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تنهایی،درپفیهایجامعویاستوزنانباسررکردنبفهتنهایی،مبارزهعلیهمحدودیتبه

(.3،8106،6هاهستند)واالجامقابلهبااینمحدودیت
تنهاییبفهسفرردهدکهزنانیکهبفهشدهنشانمیهایانجاموال،نتای پژوهشدرعین

هایجسمانی،شخصفی،عملفی،وفیفاییدرروند،ناگزیرازتحملانوا محدودیتمی
ایهمچفونتفرسو(.اوساسفاتبازدارنفده8116سررهایشانهستند)ویلسفنولیتفل،

هاییاستکهبفراسفتراد زنفانازفیفاهایعمفومیتف  یرنگرانینیزازانوا محدودیت
هایالیلوشیوهگیرد،امادگذارند.بااینکهترسدرزمر اوساساتپایۀانسانیقرارمیمی

رسد،تفرسموجفوددربفیننررمیبروزاوساسترسدرافرادمختلف،متراوتاست.به
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
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ایبفودن،فرودسفتیمنزلتفیدرفیفایایماننفدواشفیهزنان،مت  رازمناسباتجنسیتی
اساس،ترسدرفرایندزندگیاجتماعیاجتماعی،ونبوداوساسامنیتعمی است.براین

گزینیصفورتجفداییگیفردوبهازرواب ومناسباتقدرتجنسیتیشکلمیودرکزنان
هایپرشماری،رو،پژوهش(؛ازاین0766فساییومیروسینی،نمایانخواهدشد)صادقی

مسئلۀترسزنان،ترسازجرم،واوسفاسامنیفتزنفاندرفیفاهایعمفومیرابررسفی
زاده،؛سفرا 0718پفور،،آروین،ورویم؛پوراومد0718اند)عشایریوهمکاران،کرده

فساییومیروسینی،؛صادقی0718پادوک،؛محمدیومرادی0710جواهری،ورومتی،
ایمیاعف،بفرزنفانتف  یرگونهشدهدرسرر،به(،اماترسواوساسخطرادراک0766

هایناآشناومکانناپذیرند،چونسرر،نیازمندرفتنبهگذارد،زیراسرروخطر،جداییمی
خودبفرخطفروناا مینفانیداللفتداردخودیهایاجتماعیبیگانهاسفتکفهبفهمحی 

این،زناندربرابرانوا خاصیازخطرهاوتهدیفدها،ازجملفهبر(.افزون1،8111)چانگ
پذیرترندتروآسفیبخطرهایجسمانی)برایمثال،آزارواهانتجنسی(درسرروسفاس

(.2،8113کروتس،والو)کوزاک،
ایتنهاراهیبرایدستیابیبهترفری وفراغفت،بلکفهگزینفهکهگرتهشد،سررنههمچنان

چالشکشفیدنبرایخرو خودخواستهازناویۀآسایش،تجربهکردنعاملیت،آزمودنوبفه
ایفنجزگری،ومالقاتباافرادجدیفداسفت.بفهخود،یافتنوسخودمختاریوخودتعیین

هاییرابرایرشداجتماعیواقتصادیدراختیارزنفانموارد،سررهایمرتب باشغل،فرصت
ایشدنووذففیزیکیوبصریزنانازعرصۀ ورکلی،واشیهبراین،بهدهد.افزونقرارمی

شفودکفههفا،وهنجارهفایپدرسفاالرانهمیهفا،نگرشعمومی،خودموجبتقویتارزش
هفادامفنکنفدوبفهنابرابریشد،خودمختاری،واستقاللزنفانرامحفدودمینوبۀخود،ربه

دهد،زنانبهدالیلگوناگونی،ترسشدهنشانمیهایانجاموال،نتای پژوهشزند؛بااینمی
جنسفیتیزنفانکنندواینامر،مانعیدربرابرسرِرتنهایاسرِرتکرابیشترازمردانتجربهمی

لحاظاجتماعیوگاهیخودخواسته،فرصِتشوندکهبهاینعواملسببمیاست.مجموعۀ
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
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جنسیتیاززناندریغشودودرنتیجه،زنانازآ ارمثبتروانفی،اجتمفاعی،وسرِرتنهایاتک
بهففرهبماننففد.امففاتففرسواوسففاسنففاامنیدرسففررهایاینففابرابربیگونففهاقتصففادیآنبه

شوند،موضفوعیاسفترومیهایکمترآشناروبهمعمواًلبامحی جنسیتیکهزناندرآنتک
اند.باتوجهبهپایینبودنمیزاناشتغالزناندرهایداخلیکمتربهآنتوجهداشتهکهپژوهش
ودرنتیجه،تجربۀکمترزنانایرانیازفعالیتمسفتقلخفار ازخانفه،بررسفی1جامعۀایران

نسیتیاهمیتفراوانیاست.جهایزناندرسررهایتکترس
هایزیراست:گوییبهپرسشباتوجهبهآنچهبیانشد،پژوهشواضردرصددپاسخ

کنند؟هاییراادراکوتجربهمیجنسیتیچهترسزناندرسررهایتک(0
جنسیتیکدامند؟هادرسررهایتکراهبردهایزنانبرایمقابلهبااینترس(8

 
 . پیشینه پژوهش1

ادراکزنففانازگردشففگری»(درپژوهشففیبففاعنففوان0713کاشففانی)زادهوبرادرانرضففوی
دریافتنففدتعففداد«هففاوراهبردهففایمواجهففهدرخففانوادهجنسففیتی،کارکردهففا،چففالشتک

انففد،جنسففیتیزنففانرابررسففیکردهایکففهموضففو گردشففگریتکهففایداخلففیپژوهش
ویژهپرشفماری،موضفو گردشفگریوبفههفایخفارجیشماراسفت،امفاپژوهشانگشت

انفد.روندرابررسیکردهبهسررمی3یامستقل2جنسیتیزنان،وزنانیکهتنهاگردشگریتک
گونهسررهامطالعهشدهاست.هانیزترسزناندرایندرتعدادکمیازاینپژوهش

هابرزنفانیکفهبفه؟ت  یرمحدودیت«فرارنسبی»درپژوهشیباعنوان4ویلسنولیتل
سفرررفتفهتنهاییبفهزناسترالیاییکهبفه81مطالعۀکیریشرای با«کنندتنهاییسررمی

پذیریوبودند،دریافتندکهترسوتردید،قیدهایشخصیپیشازسرر،وتفرسوآسفیب
هایمیزبفانوآیند.دراینپژوهشنگرششمارمیتنهایی،قیدهایشخصیهنگامسرربه

فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
 

هسفتندشفاغلدرصفد٩/13زنفانبفاالیبفهسال11جمعیتاز،٧٩پاییزدرکارنیروییآمارگیر رحنتای چکیدهبرپایۀ.1
تا(بیایران.مارآ)مرکز
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فرهنگیهنگامسرر؛فقداندانشمحلیازفعنوانقیدهایاجتماعیهایناخواسته،بهتوجه
عنوانقیدهایعملیهنگامسرر؛وتحرکمقصد،سرربادیگران،واضطرابوخستگی،به

عنوانقیفدهایفیفاییهنگفامسفررشناسفاییشفدندنمابودن،بفهمحدودشدهوانگشت
شد سفرردریلسنولیتلبهایننتیجهرسیدندکهترسادراک(.و8111)ویلسنولیتل،

شود:برداشترفتند،بهچهارعاملمربوطمیالمللیمیتنهاییبهسررهایبینزنانیکهبه
نماپذیریبفودن،وفسمحفدودیتدسترسفی،واوسفاسانگشفتدیگران،مستعدآسیب

(.8116)ویلسنولیتل،1بودن
گردشگریوجنسیشفدننگفاهخیفره:تجربفه»پژوهشیباعنوانجردنوآیچیسندر

دردریافتنفدزنفاِنتنهفا«گردشگریزنانتنهاازقدرتجنسیتیشده،نرفارتوبدنمنفدی
(.8116هفایخیفر جنسفیتیمفردانهسفتند)جفردنوآیچیسفن،سرر،سوژهوابژ نگاه

عنوانمینۀاینوضعیترابهشده،وبدنمندشد گردشگری،زشده،جنسیتیفیاهایجنسی
کند.شد گردشگریفراهممیپنداشتهبخش بیعی

تجربهزنانگردشگردرمصربهعنوانیکمقصد»درپژوهشیباعنوان2براونوعثمان
شفدهوآزارمفرداناندکهاینگردشگرانازنگاهخیرهوجنسیبهایننتیجهرسیده«اسالمی

(.8103)براونوعثمان،3برندجامعۀمیزبانرن می
دریافتنفدکفهتفرس،«زنانتنهایآسیاییگردشگر»درپژوهشیباعنوان4سئووبراون

(.سخنانجنسیناخواستۀمردان8106کند)سئووبراون،لذتزنانازسرررامحدودمی
انیاوریوترسپیوسفتهبرایشفدهدووسبیهاوسناخوشایندیمیجامعۀمیزبانبهآن

هابرایرویاروییبفاایفنشفرای ،نفو ورساناست.آنلحاظجسمیوعا ری،آسیببه
کنندتاخودراازخطرورظکنند.شانرامحدودمیهایترریحیزمانفعالیت

فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
 

 

،ناخوانده،عبارتاستازتوجهناخواسته،اند:آزاراستنادکرده(2112)بهتعریفآزارازدیدجردنوگیبسنبراونوعثمان.3
شدهوجنسی
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شناسیازیکسنخ»درپیمایشیباعنوان1ناماراوپریداکسهایی،مکباوجودچنینتجربه
اندکهزنان،لزومفًااوسفاستفرسودراسترالیا،بهایننتیجهرسیده«زنانمسافرتنهایمستقل
اندکهاوتمفااًلامنیفت،هااستداللکرده(.آن8101ناماراوپریداکس،خطرفراوانندارند)مك

گذارد.هادربار اعتبارمقصد،براوساسامنیتزنانت  یرمیفرضمقصد،وپیش
التیمور،وفیانگ،خوراهبردهایمقاومتیزنانبررسیشدهاست.هانیزدربعییپژوهش

اندکفهبفهایفننتیجفهرسفیده«هایخطروجنسفیتمندپژوهشمرورنرام»درمقاله2آرکودیا
کننفد،روابف قفدرتنفابرابررادرفیفایجنسفیتیونفژادیخطرهاییکفهزنفاناوسفاسمی

هاواز ریف مفذاکرهدرمفوردخطرهفا،توانمنفدیوال،زنانکند؛بااینگردشگریتقویتمی
(.8103التیمور،وآرکودیا،فیانگ،خوکنند)هارانیزدر ولسررکسبمیتجربه

توانمندسازیوزناندرگردشگریماجراجویانفه:سفرریمفذاکره»نیزدرمقاله3دوران
کننفد؛گفذاریمیرزشهارادوبفارهاکفهزنفاندرسفرر،محفدودیتکنفداظهارمی«شده

ها ابتنیستوایفنشفرای ،امکفانمفذاکرهومقاومفتراهابرایآنبنابراین،محدودیت
(.8108آورد)دوران،پدیدمی

تنهاییسفرردهفدکفهزنفانیکفهبفهشدهنشانمیهایانجامدرمجمو ،نتای پژوهش
هفاوفاکیازایفنپژوهشهاییدر ولسررهستند.کنند،ناگزیرازتحملمحدودیتمی

هفا،متف  رازروابف قفدرت،روابف جنسفیتی،وهاونفو رویفاروییبفاآناستکهترس
وفال،ایفنموضفو درمیفانزنفانایرانفیهایفرهنگیواجتمفاعیاسفت.بااینبرساخته
راستاسازماندهیشدهاست.رو،پژوهشواضردرایننشدهاستوازاینبررسی

 
 ی پژوهش. چارچوب نظر2
هایمحفدودیتدرجنسفیتیزنفان،درقالفبنرریفهدرسررهایتکلحاظنرری،ترسبه

پذیراست.فراغت،جغرافیایترسزنان،ونگاهخیرهدرگردشگریتحلیل
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
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 مذاکره . نظریه محدودیت در فراغت: آزادی مشروط و قیدهای قابل1-2

(،قلمفرو0717،78تعبیرهریس)بهاگرگردشگریرایکفعالیتفراغتیدرنرربگیریم،
(0711،78وفال،روجفک)تجربۀآزادی،انتخفاب،خفودابرازی،ولفذتاسفت.درعین

کنفدکفهدررویکفردنرفریکفنش،داند.اوخا رنشانمیفراغترافارغازهرقیدینمی
هففایاجتمففاعی،هایخففانواده،فرممسففیرهایرفتففاردرفراغففتبففاعففواملیچففونشففبکه

هایاقتصادی،ودیفنارتبفاطدارنفدوایفنهاینژادی،نابرابریهایجنسی،تقسیمتراوت
رامجموعفه«محفدودیت»،1هندرسنکنند.جکسنوعوامل،رفتارهایفراغتیرامقیدمی

هفایفراغتفی،دانندکهسببناتوانیاففرادبفرایشفرکتیفامانفدندرفعالیتعواملیمی
مندیشفوندرریحی،یادستیابیبهسط مطلفوبرضفایتدسترسیبهخدماتفراغتیوت

بندیمحدودیتراترینالگویدسته(.کرافردوگودبای،شایع0111)جکسنوهندرسن،
هایموجفوددربرابفرها،محفدودیتنررآن(،به0163اند)کرافوردوگودبای،مطرحکرده

«ففردیففردی،ودروناری،بینسفاخت»توانددرسهمقولفهدرفعالیتفراغتیمیمشارکت
بندیشود:دسته
هفایاوقفاتفراغفتوهایساختاری،یعنیهرعفاملیکفهبفیناولویتمحدودیت

کند؛مشارکتمداخلهمی
هفاییاسفتهایروانشناختیونگرش،مربوطبهوالت2فردیهایدرونمحدودیت

کند؛کهشرکتافرادرادرفعالیتفراغتیمحدودمی
هاییهستندکهازتعامالتاجتماعیافرادبادیگراننیزآن3فردیهایبینمحدودیت

شوند.مهم)دوستان،اعیایخانوادهوهمکاران(ناشیمی
 . نظریه فمینیستی و جغرافیای ترس زنان2-2

دانفمینیست،باخل مرهومجغرافیایترسزنان،عنوانیکجغرافی(،به0118)4ولنتاین
ایفهمکردعنوانساختارهایاجتماعیوفیزیکیهارابایدبهکندکهفیاهاومکانمیبیان

فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
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گیرندوافرادکهاز ری رواب پیچید جنسیتی،فرهنگی،قومی،نژادی،وقدرتشکلمی
کنفدکفهارتبفاط(.ولنتفاینبیفانمی0118کننفد)ولنتفاین،هارامدیریتمیواقداماتآن

هایزنانازفیفاداردبامتنمحیطی،ت  یراتعمیقیبربسیاریازاسترادهخشونتمردان
هفاازجففوانیاز ریف تصففوراتواصفلازشففنیدنآلففودمحی هایذهنفیترسونقشفه
ایوایدئولوژیخانوادهبههایرسانههایدیگران،وازگزارشهایترسناکوتوصیهتجربه

،0118آموزند)ولنتاین،ب،زنان،تقسیمجنسیتیفیارامیترتیاینشودوبهزنانمنتقلمی
هایاجتنابیرابرایاسترادهازفیاهایایازراهبردنررولنتاین،زنان،مجموعه(.به0161

هفانرونفد،ازتنهاییبفهبرخفیمکانگیرندکهبهبرند؛براینمونه،یادمیکارمیعمومیبه
(.این0161سکونت،وشب،ترسداشتهباشند)ولنتاین،ها،فیاهایدورازمحلغریبه
دهند.ها،جغرافیایترسزنانراتشکیلمیزمانففیا

 . نگاه خیره در گردشگری و زنان گردشگر3-2

ایگستردهموردتوجهقرارگرفتهاست.گونههایفوکودربار قدرتبههایاخیر،دیدگاهدردهه
هایروابفف قففدرت،درگیریازفوکففو،مصففدا الهففامشناسففیگردشففگری،بففادرجامعه

هفایخیفر هایگردشفگرانوراهنماهفا،درنگاهظاهرغیرسیاسیوشوخیکارهایبهوکسب
هابهگردشگران،درعملکردضواب اخالقی،در راویکارکنانصنعتگردشگریومحلی

(.1،8111سفت)چانفگومیلفرهامشفاهدهشفدهاهایراهنما،وماننداینوکاربردکتابچه
نماشفوند،انگشفتهفامیهاومحلیتریندلیلاینکهگردشگران،ابژ نگاهخیر واسفطهمهم

هفارادررو،قابلیتشانبرایهدفواقعشفدناسفت.مرئفیبفودن،آنبودنگردشگرانوازاین
کنند.رامدیریتمیهاایکهعامالنقدرت،آنگونهدهد؛بهپذیریقرارمیموقعیتآسیب

کیفدبفرجنسفیتیبفودننگفاهخیفره،دریفکمطالعفۀتجربفی2جردنوآیچیسن ،بات 
شودکهنگاهخیفره،ازعنوانگردشگر،موجبمیاندکهویوربدنمندزناِنتنها،بهدریافته

کنندکفهمفردانمحلفیفکفرسمتزنانجریانیابد.زنانفرضمیسمتمردانمحلیبه
هستندودرواکنشسادگیدردسترسلحاظجنسی،بههابابودنشاندرآنجا،بهآنکنندمی

فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
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هایخیر جمعیاجتماعیوفرهنگی،زنفان،پیوسفتهدرگیفرنرفارتبفرخفودبهایننگاه
(.8116شوند)جردنوآیچیسن،می

 
 . روش پژوهش3

هکشففترسفیرها،هایپیشفیندرایفران،توجفهزیفادیبفگونهکهگرتهشد،پژوهشهمان
جنسفیتیزنفانهفایسفررهایتکهایعملیزناندربارهترسها،وراهبردمعانی،دریافت

هفایدرصفدپژوهش61اند،ونزدیکبفههانداشتههاباترسایرانی،وشیو رویاروییآن
یانفگ،اند)هایپوزیتیویستیانجفامشفدهخارجیمربوطبهموضو اینمقالهنیزبهروش

رو،پژوهشواضر،رویکردکیریوترسیریرابفرایاین(؛از8103التیموروآرکودیا،فخو
کارگیریکاربردهاسفتوبفابفهجنسیتیدرمیانزنانایرانیبهبررسیموضو سررهایتک

گویییافته،درپیپاسفخساختنگاریبااسترادهازتکنیکمصاوبۀعمی نیمهروشمردم
هایپژوهشنیفزبفااسفترادهازروشتحلیفلمیفمون،وهشاست.دادههایپژبهپرسش

اند.تحلیلشده
اجتماعیمتوسف وفجامعۀموردبررسیاینپژوهش،زنانمتعل بفهپایگفاهاقتصادی

جنسفیتیتنهایییاهمفراهبفازنفاندیگفر،بفهسفررتکشهرمشهدبودندکهبهساکنکالن
هایبعفدیگیریدردسترسانجامشدونمونفهروشنمونهبهگیریدرابتدارفتند.نمونهمی

نرفراز01برفیانتخفابشفدند،وسفرانجامبفاها،بهروشگلولهتادستیابیبهاشبا داده
ساختاریافتهانجامشد.برایانتخاباعیاینمونه،ابتدااز ری یفکها،مصاوبۀنیمهآن

هاییففنمونهان،یاخویشاوندانپژوهشگرانبودندکهازدوستان،آشنایان،همکارواسطهفف
هابادرنررگرفتنوفداکثرتنفو ونوسفاندرتدری نمونهآن،بهازشدندوپسانتخابمی

اجتماعی،ونو سررهایآنانمتنو شدند.فهایسن،تحصیالت،وضعیتاقتصادیمقوله
آنانیامحفلکارشفانانجفامشفد.هادرمنزلشوندگان،مصاوبهترجی مصاوبهبراساس

ها،منرورتحلیلدادهشوندگانضب شدندوبههاباا ال ورضایتمصاوبهتماممصاوبه
شوندگان،اسامیکلمهپیادهشدندوبرایورظوریمخصوصیمصاوبهبههاکلمهمصاوبه

هادرنررگرفتهشد.مستعاربرایآن
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(چندراهبردرابرای0761،086لازمحمدپور)نق(به8116)1جانسنوکریستینسن
راهبردازایفنمجموعفهدواند.پژوهشواضرازارتقایاعتبارپژوهشکیریپیشنهادکرده

بهرهبردهاست:
؛3،وتشخیصخارجی2گرهایبااستنباطپایینتوصیف

هااسترادهشد.هاازآنگرهایبااستنباطپایین:پیوستهبرایارائۀیافتهتوصیف
ویژهتشخیصخارجی:ازپژوهشگرانهمکارخواستهشدتفاگفزارشپفژوهشوبفه
هارامطالعه،ونرراتخودرااعالمکنند.یافته

ت هفلاعیفایمصاوبهبازنانانجامشد.وضفعیت01رفته،همدراینپژوهش،روی
لحاظنررمت هل.اینافرادبفه1نررمطلقهیابیوه،و0نررمجرد،8شکلزیربود:نمونهبه

نرر8لحاظتحصیالتنیز،سال(بودند.به3/08سال)میانگین81-31سن،درباز سنی
نرفردکتفرا0ارشفد،ونرفرکارشناسفی7نررکارشناسی،7تحصیالتدیپلموزیردیپلم،

نرفرشفاغلبودنفد.1نرفردانشفجو،و8دار،نررخانه6لحاظوضعیتشغلی،داشتند.به
نررسررهمراهبفابسفتگان7شوندگانسررتنها،لحاظترکیبهمراهان،یکیازمصاوبهبه

نرفربفا0لحاظانگیز سرر،جنسیتیبادوستانراتجربهکردهبودند.بهزن،وبقیهسررتک
نررباانگیزهترری یابازدیدخویشاوندان6گردی،ونررباانگیز  بیعت3ت،انگیز زیار
جنسیتیرفتهبودند.بهسررتک

 
 های پژوهش . یافته4
بینیدرمورددردنگریوآیندهگوید،ترسهموارهباپیش(می0711)4گونهکهاسوندسنآن

هایزنانبفرایهاوراهبردانوا ترسوآسیبومرگاوتمالی،همراهاست.دراینبخش،
جنسیتیتشری شدهاست.مقابلهباترسدرسررهایتک

فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
 

،پژوهشفگریفدانیمیهفایادداشفتهفاوکننفدهمشفارکتیهفابفهگفزارشیفکنزدیاربس شدیبندعبارتیفکاربردتوص».2
.«استیینگرانبااستنباطپاتوصیفازمورداسترادهرای بسیارنو یک(یممستقیهاقولکلمه)مانندنقلبهکلمههایتعبار

«مطالعهیریتکیابیارزبراییخارجاناسترادهازمتخصص».3
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 جنسیتی ها و راهبردهای زنان برای مقابله با ترس در سفرهای تک . انواع ترس1-4

تواندرچارچوبسهمقولفۀتحلیلفیبرپایۀمیامینکدها،ترسزناندرگردشگریرامی
دستآمدهاست.تریبههایعمده،میامینجزئییکازاینمقولهبندیکرد.درهر بقه


ساختاری های ترس

 طبیعی( کالبدی، )اجتماعی،
 شخصی های ترس اجتماعی های ترس

زمانبهوابستهترس •
 بیعیبالیایوقو اوتمال •
وامنیتففینیروهففایپففذیریرؤیت •

نرامیتجهیزات


مقصدساکنانمورددرهاکلیشه •
وفریبکففففففاریکالمففففففی،آزار •

آزارعملففیوکالمففیچینیزمینففه
جامعففهمففردانسففویازجنسففی
مسیرومیزبان

دروراه ولدرمردانخیرهنگاه •
سررمقصد

مردانسویازآزاردهندهنمایش •
عنفبهتجاوزوشدنربوده •
مالیوجانیهایناامنی •

سررمقصددرشدنگم •
هامکانناشناختگی •
جمعیتازدوام •

 

 جنسیتی های زنان در سفرهای تک های تحلیلی ترس . مقوله4شکل  



هفاتوانآنگیرندکهمیکارمیهایگوناگونیرابهزنانبرایمقابلهباانوا ترس،راهبرد
بندیکرد.رادرقالبسهمقولۀتحلیلیساختاری،اجتماعی،وشخصی بقه


 شخصی راهبردهای اجتماعی راهبردهای ساختاری راهبردهای

ارتبا یفناوریازاستراده •
ا العاتیفناوریازاستراده •
وفیففاییسففاختارهایدرورکففت •

امنزمانی
صفنعتنهفادیخدماتازاستراده •

گردشگری
صففنعتازامنیتففیتیففمینمطالبففه •

میزبانی

سرراجتماعیسازماندهی •
سررخاللدرشدنهمگام •
بففارویففاروییدرگزینیجففدایی •

زنانبعیی
بففارویففاروییدراجتنففابیراهبففرد •

مردان
بفارویفاروییدرتهفاجمیراهبرد •

ممزاومردان

وخطفففرازا العفففاتکسفففب •
ناامنی

سررتجربهارزشمندیخودالقایی •
معنویودینیعواملبهتوسل •
سنبودنباالا رالقای •


 جنسیتی هایشان در سفرهای تک های زنان در مقابل ترس های تحلیلی راهبرد مقوله .2شکل 
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 جنسیتی های زنان در سفر تک شناسی ترس . گونه2-4

هفایبندیکفرد:ترسهارادرسهگونهدسفتهتوانآنهامیهایترسبندیمصدا بامقوله
بندی،خطرهفایفاتههایساختاری.مبنفایایفندسفهایاجتماعی،وترسشخصی،ترس

کردنففدوبینففیمیهففاراپیشکنندگان،اوتمففالوقففو آنهففاییاسففتکففهمشففارکتجرم
سبب،اوساسترسراتجربهکردهبودند.اینبه
 های ساختاری . ترس1-2-4

انفدکفهناشفیازسفاختارهایهفاییراتجربفهکردهزناندر ولسررودرمقصدسررترس
 ورعینفیوپیشفینیوجفوددارد،یفااوتمفالرای  بیعیاستوبهاجتماعی،کالبدی،یاش
کندکهکندیااوتمالآنرادرودیباالارزیابیمیایترسیرمیگونهوقو دارد،وفردآنرابه

اند.ها،ترسساختارینامیدهشدهکند.دراینپژوهش،ایننو ترساشمیتهدیدآمیزتلقی
کنندگانجوانکهتجربۀسررهایپرشماریبهمقاصفدآسفیاییمشارکتازدیدیکیاز
هایپایفانیشفب،درویژهسفاعتهایخاصی،بفههاراداشت،درزمانموردعالقۀایرانی

کند.بعییمقاصد،وسترسغلبهمی
منخیلیسررخارجیرفتم:امارات،ترکیه،تایلند،مالزی،سنگاپور،چفین،»سیمین:
عنوانیکخانماوساسامنیتکردم،امافق یکمقفدارتفوینکشورامنبهتویهمۀای

کففردم؛ازسففمتترکیففه،اونففمیففکسففاعتایی،سففاعتایآخففرشففب،اوسففاسنففاامنیمی
«.مرداشون

ویژهدرمقاصفدیکفهمسفتعدبرانگیفزاسفت،بفهاوتمالوقو بالیای بیعینیزترس
ریازوقو اینبالیا)ماننفدزلزلفهوسفیل(دررخدادفجایع بیعیهستندوتاریخواخبا

گاهباشند.اندازههاوجودداردوبهآن ایبرجستهومشهورهستکهگردشگرانازآنآ
علی،دیفدیمکفهازبفاالدارهسفنگپریروزکهرفتفهبفودیمچشفمۀمرتیفی»محبوبه:

خیزیهمهستش.لزلهریزه.راستشروبخواین،اونجایهکمترسیدم.چونیکمنطقۀزمی
یکآنبهخودمگرتم،بیا!بااینسرراامکاندارهکهجونخودمروازدستبدم.یکلحره

کنن،دارهترسیدم.بعدیکیازدوستامگرت،نترسیننترسین،ُبزهانکهدارنشفیطونیمفی
«.ریزهپایینسنگامی
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انگیفزد.درزنفانبرمیویورآشکارنیروهایامنیتیوتجهیزاتنرفامیهفمتفرسرا
ها،اوتمالباالیوقفو درگیفریوخشفونت،ووفسرسید،مشاهدهاینصحنهنررمیبه

کند.ناامنیجانیراالقامی
کربالونجفخیلیترسناکه،چونهمشتوخیابوناشنیروینرامیهست،»سیمین:

«.ترکهکنیاالنبمبمیهمشوسمی
 های اجتماعی . ترس2-2-4

بردندکهدرفرایندکنشمتقابلباسفاکنانهاییناممیاززنانموردمصاوبه،ازترسبرخی
هادرمفورددهدیاامکانوقو دارد)کلیشفهمقاصدگردشگری،یاگردشگراندیگررخمی
چینیکالمیوعملفیآزارجنسفیازسفویساکنانمقصد،آزارکالمی،فریبکاریوزمینه

مسفیر،نگفاهخیفر مفرداندر فولراهودرمقصفدسفرر،نمفایشمردانجامعۀمیزبانو
هایجانیومالی(.آزاردهندهازسویمردان،ربودهشدنوتجاوزبهعنف،ناامنی

هاییدرموردساکنانآننقلدرمحی شهرهایناآشناییکهکلیشهواسترادهازوسایلومل
برایبسیاریاززناندرسررهایداخلیهایترسدرذهنزنانوجودداشت،یکیازسرچشمه

ایبرایتعرضدرذهنداشتهباشد.وخارجیبود،زیرابیمآنداشتندکهراننده،برنامه
ترسفیترسهسوارتاکسفیبشفه،میکرمانروبلدم،اماشیرازوتبریز،آدممی»سیمین:

شفیرازوتبریفزبیشفترترسیدم.منتوجایمقصدت.منواقعًامیببردتیکجایدیگهبه
«.ترسیدمتادبی

(تنفاق داشفته0161ولنتفاین)«جغرافیفایتفرس»رسد،اینموضو باایفد نررمیبه
نرراو،پیونفدهایقفویاجتمفاعیوفیفاییبفامحفلسفکونت،دررویفاروییبفاباشد.به

تفرسیفاتهدیفد،دانفددرهنگفامدهدوفردمینرسمیها،اعتمادبههایناآشناوغریبهبومی
کننده،اینبودکفهدرسفررتوجهدرسخناناینمشارکتچگونهکمکبگیرد،امانکتۀجالب

نقلعمفومیراتجربفهکفردهوخارجی،کمترازسررداخلی،ترسازاسترادهازوسایلومل
محتملباشد:غریبگِیبیشتِرفیاِی1هایسونمزوگرافبارهممکناستفرضیهاست.دراین

خارجیوفقدانهرگونها ال یاخبریدرموردوقو جرمدرجامعۀخفارجیواوتمفالآن،
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
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دهفد،زیفراا العفاتازمقصفد،ارزیفابیراتغییفراوساسامنیتبیشتریبفهگردشفگرمی
آمیز،اق ایتنففگونفه(؛بنففابراین،درپفژوهشواضفر،به0166دهفد)سفونمزوگفراف،می

کرد.دادوآشنایی،ترستولیدمیکنندگان،اوساسامنیتمیغریبگی،بهبعییازمشارکت
ناماراوداد.مککلیاوساسامنیتمی ورفرضدیگراینکهاعتباروتصویرمثبتمقصدبه

مشفابهایگونههایخوددراسترالیاچنیناستنبا یداشتند.به(نیزازیافته8101)1پریداکس
هایمنریدرمورداجتما محلییاقومیمقصد،داوریوپیش2امامعکوس،تصوراتقالبی

یکیازمنابعترسبود.اینتصوراتقالبیممکنبودلزومًابهآزارگریمربفوطنباشفد،بلکفه
 ور انوی،اوتمالبروزآزاررادرذهنتقویتکند.هاییباشدکهبهصرت

نمدوستنداشتمتوبازارتنهفاباشفم.مفثاًلشفنیدهبفودمکفهکردهفااصاًلم»محبوبه:
«.اند.دوستداشتمباکسیباشموتنهانباشممرداشونقوی

هفایمفردانرادرمقصفد،آلفودهبفههایخیرهومتلککنندگان،نگاهیکیازمشارکت
ارتبفاطجنسفیبفابرتمایلشبهایمبنیداوریدانست؛پیشداوریدربار خودشمیپیش

اش،داوری،برایشآزاردهندهبفود.اومعتقفدبفود،جفذابیتجفوانیرهگذران،واینپیش
هاوآزارهایکالمیبودهاست:کنند ایننگاهتحریک

بعدازسوریه،رفتمترکیه.ترکیهبادخترمرفتمکفهچهارسفالشبفود.....مامفا»الهام:
شدن.مردایترکیهوردایترکیهداشتمومزاومممیچونخیلیجوونبودم،مشکالتیبام

ایکردندومعیارایدیگهایرانیازلحاظاخالقیخیلیَبَدن....ماینمرداخیلیبدنگاهمی
کردنمفنچفونزِنایرانفیگرتن،فکرمیدربار زنایایرانیداشتن،یکچیزاییبهمنمی

«.هستم،زنخرابم...
آزرد،هفارامفیشفکلدیگفرینیفزآنموردپاکدامنیزنفانبههایناصوابدرقیاوت

ازجمله:
ببینخبمنهمشاینفکروداشتمکهمباداکسیمزاوممبشفهیفافکفربفدی»لیال:

«.دربار منبکنن
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
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شفمارداوریمنریدیگراندربار پاکدامنیخودشانرانفوعیآزاربهزنان،تردیدیاپیش
هفاپیشفاپیشمفتهمویثیتیازایناتهامضمنیداشتند.گوییآنآوردندوهموارهترسیمی

کردند.گاهینیزالزمبودندوبرایبرائتازایناتهام،بایدشواهدیدررفتارخودارائهمی
شد؛براینمونه،یکیبود،مستنداترسمیارائهدهند،زیراشواهدعرفی،کافیتلقینمی

رکزاقامتیدرایرانبیانکرد:کنندگاندربار یکمازمشارکت
باربفامنخیلیزیادبرامپیشاومدهنگاِهبدمردمرودیدمبهخودمتوسرر.یفه»مریم:

نامۀدانشگاهداشتم،رفتمهتل.زنگزدنخونهباپدرمصحبتکردنتاراضیاینکهمعرفی
«.اماکنخواستنمنوبررستند.ادارهمشدنمنروراهِبَدنبههتلووتیمی

گففاهیرفتارهففایمشففکوکوآزاردهنففده،ازنگففاهخیففرهوآزارکالمففیمففردانیففا
کفهرفتفاروانگیخت.زمانیرفتوترسبیشتریرابرمیهایاوتمالیفراترمیداوریپیش

رسید،زناناوتمالوقو مزاومفتجسفمیونررمیگرتارمرداندرمقصد،فریبکارانهبه
برانگیزبود.شدتترسکردندواینامربهیمیتعرضراباالارزیاب

ایگرت:بیابریمجنسفوتفوانبفارباریکفروشندهترسیدم.یکتویترکیهمی»سیمین:
«.نشونتبدم.منترسیدم،نرفتم،فهمیدمنیتشچیه

هاومقاصدگونفاگون)ماننفدتفرسازسفرقتدرترسازسرقتپولواموالدرمکان
درهتل(نیزترسرایجیبود.ایننو ترسبهفیاهایکالبفدیمقاصفدیفاخیابانووتی

توانستدروسایلنقلیۀسررنیزرخدهفد.هامحدودنبودووتیمیهایپذیراییآنمکان
اینبهآنمعنااستکهترسدرتمام ولسررپراکندهبود.اگرچهاوساسامنیت،بستهبه

پذیریآن،متراوتبود.شدگیودسترسلنو وسیلۀنقلیهومیزانکنتر
ترسیدمبابتآدماییکفهتفواتوبوسفن،کردم،میمنخیلیبااتوبوسوالنمی»لیال:

«.ترسیدمآدمایبدیباشنمی
ایهاینامتعارف،بلکفهبفارفتارهفایغیرورففهتنهابانگاهنررسیمین،زمینۀآزار،نهبه

عنوانگونهرفتارهابفهشودکهمولدترساست.اینمیکارکنانصنعتگردشگرینیزفراهم
شفودوجایگفاهآندهندهدرذهنگردشفگر بفتمینکتۀمنرییکمقصدیایکخدمات

ای،اگرچهتنهادرسخنانیکیازاندازد.چنینتجربهخطرمیدهندهرابهمقصدیاخدمات
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ایکارکنفانرفتفارورففهکنندگانوجودداشت،اماضفرورتآمفوزشوضفمانتمشارکت
کند:صنعتمیزبانیرا،از ری وضعمقرراتمناسب،گوشزدمی

گن....تویایرانتاسرکوچهبخوایبفری،برگفردیدوتفامتلفکبهفتمفی»سیمین:
ریتفوعنوانمیفکخفانمتنهفامفیرم،چونامنیتندارم..وقتفیبفهمسافرتداخلینمی

جوریهشهردیگه،توبریهتلتویهشهردیگه،آدمایفککنند،چهبرسهخیابوناذیتتمی
دهیابدنگفاهده.یاوتیشمارهتلرنبهتمیکننوپذیرشبهتگیرمیاینگاتمیدیگه
«.کنهکنن.توایران،نگاهایآدمااذیتتمیمی

 های شخصی . ترس3-2-4

هفا،ها،قابلیتمطلوبیتناشیازترجیحاتفردی،ایازترس،گونه«هایشخصیترس»
هفاممکفناسفتهایشخصیدررویاروییبفاشفرای سفرراسفت.ایفنترسیامهارت

هایاجتماعیباشند.هایشخصیداشتهباشندیابرساختههاوخا رهایدرتجربهپیشینه
تنهاییهفاوازدوفامجمعیفت،بفههایفیزیکیفیفا،ماننفدناشفناختگیمکانویژگی

توانستبرترسازگمشدندرمقصدسرربراین،میوجبترسشودوافزونتوانستممی
دامنبزند.
«.اگرمحی رونشناسم،نگرانم،وقتیمحی روبشناسم،دیگهترسیندارم»فرزانه:

ها)فیایکالبدیغریبفه(زماندوعاملتراکمجمعیتوناشناختگیمکانترکیبهم
زند.برایلیالکهازشهرتردامنمیتجربهرس،درزنانکمبهاوساسناامنیودرپیآن،ت

رود،شاغلنبودهوکمترتجربۀویورمستقلدرفیاهایعمومیتریبهتهرانمیکوچک
برانگیزاست.غریبهدارد،شهربزرگوازدوامجمعیتغریبهدرفیاهایعمومیترس

ترسم،ازدزدی..منازآدماشمیترسیدم..تهرانخیلیبزرگبود،منخیلیمی»لیال:
«.ترسیدمترسهاونجا.ازشلوغیاونجاخیلیمیآدممی

فففویژهدرمقاصفدخارجیبههایرای درمیانزنفانفففترسازگمشدنیکیازترس
دلیلناآشناییبازبانجامعۀمقصفد(تشفدیدبود.اینترسمعمواًلدرمقاصدخارجی)به

انفد)ویلسفنولیتفل،ایرادرزنفانمشفاهدهکردهیتلنیزچنینتجربهشود.ویلسنولمی
8111.)
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سو،برآمدهازادراکفیهایزنانبیشازهرچیز،ازیکرسد،ترسنررمیدرمجمو ،به
دیگر،ناشفیازتردیفددربفار توانمنفدیشد زنفان،وازسفویپذیریبدِنجنسیازآسیب

گونفهلبهبرتهدیدهاوآزارگرهفایاوتمفالیاسفت.اینجسمانی،روانی،وشناختیبرایغ
تنهادرنگاهخورد،زیرااینبدنزناناستکهنهچشممیاینابرابردرزنانبهگونههابهترس

سنتیوفرهنگپدرساالر،بلکهدرفرهنگغالفبمحصفوالتفرهنگفیجهفانی)سفینما،
کفهبفراین،ازآنجانسیشدهاست.افزونبیشجوهایاجتماعی(کمها،وب،وشبکهنشریه

اند)نفرخفعالیفتزناننسبتبهمفردان،هفمفرصفتکمتفریبفرایتوانمندسفازیداشفته
هفاپذیری،هموارهناتوانیوترسبفهآناجتماعیواقتصادیپایین(،وهمدرفرایندجامعه

ارنففدوبرانگیففزدالقففاشففدهاسففت،خودبففاوریکمتففریدررویففاروییبففاعوامففلترس
کنند.سبب،ترسبیشتریراتجربهمیهمینبه
 های سفر . راهبردهای زنانه برای غلبه بر ترس3-4

هایواصلازآندرسفرِرتنهفایفاجمعفیبفدونهاومحدودیتزنانبرایمقابلهباترس
تفواندرسفهگفروههفارامیگیرنفد.ایفنراهبردهایگوناگونیرادرپفیشمیمردان،راهبرد

هفابندیکرد.گرتنفیاسفت،ایفنراهبردهایساختاری،اجتماعی،وشخصی بقهاهبردر
گرته،همخوانیندارند.هایساختاری،اجتماعی،وشخصِیپیشیکباترسبهلزومًایک

 . راهبردهای ساختاری1-3-4

زهفااایازراهبردهفاهسفتندکفهکنشفگردرقالفبآنهایساختاری،بیانگردسفتهراهبرد
هفایفیزیفکفیفا،بفرایتف مینامنیفت،کنتفرلنهفادییفاظرفیتهایاجتماعِیظرفیت

ایکفهزنفانکند.راهبردهایساختاریتهدیدها،ومدیریتاوساسترسخوداسترادهمی
گرفتند،معمواًلدربردارند استرادهازفناوریارتبا ی)موبایلبفرایکارمیموردمطالعهبه

افزارهففاوخففدماتموبففایلیوبففرخ بففرایزفنففاوریا العففاتی)نرمتمففاس(،اسففترادها
مسیریابی(،ورکتدرساختارهایفیاییوزمانیامن،استرادهازخدماتنهادیصنعت

گردشگری،ومطالبۀتیمینامنیتازصنعتمیزبانیبود.
کمکفنفاوریهایسررهایخارجیاست،امروزبفهترینترسکهازرای «گمشدن»

انگیزد:ارتبا اتوا العات،ترسکمتریبرمی
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زنفی،هاهستش،بترسی،شفمار دوسفتاهسفت.زنفگمیواالاینموبایل»محبوبه:
«.کنمجاهستم....مطمئنبودمکهتواینشهر،اینارواصاًلگمنمیگیفالنمی

ففدرکفاربردداشتندکهعادتبیشتریبهاستقاللکردهوشاغلففترتحصیلزنانجوان
نیازتربودند:تروبیتر،ودرنتیجهمستقلروزتر،مسل فناوریدرسرربه

اسپفیشفدم،جیمناصاًلتوپکننگفرانگفمشفدننبفودم.هرجفاگفممی»سیمین:
«.کردمزدمومسیروپیدامیمی

ه،شفداسترادهازخدماتنهادیصنعتگردشگری،ازجملهسفرربفاتفورسازماندهی
شدهدرقالبپکی تور،راهبرددیگرساختاریمقابلهباترساست.سررباتورسازماندهی

بهدالیلگوناگونی،کمتردرمیانایرانیانروا داردومعمواًلالگفویغالفبسفررنیسفت
ویژهتنهاییسررکنند)بفه(،امابرایزنانیکهقصددارندبه0717زاده،زادهورضوی)فروغ
ایاستکهاز ریف آن،تفرسخفودراکنتفرلشده،گزینهخارجی(،تورسازماندهیسرر
شدهوامنیفتآنبرپایفۀریزیبرنامهکنند،زیرازمان،ومکان،وخدماتدرآن،ازپیشمی

استانداردهایصنعتگردشگری،نسبتًاتیمینشدهاست.
سیمزاوممبشهیفافکفربفدیببینخب.منهمشاینفکروداشتمکهمباداک»لیال:

رموکردمکهباالخرهبفاتفورمفیدربارهمنبکنن.اماخبازاون رف،خودموتوجیهمی
«.گردمبرمی

ایبرایامنیتبهگردشفگرانبدهفد،تفرسایکهتیمیننسبیشدهوجودنرامنهادی
دهد:زنانراازویوردرعرصۀعمومیکاهشمی

داریکهمشخصبودمجوزتاکسیرانیهایآرمافق باتاکسیتوجزیر قشم،م»نگار:
شببیرون01-00رفتیم.وتیاگهتاودودساعتدارندوتحتنرارتهستند،جاییمی

«.ترسیدیماتراقیبیرتهبودیم،زیادنمی
ایفعاالنهومستقیم،تیمینامنیتگونههایاوساسترس،بهزنان،گاهیدرموقعیت

کردند:صنعتمیزبانیمطالبهمیخودرااز
منوخواهرزاد جوانم،دوسالپیشرفتهبودیمقشم.اتا آقایمیانسالتنهایی»نگار:

هاورفتارمشکوکیدرالبیداشت.ماهمرفتیمسفراغرسپشفنهتفلوکنارمابودکهنگاه
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راوتشفدودیگفهخواستیمکهاتا ماروعوضکنه.اونماینکاروکردوخیالمونکمی
«.آقاههروندیدیمش

 . راهبردهای اجتماعی2-3-4

هایاجتماعیرویاروییباترس،کنترلترساز ری تمهیداتکنشمتقابفلبفود.راهبرد
یکراهبردرای درمقابلنگاهخیر مردانورویاروییبامردانمزاومیامردانیکهبفالقوه

نابیاست.بسیاریاززناندرهنگفاماوسفاسخطفروآیند،راهبرداجتشمارمیمزاومبه
کنند.آلود،اجتنابمیآمیزیاترساوساسترس،تنهاازموقعیتمخا ره

کنفهدوریکنه....آدمسفعیمییکزن،نگاهمردهیزوغیرهیزرووسمی»محبوبه:
ادبففاخففوکنففه،میاشخففوبنگففاهولحففنفففر میرمتففومغففازهکنففهازایففنمففردا.مففی

«.خرمایچیزیباشه،وتیاگهبهترینجنسروداشتهباشه،نمیاسترادهسوء
کوشندخودرااعتناییوتراهربهندیدن)نادیدهگرفتنعامدانه(میگاهینیززنانبابی
تفوجهیمخفابرهکننفد.ایفنبفربیمزاوم،دورکنندیاپیفامیمبنیازکانونتوجهفردبالقوه

معنایسفلبکفردنفرصفتتفداومکندوبفهعیگسستدرتعاملایجادمیتوجهی،نوبی
رسفد،ایفننفوعیراهبفردنررمیارتباطوسلبفرصتمزاومتاز رفمقابلاست.به

گاهانهوفعاالنهبه ایبرایمحافرتازخوداست.ظاهرمنرعالنه،اماکوششآ
هایهیزروخیلیکنن.نگاهیهاخیلیسریعوسچشمبدرووسمببینخانم»فرزانه:

دمکهیعنیازاینخف فهمم.بالفاصلهفاصلمروباهاشوننشونمیراوتبالفاصلهمنمی
کنفه.قرمزمناجازهنداریکهجلوتربیای.مثاًلمتلکبگه،بگفهبفره،خفودشروخسفتهمی

«.شمردمیاصاًلچرابایدخودمودرگیراینسریمسائلبکنم.خیلیراوتازکنارش
شکلدیگرراهبرداجتنابی،واکنشسردونامتناسبباکوششمردانبراینزدیکشدن

درستیرمزگشایینکفردِنپیفامهامستلزمتراهربهناخوانایییابهبهزناناست.اینواکنش
مردانیبودکهدرپیسرنخدادنونزدیکشدنبهزنانبودند.

کفردییفکجفورینگاهفاشیفکوفالتیداره؛مفثاًلازاسمییکآقاییبفودکفهاوسف»فرزانه:
هاورترشفلوغیرفتماونرقصیدم،میرقصیدیم،منجلویکوپهاوننمیاومدیمبیرونمیمونمیکوپه

«.کردمکرد،خیلیجدیباهاشصحبتمیاومدبامنصحبتمیکردم.مثاًلمیموشرو می
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ویژههفایاجتمفاعیآشفناوامفناسفت؛بفهیتراهبرددیگر،قفراردادنخفوددرموقع
ترینالگویرویاروییاست.اینالگو،شایع1سررهاییکههمراهبادیداربستگانودوستان

ویژهسفررهایبهففجنسیتیهادرمیانزنانموردمطالعهبود.دراغلبسررهایتکباترس
آشنا،ازقبیلبستگانکردندکهمیزبانشانیکفردازپیشففزنانمقصدیراانتخابمیتنها

یادوستانیابستگاِندوستانبودند.
خواسفتمومًاسرراییرفتمکهجا.میزبانآشنامداشتم.امااگفرخفودممیمنعم»لیال:

گفرفتم،خفبشناسفماونفارو،وخفودمبایفدجفامیهماهنگکنم،وجاییبفرمکفهنمی
«.ترسیدممی

سفرعتتفرسازمحفی غریبفهراتوانستبهتجربۀمحی ناآشناهمگامبافردآشنامی
دورازترسکند.سهیل،وبههایبعدیراتبزداید،وتجربه

دوتاسررکاناداداشتم.کاناداروتنهارفتم،ولیدعوتبودمبافامیفل.اونجفاییکفه»فرزانه:
رم،چرخیباکنم،یکروزکهمیکسیروداشتم،رفتمباخیالراوت.اولاوساسغریبیمی

«.وروراونرماینمیشناسم،روزدومدیگهتنهازنم،محی رومیدوستوفامیلمی
پذیرنبود.وال،کاهشترس،هموارهباانتخابمقصدهاییبامیزبانآشناامکاندرعین

همگامیبازناندیگردرسرر،راهبردرای دیگریبرایت مینامنیتوکاستنازاوسفاس
ی رسیدهمگامیوپیوستنبهدیگریوویوردیگری،ازترسدرمحنررمیترسبود.به

کند.زداییمیها،هیبتغریبهودرویورغریبه
رفتیمشدیمومیچهارتاخانومجمعمیخواستیمبریم،سهوقتیزیارتمی»معصومه:

«.رفتیمرفتیم.خریدهمبادوستامونمیزیارتیانمازجماعت،تنهانمی
 فور بیعفی،هایمسافرتینبودکهبفهاینهمگامی،تنهادرچارچوبتورهایآژانس

هفایکنندگان،بفهگروههایبعیفیازمشفارکتتیفمینامنیتفیبیشفتریداشفت.تجربفه
شفد.چنفینشدکهبهمدیریتدوستانهوغیررسمییکزنانجاممیهمسرریمربوطمی
توجهومقبولیتهایمدیریتیبیشازدیگرانداشتوازکاریزمایقابلزنیمعمواًلقابلیت
گیریبرخورداربود.کافیبرایتصمیم

فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
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یکجوراییخانمدکتر،یکوفالتیمثفلپشفتیبانبفودن،بفاخفا رجمعی»محبوبه:
ترسیدم.ذارن،...نه،اصاًلنمیگیرنمارودرجریانمیباهاشونرفتم،چونا العاتمی

ازهیچی....وخانمدکترکهخودشفونآدمخیلفیباصفالویتیهسفتنوا مینفاندارمدر
«.لیازمسائلموردخی

هایهمگام،معمواًلسررهاییپیوسفتهوپیفاپیداشفتندوایفنسفبکسفرررااینگروه
شفدهپذیرفتفهبودنفد.زنفان،سازماندهیجنسفیتیجمعفیونیمهایسفررتکعنوانگونهبه

دانسفتند.ایفنیافتفهبفااوساسامنیتوایمنیرایکیازکارکردهایایفنسفبکسفررمی
فففکهدربفار زنفانمیانسفالانجفامشفدهاستففف(8118)1وویننک،بیِنی،هاییایافته

همسوییدارد.
یکیاززناننیزدرمقابلاوساسناامنیوترسیکهویفورمفردانمفزاومیفابفالقوه

گرفتتاتهدیدهایکرد،راهبردکاماًلفعالوتهاجمیرادرپیشمیمزاومبرایشایجادمی
کند:اوتمالیراخنثی

وتیپسرایدانشجوممکفنبفودکفهبخفوانمزاومفتایجفادکفنن،ولفی»...مهسا:
شهکهودوودودخودشروبشناسه،برهمهکه رفمقابلشضفعیفبرخورد،باعثمی

هفاچفی»نیست،اینخیلیمهمه.یعنیآدمبایداینمحکمبودنروتمرینکنه.مثاًلبگی
نامحرمیاگهدستبهشفوننزنفی،هفرکفارف رمحرمخاکننبهیعنیفکرمی«...گی؟می
«.جورینبودهکهبرایمناصاًلاینتوننبکنن؛درصورتیمی

شفود.بعییاززنانبرایننرربودندکهنفو پوشششفان،مفانعمزاومفتمفردانمی
کرد،مفدیریتدرواقع،رویاروییبامردانرااز ری پیامنمادینیکهنو پوششمنتقلمی

داریاینزنفانرسید،اینراهبردراکهالبتهباسبکزندگیوسبکدیننررمیکردند.بهمی
شمارآورد.هایاجتنابیبهتوانازجنسراهبردآمیختهشدهبود،می

هفای.ازوقتمشکلیپیشنیومد.ماهمهچفادریبفودیموزنتوسررامهیچ»ملیحه:
«.نررسنمکاملیبودیم

فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
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یگراززنان،پوششرامتغیرمؤ ریدرکنترلرفتارتهدیفدآمیزوآزاردهنفد امابعیید
دانستند.معمواًلزنفانیکفهخفود،دانستند،بلکهرفتارراواملپیاممؤ رتریمیمرداننمی

تریراانتخابکردهبودند، رفدارایندیدگاهبودند:گیرانهپوششسهل
شفمچادرییکمحجبه،منکهزنفممتوجفهمیبهترازپوششنو رفتاره.یک»زهرا:

مشکلدارهچهبرسهبهمردا.اماگامبرداشتنیکزنباوقارمتینکفهعفزتنرفسداره،راه
شفه.وتفیشمیکمردهممتوجهمیکنه.منکهمتوجهمیرفتنشبایکزندیگهفر می

«.باشهخوادوجابشرورعایتکردهباشهیانکردهراهرفتنش.واالمی
کیدبرکنترلشدیدپوششورفتاردرسرر،متناسبباهنجارهایاخالقیگردشگران ت 
ومیزبانان،بااستنباطجردنوآیچیسندربررسفیزنفانمسفافر،همسفوییدارد:نرفارت

هایخودبرایمحافرتازخفویشدرمقابفلهرگونفهتعفرضمفردانشدهبرکنشدرونی
(.8116)جردنوآیچیسن،

کنندگانبرایننرربودندکههمگامیبابعییزنفانممکفناسفتبعییازمشارکت
هارابیشتردرمعرضآزارمردانقراردهد.آن

آمفدووجفهرفتهیچاصاًلباآدمیکهمرزنداشتهباشفهوآدمجلرفیباشفه،به»فرزانه:
«.کنمنمی

پذیرییاتمایلبفهبرقفراریتصوربراینبودکهظاهربعییزنان،واملپیامدسترس
گزینیرادرارتباطصمیمانهیاجنسیبامردانغریبهدرسرراسفت.زنفان،راهبفردجفدایی

هایدیگفرانازجملفهمفردانبفالقوهتنهابرداشفتکردندتفانفهمقابلچنینزنانیپیشهمی
مزاوم،بلکهخطروترسشانراکنترلکنند.

 . راهبردهای شخصی3-3-4

شففودکففهبیشففترازجففنسایازراهبردهففاگرتففهمیهففایشخصففیبففهمجموعففهراهبرد
ها،متکیبهدستکاریعواملعینفیبیرونفییفاکفنشرفتاریهستند.اینراهبردفشناختی

متقابلنیستند،بلکهبدونمداخلۀمستقیمدربیرون،تنهامتکیبهبازترسیرذهنیموقعیفت
کنند.سیر،اوساسترسخودرامدیریتمیهستند.زنان،درفراینداینبازتر
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هفایسفرر،سفخنویژهترسهایفراگیفرخفود،بفهصراوتازترسبعییاززنان،به
هایخودایبرایرویاروییفعاالنهباترسها،خوِدسرررفتنراوسیلهگرتند.یکیازآنمی

عنوانجنسفیتیرابفهدانستودرواقع،خفودسفرررففتنتفکوغلبهبرترسازناتوانیمی
جنسیتیدرنررگرفتهبود:راهبردیبرایرویاروییباترسسررتک

تونممراقبخودمباشموخفبایفنره،بیشترمیازاون رفمسنمباالترمی»...لیال:
تونمدرمواجههباخطراتازخودمدففا کممیدونستمکهکمکردومیاسترسموکمترمی

خوامتنهاسررکنم،اینهکفهیفهکفمبفهام،یکیازدالیلیکهمیدمترسوییکنم.البتهمنآ
«.هامغلبهکنموباهاشمواجهبشمترس

گاهیازخطرونفاامنییکیازراهبردهایشخصیرویارویی،ریسک پذیریباوجودآ
خفودرا،آمادگیروانی«ارزشمندیتجربۀسرر»بود؛براینمونه،یکیاززنانبااستنادبه

بستانیفافتفرس،نفوعیبده«اوساس»رسیدکهاوبرایمقابلهبانررمیکرد.بهورظمی
ایکفهگونهبندیکردهبود؛بهفایدهرادرذهنخودصورتفهزینه«عقالنی»وسابکاماًل

ترتیب،تفرسازاینپوشیبودند.اوبفهخطرهایسرردرمقابلدستاوردهایآن،قابلچشم
کرد.رنگمیاموالخودرادرذهنشکمسرقت

تونفهروکفهنمیهامونقرلشدهبود.دزد،همفهماوسایالمونگرونه،دوچرخه»مهسا:
تومنفه،....م011تومنه،شانژمانشروبفازکنفه،811ببره؛مثاًلممکنهزینشروبازکنه،

ریسککنی،ارزششرودارهبخوایاینچیزاشوفکرکنی،نبایدهیچکاریکنی.واقعًاباید
«.کهیکچیزاییروتجربهکنی

شدهدربار موضو اینپژوهشنیفزچنفینراهبردهفاییهایخارجیانجامدرپژوهش
منفدبفهانفدکفهزنفانعالقه،مشفاهدهکرده1مشاهدهشدهاست؛براینمونه،فندوویلسن

کنند:ورظنگرشمثبترادهمیسواری،دررویاروییباقیدهایسررازسهراهبرداستمو 
ریزیوآمادگیکامل،وصبوربودندرسرر)فندسواری،برنامههایسررمو بههمۀجنبه
(.8108وویلسن،

فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
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بود.گوییباالرفتنسن،بهزنفان«سن»متغیرمهمت  یرگذاردیگربرمیزانترسزنان،
داد.ازدسفتدادنجاذبفۀمفیبرانگیفزوسیازقدرتوتسل برشرای خطرنفاکوترس

 ورمعمول،واقعیتخوشایندیبرایزناننیست،جسمانیبرا رباالرفتنسن،اگرچهبه
نگاه»کنندگیموازاتافزایشسنزنان،ازسنگینیوکنترلرسدکهبهنررمیامادرمقابلبه

بخشدوهامیبهآنشودوسنباالتر،نوعیاوساسآزادیوامنیتکاستهمی«خیر مردانه
کند.ترسشانراازموردآزارقرارگرفتن،کممی

کنمکهنگفاه.اففرادبهفمففر باالرفته،دیگهفکرمی11چوناالنسنماز»محبوبه:
خوادمنوببینه!منشکلمنشفونگمکیمیتربودمآره،ولیاالنمیکنهم...شایدجوونمی
«.ام.شایدسنهممهمه11دهکهباالییامنشونمده.خندهم،چهرهمی

کردند.معنویاسترادهمیفبعییاززناننیزبرایغلبهبرترسخودازراهبردهایدینی
شدند،یاباخواندنادعیهوقرآن،یاصفدقهدادن،هابهمراهیمیچونتوکل،متوسلمیآن
برترسخودغلبهکننفد.بفدیهیترتیباینکوشیدندخطرهایاوتمالیرادفعکنندوبهمی

استکهاینامرنیازمندگرایشمذهبیوباوربهعاملیتعواملمعنویدردفعخطربفود.
هاییازقففرآنودادنصففدقهدرمقابففلتیففمینامنیففتوسففالمت،راهبففردخوانففدنآیففه

بفهآنکنندهایدرفرهنگسرردرمیانایرانیاناستکهبعییزنفانمشفارکتشدهشناخته
اشارهکردند.

 
 گیری بحث و نتیجه

موضو مهمیدرادبیاتگردشفگریتبفدیلشفدهمیالدی،جنسیتبه0111ازمیانهدهۀ
هفایگردشفگری(،امااینموضو ،بازتابچندانیدرپژوهش8106است)سئووبراون،

هفایهایزناندرسرروراهبرددرایراننداشتهاست.پژوهشواضرباهدفبررسیترس
وشناختفرایندهایبرساختهشدنترسزناندرسررانجفامهارویاروییآنانبااینترس

هادرچارچوبسهنو ترس)ساختاری،اجتماعی،وشخصی(وسهنو شفیو شد.یافته
بندی،بندیشدند.دراین بقهرویاروییباترس)ساختاری،اجتماعی،وشخصی(مقوله

ایاستکفههایمواجههیاراهبرد،منابعترس«ساختاری»هایهایاراهبردمنرورازترس
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شففود.صففرتبففهسففاختاراجتمففاعی،کالبففدی،و بیعففیمقصففدگردشففگریمربففوطمی
ها،ناظربهاموریاستکهدرفراینفدکفنشمتقابفلرخهاوراهبردبرایترس«اجتماعی»

شفودکفهبیشفتردرهفمبفهامفوریمربفوطمی«شخصفی»هایهاوراهبرددهد.ترسمی
گنجند.ها،وابتکاراتشخصیوشناختیمیها،ترجیحات،قابلیتانتخابمحدود 

کفهدر،همچنانویژهدرشفببفههایساختاری،تفرسوابسفتهبفهزمفان،ازبینترس
چشم(،درمیانزنانایرانینیزبه0161هایدیگرنیزمشاهدهشدهاست)ولنتاین،پژوهش

دیگر،کمتربهعناصرمحیطیالقفاگرنفاامنیتوجفههایخورد،امااوتمااًلدرپژوهشمی
شدهاست،زیرازنانایرانی،بدوناینکهقصدمفاجراجوییداشفتهباشفند،مقصفدسفرری

کهنیروهاایگونهاندکهبهناامنیشهرتدارد؛به)مقاصدزیارتیدرعرا (راانتخابکرده
هفایشفهریغیرمعمفولیدرمحی  ورآشفکارووتجهیزاتامنیتیونرامیسفنگینبفه

هایاجتماعی،بیشفترناشفیازآزارهفایبالرعفلیفااوتمفالآزارخورند.ترسچشممیبه
برانگیز،یفاهرگونفهکوششفیهایترسمردانجامعۀمیزبانبود.نگاهخیره،متلک،نمایش

شفند،ازتوجهوتعاملبفازنفان،بفدونآنکفهزنفانتمفایلیبفهارتبفاطداشفتهبابرایجلب
هایآنبود.زنان،هموارهخطربالقو ربودهشدنیاموردتجفاوزقفرارگفرفتنرادرمصدا 

برادراکیازبدناستپذیریمبتنیها،ناشیازاوساسآسیبنررداشتند.بیشتراینترس
نامید.ترسازسرقتنیزترسعامیبودکهزنانداشتند«شدهبدنجنسی»توانکهآنرامی

گرتهشد.بههایشخصینیزبیشتربهناشناختگیوعدمآمادگیشخصیمربوطمیترسو
تریناوسفاسانسفانی،ترینوقوی(قدیمی0711نقلازاسوندسن،الوکرافت)بهایچ.پی

هااسفت؛بنفابراین،بیهفودهتفرسازناشفناختهترینترس،ترینوقویترساستوقدیمی
دوراست،چنفینترسفیویفورشدهبهیکهازمحی شناختهنیستکهدرسرربهمقصد
هایهایاینپژوهشنشاندادکهاینترسدرزنانیکهتجربهقدرتمندیداشتهباشد.یافته

عنوانمثال،شاغلهایکمتریبرایغلبهبرناشناختگیداشتند)بهاجتماعیکمترومهارت
یداشتند(،بیشازدیگفرانبفودواغلفب،نفوعینبودندیاباابزارهایفناوریآشناییکمتر

ترتیب،همینکردنفد؛بفهتردیفددرتوانمنفدیبفرایمفدیریتخفوددرسفررراگفزارشمی
هایترودارایتجربفهکردههایرویاروییایندوگروهنیزمتراوتبود.زنانتحصیلراهبرد
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فناوریا العاتی،کسبا العاتایماننداسترادهازهایفعاالنهاجتماعیبیشتر،راهبرد
ازخطروناامنی،القایارزشمندیتجربۀسرربهخود،مطالبۀتیفمینامنیتفیازصفنعت

گرفتنفد؛میزبانی،وراهبردتهاجمیدررویفاروییبفامفردانمفزاومرابیشفتردرپفیشمی
اانتخفابتریرهفایانرعفالیکهزنانیکهتجربۀاجتماعیکمتریداشفتند،راهبرددروالی

هفا،سفازماندهیهفابیشفترمعطفوفبفهگریفزازموقعیتکردندوماهیفتایفنراهبردمی
اجتماعیسرر،وگزینشهمراه)پیوستنبههمسررانیامیزبانآشناوخویشاوند(،انتخاب

شفده)اسفترادهازخفدماتنهفادیصفنعتگردشفگری،ورکفتدرهایتیمینموقعیت
هفایخفودهابرایرویاروییباترسبراین،آنامن(بود.افزونساختارهایفیاییوزمانی

کردنففد.ایففنامففرموجففبهففایشففناختیوبازترسففیرموقعیففتاسففترادهمیازراهبرد
کردنفدتفابفاهفا،جسفارتمیشفد.برخفیازآننرسشانمیخودتوانمندسازیواعتمادبه

هفایدیگفردربرخیازپژوهش،آمادگیروانیوعملیخودراارتقادهند.«تجربهکردن»
هااشارهشدهنرسآننیزبهموضو توانمندسازبودنخوِدسرربرایزنانوتقویتاعتمادبه

؛ویلسففنوهففریس،8116؛8111؛ویلسففنولیتففل،8111اسففت)جففردنوگیبسففن،
(.8108؛دوران،8101نامففاراوپرایففدکس،؛مک1،8118؛چیانففگویوگاراتنففام8118

(و8108هفایخففارجیبیشفترموضففو سفررهایماجراجویانففه)دوران،پژوهشهرچنفد
ویژه(وسررهایتجاری،به8108سواریزنان)فندوویلسن،هایخاصیمانندمو گونه

ویژهانفد.ایفننکتفه،بفه(،رابررسفیکرده8113سررهایزنانتنهفا)هفریسوویلسفن،
توجففهاسففت،زیففراکففارانففد،جالبشففارهکردهکففهزنففانغیرشففاغلایرانففیبففهآناهنگامی

(،امادر8111آیند)اوری،شمارمیهاییدرمقابلهمبهشدهوسرر،فعالیتسازماندهی
هاییخار ازنقشسفنتیتجربۀزنانایرانی،هردوتوانمندسازهستند،زیرافرصتتجربه

تنهایی،انداز سرربفهند،وتیاگربهکنداریبرایزنانایرانی،رافراهممیزنانه،یعنیخانه
برانگیزنباشفند.زنفانشفده،چفالشیاسررماجراجویانه،یاسفرربفهمقاصفدکمترشناخته

جایمحفرومکفردنخفودازفرصفتسفررگزیدند،بفههاییکهبرمیموردمطالعهباراهبرد
زدند.ایفنرسمیجنسیتی،دستبهمذاکرهبرسرقیدها،موانع،وعواملایجادکنند تتک

فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
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گوینفد،(می8113مدتندارد،بلکههمچنانکههفریسوویلسفن)کار،تنهاا ریکوتاه
گفذاردوهایاجتماعیارتقایافته،ا ربلندمفدتیبفرزنفدگیزنفانمیعزتنرسومهارت

کند.هارادگرگونمیزندگیآن
زنانبود.اینموضو موردقیاوتناصوابقرارگرفتن،یکیازمنابعترسواضطراب

کند،امابهویثیتوجایگاهاجتمفاعی ورمستقیمتهدیدنمیهارابهاگرچهجانیامالآن
پاکدامننبودندرمیفانزنفانغیرایرانفینیفز1شود.نگرانیازداغاجتماعیزنانمربوطمی

ئلۀداغ(.راهبفردرویفارویینمونفۀموردمطالعفهبفامسف2،8100مشاهدهشدهاست)خان
هایاهمراهیبفاآمیزوگریزازموقعیتهایجنسیتی،مرزبندیوسواساجتماعییاکلیشه

دلیلهنجارهایمذهبیوسفنتیموجفودکفهبفیشازگزینی(بود.اوتمااًلبهافراد)جدایی
کند،زنانایرانفیموردمطالعفهفرهنگغربی،رواب زنانومردانغیرخویشاوندرامقیدمی

هایخفارجیمنتشرشفدهدربفار بینند.بخشزیادیازمقالهودرادرمعرضداغمینیزخ
شود،جنسیتیزنان،بهسررزنانتنهاوسررهایماجراجویانهوترریحیمربوطمیسررتک

امازنانایرانیموردمطالعه،کمترسررتنهارابرگزیدهبودندوبیشترسفررهاییبفاهمراهفی
ۀتوریاسرربهمقاصدیکهمیزبانیآشنادرآنجامنتررشانبودراانتخفابافرادآشنایابست

کرد،وشایدبرایزنانایرانیکههاراتقویتمیها،اوساسامنیتآنکردند.اینراهبردمی
روترروبهایپررنگگونههایاجتماعیکمتریدارندوبابرساختاجتماعیترسبهتجربه

هایسفررنرربرسفد؛هرچنفدایفنراهبفرد،مقاصفدوفرصفترتریبههستند،راهبردمؤ 
کند.محفدودبفودنامکفانوانتخفابسفرراز ریف جنسیتیرابرایزنانمحدودمیتک

خدماتنهادیصنعتگردشگری،بهدالیلاقتصادی،ساختارفرهنگی،وشرای صفنعت
کنند اینمحدودیتاست.گردشگریدرایران،تقویت

شدهوبدنمندشدهوجنسیتیشدتبرماهیتجنسیهایغیرایرانی،بهازپژوهشبرخی
کیدداشتندوآنراعامفلمهمفیدربفرانگیختنتفرسزنفاندرسفرر مقاصدگردشگریت 

کردنفد.همچنفین،بفااینکفهدانستند،امازنانایرانیآنرادقیقًابهاینشکلتجربهنمیمی
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
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شفدهبلیغفاتگردشفگریبفرماهیفتجنسفیوجنسیتیهایخارجیبفرعامفلتپژوهش
کیدداشتند)ازجملهپریچاردومورگان، (،8116؛جردنوآیچیسفن،8111گردشگریت 

امااینمسئلهدربار ایرانصاد نیست.تبلیغاتگردشگریدرایران،بفهدالیفلقفانونیو
سببهمیندشگرنیستوبههایجنسیزنانهبرایجذبگربراسترادهازجاذبهعرفیمبتنی

گففاهیوادراکتوسففعهنررمیبففه شففدهوبدنمنففدایازسرشففتجنسییافتهرسففیدکففهآ
وال،درموردزنانایرانی،فیفایگردشگریدرزنانایرانیموردمطالعهوجودندارد.بااین

رخ ورخفا،درگردشفگریایویژهویکتاکهبهعنوانتجربهشدهنهبهجنسیتیوجنسی
عنوانبخشیازتجربفۀروزمفر شود،بلکهبهدهدونقشگردشگرمؤنثموجبآنمیمی

شودکهگردشگریهمازآنمستثنانیست.زنانمطرحمی
شوندگانبههیچموردیازتمایلشخصیبهسرِرتنهایاجمعیزنانهباانگیز مصاوبه

مرممکناستچندعلتداشتهباشفد:اند.ایناجنسیاشارهنکردهسرررمانتیکورواب 
(روشگزینشاعیفاینمونفه8هاییدرجامعۀموردمطالعه؛(شیو ناچیزچنینانگیزه0

(چنفین7رونشفدهاسفت(؛کنندگانیروبفهکفهپژوهشفگربفاچنفینمشفارکتایگونه)به
سفبب،مینهشفدتتفابواسفتوبههاییازسرربرایزناندرجامعهموردمطالعهبهانگیزه

اند.هاراروایتنکردهاندواینتجربهشوندگانازاقرارخودداریکردهمصاوبه
ایازخفا راتوشدنتفرس،نشفاندادکفهچگونفهمجموعفهبررسیفرایندبرساخته

 وردهفد،بفههفایزنفانراشفکلمیآوروراهبردهایترسهایشخصی،موقعیتتجربه
هابخشفد.ایفنیافتفهوفرایندنرارتبرخویشتنراتکفوینمیکند،غیرمستقیمکنترلمی

(استکفهبفرایفننررنفدکفه8116(وجردنوآیچیسن)0161ت ییدگردیدگاهولنتاین)
هایزنانگردشگرراتاوفدیساختارپدرساالرانۀکنترلاجتماعی،تجربه،تحرک،وآزادی

کند.هدایتمی
سفببشفرای ذهنفیدهدکهاگرچهزنفانبهشانمیهایاینپژوهشندرمجمو ،یافته

کنند،امااینکهمگامباهاییراتجربهمیهایگردشگری،ترسخودوشرای عینیمحی 
 ورکاملتسلیمایفنهایاجتماعیدیگروویوربیشترآناندرجامعۀایرانی،بهدگرگونی

،انوا مقاومتفعاالنهیاانرعالیراکشند؛دربرابرآنچالشمیشوندوآنرابهنرارتنمی
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هفاچیفرهشففودو ورکامفلبفرآنهفابفهدهنفدایفنترسگیرنفدواجفازهنمیدرپفیشمی
گاموبفههاسلبکند.زنفانموردمطالعفۀایرانفی،گامجنسیتیراازآنهایسررتکفرصت

چالشکشفیدنوبفهگونهسررهارابرایخرو ازشرای روزمره،محکزدنبااوتیاط،این
هاوهفاومحفدودیتهایروانفیوعملفیدررویفاروییبفاترسخود،تقویتتوانمنفدی

گیرنففد.اگرچففهایففنکارمیگریبففههففا،واوسففاسخودمختففاریوخففودتعیینمهارتیکم
یافتهمتراوتاست،اماهایزنانکشورهایتوسعهلحاظکیریتوعم باتجربههابهتجربه

پیماید.کاریرامیبهمحافرهمسیریمشا
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 منابع

دیهیمی(.تهران:نشرگمان.)مترجم:خشایارفلسفه ترس(.0711اسوندسن،الرس)

(.ارزیفابیاوسفاسامنیفتزنفاندرفیفاهای0718پفور،نگفار)رویمآروین،محمود؛وپوراومد،اومد؛
.86-17(،87)8،مطالعات شهریشهری؛مطالعهموردی:منطقهیکشهراهواز.

هفاوجنسفیتی،کارکردهفا،چفالش(.ادراکزنفانازگردشفگریتک0713کاشانی،زهفرا)زاده،ندا؛وبرادرانرضوی
.811-706(،08)8،زن در توسعععععععه ت سیاسعععععع راهبردهففففففایمواجهففففففهدرخففففففانواده

تهران:نشرتیسا.)مترجم:عباسمخبر(ها نظریه فراغ ، اصول ت تجربه(.0711روجک،کریس)

(.پوششزنانواوساسامنیتدرفیاهای0710رومتی،الهام)جواهری،فا مه؛وزاده،سیدوسین؛سرا 
.071-01(،8)1،مطالعات اجتماعی ایرانعمومی

تحلیل اجتمعاعی نظعو ت هایجنسیتیدراوقاتفراغت(.تراوت0761سریری،خدیجه؛ومدیری،فا مه)
.003–0،081،نابرابری اجتماعی

شناختیعواملمفؤ ربفرتفرسازجفرمدر(.بررسیجامعه0766فسایی،سهیال؛ومیروسینی،زهرا)صادقی
.081-018(،78)03،نامه علوم اجتماعیمیانزنانشهرتهران

(.عوامل0718آرانی،محد ه؛ونوری،رمیانعلی)،الهام؛نطقی،علیرضا؛آخوندزادهعشایری، اها؛عباسی
.081-30،001،های دانش انتظامیپژتهشمؤ ربرترسزنانازجرمدرفیایشهری

شناسیگردشگرانشهری:کاربستمفدلنهفادیکوهففن(.گونه0717)زاده،ندازاده،سیمین؛ورضویفروغ
.031-010(،1)7،ریزی ت توسعه گردشگریبرنامه)مطالعهموردی:شهرمشهد(

شناسانتهران:جامعه(.0)جلدكیفی شناسیرتشدرطرحترتش: منطقضد(.0761اومد)محمدپور،

(.بررسیاوساسامنیتزناندرمنا  مختلفشهرینمونفه0718پادوك،مریم)محمدی،جمال؛ومرادی
.011-038(،1)7شناختی شهری )مطالعات شهری(.مطالعات جامعهاصرهان.07و1موردیمنا  

.برگرفتفففهاز٧٩(.چکیفففدهنتفففای  فففرحآمفففارگیرینیفففرویکفففارپفففاییز0713مرکفففزآمفففارایفففران)

.برگرفتفهاز0710شفهریتابسفتاننقفاطوقتگذرانآمارگیری رحنتای (.چکیده0710)ایرانآمارمرکز

)مترجم:محمدسعیدذکفائیوسفناچاوشفیان(.مفاهیو كلیدی در مطالعات فراغ (.0717هریس،دیوید)
تهران:نشرتیسا.

http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3206752&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://urbstudies.uok.ac.ir/article_50553.html
https://urbstudies.uok.ac.ir/article_50553.html
https://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2018.248060.1007331
https://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2018.248060.1007331
https://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2018.248060.1007331
https://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2018.248060.1007331
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3441863&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://www.jss-isa.ir/article_21175.html
http://www.jss-isa.ir/article_21175.html
https://dorl.net/dor/20.1001.1.20083653.1394.9.2.6.1
https://jsoa.sbu.ac.ir/article_99029.html
https://jsoa.sbu.ac.ir/article_99029.html
https://jsoa.sbu.ac.ir/article_99029.html
https://jnoe.ut.ac.ir/article_20831.html
https://jnoe.ut.ac.ir/article_20831.html
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1235019/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1235019/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C
http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/article_722.html
http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/article_722.html
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2005141&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://ensani.ir/fa/article/326973/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-5-%D9%88-13-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://ensani.ir/fa/article/326973/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-5-%D9%88-13-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/1397/2_niroeyekar3-97.pdf
https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/1397/2_niroeyekar3-97.pdf
https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/1397/2_niroeyekar3-97.pdf
https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/abstract/1394/ch_ytagvdnsh_94-2.pdf
https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/abstract/1394/ch_ytagvdnsh_94-2.pdf
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3070196&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3070196&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author


 

 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
 

 
 

14 
باید ریسک کنی؛ ادراک 

 ... زنان از ترس و

& .

. 
 -

 
.

.

.  

 

.

 
.

. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160738316301736
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160738316301736
https://doi.org/10.1016/j.annals.2016.12.005
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19388160903382533
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19388160903382533
https://doi.org/10.1080/19388160903382533
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160738399000651
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160738399000651
https://doi.org/10.1016/S0160-7383(99)00065-1
https://doi.org/10.1016/S0160-7383(99)00065-1
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160738399000651
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160738399000651
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1356766706059041?journalCode=jvma
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1356766706059041?journalCode=jvma
https://doi.org/10.1016/S0160-7383(99)00065-1
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01490408709512151
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01490408709512151
https://doi.org/10.1080/01490408709512151
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14775085.2016.1176594?journalCode=rjto20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14775085.2016.1176594?journalCode=rjto20
https://doi.org/10.1080/14775085.2016.1176594
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/11745398.2012.670960
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/11745398.2012.670960
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/11745398.2012.670960
https://doi.org/10.1080/11745398.2012.670960
https://www.cabi.org/cabebooks/ebook/20083016475
https://www.cabi.org/cabebooks/ebook/20083016475
https://www.cabi.org/cabebooks/ebook/20083016475
http://dx.doi.org/10.1079/9781845932718.0235
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01490409509513241?journalCode=ulsc20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01490409509513241?journalCode=ulsc20
https://doi.org/10.1080/01490409509513241
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02614360802125080
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02614360802125080
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02614360802125080
https://doi.org/10.1080/02614360802125080
https://uwe-repository.worktribe.com/output/1053094/were-not-stupid-but-well-not-stay-home-either-experiences-of-solo-women-travellers
https://uwe-repository.worktribe.com/output/1053094/were-not-stupid-but-well-not-stay-home-either-experiences-of-solo-women-travellers
http://dx.doi.org/10.3727/154427205774791663
http://dx.doi.org/10.3727/154427205774791663
https://hrcak.srce.hr/161433
https://hrcak.srce.hr/161433
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jtr.607
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jtr.607
https://doi.org/10.1002/jtr.607
https://doi.org/10.1002/jtr.607


 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
 

 
 

11 
 4شماره  ،41 دوره

  4111بهار 
 53پیاپی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.

.

.


.

.
.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jtr.751
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jtr.751
https://doi.org/10.1002/jtr.751
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14616680050027851
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14616680050027851
https://doi.org/10.1080/14616680050027851
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13683500.2017.1423283?journalCode=rcit20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13683500.2017.1423283?journalCode=rcit20
https://doi.org/10.1080/13683500.2017.1423283
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/004728759803700209
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/004728759803700209
https://doi.org/10.1177%2F004728759803700209
https://www.amazon.com/Tourist-Published-association-Culture-Society/dp/0761973478
https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/8947243
https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/8947243
https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/8947243
https://www.jstor.org/stable/20000063
https://www.jstor.org/stable/20003048
https://www.jstor.org/stable/20003048
https://www.semanticscholar.org/paper/A-%22RELATIVE-ESCAPE%22-THE-IMPACT-OF-CONSTRAINTS-ON-Wilson-Little/0870b309d62881be270ed583684a67ed14a52a58
https://www.semanticscholar.org/paper/A-%22RELATIVE-ESCAPE%22-THE-IMPACT-OF-CONSTRAINTS-ON-Wilson-Little/0870b309d62881be270ed583684a67ed14a52a58
https://doi.org/10.3727/154427205774791672
https://www.semanticscholar.org/paper/Meaningful-travel%3A-Women%2C-independent-travel-and-Wilson-Harris/90e2cbca69b35409a8512118f3dd68d4d52b3205
https://www.semanticscholar.org/paper/Meaningful-travel%3A-Women%2C-independent-travel-and-Wilson-Harris/90e2cbca69b35409a8512118f3dd68d4d52b3205
https://www.semanticscholar.org/paper/A-%22RELATIVE-ESCAPE%22-THE-IMPACT-OF-CONSTRAINTS-ON-Wilson-Little/0870b309d62881be270ed583684a67ed14a52a58
https://www.semanticscholar.org/paper/A-%22RELATIVE-ESCAPE%22-THE-IMPACT-OF-CONSTRAINTS-ON-Wilson-Little/0870b309d62881be270ed583684a67ed14a52a58
https://doi.org/10.3727/154427205774791672
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2167/cit342.0
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2167/cit342.0
https://doi.org/10.2167/cit342.0
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517716301893
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517716301893
https://doi.org/10.1016/j.tourman.2016.10.011
https://doi.org/10.1016/j.tourman.2016.10.011

