالعا

                                                           
1- Kadiyalia and Kosovab 
2- Atana and Arslanturkb 

3- Akkemik 

4- Romero and Tejada 

5- Polo and Valle 

6- Kweka  

7- Cukier-snow  

http://dl.nlai.ir/UI/5ffe8354-e1a6-4dba-aa49-90e06afbe5b5/Catalogue.aspx
http://dl.nlai.ir/UI/5ffe8354-e1a6-4dba-aa49-90e06afbe5b5/Catalogue.aspx
http://dl.nlai.ir/UI/68162db6-5e70-44bb-914a-699f8e6d5395/Catalogue.aspx
http://dl.nlai.ir/UI/68162db6-5e70-44bb-914a-699f8e6d5395/Catalogue.aspx
http://dl.nlai.ir/UI/68162db6-5e70-44bb-914a-699f8e6d5395/Catalogue.aspx
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ایکهبراساساینای(دراینعبارتنشانگرآناستکههرنظریهوگ ارهگیریم.واژةگراندد)زمینه

نیانیهایواقعیبنیاننهادهشدهاست.درواقعنظریةبایمستندازدادهشودبرزمینهروشتدوینمی

پیش که موضوعاتی یا موردمطالعه موضو  کسبشناختدربارة برای است آنروشی دربارة هاتر

ایصورتنگرفتهودانشموجوددرآنزمینهمحدوداست)ازکیاوهمکاران،پژوهشجامعوعمده

ن)زنانجویا(.باروشتئوریبنیانی)گرانددتئوری(،نگرشوتجاربوآرایمشارکت270،ص1396

شاغلراهنمایتور(دربارةموضو پژوهشبررسیخواهدشد.



 مروری بر ادبیات موضوع

 ها و اصطالحات فنی و تخصصی: تعریف واژه

 1گردشگریـ 1ـ1ـ1

ها،ها،دولتهاوارتباطاتناشیازکنشمتقابلمیانگردشگران،سرمایهگردشگریمجمو پدیده

دانشگاه می بان، سازجوامع و حملمانها جذب، فرایند در غیردولتی کنترلهای و پذیرایی ونقل،

( است بازدیدکنندگان دیگر و درعینWeaver and Oppermann, 2000, p. 3گردشگران حال،(.

می مجموعهگردشگریرا همچنینتوانصنعتدانست)یا ایمتشکلازصنایعمرتبطبهیکدیگر(،

ترینو(.گردشگریازب رگ63،ص1385هایاجتماعی)برن ،ایپیچیدهومتشکلازپدیدهمجموعه

ترینصنایعجهاناستکهبهسرعتدرحالرشداستومنبعمهمدرآمد،اشتغالوسرمایهگسترده

زیان هرچندتوسعةسریعآنآثار کشورهاست. بسیاریاز نقاطجهاندر بسیاریاز محیطیدر بار

)به دارد بهFilipović, 2007, p. 44همراه برای رایج اب ارهای از یکی گردشگری درآوردنحرکت(.

دهد.هاراتوسعهمیهاستکهآناقتصادهایبحرانیوارتقایسطحتوسعهازطریقمشاغلوسرمایه

بخشیازآنبرگرفتهازاشکالگوناگونگردشگریاستوبخشی تجاربگردشگریمتفاوتاست؛

توانایی به متمربوط برطرفهای و گردشگران جذب برای مقصد نیازهایفاوت هاستآن کردن

(Ngamsomsuke et al., 2011, p. 516.)
 

 2راهنمای تورـ 1ـ1ـ2
اروپا گروه3،براساستعریفانجمنراهنمایانتور کسیاستکه بازدیدکنندگانراهنمایتور یا ها

وبناهاییادبودیکشهریامنطقهراهنماییهاتاریخی،موزههایمکانانفرادیداخلییاخارجیرادر

تفسیریالهاممی و سرگرمکند محیطبخشو طبیعیو میراثفرهنگیو از زبانکننده به زیست،

 .دهدارا همی،بازدیدکنندهیانتخاب

شخصیاستکه»راهنمایتور4،همچنینبراساستعریففدراسیونجهانیانجمنراهنمایانتور

کندومیراثفرهنگیوطبیعییکناحیههاراهنماییمینرابراساسزبانانتخابیآنبازدیدکنندگا

                                                           
1- Tourism 

2- Tour leader 

3- EFTGA 
4- WFTGA 
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خاصراداردکهعموماًازطرفایصالحیتراهنماییدرمنطقهاینشخصمعموالً.کندراتفسیرمی

«.شودمسئوالنبهرسمیتشناختهمی



 انواع راهنمایان تور ـ 1ـ1ـ3

1 کسی. اماکنتاریخی،کهاستراهنمایداخلی: از بازدید در مسافرانایرانیرا گردشگرانو

 .فرهنگی،طبیعی،زیارتی،سالمتوسایرجاذبهونقاطدیدنیکشورراهنماییکند

کهراهنماییگردشگرانورودیبهکشورواستالمللی)ورودیوخروجی(:کسیراهنمایبین.2

کشو سایر از بازدید به اطالعاتکافیدربارایرانیانعالقمند تسلطو و دارد برعهده را میراثةرها

واطالعاتالزمرابهزبانداردوکشورمقصدراخودورسومومقرراتکشورفرهنگیوطبیعی،آداب

(.راهنمایانگردشگریةنامآیین) دهدمیدركبرایگردشگرانتوضیحقابل
 

 1اشتغال زنان

میکار بااست،هایفکریوجسمیصرفکوششمستل مکهکردیفوظایفیتعرتوانادایرا

سازد.شغلیاپیشهکاریاستکهدرتولیدکاالهاوخدماتیکهنیازهایانسانیرابرآوردهمیهدف

هااساسنظاماقتصادییااقتصاداستفرهنگةکاردرهم .شودمقابلم دیاحقوقمنظمیانجاممی

،ص1376)گیدن ،تکهباتولیدوتوزیعکاالهاوخدماتسروکاردارندنهادهاییاسدربردارندةکه

اگرچهکارزناندرشود.گفتهمیاشتغالزنان،کهاشتغالازسویزنانباشددرصورتی(.516-517

)همان،صتمرک یافتهاستدرجةدومکاربلکهبیشتردربازارهایاینبوده،مشاغلمدیریتیاحرفه

546.)



 نظری شینةپی

بلکهرود،کارنمیبهنظریچارچوبنی فرضیاتتدویندرشود،نمیآغازنظریهازکیفیکارازآنجاکه

مجموعةمفهومیچارچوب.شودگیریمیبهرهمفهومیچارچوبازپژوهشهایپرسشبرایاستخراج

داردتمرک مطالعهاصلیمفاهیمبرکهاستمرتبطیمفاهیم . اینروش، دادهدر هایبرایتولید

کارگیریهرنو روش،جلباعتمادافرادموردبررسیوبهدرمیدانپژوهشگرجذبپژوهشتجربی،

جمع برای میمناسب تأکید مصاحبه و مشاهده بر اطالعات، جاجرمی،آوری ایمانی و )ازکیا شود

(.21،ص1390

این.صورتگرفتهاستتفسیریشناسیجامعهبارویکردمفهومیچارچوبتدوینپژوهش،ایندر

همچنین.پردازدمیروزمرهزندگیبرساختدرفعالعامالنیجایگاهدرمردمتفسیرودركبهرویکرد

)تأکیدمحیطدربرابرانساناصالتبر بهLincoln and Guba, 1985دارد وبوستانیازنقل،

هایفرصتبامواجههةزنانراهنمایتورهنگامتجربپژوهش،اهدافبهتوجه(با45:1388محمدپور،

.استشدهاشتغالدرحوزةگردشگریبررسی
                                                           

1- Women's Employment 
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  اطالعات گردآوری ابزار و پژوهش روش

گردشگریبرایزنانراهنمایتورفرصتاینپژوهشموضو ازآنجاکه حوزة هاییاستکهاشتغالدر

ورانجامنشدهوالزماستپژوهشگر،برایکسبآورد)ومطالعاتکافیدرحوزةزنانراهنمایتفراهممی

اطالعاتوتحلیلتج یهودانشنظریدرموردپدیده،بهبررسیعمیقوکاملموضو بپردازد(،گردآوری

ازشوندهمصاحبهروزمرةزندگیدربارةکلیسؤاالتیبامصاحبه.صورتگرفتهاستتئوریبنیانیروشبا

هایواکنشوهاکنشدربارةتریعمیقسؤاالتاست.سپس،آغازشدهلیتوصیفشرایطزندگیوشغقبیل

شدهاست.خانواده،مسافرانوگردشگرانوکارفرمایانپرسیدهواکنشنحوةنی وروزمرهارتباطاتوآنان

رمسیبهدادنجهتتواناییشوندهمصاحبهکهشدهایپرسیدهگونهبهوساختاریافتهنیمهصورتبهسؤاالت

گاهوساعتدوتایکگاههاتأثیرگذارد.مصاحبهمصاحبهرونددرکمترویذهنیتوباشدداشتهرابحث

.یابددستهایموردنظریافتهعمقبهمحققتاروزهانجامشدهطیبرگ اریتورهاییکدر

گردشگری(فضاهایاغلبحضوریهایمصاحبهمکان خدمات دفاتر یا )آژانس -مشارکتشغلی

برگ یدهشدهمصاحبهمتنازهاییقسمتونوشتهشدههامصاحبهجلسه،هرازکنندگانبودهاست.پس

متنبرایکدگذاریهمانکردهاست)یعنیاستخراجوراانتخابمفاهیمحدممکن،تاپژوهشگر،.است

سپسن دیکپژوهشهدفبهکهمصاحبه حرکتمنظوربهن دیکبههممفاهیمایازمجموعهبود(.

بهلحاظهمکهشدهگذاشتهمفاهیماینبرترجامعنامیوشدهاستخراجمقوالتنظریانت ا سمتبه

ایندرنظرگرفتنبادرنهایت،.(محوریکدگذاری)باشدترانت اعیهمودربرگیردرامجموعهآنتمامنظری

محوریداد،مقولةشرحنظریهیکراستایردویکمحورحولبتوانرامفاهیمومقوالتتمامکهنکته

.(انتخابیکدگذاری)شدهاستاستخراج



 گیری نمونه و روش جامعة آماری

پژوهشایندرنفراززنانراهنمایتوردرشهرتهرانهستند.21کنندگاندراینپژوهشمشارکت

هایراهنمایانگروهتمامازشدهنمونهتهوکوششکاررفباحداکثرتنو بههدفمندگیرینمونهروش

متأهلدارایفرزندومطلقه متأهل، راهنمایانمجرد، تاشودانتخاب)ورودی،خروجیوداخلی(و

گیردهدفجامعةمختلفهایویژگیوپراکندگی دربر کهمصاحبههایینمونهباصرفًاورا نشود

مشتركدارند.هایویژگیوپایگاه

برایموضو ازابعادیآشکارشدنواولیهمفاهیمگیریشکلازپسهدفمند،گیریبرنمونهالوهع

گرفتهصورتابعاداینبرتمرک براساسهایبعدیمصاحبهدرسؤاالتازبخشیدهیشکلپژوهشگر،

استجدیدمفاهیمگیریشکلهمچنینوقبلیمفاهیمسازیغنیبهکه انجامیده د. روند راین

منجرشدهمفاهیمبعضیتغییروادغامحذف،بهویافتهادامهها،بندیمقولههنگامبعدی،مراحل

راهاآنبامرتبطونظرهایهامصاحبهازهاییقسمتوهامتننویسی،گ ارشپژوهشگر،هنگاماست.

نوعیبهیافتندست)ینظرنفر،اشبا 21بامصاحبهبادرنهایت،تا(نظریگیرینمونه)انتخابکرده

.شدهاستحاصل(هادادهدرتکراراز
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 کنندگان : مشخصات مشارکت1جدول 

 شماره نام سن وضعیت تأهل مقطع و رشتة تحصیلی

1 فخری 65 مطلقه شناسیارشدروانکارشناسی

2 فروزان 57 مجرد شناسیدکتریجامعه

3 هیمیا 37 مجرد مترجمیزبانانگلیسیارشدکارشناسی

مجرد آلمانیمترجمیزبانارشدکارشناسی 4 هدیه 28

36 مجرد مهندسیعمران 5 آمیتیس

6 الهام 45 متأهلدارایفرزند کارشناسیگردشگری

مدیریتجهانگردیارشدکارشناسی 33 مجرد 7 مهرناز

8 معصومه 43 مجرد بازاریابی-مدیریتجهانگردیارشدکارشناسی

گردشگریری یبرنامهارشدکارشناسی متأهل مهسا 35 9

تاریخارشددانشجویکارشناسی 38 متأهلدارایفرزند ژاله 10

کارشناسیفی یک 58 متأهلدارایفرزند پروین 11

بازاریابی-مدیریتجهانگردیارشدکارشناسی 29 مجرد یلدا 12

مهندسیعلوموصنایعغذایی 32 مجرد سپیده 13

شناسیمیکروبارشدکارشناسی 40 مجرد مهرانه 14

شناسیزیستکارشناس 32 مجرد غ اله 15

مترجمیزبانانگلیسیکارشناس مطلقه 45 فریده 16

مدیریتجهانگردیارشدکارشناسی متأهلدارایفرزند 39 سارا 17

کارشناسحسابداری 34 مجرد مهرنوش 18

مترجمیزبانانگلیسی 31 مجرد رویا 19

پژوهشگریاجتماعی،تماعیجعلوماارشدکارشناسی مطلقه 42 فرزانه 20

زبانانگلیسیکارشناس متأهلدارایفرزند 49 شکوه 21

 

 های ارزیابی پژوهش روش

کردنشرایطیاستکهموجبیکسلسلهکنشمتقابلویژههدفتئوریبنیانیمشخص»کهدرحالی

یافمربوطبهپدیدهوپیامدهایحاصلازآنمی فقطبهآنشرایطخاصقابلتهشود، «اندتعمیمها

(Strauss and Corbin, 1990, p. 87برایرسیدنبهمعیارقابلیت.)معادلپایاییورواییدر1اعتماد(

( مرسوم روشمتعارفو سه از سیلورمن2،2002پاتنتحقیقاتکمّی(، 3؛ برینمن2005، کوالو 4؛

؛(استفادهشدهاست:2009

مشارکتا اعتباریابی از سوی اعضا:ـ کنترل ی روشاز این تادر شده خواسته کنندگان
                                                           

1- Trustworthiness 

2-Patton 

3-Silverman 

4 - Kval and Brinckman 
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هایکلیراارزیابیکنندودربارةآننظردهند.یافته

هایهایخامرجو شدهتاساختارنظریهبادادهدراینروشبهدادههای تحلیلی: ـ مقایسه

خاممقایسهوارزیابیشود.

مراحلـ استفاده از روش ممیزی: تئوریبنیانیبر حوزة پنجمتخصصدر اینزمینه در

 اند.سازیواستخراجمقوالتنظارتداشتهکدگذاری،مفهوم

براستوـنگارندهدرپیایدةاصلیجملهیاپاراگرافمصاحبهاست.اینروشتحلیلبسیارزمان

شدهبارهاوالتومقوالتانتخابمقبایدچندینبارمتنمصاحبهخواندهشود.مثالًمفاهیموخرده

شناسیهایتخصصیواژگانجامعهشناسیونی بامراجعهبهکتابازسویاستادانحوزةجامعه

دستآید.بازبینیوتجدیدنظرشدهتاازدرستیانتخابمقولةموردنظراطمیناننسبیبه
 

 (اطالعات از شده های استخراج مقوله و ها مفهوم)ها  یافته

مرحلةشد،دادهشرحکهشناختیروشبقفرایندمطا کدگذاریمحوریوباز،کدگذاریطیسه

هایبعدی،مصاحبهدرشدهاست.استخراجاولیهاطالعاتدرونازمفاهیمورم هاکدگذاریانتخابی،

درآمدهاست.دستبهمفهوم127درنهایتتاشدهاف ودهقبلیمفاهیمغنایبهواضافهجدیدمفاهیم

ارا هبرایهامقوله.هاستآمددستمقولهبه28ودادهشدهقرارمقوالتدرقالبمفاهیمبعد،مرحلة

اند:گرفتهقرارهستهمقولةحولذیلششدستةدرپارادایمیالگویدر

 پدیده

 شرایطعلّی

 زمینه

 گرشرایطمداخله

 راهبردها

 پیامدها 

 
 کیفی های داده از شده استخراج محوری مقولة مقوالت و : مفاهیم،2جدول 

 های اجتماعی ناشی از شغل راهنمای تور برای زنان فرصت

  مقوالت مفاهیم

عشقبهسفر

شرایط علّیتطابقباعال قشخصی

بودنسیال

عالقهبهتغییر

عالقهبهکشفدنیایجدید

پذیرابودن

گراییبرون

گونهایگوناارتباطبافرهنگ
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تنو محیطشغلی
آزادیفضایشغلی

رهاییازقیدوبندهایرفتاری

امکانجذبازطریقمؤسساتآموزشی

سهولتجذبدرشغل امکانجذبازطریقکسبمدركدانشگاهی

نبودآزمونورودیبرایورود

گریجلوه

شدنامکانبیشتردیده موردتوجهبودن

هنفراولبودندرگرو

امکانایجادحستأثیرواثرگذاریبرگردشگران

تحولدردیگران ایجادتغییردردیگران

هدایت

امکانبروزشخصیت

رهبرگونهومدیریتی

تمایلبهرهبری

هدایتورهبریفردیوجمعی

نفساعتمادبه

بودنسیال

طلبیارضایمیلتنو  عالقهبهتغییر

تغییرمحلشغلعالقهبه

بودنفعال
تطابقباروحیه

گراییبرون
عالقهبهجمعوارتباطاتاجتماعی

داشتنهیجانباال

اخالقمراقبتی

هایاستفادهازویژگی

ذاتیزنانه



مهربانیزنانه

نگریزنانهج  ی

پذیرایدیگرانبودن

ظرافتزنانه

دقتبیشترزنان

لطیفزنانروحیة

احساسمادرانه

قدرتجلباعتماد

صبوری

همکاری

گذشت

تحملباال

قدرتغلبهبرمشکالت
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احساسهمدردی

هافرهنگتواناییارتباطباروحیاتوخرده

پذیریبیشترزناندرمواجههباروحیاتمختلفانعطاف

یرانیدرمواجههباگردشگرانعنوانزناالگودانستنخودبه

خودنمایندهپنداریخارجی

دهندةفرهنگایرانیبازتاب  

ل ومیادگیریبیشتروتمایلبهکسبتجاربجدید

روزکردنآگاهیبه

)دانشی،مهارتی(

روزبودندانشوآگاهیل ومبه

تأکیدبرتسلطبهزبانخارجی

دوستیوطن

نیبازشناسیفرهنگایرا
اصالحنگرشمنفیبهایران

فرهنگی ـ تبلیغملی

هایطبیعیوفرهنگیدرایرانتنو محیط

گرفتنازقاصلههایجنسیتینپذیرفتننقش

هایزنانگیبرساخت

شرایط 

گر مداخله

مقابلهباباورهاینادرستدربارةزنانوشغل

دورشدنازفضایفرصتطردمخاطراتشغلی

انیدرزندگیبحر رهاییازروزمرگی

نگرشحمایتیاززنان
حمایتهمسروخانواده

همراهیهمسر

هایارتباطیواسطةفنّاوریرفتنبعدزمانومکانبهازبین

پیشرفتدستاوردهای

هایارتباطیفنّاوری

 شدناحساسدوریودلتنگیکم

اف ایشوسهولتتعامالت

نانپیشرودراینشغلآشناییباز

هاینویناجرایتورآشناییباروش

هایبکرآشناییباجاذبه

اف ایشفرصتاقتصادی

ارتقایمن لتاجتماعی

راهبردها

اف ایشسرمایةاجتماعی

کسباستقاللشخصیتی

کسبپایگاهاجتماعیمناسب

هایفرهنگیمقابلهبابرساخت

هایمصالحهباهنجار

فرهنگیوسنتی

هایجنسیتیآمدنبرکلیشهفا ق

ایستادگیومقاومتدربرابرنگاهجنسی

 بودنبهتساویحقوقوبرابریمیانافرادقا ل

هدایتورهبریگروهگیرینقشکلیدیدرتصمیم
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آمریتدرگروه

پذیریمسئولیت

هماهنگیومتحدکردنگروه

اریارتباطاجتماعیمهارتبرقر

نفسبرخورداریازاعتمادبه

امتیازاتمالیدرآمدباال

پیامدها

 خرسندیازرضایتمسافران

عالقهبهشغل رضایتمندیشغلی

هامشارکتدرشادی

احساسمفیدبودن
اف ایشکارآییاجتماعی

احساستوانمندیدرمدیریت

هایدیلکلیشهتعمقابلهباتفکراتجنسیتی

ایستادگیومقاومتدربرابرنگاهجنسی جنسیتی

تداخلوظایفسنتیهمسریباشغل
-بازتعریفنقشمادری

همسری
فشارهایهنجاری

ایجادتعادلنقشی

فرصتیبرایطردمخاطراتزندگی
رهاییازروزمرگی

فراهمبودنفضایبازوتنو محیطی

اتکایبخود

شکوفاییخود

تالشمضاعفبرایاثباتخود

رضایتازخود

قا مبهذاتبودن

استقاللشغلی

کنترلرفتار

بهرهگیریازمهارتهای

ارتباطی

اخالقمداراگرایانه

ارزیابیدرستازگردشگرانوشناختآنها

انطباقفرهنگیباگردشگران

تبادلفرهنگیباگردشگران

دایتورهبریه

توانمندیمدیریتی

مسئولیتپذیری

داشتنروحیهخالق

ل ومبروزبودناطالعات

ترجیحرضایتمشتریبرعال قشخصی
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 های اجتماعی ناشی از شغل راهنمای تور برای زنان پدیدة فرصت
 ـ شرایط علّی 

یازشغلراهنمایتوربرایزنانشدههایاجتماعیناشوجودآمدنرویکردفرصتعواملیکهباعثبه

عبارتاستاز:

1 شخصی، عال ق با تطابق .2 شغلی، فضای آزادی .3 شغل، در جذب سهولت بیشتر4. امکان .

.ارضایمیل7.امکانبروزشخصیترهبرگونه،6.امکانایجاداحساستأثیردردیگران،5شدن،دیده

.خودنمایندهپنداری،10هایذاتیزنانه،.استفادهازویژگی9ایی،گر.تطابقباروحیةبرون8طلبی،تنو 

.بازشناسیفرهنگایرانی.12روزکردنآگاهی)دانشی،مهارتی(،.ل ومیادگیریبیشتروبه11

عالقهعبارتیمیبه به توجه با ازتوانگفتزنان، ارتباطاتاجتماعی)عالیقشخصی(، و سفر مندیبه

نوعیدلیلگرایشزنانبهآنبودهاندوفضایآزاداینشغلبههایتکراریگری انوفعالیتزندگیروزمره

است.

کند)براینمونهمادرخودم(،چونانسانراسارا:سفروگردشگریافسردگیرادرمانمی

کند.آزادیوتنو دراینشغلرومیکندوباچی هایجدیدیروبهازمحیطعادیدورمی

بشدهکهآنراادامهدهم.سب

اذعانمی عال قشخصینظیرعشقبهسفر،کنندکهبههمچنینزنانراهنمایتور علتانطباقبا

 اند.عالقهبهتغییروکشفدنیایجدیداینشغلراانتخابکرده

خستهماندنخیلیعلتبیماریمجبورشدمدرخانهبمانم.بعدازاینبیماریودرخانهپروین:به

شدهبودم،چونآدمینبودمکهبتوانمدرخانهبمانم.تصمیمگرفتمکاریبکنموازطرفیعاشق

کند.همینعلتاحساسکردمشغلراهنمایتورمنراراضیمیسفربودم.به

ژاله:خیلیسختاستبعدازراهنمایتورشغلدیگریراانتخابکنی،چونآزادیو

گیری.خودتتصمیممی

هایطبیعی،اندبهاینحرفهمشغولشوند.جاذبهآسانیتوانستهکنندهدراینپژوهشبهنانمشارکتز

هایگوناگونتورمشغولشوندوتعددمسافرانباشودزناندررشتهتاریخیوفرهنگیایرانباعثمی

متفاوتآن فرهنگی و تحصیلی میسطح سوق آگاهیروز کسبدانشو به را ها -مشارکتدهد.

و معاشرت ازطریق تجربه کسب و گوناگون نقاط به دانشمربوط و آگاهی داشتن با کنندگان،

کنندودرطیهایمتنو ،ایجادتأثیروتحولدردیگرانرادرخوداحساسمیارتباطاتبافرهنگ

اند.هابهدفعاتازتجربةایجادتغییردردیگرانصحبتکردهاینمصاحبه

کهبههاهمتمرینزباناستوهممبادلةفرهنگی.واینکردنباایتالیاییصحبتمهرناز:

کنی،خیلیخوشاینداست.کشورخودکهفرهنگغنیداردافتخارمی

گذارندوتوررامدیریتراهنمایانتور،درجایگاهنفراولدرتور،اطالعاتالزمرادراختیارمسافرانمی

شود.بودنمیشدنوکانونتوجههمینامرموجبارضایاحساسمیلبهدیدهکنندوورهبریمی

اند.کنندگانامکانبروزشخصیترهبرگونهرادراینشغلیافتهتوانگفتمشارکتطورخالصهمیبه
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ویژگی مراقبهمچنین )نظیر زنانه و...(،هایذاتی لطافتزنانه انعطافو ج  یاتو دقتبه بودن،

 شود.گراییزنانباعثموفقیتبیشترآناندراینشغلمیلبیوروحیةبرونطتنو 

 باعثهخانمودقتظرافتهیمیا: بهداشتها،هتلدهیبهسرویسشودمیا داریخانهو

چونزناندهند.بهخرجمیابرایخریدمسافراندقتبیشتریهند.خانمتوجهبیشتریکن

شودباعثمیآنانةحالتمادرگون.دنرادارانایدلمسافربیشترهوند،لطیفیدارحیةرو

ند.مسافرانباشاقبمر

مسافران)بهمشارکت دیدگاه از را زنایرانیمیکنندگانخود نمایندة پندارندوخصوصخارجیان(

کنندظاهرورفتاریمناسبداشتهباشند.هموارهسعیمی

اینکارمعرفیکشورایراناست.ل بودنمانخیلیپوشیمومرتبهاییکهمیباسمعصومه:

بایدخیلیمراقبباشیمکهخوبجلوهکنیم.  مهماست،چوننمایندةزنایرانیهستیم.
.شوداندبادیدنماونو شغلماعوضمیهاازایرانوزنایرانیساختهایکهرسانهچهره

عللانتخاباینشغلازسویزنانراهنما از عالقهبهشناساندنفرهنگایرانویکیدیگر یتور

ایرانیبهمسافرانخارجیوداخلیاست.

روید،تازهدوستداریدفرهنگخودتانرابشناسید.نگرشیفروزان:وقتیشمابهغربمی

منفیکهدربارةایرانوجودداردمنراتهییجکردکهفرهنگخودمرابشناسموبشناسانم.

 

  گر ـ شرایط مداخله

هایبروزیکرویکردیاعللایجادآن،شرایطیوجودداردکههرشخصمنحصراًتجربهبرزمینهعالوه

گیریآنوجودآمدنیکنو نگرشخاص،بهشکلهایبهکند.اینشرایط،درکنارعللوزمینهمی

شرایطمداخلهکمکمی بنیانی، روشنظریة در اینشرایط، به اطالقمیکند. رویکردشودگر در .

دستآمدهاست:گرزیربههایاجتماعیناشیازاشتغالزنانراهنمایتور،شرایطمداخلهفرصت

فاصله1 برساخت. از گرفتن زنانگی، 2های زندگی، بحرانی شرایط از رهایی و3. همسر حمایت .

ومکان(.بردنبعدزمانارتباطی)باازبینهای.پیشرفتدستاوردفنّاوری4خانواده،

راهگری یازبرساخت اشتغالدرحرفةراهنمایتوررا بههایزنانگییافتهزنان، سفرواسطةدراند.

کنندگاندراند.همچنینمشارکتشدهبرایزنانفاصلهگرفتهبودن،اززندگیعادیووظایفتعریف

ابیماریویابرایدورشدنازهایعاطفییاشکستعشقییاینپژوهش،غالباًبعدازگذراندنبحران

روزمرگیبهاینشغلرویآوردهبودند.

خیلیغلداشتناینشازکند.ایجادمیهایخوبیبرایاشتغالدشگریفرصتگرهیمیا:

م.داربوداالنخانه،مدهبودااگراتفاقپیشنی.خوشحالم

منخیلیشنیده کهمیژاله: اگرمیام راهنماخواستر یگویندراهنما سداشتهباشد،

امطورکاملدرخانهبمانموکارهایدخترمراانجامدهم.باروحیهتوانمبهشد.االنهمنمینمی

سازگارنیستوحتماًبایدچندساعتدخترمرابهمهدببرمتابهکارهایخودمبرسم
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ماندنخیلیودرخانهعلتبیماریمجبورشدمدرخانهبمانم.بعدازاینبیماریپروین:به

و کاریبکنم گرفتم تصمیم بمانم. خانه در بتوانم که نبودم آدمی چون بودم، شده خسته

کند.همینعلتاحساسکردمشغلراهنمایتورمنراراضیمیازطرفیعاشقسفربودم؛به

ازبینهمچنینپیشرفتدستاوردهایفنّاوری باعثتسهیلبردنبعدزمانومکهایارتباطی)با ان(

هاینویناجرایشغل،خصوصاًدربرقراریارتباطبااعضایخانوادهدرهنگامسفروآشناییباشیوه

موجبارتقایمهارت همینامر است. داشته است.تور، شده اجرایتور موفقیتدر هایشغلیو

،ازفرصتایجادشدهکنندگان،درصورتبرخورداریازهمراهیوحمایتخانوادههمچنینمشارکت

برند.دراینشغلبهتروبیشتربهرهمی



 ـ راهبردها

مشارکت تدابیریاستکه و سازوکارها بهراهبردها یکپدیده با برخورد میکنندگاندر گیرند.کار

جانبمشارکتدرخصوصفرصت از راهبردهایمتنوعی زنان، بههایاشتغال کهکنندگان رفته کار

 انداز:عبارت
ارتقایمن لتاجتماعی:1 ارتقامشارکت. را من لتاجتماعیخود اینحوزه اشتغالدر کنندگانبا

شود.بخشندوکسبدرآمدواستقاللشخصیتیبهکسبجایگاهاجتماعیآنانمنجرمیمی

نگیو.مصالحهباهنجارهایفرهنگیوسنتی:زنانراهنمایتورناگ یربهمصالحهباهنجارهایفره2

شوند.سنتیمی

 اینحرفهمشغولشدم،وقتیهیمیا: مقابلجامعهبه در هنجارشکنیکردمو وخانواده

نوعیبافشارهایموجودکناربیایم.سعیکردمبه

اینشغلمشارکت3 در رهبریگروه: هدایتو هدایتمی. رهبریو را ازکنندگانگروه کنندکه

وظایفاصلیایشاناست.

کنمبایدرهبرباشموهاییکهانتخابمیستکهدرهمةشغلایگونهن:شخصیتمبهفروزا

نفراولوایندرشغلراهنمایتوربرایمنخیلیجذاباست..



 ـ پیامدها

انداز:اتخاذراهبردهایفوقپیامدهاییداردکهعبارت

هایجنسیتی،.تعدیلکلیشه4عی،.اف ایشکاراییاجتما3.رضایتمندیشغلی،2.امتیازاتمالی،1

5 همسری، و مادری نقش بازتعریف .6 روزمرگی، از رهایی .7 خودشکوفایی، بهره8. از. گیری

.توانمندیمدیریتی.9هایارتباطی،مهارت

دهندةشدهازسویزنانراهنمایتورنشانشود،پیامدهایراهبردهایاتخاذگونهکهمالحظهمیهمان

همراهبااف ایشکاراییاجتماعیآناناست.زمالیوارضایشغلیکسبامتیا

شغل برای باالتری درآمد گردشگری صنعت در امروزه راهنمایآمیتیس: مانند هایی

هایاخیرافرادبیشتریراجذبکردهاست.گردشگریوجودداردودرسال
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 خوشحالم هیمیا: مسببکه لحظهخلق شاد های بامممردبرای ویتمام. استرس

واردشوم،میتورواردکهای.منلحظهدوستدارماعاشقانهمردمریاینشغلهامسئولیت

مشومیدیگردنیای بهترینم.دراجرایتوردارالتتوقفنگهمیدرحوزندگیخودمرا

دار ،میاربوجودبرایخوشحالیمردمبهینمفرصتجدیداتوکهمیازاینم.حالممکنرا

رادارم.ورزیبهمسافرانعشقوحسحسمدیریتتور،بودنحسمفید

کنندگان،باایستادگیومقاومتدربرابرنگاهجنسیومقابلهباتفکراتجنسیتی،درتعدیلمشارکت

همسریوظایفخود ـ توانندبابازتعریفنقشمادریکوشند.همچنینزنانمیهایجنسیتیمیکلیشه

انجامدهن بهرا پیشتعریفگونهد، از وظایفقالبیو و رفتارها از برایمادریوهمسریایکه شده

هایموجودزنانرامتکیتریداشتهباشند.تالشدربرابرنابرابریفاصلهبگیرندوزندگیزناشوییموفق

راهنمایتورشود.شغلسازدوسببرسیدنبهخودشکوفاییواتکایبهخودمیهایخودمیبهتوانایی

آورد.هایارتباطیوتوانمندیمدیریتیرابهارمغانمیگیریازمهارتبرایزنانبهره

 

 
  های شغلی راهنمای تور برای زنان : الگوی پارادایمی فرصت1شکل 

 شرایط مداخله گر
 

فاصلهگرفتناز

 هبرساختهایزنان
 

رهاییازشرایط

 بحرانیزندگی
 

حمایتهمسرو

 خانواده
 

پیشرفت

دستاوردهای

تکنولوژیارتباطی

)باازبینبردن

 بعدزمانومکان(

 شرایط علّی

 تطابقباعال قشخصی

 آزادیفضایشغلی

 سهولتجذبدرشغل

دیدهامکانبیشتر

شدن)کانونتوجه

 بودن(

امکانایجادحس

 یگرانتاثیردرد

امکانبروزشخصیت

 رهبرگونه

ارضایمیلتنو 

 طلبی

تطابقباروحیه

 برونگرایی

هایاستفادهازویژگی

 ذاتیزنانه

 خودنمایندهپنداری

ل ومیادگیریبیشتر

وبهروزنمودن

آگاهی)دانشی،

 مهارتی(

بازشناسیفرهنگ

 ایرانی

 پیامدها

 امتیازاتمالی

رضایتمندی

 شغلی

اییاف ایشکار

 اجتماعی

تعدیلکلیشه

 هایجنسیتی

بازتعریفنقش

 مادریوهمسری

 رهاییازروزمرگی

 خودشکوفایی

بهرهگیریاز

 مهارتهایارتباطی

توانمندی

مدیریتی

 )مدیریتبحران(

 

 

 پدیده:

فرصتهای

شغل

راهنمای

 تور

 راهبردها

ارتقایمن لت

 اجتماعی

 

 

 

 

مصالحهبا

هنجارهای

وفرهنگی

 سنتی

 

 

 

اف ایشحس

هدایتو

 رهبریگروه

 

 

 

 زمینه ها

زنانراهنمایتور

)ورودی،خروجی

وداخلی(شهر

 تهران

 96سال
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 گیری بحث و نتیجه

ردشگریباهایاشتغالزناندرصنعتگهایزنانراهنمایتوردربارةفرصتدراینپژوهش،دیدگاه

علتفقدانمطالعاتجامعونی نیازبهبررسیدقیقوعمیقروشتحقیقکیفیتئوریبنیانی)به

شناخت پژوهش این انجام از هدف است. شده بررسی نظری( شناخت به رسیدن برای پدیده

نگیهایاشتغالزنانراهنمایتوروهمچنینبررسیتجاربآنانوچگوهایزنانازفرصتدیدگاه

هایمتفاوتتوسطافرادمختلفازطریقمدلنظریگیریاینشناختدرفرایندتجربةوضعیتشکل

یاالگوهایپارادایمیاست.

داده از برگرفته الگو این ازطریقعناصر و بنیانی براساسروشتئوری که پژوهشاست های

دراینرمصاحبهومشاهدهومطالعاتاسنادیجمع هیچمفهوموفرضیةازآوریشدهاست. وش،

هاساختهشودو،هاتحمیلنشدهاست.تالششدهکهنظریهبراساسدادهایبردادهشدهپیشتعیین

 واصالحمقولهشدهودادههایساختهمیانمقولهوآمدهایمکررومداومرفتبا وجستها وجویها

باشد.گردآوریاطالعاتمیدانیدرقالبانجامشدةبنیانیواقعیهایساختهاطالعاتجدید،رهیافت

هااستوتریناب ارهایگردآوریدادهـیکیازمهم زنانراهنمایتور کنندگانـبامشارکتمصاحبه

درتئوریدهد.اینم یتراداردکهبهمحققاجازةآشنایین دیکوعمیقباموضو مطالعهرامی

هاراکشفوابطبینمتغیرهابرآناستکهمقوالتوروابطبینآننردجایآزمو،محققبهبنیانی

هاییکه.گ ارهمعمول،بههمربطدهدةشدنهبهشکلشناخته،هارابهشکلیجدیدکندوآنمقوله

هایواقعیبنیاننهادهشدهبهشرحزیرایمستندازدادهبراساساینروشتدوینشدهوبرزمینه

است:

:فضایباز،آزادیشغلی،تنو فرهنگیوطبیعیوجغرافیاییدرشغلراهنمایتورزمینة1گ ارة

هایزنانه،گرفتنازبرساختگرایی،میلبهرهاییازقیدوبند،فاصلهمناسبیبرایارضایروحیةبرون

فراهمکنندگانعالقهبهسفر،کشفدنیایجدیدوعشقبهمردموارتباطاتاجتماعیبرایمشارکت

 آورد.می

کردند،کهاگراینشغلراانتخابنمیدارندکنندهاذعانمی:زنانراهنمایتورمشارکت2گ ارة

گ یدندکهدرارتباطبامردمباشد.ایرابرمیحرفه

بودنباعثگرایشاینزنانبهشغلراهنمایتورشدهاست.:عالقهبهسفرومیلبهسیال3گ ارة

 ا4گ ارة بیماریطوالنیکثرمشارکت: بحرانی)نظیرطالق، گذراندندورة مدت،کنندگانبعداز

انتخاب برایدورشدنازفضایبحرانیوطردمخاطراتزندگیاینشغلرا و شکستعشقیو...(

 اند.کرده

تطابقباالیشغلراهنمایتورباعالیقشخصیزنانمشارکت5گ ارة بهرضایتشغلی: کننده،

االواف ایشکاراییاجتماعیمنجرشدهاست.ب

:احساسهدایتورهبریگروهوتوانمندیمدیریتیاینافراد،آنانرابهشغلراهنمای6گ ارة

ازاین درآورندوکهمیتورسوقدادهوزنان، بهاجرا تواننددراینشغلتوانمندیمدیریتیخودرا



98 بهار ،یکم شمارة م،هشت سال .توسعه و گردشگری پژوهشی ـ علمی فصلنامة

98 

ند،احساسرضایتوخرسندیدارند.مدیریتورهبریگروهرابرعهدهگیر

 شود.کنندگانمی:خوشحالیمسافرانازاجرایتورباعثرضایتمندیشغلیمشارکت7گ ارة

دارندکهدرمسافرانوگردشگرانتأثیرمثبتکنندهاذعانمی:زنانراهنمایتورمشارکت8گ ارة

 کنند.گذارندودرزندگیآنانتغییرایجادمیمی

کنندواینعنواننفراول،تورراهدایتمیکنندهدرشغلراهنمایتور،به:زنانمشارکت9گ ارة

کند.شدنرافراهممیشغلزمینةدیده

نگریودقت،کردنازدیگران،پذیرشدیگران،ج  یکنندگان،احساسمراقبت:مشارکت10گ ارة

دانند.درموفقیتشاندراینشغلتأثیرگذارمیـرا کهذاتاًدرزنانوجوددارد پذیریـمسئولیت

ایناستکهمشارکتازنکاتحا  اهمیتدرمصاحبه سرگذاشتنکنندگانغالباپسازپشتها

به و آوردهبحران روی شغل این به مشکالت ازیادبردن یا رهایی برای بحراننوعی نظیراند. هایی

خانه طالق، جداییو مسا لیاستکهنیبهنشینیطوالشکستعشقی، ازجمله بیماریو... واسطة

توانگفتفضایباز،تنو مکانی،سفرهایمداومعبارتیمیاند.بهکنندگانبهآناشارهکردهمشارکت

کندوبخشآالمزناناستوزمینةفرارازروزمرگیرافراهممینوعیالتیامدرشغلراهنمایتوربه

هایخارجیدربین،تسلطبرزبانآورد.دراینمحیطیرابرایشانفراهممیارتباطاتگستردهوتنو 

ایجادارتباطکمکشایانیبهآنانخواهدکرد.

مندند،نقشروحیةمثبتازآنجاکهگردشگرانبرایگذراندناوقاتیشادبهفضاییبانشاطعالقه

ازطرفراهنمایتوربیشتربهچشممی فعالیتدرایآید. بیشترنحوزهزنانمشارکتدیگر، کنندهرا

دارد.دهدوازروزمرگیبهدورنگهمیسمتشادیسوقمیبه

مندبهارتباطاتگرا،عالقهکنندگان(غالباًدارایروحیةبرونطورکلیزنانراهنمایتور)مشارکتبه

عالقه زیاد، دارایهیجان تجربهاجتماعی، به فعالمند و هایجدید از و لذتاند مردم با معاشرت

ویژگیمی تأمینبرند. سفربهنقاطگوناگونو... کنندةهایخاصاینشغلنظیرارتباطاتگسترده،

نیازهایروحیاینزناناست.

هایسنگینکنندکهمردمرادوستدارندو،باوجودمسئولیتکنندگانعنوانمیاغلبمشارکت

این از موجود، موانع میشغلیو دربارةتوکه را دانشآنان آگاهیو و ببینند شاد را مسافران انند

هایفرهنگی،طبیعیو...اف ایشدهند،احساسشادیوخرسندیدارند.جاذبه

اینپرستیخاصیدیدهمیکنندگانوطنهمچنیندرمیانمشارکت کهشغلراهنمایتورشود.

هایگوناگونایرانهایدیدنیوفرهنگمکانهاومستل مداشتندانشوآگاهیبسیاردربارةجاذبه

این همچنیناز است. برایشانارزشمند سایرینانتقالدهند، به آنرا بتوانند انتقالاستتا با که

به بهخارجیان، توانندبرایکشورمفیدباشندونگرشنوعیمیفرهنگوشناساندنایران،خصوصاً

کنند.کنند،احساسرضایتمیمثبتدربارةایراندرافرادایجاد

کنندگانسببتبادلفرهنگیومسا لآموزشیکهدراینحرفهوجوددارد،مشارکتازطرفی،به

کنندکهتواناییایجادتحولدردیگرانرادارند.احساسمی

برساخت دیگرعللگرایشبهاینشغلاحساسدورشدناز هماناز گونهکههایزنانگیاست.
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عالقگیطلبیوبیعلتداشتنروحیةتنو مندوشاغلدرحرفةراهنمایتور،به،زنانعالقهاشارهشد

هایزنانگیکهجامعهبرایزنتعریفکردهفاصلهواسطهاینشغلازبرساختبهروزمرگیوتکرار،به

گیرند.می

بودن،اهمیتوظیردقیقهایذاتیزنانهنواسطةداشتنویژگیدارندبهکنندگاناذعانمیمشارکت

دیدنج  یات،احساسمراقبتازافراد،مدیریت،لطافتروحیه،ظرافت،مهربانی،مدارا،عالقهوتعهد

هاترند.اینویژگیشود،موفقنوعیخدماتیمحسوبمیپذیریدراینشغل،کهبهبهکارومسئولیت

یاریمی درانجاممسئولیتراهنمایتور منوطبهتقویتکند.آنانرا موفقیتخودرا ازدیگرسو،

دانند.بودن(میهایمنتسببهمردان)جسوربودن،مدیربودنوقویویژگی

باعث استو برایزنانخوشایند هدایتگروه اولبودنو نفر بودن، معرضدید همچنیندر

ازاینشودکهبهظاهرشاناهمیتویژهمی بهظاهرازمل وماتاینبودنواهمیتمرتبروایدهند.

رود.شمارمیشغلبه

کند.دررویاروییبامسافران،ایجادمیشغلی1کنندهبازنماییدرواقعاینشغلبرایزنانمشارکت

زنانکشورمی نمایندة درنتیجهسعیمیخودرا ایکنندبهظاهرخوبومرتباهمیتویژهدانند،

دهند.

 دیگراز است.گرایشمشارکتعلل فراوان مادی امتیازات حوزه، این در فعالیت به کنندگان

کنندکهدردستیاستفادهمیبرحقوقوم ایا،ازحقکمیسیونسوغاتوصنایعراهنمایانتور،عالوه

کنندگانمهمومؤثراست.اینصنفمرسوماست.همینامردرکسبمن لتاجتماعیمشارکت

محدودیت میاز تحقیق گ ارهتوهای کمّی بررسی برای کافی زمان نبود به تدوینان شدههای

هااشارهپذیرییافتهنامهبرایکلجامعةآماریراهنمایانزنشاغلواف ایشتعمیموسیلةپرسشبه

مشارکت سفرهای کثرت و شغل نو  به توجه با همچنین، برایکرد. هماهنگی امکان کنندگان،

دپژوهشراطوالنیکردهاست.مصاحبهدشواربودهوفراین
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 .تهران:انتشاراتماهواره.وکارصدهتل،صدکسب(.1395حیدر)ابراهیمبایسالمی،غالم

( ناهید 1392ادیبی، .) گردشگری صنعت نقش تةعتوسدربررسی با مازندران استان برأاشتغال کید

 رشتةگردشگری،دانشگاهآزادواحدگرمسار.ارشدنامةکارشناسی.پایانهاینوشهروچالوسشهرستان

حسین ایمانیجاجرمی، مصطفیو 1390)ازکیا، هاروش(. نظریة تهران:بنیانییکاربردیتحقیقکاربرد .

.انتشاراتکیهان

.جلدهایتحقیقکیفیازنظریهتاعملروش(.1396فی،احمدرش،رشیدوپارتازیان،کامبی )ازکیا،مصط
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 .172تا142ص.44،شمارة11،دورةنشریةمطالعاتراهبردیزنان«.دختران

( عباس 1394بینایی، اشتغالةنقشتوسع(. در روستایی چاشمةمطالع،زاییگردشگری روستای موردی

پایانشهرشهرستانمهدی ری یروستایی،دانشگاهآزادرشتةجغرافیا،گرایشبرنامهارشدنامةکارشناسی.
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