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«باید ریسک کنی»؛ ادراک زنان از ترس و راهبردهای رویارویی با
آن در سفرهای تکجنسیتی
ندا رضویزاده ،1سمیه ورشوی

2

دریافت6931/61/61 :؛ پذیرش6933/66/96 :

چکیده

انفدوبهتفدری 

بیشازدودههاستکهپژوهشگرانگردشگریبهموضفو جنسفیتتوجفهنشفانداده
مسئلۀنابرابری،محدودیتها،وادراکزنانازمحدودیت،ترس،خطر،تهدید،وامنیفت،واردوفوز 
مطالعاتاجتماعیوگردشگریشدهاست.پژوهشواضرباهدفبررسیترسهایزناندرسفررو

هایرویاروییآنانبااینترسهاانجامشدهاست.رویکردکیریبااتکابه01مصفاوبۀعمیف 

راهبرد
بهپایگاهاجتماعیفاقتصادیمتوسف سفاکن

یافتهاتخاذشد.مشارکتکنندگان،زنانمتعل 


ساخت

نیمه
شهرمشهدبودند.یافته هادرچارچوبسهنو ترس(ساختاری،اجتماعی،وشخصی)وسهنو شیو 

رویففاروییبففاایففنترسهففامقولهبنففدیشففد.درایففن بقهبنففدی،منرففورازترسهففایففاراهبردهففای
هایمواجههایاستکهبهسفاختاراجتمفاعی،کالبفدی،و بیعفی

«ساختاری»،منابعترسیاراهبرد
مقصدگردشگریمربوطمیشود.کاربردصرت«اجتماعی»برایترسهاوراهبردها،ناظربهامفوری

دهد.ترسهاوراهبردهای«شخصفی»نیفزبفهامفوریمربفوط

استکهدرفرایندکنشمتقابلرخمی
قابلیتهففا،وابتکففاراتشخصففیوشففناختی

اسففتکففهبیشففتردرمحففدود انتخابهففا،ترجیحففات،
دهدکهاگرچهزنانبهسببشرای ذهنیخود،شفرای عینفی


هایاینپژوهشنشانمی

گنجد.یافته

می
هایگردشگری،وبرساختاجتماعیترسدرزنان،ترسهاییراتجربهمیکننفد،امفادربرابفر

محی 
گیرندوازآنبهعنوانابزاریبرایتوانمندسازیخفود


یشمی
آن،انوا مقاومتفعاالنهیاانرعالیرادرپ
هایزنفانکشفورهایتوسفعهیافته

هابهلحاظکیریتوعم باتجربفه
گیرند.اگرچهاینتجربه 


بهرهمی
متراوتاست،اماباوجودتمهیداتمحافرهکارانهتر،مسیرمشابهیرامیپیماید .

گردشگریتکجنسیتی،گردشگریزنان،امنیتزنان،جغرافیایترس،چشمخیره

کلیدواژهها:
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 

.1گروهجامعهشناسیگردشگری،پژوهشکدهگردشگریجهاددانشگاهی مشهد،ایران(نویسندهمسئول)


.2گروهجامعهشناسی،پژوهشکدهگردشگریجهاددانشگاهی مشهد،ایران 

مقدمه

امروزهگردشگریدربسیاریازکشورهاودرمیانبسیاریاز بقفات،بفهعنوانبخشفیاز
هایموجودنشانمیدهدکفهدسترسفیهمفۀ


پژوهش
شود،اما

فعالیتفراغتیشناختهمی
افرادوزیرگروههایاجتماعیبهفراغتوگردشگریبهیکاندازهنیستونوعینابرابریدر
اینووزهوجوددارد(روجک0711،؛سریریومدیری0761،؛مرکزآمارایران.)0710،
نابرابریجنسیتیدرگردشگری،یکیازانوا نابرابریدردسترسیبهاینفرصفتفراغتفی
است.نابرابریزناندرگردشگریممکناستازمنابعگونفاگونیماننفددسترسفینفابرابر
مسئولیتهاینقشیآنانسرچشمهگرفتهباشد.

زنانبهمنابعاقتصادی،زمانفراغت،ونو
هایدیگربهفرصتهایبیشتروبرابفریبفا


کوشنددرووزه

کهمی

هاهمچنان

وال،آن

بااین
ویژهگردشگرینیزفعالشدهاند.

مرداندستیابند،دردستیابیبهفرصتهایفراغتیوبه

یوقتگذرانینیست،بلکهبفه ورخفا،،

افزونبراین،امروزهسررزنان،تنهاوسیلهایبرا
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شمارمیآیدکهدرگذشتهاغلببرایآنهانامناسفبتلقفی


عاملیتآنانبه
راهیبرایبیان

).درسالهایاخیفر،سفررهای

میشد(جردنوگیبسن8111،1؛ویلسنولیتل8111،2

زنانتنها،ورایمرزهفایجنسفیتی،رشفدچشفمگیریداشفتهاسفت.مسفافرتهایزنفان
ِ

هایجامعویاستوزنانباسررکردنبفهتنهایی،درپفی


تنهایی،مبارزهعلیهمحدودیت
به
مقابلهبااینمحدودیتهاهستند(واالجا .)6،8106،3


دهدکهزنانیکهبفهتنهاییبفهسفرر


شدهنشانمی

هایانجام
درعینوال،نتای پژوهش

میروند،ناگزیرازتحملانوا محدودیتهایجسمانی،شخصفی،عملفی،وفیفاییدر

).اوساسفاتبازدارنفدهایهمچفونتفرسو

سررهایشانهستند(ویلسفنولیتفل8116،
نگرانینیزازانوا محدودیتهاییاستکهبفراسفتراد زنفانازفیفاهایعمفومیتف یر
الیلوشیوههای

میگذارند.بااینکهترسدرزمر اوساساتپایۀانسانیقرارمیگیرد،اماد

نررمیرسد،تفرسموجفوددربفین

بروزاوساسترسدرافرادمختلف،متراوتاست.به
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 

ایماننفدواشفیهایبفودن،فرودسفتیمنزلتفیدرفیفای

زنان،مت رازمناسباتجنسیتی
اجتماعی،ونبوداوساسامنیتعمی است.برایناساس،ترسدرفرایندزندگیاجتماعی
صفورتجفداییگزینی


گیفردوبه
ودرکزنانازرواب ومناسباتقدرتجنسیتیشکلمی
رو،پژوهشهایپرشماری،

نمایانخواهدشد(صادقیفساییومیروسینی)0766،؛ازاین

مسئلۀترسزنان،ترسازجرم،واوسفاسامنیفتزنفاندرفیفاهایعمفومیرابررسفی
،آروین،ورویمپفور0718،؛سفرا زاده،

کردهاند(عشایریوهمکاران0718،؛پوراومد

؛صادقیفساییومیروسینی،

جواهری،ورومتی0710،؛محمدیومرادیپادوک0718،
گونهایمیاعف،بفرزنفانتف یر
شدهدرسرر،به 

،)0766اماترسواوساسخطرادراک
مکانهایناآشناو
میگذارد،زیراسرروخطر،جداییناپذیرند،چونسرر،نیازمندرفتنبه 

خودیخودبفرخطفروناا مینفانیداللفتدارد


هایاجتماعیبیگانهاسفتکفهبفه
محی 
براین،زناندربرابرانوا خاصیازخطرهاوتهدیفدها،ازجملفه
).افزون 

(چانگ8111،1
تروآسفیبپذیرترند

خطرهایجسمانی(برایمثال،آزارواهانتجنسی)درسرروسفاس

(کوزاک،کروتس،والو .)8113،2

کهگرتهشد،سررنهتنهاراهیبرایدستیابیبهترفری وفراغفت،بلکفهگزینفهای


همچنان
برایخرو خودخواستهازناویۀآسایش،تجربهکردنعاملیت،آزمودنوبفهچالشکشفیدن
خود،یافتنوسخودمختاریوخودتعیینگری،ومالقاتباافرادجدیفداسفت.بفهجزایفن

موارد،سررهایمرتب باشغل،فرصتهاییرابرایرشداجتماعیواقتصادیدراختیارزنفان
ورکلی،واشیهایشدنووذففیزیکیوبصریزنانازعرصۀ

دهد.افزونبراین،به

قرارمی
هفا،وهنجارهفایپدرسفاالرانهمیشفودکفه


هفا،نگرش

عمومی،خودموجبتقویتارزش
بهنوبۀخود،رشد،خودمختاری،واستقاللزنفانرامحفدودمیکنفدوبفهنابرابریهفادامفن
شدهنشانمیدهد،زنانبهدالیلگوناگونی،ترس


هایانجام
زند؛بااینوال،نتای پژوهش


می
تنهایاسررتکجنسفیتیزنفان
ابرسرر
رابیشترازمردانتجربهمیکنندواینامر،مانعیدربر
ِ
ِ

لحاظاجتماعیوگاهیخودخواسته،فرصت

شوندکهبه

اینعواملسببمی
است.مجموعۀ
ِ

فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 
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زنان از ترس و ...

سررتنهایاتکجنسیتیاززناندریغشودودرنتیجه،زنانازآ ارمثبتروانفی،اجتمفاعی،و
ِ

اقتصففادیآنبهگونففهاینففابرابربیبهففرهبماننففد.امففاتففرسواوسففاسنففاامنیدرسففررهای
ً
رومیشوند،موضفوعیاسفت
هایکمترآشناروبه 

تکجنسیتیکهزناندرآنمعموالبامحی 

هایداخلیکمتربهآنتوجهداشتهاند.باتوجهبهپایینبودنمیزاناشتغالزناندر


کهپژوهش

جامعۀایران1ودرنتیجه،تجربۀکمترزنانایرانیازفعالیتمسفتقلخفار ازخانفه،بررسفی
هایزناندرسررهایتکجنسیتیاهمیتفراوانیاست .


ترس
گوییبهپرسشهایزیراست :


باتوجهبهآنچهبیانشد،پژوهشواضردرصددپاسخ
جنسیتیچهترسهاییراادراکوتجربهمیکنند؟


زناندرسررهایتک
)0
هادرسررهایتکجنسیتیکدامند؟ 

)8راهبردهایزنانبرایمقابلهبااینترس
 .1پیشینه پژوهش
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رضففویزادهوبرادرانکاشففانی()0713درپژوهشففیبففاعنففوان«ادراکزنففانازگردشففگری
تکجنسففیتی،کارکردهففا،چففالشهففاوراهبردهففایمواجهففهدرخففانواده»دریافتنففدتعففداد

پژوهشهففایداخلففیایکففهموضففو گردشففگریتکجنسففیتیزنففانرابررسففیکردهانففد،

شماراسفت،امفاپژوهشهفایخفارجیپرشفماری،موضفو گردشفگریوبفهویژه


انگشت
بهسررمیروندرابررسیکردهانفد.

گردشگریتکجنسیتیزنان،وزنانیکهتنها2یامستقل3

هانیزترسزناندراینگونهسررهامطالعهشدهاست .


درتعدادکمیازاینپژوهش

ویلسنولیتل4درپژوهشیباعنوان«فرارنسبی»؟ت یرمحدودیتهابرزنفانیکفهبفه

تنهاییبفهسفرررفتفه

تنهاییسررمیکنند»بامطالعۀکیریشرای 81زناسترالیاییکهبفه

بودند،دریافتندکهترسوتردید،قیدهایشخصیپیشازسرر،وتفرسوآسفیبپذیریو

آیند.دراینپژوهشنگرشهایمیزبفانو


شمارمی

تنهایی،قیدهایشخصیهنگامسرربه
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 

.1برپایۀچکیدهنتای  رحآمارگیرینیرویکاردرپاییز،٧٩ازجمعیت11سالبفهبفاالیزنفان13/٩درصفدشفاغلهسفتند
بیتا)
(مرکزآمارایران .

عنوانقیدهایاجتماعیففرهنگیهنگامسرر؛فقداندانشمحلیاز


هایناخواسته،به

توجه
مقصد،سرربادیگران،واضطرابوخستگی،بهعنوانقیدهایعملیهنگامسرر؛وتحرک
نمابودن،بفهعنوانقیفدهایفیفاییهنگفامسفررشناسفاییشفدند


محدودشدهوانگشت
(ویلسنولیتل.)8111،و یلسنولیتلبهایننتیجهرسیدندکهترسادراکشد سفرردر
رفتند،بهچهارعاملمربوطمیشود:برداشت


المللیمی

تنهاییبهسررهایبین

زنانیکهبه
پذیریبفودن،وفسمحفدودیتدسترسفی،واوسفاسانگشفتنما

دیگران،مستعدآسیب

بودن(1ویلسنولیتل .)8116،

جردنوآیچیسندرپژوهشیباعنوان«گردشگریوجنسیشفدننگفاهخیفره:تجربفه
دریافتنفدزنفانتنهفادر
گردشگریزنانتنهاازقدرتجنسیتیشده،نرفارتوبدنمنفدی»
ِ

سرر،سوژهوابژ نگاههفایخیفر جنسفیتیمفردانهسفتند(جفردنوآیچیسفن.)8116،
شده،جنسیتیشده،وبدنمندشد گردشگری،زمینۀاینوضعیترابهعنوان


فیاهایجنسی
پنداشتهشد گردشگریفراهممیکند .

بخش بیعی

براونوعثمان2درپژوهشیباعنوان«تجربهزنانگردشگردرمصربهعنوانیکمقصد

بهایننتیجهرسیدهاندکهاینگردشگرانازنگاهخیرهوجنسیشفدهوآزارمفردان

اسالمی»
جامعۀمیزبانرن میبرند(3براونوعثمان .)8103،

سئووبراون4درپژوهشیباعنوان«زنانتنهایآسیاییگردشگر»دریافتنفدکفهتفرس،

لذتزنانازسرررامحدودمیکند(سئووبراون.)8106،سخنانجنسیناخواستۀمردان
دهدووسبییاوریوترسپیوسفتهبرایشفان


هاوسناخوشایندیمی

جامعۀمیزبانبهآن
رساناست.آنهابرایرویاروییبفاایفنشفرای ،نفو و

بهلحاظجسمیوعا ری،آسیب
هایترریحیشانرامحدودمیکنندتاخودراازخطرورظکنند .


زمانفعالیت
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 

استنادکردهاند:آزار،عبارتاستازتوجهناخواسته،ناخوانده،

.3براونوعثمانبهتعریفآزارازدیدجردنوگیبسن()2112
وجنسیشده
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باید ریسک کنی؛ ادراک
زنان از ترس و ...

یکسنخشناسیاز

هایی،مکناماراوپریداکس1درپیمایشیباعنوان«


باوجودچنینتجربه
ً
زنانمسافرتنهایمستقل»دراسترالیا،بهایننتیجهرسیدهاندکهزنان،لزومفااوسفاستفرسو
ً
هااستداللکردهاندکهاوتمفاالامنیفت،

خطرفراوانندارند(مكناماراوپریداکس 8101،
).آن
فرضهادربار اعتبارمقصد،براوساسامنیتزنانت یرمیگذارد .
مقصد،وپیش 

دربعییپژوهشهانیزراهبردهایمقاومتیزنانبررسیشدهاست.یانگ،خو فالتیمور،و


بفهایفننتیجفهرسفیدهاندکفه

مندپژوهشهایخطروجنسفیت»


مرورنرام
آرکودیا2درمقاله«
خطرهاییکفهزنفاناوسفاسمیکننفد،روابف قفدرتنفابرابررادرفیفایجنسفیتیونفژادی

کند؛بااینوال،زناناز ریف مفذاکرهدرمفوردخطرهفا،توانمنفدیهاو


گردشگریتقویتمی
یانگ،خوفالتیمور،وآرکودیا .)8103،

تجربههارانیزدر ولسررکسبمی 
کنند(


دوران3نیزدرمقاله«توانمندسازیوزناندرگردشگریماجراجویانفه:سفرریمفذاکره

گفذاریمیکننفد؛

کفهزنفاندرسفرر،محفدودیتهارادوبفارها 
رزش

اظهارمیکنفد

شده»
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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بنابراین،محدودیتهابرایآنها ابتنیستوایفنشفرای ،امکفانمفذاکرهومقاومفترا
پدیدمیآورد(دوران .)8108،

دهفدکفهزنفانیکفهبفهتنهاییسفرر


شدهنشانمی

هایانجام
درمجمو ،نتای پژوهش
پژوهشهفاوفاکیازایفن

کنند،ناگزیرازتحملمحدودیتهاییدر ولسررهستند.


می
استکهترسهاونفو رویفاروییبفاآنهفا،متف رازروابف قفدرت،روابف جنسفیتی،و

هایفرهنگیواجتمفاعیاسفت.بااینوفال،ایفنموضفو درمیفانزنفانایرانفی


برساخته
بررسینشدهاستوازاینرو،پژوهشواضردراینراستاسازماندهیشدهاست .

 .2چارچوب نظری پژوهش

جنسفیتیزنفان،درقالفبنرریفههایمحفدودیتدر


درسررهایتک
لحاظنرری،ترس

به
فراغت،جغرافیایترسزنان،ونگاهخیرهدرگردشگریتحلیلپذیراست .
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 

 .2-1نظریه محدودیت در فراغت :آزادی مشروط و قیدهای قابلمذاکره

اگرگردشگریرایکفعالیتفراغتیدرنرربگیریم،بهتعبیرهریس(،)78،0717قلمفرو
تجربۀآزادی،انتخفاب،خفودابرازی،ولفذتاسفت.درعینوفال،روجفک()78،0711
فراغترافارغازهرقیدینمیداند.اوخا رنشانمیکنفدکفهدررویکفردنرفریکفنش،
مسففیرهایرفتففاردرفراغففتبففاعففواملیچففونشففبکههایخففانواده،فرمهففایاجتمففاعی،
هایجنسی،تقسیمهاینژادی،نابرابریهایاقتصادی،ودیفنارتبفاطدارنفدوایفن


تراوت
عوامل،رفتارهایفراغتیرامقیدمیکنند.جکسنوهندرسن«،1محفدودیت»رامجموعفه

عواملیمی دانندکهسببناتوانیاففرادبفرایشفرکتیفامانفدندرفعالیتهفایفراغتفی،

دسترسیبهخدماتفراغتیوترریحی،یادستیابیبهسط مطلفوبرضفایتمندیشفوند
ترینالگویدستهبندیمحدودیترا

(جکسنوهندرسن.)0111،کرافردوگودبای،شایع
ها،محفدودیتهایموجفوددربرابفر


نررآن
مطرحکردهاند(کرافوردوگودبای 0163،
)،به

ففردی،ودرونففردی»


اری،بین
مشارکتدرفعالیتفراغتیمیتوانددرسهمقولفه«سفاخت

دستهبندیشود :

هایساختاری،یعنیهرعفاملیکفهبفیناولویتهفایاوقفاتفراغفتو


محدودیت

مشارکتمداخلهمیکند؛ 


2

هایروانشناختیونگرشهفاییاسفت


،مربوطبهوالت
هایدرونفردی


محدودیت

کهشرکتافرادرادرفعالیتفراغتیمحدودمیکند؛ 

نیزآنهاییهستندکهازتعامالتاجتماعیافرادبادیگران
هایبینفردی 3


محدودیت


مهم(دوستان،اعیایخانوادهوهمکاران)ناشیمیشوند .
 .2-2نظریه فمینیستی و جغرافیای ترس زنان

)،بهعنوانیکجغرافیدانفمینیست،باخل مرهومجغرافیایترسزنان،
ولنتاین 0118(4
عنوانساختارهایاجتماعیوفیزیکیایفهمکرد

کندکهفیاهاومکانهارابایدبه

بیان 
می
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 
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کهاز ری رواب پیچید جنسیتی،فرهنگی،قومی،نژادی،وقدرتشکلمیگیرندوافراد
).ولنتفاینبیفانمیکنفدکفهارتبفاط

واقداماتآنهارامدیریتمیکننفد(ولنتفاین0118،

خشونتمردانبامتنمحیطی،ت یراتعمیقیبربسیاریازاسترادههایزنانازفیفادارد
هایذهنفیترسآلففودمحی هفاازجففوانیاز ریف تصففوراتواصفلازشففنیدن


ونقشفه
هایرسانهایوایدئولوژیخانوادهبه

هایترسناکوتوصیههایدیگران،وازگزارش


تجربه
اینترتیب،زنان،تقسیمجنسیتیفیارامیآموزند(ولنتاین،0118،
شودوبه 


زنانمنتقلمی
نررولنتاین،زنان،مجموعهایازراهبردهایاجتنابیرابرایاسترادهازفیاهای

 0161
).به
تنهاییبفهبرخفیمکانهفانرونفد،از


گیرندکهبه
کارمیبرند؛براینمونه،یادمی


عمومیبه
غریبهها،فیاهایدورازمحلسکونت،وشب،ترسداشتهباشند(ولنتاین.)0161،این

زمانها،جغرافیایترسزنانراتشکیلمیدهند .
فیاف 

 .2-3نگاه خیره در گردشگری و زنان گردشگر
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گونهایگستردهموردتوجهقرارگرفتهاست.
هایاخیر،دیدگاههایفوکودربار قدرتبه 


دردهه
الهففامگیریازفوکففو،مصففدا هایروابفف قففدرت،در
درجامعهشناسففیگردشففگری،بففا 

ظاهرغیرسیاسیوشوخیهایگردشفگرانوراهنماهفا،درنگاههفایخیفر 


کارهایبه
کسبو

کارکنانصنعتگردشگریومحلیهابهگردشگران،درعملکردضواب اخالقی،در راوی


وکاربردکتابچههایراهنما،وماننداینهامشفاهدهشفدهاسفت(چانفگومیلفر.)8111،1

شفوند،انگشفتنما


هفامی

هاومحلی
مهمتریندلیلاینکهگردشگران،ابژ نگاهخیر واسفطه

بودنگردشگرانوازاینرو،قابلیتشانبرایهدفواقعشفدناسفت.مرئفیبفودن،آنهفارادر
ایکهعامالنقدرت،آنهارامدیریتمیکنند .

دهد؛به 
گونه

موقعیتآسیبپذیریقرارمی


جردنوآیچیسن،2بات کیفدبفرجنسفیتیبفودننگفاهخیفره،دریفکمطالعفۀتجربفی

عنوانگردشگر،موجبمیشودکهنگاهخیفره،از

اندکهویوربدنمندزنانتنها،به

دریافته
ِ
سمتزنانجریانیابد.زنانفرضمیکنندکفهمفردانمحلفیفکفر


سمتمردانمحلیبه

سادگیدردسترسهستندودرواکنش


لحاظجنسی،به

هابابودنشاندرآنجا،به
میکنند 
آن

فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 

بهایننگاه هایخیر جمعیاجتماعیوفرهنگی،زنفان،پیوسفتهدرگیفرنرفارتبفرخفود

میشوند(جردنوآیچیسن.)8116،

 .3روش پژوهش

گونهکهگرتهشد،پژوهشهایپیشفیندرایفران،توجفهزیفادیبفهکشففترسفیرها،


همان
هفایسفررهایتکجنسفیتیزنفان


هایعملیزناندربارهترس
معانی،دریافتها،وراهبرد

درصفدپژوهشهفای

هانداشتهاند،ونزدیکبفه61


هاباترس
ایرانی،وشیو رویاروییآن
اند(یانفگ،
هایپوزیتیویستیانجفامشفده 

خارجیمربوطبهموضو اینمقالهنیزبهروش
اینرو،پژوهشواضر،رویکردکیریوترسیریرابفرای
)؛از 
خوفالتیموروآرکودیا 8103،

کاربردهاسفتوبفابفهکارگیری

بررسیموضو سررهایتکجنسیتیدرمیانزنانایرانیبه
یافته،درپیپاسفخگویی


ساخت
روشمردمنگاریبااسترادهازتکنیکمصاوبۀعمی نیمه

وهشاست.دادههایپژوهشنیفزبفااسفترادهازروشتحلیفلمیفمون،

بهپرسشهایپژ

تحلیلشدهاند .

جامعۀموردبررسیاینپژوهش،زنانمتعل بفهپایگفاهاقتصادی فاجتماعیمتوسف و
شهرمشهدبودندکهبهتنهایییاهمفراهبفازنفاندیگفر،بفهسفررتکجنسفیتی


ساکنکالن
گیریدردسترسانجامشدونمونفههایبعفدی


روشنمونه
رفتند.نمونهگیریدرابتدا 
به


می
ها،بهروشگلولهبرفیانتخفابشفدند،وسفرانجامبفا01نرفراز

تادستیابیبهاشبا داده
ها،مصاوبۀنیمه ساختاریافتهانجامشد.برایانتخاباعیاینمونه،ابتدااز ری یفک


آن
ففنمونههایی

واسطهففکهازدوستان،آشنایان،همکاران،یاخویشاوندانپژوهشگرانبودند

آن،بهتدری نمونههابادرنررگرفتنوفداکثرتنفو ونوسفاندر
از 
شدندوپس 


انتخابمی
هایسن،تحصیالت،وضعیتاقتصادیفاجتماعی،ونو سررهایآنانمتنو شدند.


مقوله
شوندگان،مصاوبههادرمنزلآنانیامحفلکارشفانانجفامشفد.

براساسترجی مصاوبه
منرورتحلیلدادهها،

تماممصاوبههاباا ال ورضایتمصاوبهشوندگانضب شدندوبه

هاکلمهبهکلمهپیادهشدندوبرایورظوریمخصوصیمصاوبهشوندگان،اسامی


مصاوبه
مستعاربرایآنهادرنررگرفتهشد .
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)بهنقلازمحمدپور()086،0761چندراهبردرابرای
جانسنوکریستینسن 8116(1
ارتقایاعتبارپژوهشکیریپیشنهادکردهاند.پژوهشواضرازدوراهبردازایفنمجموعفه

بهرهبردهاست :

توصیفگرهایبااستنباطپایین،2وتشخیصخارجی3؛


هاازآنهااسترادهشد .

توصیفگرهایبااستنباطپایین:پیوستهبرایارائۀیافته


تشخیصخارجی:ازپژوهشگرانهمکارخواستهشدتفاگفزارشپفژوهشوبفهویژه
یافتههارامطالعه،ونرراتخودرااعالمکنند.

همرفته01،مصاوبهبازنانانجامشد.وضفعیتت هفلاعیفای
دراینپژوهش،روی 

نمونهبهشکلزیربود8:نررمجرد0،نررمطلقهیابیوه،و1نررمت هل.اینافرادبفهلحاظ

سال)بودند.بهلحاظتحصیالتنیز8،نرر

سن،درباز سنی81-31سال(میانگین08/3
نرفرکارشناسفیارشفد،و0نرفردکتفرا

تحصیالتدیپلموزیردیپلم7،نررکارشناسی7،
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نررخانهدار8،نرفردانشفجو،و1نرفرشفاغلبودنفد.

داشتند.بهلحاظوضعیتشغلی6،

بهلحاظترکیبهمراهان،یکیازمصاوبهشوندگانسررتنها7،نررسررهمراهبفابسفتگان
زن،وبقیهسررتکجنسیتیبادوستانراتجربهکردهبودند.بهلحاظانگیز سرر0،نرفربفا

انگیز زیارت3،نررباانگیز  بیعتگردی،و6نررباانگیزهترری یابازدیدخویشاوندان
بهسررتکجنسیتیرفتهبودند .

 .4یافتههای پژوهش

نگریوآیندهبینیدرمورددرد


گوید،ترسهموارهباپیش
آنگونهکهاسوندسن 0711(4
)می

وآسیبومرگاوتمالی،همراهاست.دراینبخش،انوا ترسهاوراهبردهایزنانبفرای
مقابلهباترسدرسررهایتکجنسیتیتشری شدهاست .

فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 

یادداشفتهفایمیفدانیپژوهشفگر،

کننفدههفاو


مشفارکت
یشد بسیارنزدیفکبفهگفزارشهفای
عبارتبند 

«.2کاربردتوصیف
توصیفگرانبااستنباطپاییناست» .

قولهایمستقیم)یکنو بسیاررای مورداستراده از
کلمه(مانندنقل 

کلمهبه
تهای 
عبار 
«.3استرادهازمتخصصانخارجیبرایارزیابی کیریتمطالعه» 


 .4-1انواع ترسها و راهبردهای زنان برای مقابله با ترس در سفرهای تکجنسیتی

برپایۀمیامینکدها،ترسزناندرگردشگریرامیتواندرچارچوبسهمقولفۀتحلیلفی


تریبهدستآمدهاست .


هایعمده،میامینجزئی

یکازاینمقوله
بقهبندیکرد.درهر

ترسهای ساختاری
(اجتماعی ،کالبدی ،طبیعی)
• ترسوابستهبهزمان

ترسهای اجتماعی
کلیشههادرموردساکنانمقصد

•

• اوتمالوقو بالیای بیعی 
رؤیتپففذیرینیروهففایامنیتففیو
• 
تجهیزات نرامی 

ترسهای شخصی
گمشدندرمقصدسرر
• 

مکانها 
• آزارکالمففففففی،فریبکففففففاریو • ناشناختگی 
زمینففهچینیکالمففیوعملففیآزار • ازدوامجمعیت 
جنسففیازسففویمففردانجامعففه
میزبانومسیر 



• نگاهخیرهمرداندر ولراهودر
مقصدسرر 
• نمایشآزاردهندهازسویمردان 
ربودهشدنوتجاوزبهعنف 
• 

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

ناامنیهایجانیومالی 
• 
شکل  .4مقولههای تحلیلی ترسهای زنان در سفرهای تکجنسیتی


توانآنهفا


گیرندکهمی

کارمی
زنانبرایمقابلهباانوا ترس،راهبردهایگوناگونیرابه
رادرقالبسهمقولۀتحلیلیساختاری،اجتماعی،وشخصی بقهبندیکرد .


راهبردهای ساختاری

راهبردهای اجتماعی

• استرادهازفناوریارتبا ی

• سازماندهیاجتماعیسرر

• استرادهازفناوریا العاتی 

• همگامشدندرخاللسرر 

• ورکففتدرسففاختارهایفیففاییو

جففداییگزینیدررویففاروییبففا

•

زمانیامن 
• استراده از خدمات نهفادی صفنعت
گردشگری 
• مطالبففهتیففمینامنیتففیازصففنعت
میزبانی 

بعییزنان 
• راهبففرداجتنففابیدررویففاروییبففا
مردان 

راهبردهای شخصی
• کسفففبا العفففاتازخطفففرو
ناامنی
• خودالقاییارزشمندی تجربهسرر 
• توسلبهعواملدینیومعنوی 
• القایا رباالبودنسن 


• راهبرد تهفاجمی در رویفارویی بفا
مردانمزاوم 

شکل  .2مقولههای تحلیلی راهبردهای زنان در مقابل ترسهایشان در سفرهای تکجنسیتی

04
باید ریسک کنی؛ ادراک
زنان از ترس و ...

 .4-2گونهشناسی ترسهای زنان در سفر تکجنسیتی

بندیکفرد:ترسهفای

توانآنهارادرسهگونهدسفته

هایترس 
هامی

بامقولهبندیمصدا 

تهبندی،خطرهفایفا
هایاجتماعی،وترسهایساختاری.مبنفایایفندسف 


شخصی،ترس
جرمهففاییاسففتکففهمشففارکتکنندگان،اوتمففالوقففو آنهففاراپیشبینففیمیکردنففدو

اینسبب،اوساسترسراتجربهکردهبودند .
به 
 .4-2-1ترسهای ساختاری

زناندر ولسررودرمقصدسررترسهفاییراتجربفهکردهانفدکفهناشفیازسفاختارهای
اجتماعی،کالبدی،یاشرای  بیعیاستوبه ورعینفیوپیشفینیوجفوددارد،یفااوتمفال
ایترسیرمیکندیااوتمالآنرادرودیباالارزیابیمیکندکه

وقو دارد،وفردآنرابه 
گونه
ها،ترسساختارینامیدهشدهاند .

اشمیکند.دراینپژوهش،ایننو ترس


تهدیدآمیزتلقی
مشارکتکنندگانجوانکهتجربۀسررهایپرشماریبهمقاصفدآسفیایی

ازدیدیکیاز
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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ویژهسفاعتهایپایفانیشفب،در


هایخاصی،بفه
موردعالقۀایرانیهاراداشت،درزمان
بعییمقاصد،وسترسغلبهمیکند.

سیمین«:منخیلیسررخارجیرفتم:امارات،ترکیه،تایلند،مالزی،سنگاپور،چفین،
تویهمۀاینکشورامنبهعنوانیکخانماوساسامنیتکردم،امافق یکمقفدارتفوی
ترکیففه،اونففمیففکسففاعتایی،سففاعتایآخففرشففب،اوسففاسنففاامنیمیکففردم؛ازسففمت
مرداشون» .
اوتمالوقو بالیای بیعینیزترسبرانگیفزاسفت،بفهویژهدرمقاصفدیکفهمسفتعد
رخدادفجایع بیعیهستندوتاریخواخباریازوقو اینبالیا(ماننفدزلزلفهوسفیل)در
اندازهایبرجستهومشهورهستکهگردشگرانازآنآگاهباشند .
هاوجودداردوبه 


آن
پریروزکهرفتفهبفودیمچشفمۀمرتیفیعلی،دیفدیمکفهازبفاالدارهسفنگ

محبوبه«:
لزلهخیزیهمهستش.
می ریزه.راستشروبخواین،اونجایهکمترسیدم.چونیکمنطقۀز 

یکآنبهخودمگرتم،بیا!بااینسرراامکاندارهکهجونخودمروازدستبدم.یکلحره
ُ
ترسیدم.بعدیکیازدوستامگرت،نترسیننترسین،بزهانکهدارنشفیطونیمفیکنن،داره
سنگامیریزهپایین».


درزنفانبرمیانگیفزد.

ویورآشکارنیروهایامنیتیوتجهیزاتنرفامیهفمتفرسرا
رسید،مشاهدهاینصحنهها،اوتمالباالیوقفو درگیفریوخشفونت،ووفس


نررمی
به
ناامنیجانیراالقامیکند .
سیمین «:کربالونجفخیلیترسناکه،چونهمشتوخیابوناشنیروینرامیهست،
کنیاالنبمبمیترکه» .


همشوسمی
 .4-2-2ترسهای اجتماعی

هاییناممیبردندکهدرفرایندکنشمتقابلباسفاکنان


اززنانموردمصاوبه،ازترس
برخی
مقاصدگردشگری،یاگردشگراندیگررخمیدهدیاامکانوقو دارد(کلیشفههادرمفورد
ساکنانمقصد،آزارکالمی،فریبکاریوزمینهچینیکالمیوعملفیآزارجنسفیازسفوی
مردانجامعۀمیزبانو مسفیر،نگفاهخیفر مفرداندر فولراهودرمقصفدسفرر،نمفایش
آزاردهندهازسویمردان،ربودهشدنوتجاوزبهعنف،ناامنیهایجانیومالی).
استرادهازوسایلوملونقلدرمحی شهرهایناآشناییکهکلیشههاییدرموردساکنانآن

درذهنزنانوجودداشت،یکیازسرچشمههایترسبرایبسیاریاززناندرسررهایداخلی

وخارجیبود،زیرابیمآنداشتندکهراننده،برنامهایبرایتعرضدرذهنداشتهباشد.
ترسهسوارتاکسفیبشفه،میترسفی

سیمین«:کرمانروبلدم،اماشیرازوتبریز،آدممی
ً
ببردتیکجایدیگهبهجایمقصدت.منواقعامیترسیدم.منتوشفیرازوتبریفزبیشفتر

ترسیدمتادبی».
نررمیرسد،اینموضو باایفد «جغرافیفایتفرس»ولنتفاین()0161تنفاق داشفته

به
باشد.بهنرراو،پیونفدهایقفویاجتمفاعیوفیفاییبفامحفلسفکونت،دررویفاروییبفا

دهدوفردمیدانفددرهنگفامتفرسیفاتهدیفد،


نرسمی

ها،اعتمادبه

هایناآشناوغریبه

بومی
توجهدرسخناناینمشارکتکننده،اینبودکفهدرسفرر


چگونهکمکبگیرد،امانکتۀجالب
خارجی،کمترازسررداخلی،ترسازاسترادهازوسایلوملونقلعمفومیراتجربفهکفرده


1
فیای
بیشتر
بارهممکناستفرضیههایسونمزوگراف

است.دراین
ِ
ِ
محتملباشد:غریبگی ِ

خارجیوفقدانهرگونها ال یاخبریدرموردوقو جرمدرجامعۀخفارجیواوتمفالآن،

فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 
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اوساسامنیتبیشتریبفهگردشفگرمیدهفد،زیفراا العفاتازمقصفد،ارزیفابیراتغییفر

گونفهایتنفاق آمیز،
میدهفد(سفونمزوگفراف)0166،؛بنففابراین،درپفژوهشواضفر،به 

دادوآشنایی،ترستولیدمیکرد.


کنندگان،اوساسامنیتمی

غریبگی،بهبعییازمشارکت
داد.مکناماراو


کلیاوساسامنیتمی
فرضدیگراینکهاعتباروتصویرمثبتمقصدبه 
ور


گونهایمشفابه
)نیزازیافتههایخوددراسترالیاچنیناستنبا یداشتند.به 

پریداکس8101(1
داوریهایمنریدرمورداجتما محلییاقومیمقصد،
وپیش 

امامعکوس،تصوراتقالبی2
ً
یکیازمنابعترسبود.اینتصوراتقالبیممکنبودلزومابهآزارگریمربفوطنباشفد،بلکفه

هاییباشدکهبه ور انوی،اوتمالبروزآزاررادرذهنتقویتکند .


صرت
ً
ً
محبوبه«:اصالمنمدوستنداشتمتوبازارتنهفاباشفم.مفثالشفنیدهبفودمکفهکردهفا
مرداشونقویاند.دوستداشتمباکسیباشموتنهانباشم».

هایخیرهومتلکهفایمفردانرادرمقصفد،آلفودهبفه


کنندگان،نگاه

یکیازمشارکت
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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ایمبنیبرتمایلشبهارتبفاطجنسفیبفا


داوری

دانست؛پیش
پیشداوریدربار خودشمی

رهگذران،واینپیش داوری،برایشآزاردهندهبفود.اومعتقفدبفود،جفذابیتجفوانیاش،
تحریککنند ایننگاههاوآزارهایکالمیبودهاست:

الهام «:بعدازسوریه،رفتمترکیه.ترکیهبادخترمرفتمکفهچهارسفالشبفود.....مامفا
چونخیلیجوونبودم،مشکالتیبامردایترکیهداشتمومزاومممیشدن.مردایترکیهو
ََ
انیازلحاظاخالقیخیلیبدن....ماینمرداخیلیبدنگاهمیکردندومعیارایدیگهای
ایر
کردنمفنچفونزنایرانفی

گرتن،فکرمی
دربار زنایایرانیداشتن،یکچیزاییبهمنمی
ِ

هستم،زنخرابم.»...

شفکلدیگفرینیفزآنهفارامفیآزرد،


موردپاکدامنیزنفانبه
قیاوتهایناصوابدر

ازجمله :
لیال «:ببینخبمنهمشاینفکروداشتمکهمباداکسیمزاوممبشفهیفافکفربفدی
دربار منبکنن» .
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 

زنان،تردیدیاپیش داوریمنریدیگراندربار پاکدامنیخودشانرانفوعیآزاربهشفمار

ویثیتیازایناتهامضمنیداشتند.گوییآنهفاپیشفاپیشمفتهم

میآوردندوهموارهترسی

بودندوبرایبرائتازایناتهام،بایدشواهدیدررفتارخودارائهمیکردند.گاهینیزالزم
بود،مستنداترسمیارائهدهند،زیراشواهدعرفی،کافیتلقینمیشد؛براینمونه،یکی
ازمشارکتکنندگاندربار یکمرکزاقامتیدرایرانبیانکرد :

امپیشاومدهنگاهبدمردمرودیدمبهخودمتوسرر.یفهباربفا
مریم«:منخیلیزیادبر
ِ

اینکهمعرفی نامۀدانشگاهداشتم،رفتمهتل.زنگزدنخونهباپدرمصحبتکردنتاراضی

َ
اهبدنبههتلووتیمیخواستنمنوبررستند.ادارهماماکن».
شدنمنرور ِ
گففاهیرفتارهففایمشففکوکوآزاردهنففده،ازنگففاهخیففرهوآزارکالمففیمففردانیففا
انگیخت.زمانیکفهرفتفارو

داوریهایاوتمالیفراترمیرفتوترسبیشتریرابرمی


پیش
نررمیرسید،زناناوتمالوقو مزاومفتجسفمیو

گرتارمرداندرمقصد،فریبکارانهبه
شدتترسبرانگیزبود .


کردندواینامربه
تعرضراباالارزیاب 
یمی
باریکفروشندهایگرت:بیابریمجنسفوتفوانبفار


ترسیدم.یک

تویترکیهمی
سیمین«:
نشونتبدم.منترسیدم،نرفتم،فهمیدمنیتشچیه».
ترسازسرقتپولواموالدرمکانهاومقاصدگونفاگون(ماننفدتفرسازسفرقتدر

خیابانووتی درهتل)نیزترسرایجیبود.ایننو ترسبهفیاهایکالبفدیمقاصفدیفا
هامحدودنبودووتیمیتوانستدروسایلنقلیۀسررنیزرخدهفد.

مکانهایپذیراییآن

اینبهآنمعنااستکهترسدرتمام ولسررپراکندهبود.اگرچهاوساسامنیت،بستهبه
شدگیودسترسپذیریآن،متراوتبود .

نو وسیلۀنقلیهومیزانکنترل
کردم،میترسیدمبابتآدماییکفهتفواتوبوسفن،


منخیلیبااتوبوسوالنمی
لیال«:
میترسیدمآدمایبدیباشن».

هاینامتعارف،بلکفهبفارفتارهفایغیرورففهای


تنهابانگاه
بهنررسیمین،زمینۀآزار،نه
گونهرفتارهابفهعنوان


شودکهمولدترساست.این
کارکنانصنعتگردشگرینیزفراهم 
می
نکتۀمنرییکمقصدیایکخدماتدهندهدرذهنگردشفگر بفتمیشفودوجایگفاهآن

اندازد.چنینتجربهای،اگرچهتنهادرسخنانیکیاز


خطرمی
مقصدیاخدماتدهندهرابه
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رفتفارورففهایکارکنفان

مشارکتکنندگانوجودداشت،اماضفرورتآمفوزشوضفمانت

صنعتمیزبانیرا،از ری وضعمقرراتمناسب،گوشزدمیکند:
سیمین«:تویایرانتاسرکوچهبخوایبفری،برگفردیدوتفامتلفکبهفتمفیگن....
عنوانمیفکخفانمتنهفامفیریتفو


رم،چونامنیتندارم..وقتفیبفه

مسافرتداخلینمی
یهشهردیگه،توبریهتلتویهشهردیگه،آدمایفکجور

خیابوناذیتتمیکنند،چهبرسه

ده.یاوتیشمارهتلرنبهتمیدهیابدنگفاه


کننوپذیرشبهتگیرمی

اینگاتمی

دیگه
میکنن.توایران،نگاهایآدمااذیتتمیکنه».

 .4-2-3ترسهای شخصی

ها،قابلیتهفا،


مطلوبیت
ایازترسناشیازترجیحاتفردی،

ترسهایشخصی» 
،گونه
« 
یامهارتهایشخصیدررویاروییبفاشفرای سفرراسفت.ایفنترسهفاممکفناسفت

هایشخصیداشتهباشندیابرساختههایاجتماعیباشند .

ایدرتجربههاوخا ره


پیشینه
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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هفاوازدوفامجمعیفت،بفهتنهایی


هایفیزیکیفیفا،ماننفدناشفناختگیمکان

ویژگی
وجبترسشودوافزونبراین،میتوانستبرترسازگمشدندرمقصدسرر

میتوانستم

دامنبزند .
فرزانه«:اگرمحی رونشناسم،نگرانم،وقتیمحی روبشناسم،دیگهترسیندارم».
ترکیبهمزماندوعاملتراکمجمعیتوناشناختگیمکانها(فیایکالبدیغریبفه)

تردامنمیزند.برایلیالکهازشهر

رس،درزنانکم 
تجربه

بهاوساسناامنیودرپیآن،ت
کوچکتریبهتهرانمی رود،شاغلنبودهوکمترتجربۀویورمستقلدرفیاهایعمومی

غریبهدارد،شهربزرگوازدوامجمعیتغریبهدرفیاهایعمومیترسبرانگیزاست .

..منازآدماشمیترسم،ازدزدی

لیال«:تهرانخیلیبزرگبود،منخیلیمیترسیدم..
ترسهاونجا.ازشلوغیاونجاخیلیمیترسیدم».


آدممی
ویژهدرمقاصفدخارجیففف

ترسازگمشدنیکیازترسهایرای درمیانزنفانفففبه

ً
بود.اینترسمعموالدرمقاصدخارجی(بهدلیلناآشناییبازبانجامعۀمقصفد)تشفدید
یتلنیزچنینتجربهایرادرزنفانمشفاهدهکردهانفد(ویلسفنولیتفل،

میشود.ویلسنول

 .)8111

هایزنانبیشازهرچیز،ازیکسو،برآمدهازادراکفی


رسد،ترس

نررمی
درمجمو ،به
پذیریبدنجنسیشد زنفان،وازسفویدیگر،ناشفیازتردیفددربفار توانمنفدی

ازآسیب
ِ
جسمانی،روانی،وشناختیبرایغلبهبرتهدیدهاوآزارگرهفایاوتمفالیاسفت.اینگونفه

چشممیخورد،زیرااینبدنزناناستکهنهتنهادرنگاه

گونهاینابرابردرزنانبه
هابه 
ترس 

سنتیوفرهنگپدرساالر،بلکهدرفرهنگغالفبمحصفوالتفرهنگفیجهفانی(سفینما،
نسیشدهاست.افزونبفراین،ازآنجاکفه

هایاجتماعی)کموبیشج


ها،وب،وشبکه

نشریه
زناننسبتبهمفردان،هفمفرصفتکمتفریبفرایتوانمندسفازیداشفتهاند(نفرخفعالیفت
پذیری،هموارهناتوانیوترسبفهآنهفا

اجتماعیواقتصادیپایین)،وهمدرفرایندجامعه
القففاشففدهاسففت،خودبففاوریکمتففریدررویففاروییبففاعوامففلترسبرانگیففزدارنففدو
همینسبب،ترسبیشتریراتجربهمیکنند.
به 
 .4-3راهبردهای زنانه برای غلبه بر ترسهای سفر

هایواصلازآندرسفررتنهفایفاجمعفیبفدون

هاومحدودیت
زنانبرایمقابلهباترس
ِ

مردان،راهبردهایگوناگونیرادرپفیشمیگیرنفد.ایفنراهبردهفارامیتفواندرسفهگفروه
اهبردهایساختاری،اجتماعی،وشخصی بقهبندیکرد.گرتنفیاسفت،ایفنراهبردهفا
ر 
ً
هایساختاری،اجتماعی،وشخصیپیشگرته،همخوانیندارند .

یکباترس

به
یک

لزوما
ِ

 .4-3-1راهبردهای ساختاری

هایساختاری،بیانگردسفتهایازراهبردهفاهسفتندکفهکنشفگردرقالفبآنهفااز

راهبرد
نهفادییفاظرفیتهفایفیزیفکفیفا،بفرایتف مینامنیفت،کنتفرل

هایاجتماعی
ِ

ظرفیت

تهدیدها،ومدیریتاوساسترسخوداسترادهمیکند.راهبردهایساختاریایکفهزنفان

ً
کارمیگرفتند،معموالدربردارند استرادهازفناوریارتبا ی(موبایلبفرای


موردمطالعهبه
تمففاس)،اسففترادهازفنففاوریا العففاتی(نرمافزارهففاوخففدماتموبففایلیوبففرخ بفرای
مسیریابی)،ورکتدرساختارهایفیاییوزمانیامن،استرادهازخدماتنهادیصنعت
گردشگری،ومطالبۀتیمینامنیتازصنعتمیزبانیبود.
هایسررهایخارجیاست،امروزبفهکمکفنفاوری


ترینترس
«گمشدن»کهازرای 
ارتبا اتوا العات،ترسکمتریبرمیانگیزد :
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واالاینموبایلهاهستش،بترسی،شفمار دوسفتاهسفت.زنفگمیزنفی،

محبوبه«:
ً
گیفالنجاهستم....مطمئنبودمکهتواینشهر،اینارواصالگمنمیکنم».


می
داشتندففدرکفاربرد

کردهوشاغلففکهعادتبیشتریبهاستقالل


ترتحصیل

زنانجوان
تروبینیازتربودند:


تر،ودرنتیجهمستقل
فناوریدرسرربهروزتر،مسل 

ً
پفیاس
شفدم،جی 

سیمین«:مناصالتوپکننگفرانگفمشفدننبفودم.هرجفاگفممی
زدمومسیروپیدامیکردم».


می
استرادهازخدماتنهادیصنعتگردشگری،ازجملهسفرربفاتفورسازماندهیشفده،

راهبرددیگرساختاریمقابلهباترساست.سررباتورسازماندهیشدهدرقالبپکی تور،
ً
بهدالیلگوناگونی،کمتردرمیانایرانیانروا داردومعموالالگفویغالفبسفررنیسفت
تنهاییسررکنند(بفهویژه

(فروغزادهورضویزاده،)0717،امابرایزنانیکهقصددارندبه

شده،گزینهایاستکهاز ریف آن،تفرسخفودراکنتفرل


خارجی)،تورسازماندهی
سرر
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ریزیشدهوامنیفتآنبرپایفۀ
برنامه 
میکنند،زیرازمان،ومکان،وخدماتدرآن،ازپیش 

ً
استانداردهایصنعتگردشگری،نسبتاتیمینشدهاست .
لیال«:ببینخب.منهمشاینفکروداشتمکهمباداکسیمزاوممبشهیفافکفربفدی
کردمکهباالخرهبفاتفورمفیرمو

دربارهمنبکنن.اماخبازاون رف،خودموتوجیهمی
برمیگردم».

ایکهتیمیننسبیایبرایامنیتبهگردشفگرانبدهفد،تفرس

وجودنرامنهادی 
شده

زنانراازویوردرعرصۀعمومیکاهشمیدهد:
هایآرمداریکهمشخصبودمجوزتاکسیرانی

نگار«:توجزیر قشم،مافق باتاکسی
دارندوتحتنرارتهستند،جاییمیرفتیم.وتیاگهتاودودساعت01-00شببیرون

بودیم،زیادنمیترسیدیماتراقیبیرته».

گونهایفعاالنهومستقیم،تیمینامنیت
هایاوساسترس،به 


زنان،گاهیدرموقعیت
صنعتمیزبانیمطالبهمیکردند :

خودرااز
نگار«:منوخواهرزاد جوانم،دوسالپیشرفتهبودیمقشم.اتا آقایمیانسالتنهایی
کنارمابودکهنگاه هاورفتارمشکوکیدرالبیداشت.ماهمرفتیمسفراغرسپشفنهتفلو


خواستیمکهاتا ماروعوضکنه.اونماینکاروکردوخیالمونکمیراوتشفدودیگفه
آقاههروندیدیمش».
 .4-3-2راهبردهای اجتماعی

راهبرد هایاجتماعیرویاروییباترس،کنترلترساز ری تمهیداتکنشمتقابفلبفود.
یکراهبردرای درمقابلنگاهخیر مردانورویاروییبامردانمزاومیامردانیکهبفالقوه
شمارمیآیند،راهبرداجتنابیاست.بسیاریاززناندرهنگفاماوسفاسخطفرو

مزاومبه
آلود،اجتنابمیکنند .


آمیزیاترس
اوساسترس،تنهاازموقعیتمخا ره
کنه....آدمسفعیمیکنفهدوری


یکزن،نگاهمردهیزوغیرهیزرووسمی
محبوبه«:
کنففهازایففنمففردا.مففیرمتففومغففازهاشخففوبنگففاهولحففنفففر میکنففه،میخففوادبففا
ایچیزیباشه،وتیاگهبهترینجنسروداشتهباشه،نمیخرم».


استراده

سوء
اعتناییوتراهربهندیدن(نادیدهگرفتنعامدانه)میکوشندخودرا


گاهینیززنانبابی
بفربیتفوجهیمخفابرهکننفد.ایفن

ازکانونتوجهفردبالقوهمزاوم،دورکنندیاپیفامیمبنی

کندوبفهمعنایسفلبکفردنفرصفتتفداوم


عیگسستدرتعاملایجادمی
بیتوجهی،نو

نررمیرسفد،ایفننفوعیراهبفرد

ارتباطوسلبفرصتمزاومتاز رفمقابلاست.به
ظاهرمنرعالنه،اماکوششآگاهانهوفعاالنهایبرایمحافرتازخوداست .

به
کنن.نگاههایهیزروخیلی

ببینخانمهاخیلیسریعوسچشمبدرووسم 
ی

فرزانه«:
فهمم.بالفاصلهفاصلمروباهاشوننشونمیدمکهیعنیازاینخف 

راوتبالفاصلهمنمی
ً
قرمزمناجازهنداریکهجلوتربیای.مثالمتلکبگه،بگفهبفره،خفودشروخسفتهمیکنفه.
ً
ردمیشم».
اصالچرابایدخودمودرگیراینسریمسائلبکنم.خیلیراوتازکنارش 
شکلدیگرراهبرداجتنابی،واکنشسردونامتناسبباکوششمردانبراینزدیکشدن
درستیرمزگشایینکفردنپیفام

هامستلزمتراهربهناخوانایییابه

بهزناناست.اینواکنش
ِ
مردانیبودکهدرپیسرنخدادنونزدیکشدنبهزنانبودند.
ً
اسمیکفردییفکجفورینگاهفاشیفکوفالتیداره؛مفثالاز

فرزانه«:یکآقاییبفودکفهاوسف

ورترشفلوغیها


رفتماون

رقصیدم،می

رقصیدیم،منجلویکوپهاوننمی

اومدیمبیرونمی

مونمی

کوپه
ً
کرد،خیلیجدیباهاشصحبتمیکردم».


اومدبامنصحبتمی
موشرو میکردم.مثالمی
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هفایاجتمفاعیآشفناوامفناسفت؛بفهویژه

راهبرددیگر،قفراردادنخفوددرموقع 
یت

است.اینالگو،شایعترینالگویرویارویی

سررهاییکههمراهبادیداربستگانودوستان1
ففبهویژهسفررهای
جنسیتی 


هادرمیانزنانموردمطالعهبود.دراغلبسررهایتک

باترس
کردندکهمیزبانشانیکفردازپیشآشنا،ازقبیلبستگان

تنهاففزنانمقصدیراانتخابمی

یادوستانیابستگاندوستانبودند .
ِ
ً
لیال«:منعموماسرراییرفتمکهجا.میزبانآشنامداشتم.امااگفرخفودممیخواسفتم
شناسفماونفارو،وخفودمبایفدجفامیگفرفتم،خفب


هماهنگکنم،وجاییبفرمکفهنمی
میترسیدم».

توانستبهسفرعتتفرسازمحفی غریبفهرا

تجربۀمحی ناآشناهمگامبافردآشنامی
سهیل،وبهدورازترسکند .

بزداید،وتجربههایبعدیرات

فرزانه«:دوتاسررکاناداداشتم.کاناداروتنهارفتم،ولیدعوتبودمبافامیفل.اونجفاییکفه
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کنم،یکروزکهمیرم،چرخیبا

کسیروداشتم،رفتمباخیالراوت.اولاوساسغریبیمی
وراونور».
رماین 
می 
دوستوفامیلمیزنم،محی رومیشناسم،روزدومدیگهتنها 

وال،کاهشترس،هموارهباانتخابمقصدهاییبامیزبانآشناامکانپذیرنبود.


درعین
همگامیبازناندیگردرسرر،راهبردرای دیگریبرایت مینامنیتوکاستنازاوسفاس
نررمی رسیدهمگامیوپیوستنبهدیگریوویوردیگری،ازترسدرمحی 


ترسبود.به
زداییمیکند.


ها،هیبت

غریبهودرویورغریبه
شدیمومیرفتیم


چهارتاخانومجمعمی

خواستیمبریم،سه

وقتیزیارتمی
معصومه«:
رفتیم.خریدهمبادوستامونمیرفتیم».


زیارتیانمازجماعت،تنهانمی
هایمسافرتینبودکهبفه فور بیعفی،

اینهمگامی،تنهادرچارچوبتورهایآژانس
کنندگان،بفهگروههفای


هایبعیفیازمشفارکت

تیفمینامنیتفیبیشفتریداشفت.تجربفه
شدکهبهمدیریتدوستانهوغیررسمییکزنانجاممیشفد.چنفین


همسرریمربوطمی
ً
زنیمعموالقابلیتهایمدیریتیبیشازدیگرانداشتوازکاریزمایقابلتوجهومقبولیت
کافیبرایتصمیمگیریبرخورداربود .

فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 

محبوبه «:یکجوراییخانمدکتر،یکوفالتیمثفلپشفتیبانبفودن،بفاخفا رجمعی
ً
گیرنمارودرجریانمیذارن...،نه،اصالنمیترسیدم.

باهاشونرفتم،چونا العاتمی
ازهیچی....وخانمدکترکهخودشفونآدمخیلفیباصفالویتیهسفتنوا مینفاندارمدر
موردخیلیازمسائل».
ً
اینگروههایهمگام،معموالسررهاییپیوسفتهوپیفاپیداشفتندوایفنسفبکسفرررا

سازماندهیشفدهپذیرفتفهبودنفد.زنفان،


جنسفیتیجمعفیونیمه

ایسفررتک

عنوانگونه
به
اوساسامنیتوایمنیرایکیازکارکردهایایفنسفبکسفررمیدانسفتند.ایفنیافتفهبفا

ففف
فففکهدربفار زنفانمیانسفالانجفامشفدهاست 
نک،بینی،ووین )8118(1
یافتههاییا

ِ
همسوییدارد .

یکیاززناننیزدرمقابلاوساسناامنیوترسیکهویفورمفردانمفزاومیفابفالقوه
ً
مزاومبرایشایجادمیکرد،راهبردکامالفعالوتهاجمیرادرپیشمیگرفتتاتهدیدهای
اوتمالیراخنثیکند :
مهسا ...«:وتیپسرایدانشجوممکفنبفودکفهبخفوانمزاومفتایجفادکفنن،ولفی
برخورد،باعثمی شهکهودوودودخودشروبشناسه،برهمهکه رفمقابلشضفعیف

ً
نیست،اینخیلیمهمه.یعنیآدمبایداینمحکمبودنروتمرینکنه.مثالبگی«هفاچفی
رمحرمفنامحرمیاگهدستبهشفوننزنفی،هفرکفار

کننبهخا


یعنیفکرمی
میگی؟»...

ً
توننبکنن؛درصورتیکهبرایمناصالاینجورینبوده».


می
بعییاززنانبرایننرربودندکهنفو پوشششفان،مفانعمزاومفتمفردانمیشفود.
درواقع،رویاروییبامردانرااز ری پیامنمادینیکهنو پوششمنتقلمیکرد،مفدیریت
نررمیرسید،اینراهبردراکهالبتهباسبکزندگیوسبکدینداریاینزنفان


کردند.به

می
هایاجتنابیبهشمارآورد .

آمیختهشدهبود،میتوانازجنسراهبرد

وقتمشکلیپیشنیومد.ماهمهچفادریبفودیموزنهفای.از

ملیحه«:توسررامهیچ
نررسنمکاملیبودیم».
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 
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امابعییدیگراززنان،پوششرامتغیرمؤ ریدرکنترلرفتارتهدیفدآمیزوآزاردهنفد 
ً
مرداننمیدانستند،بلکهرفتارراواملپیاممؤ رتریمیدانستند.معموالزنفانیکفهخفود،

پوششسهلگیرانهتریراانتخابکردهبودند ،رفدارایندیدگاهبودند :

چادرییکمحجبه،منکهزنفممتوجفهمیشفم

زهرا«:بهترازپوششنو رفتاره.یک
مشکلدارهچهبرسهبهمردا.اماگامبرداشتنیکزنباوقارمتینکفهعفزتنرفسداره،راه
شمیکمردهممتوجهمیشفه.وتفی


کنه.منکهمتوجهمی
رفتنشبایکزندیگهفر می
راهرفتنش.واالمیخوادوجابشرورعایتکردهباشهیانکردهباشه».
ت کیدبرکنترلشدیدپوششورفتاردرسرر،متناسبباهنجارهایاخالقیگردشگران
ومیزبانان،بااستنباطجردنوآیچیسندربررسفیزنفانمسفافر،همسفوییدارد:نرفارت
شدهبرکنش هایخودبرایمحافرتازخفویشدرمقابفلهرگونفهتعفرضمفردان


درونی
(جردنوآیچیسن .)8116،
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بعییازمشارکت کنندگانبرایننرربودندکههمگامیبابعییزنفانممکفناسفت

آنهارابیشتردرمعرضآزارمردانقراردهد .

ً
وجفهرفتوآمفد

فرزانه«:اصالباآدمیکهمرزنداشتهباشفهوآدمجلرفیباشفه،به 
هیچ
نمیکنم» .

تصوربراینبودکهظاهربعییزنان،واملپیامدسترسپذیرییاتمایلبفهبرقفراری

ارتباطصمیمانهیاجنسیبامردانغریبهدرسرراسفت.زنفان،راهبفردجفداییگزینیرادر
تنهابرداشفتهایدیگفرانازجملفهمفردانبفالقوه


کردندتفانفه

مقابلچنینزنانیپیشهمی
مزاوم،بلکهخطروترسشانراکنترلکنند.
 .4-3-3راهبردهای شخصی

راهبردهففایشخصففیبففهمجموعففهایازراهبردهففاگرتففهمیشففودکففهبیشففترازجففنس
شناختیفرفتاریهستند.اینراهبردها،متکیبهدستکاریعواملعینفیبیرونفییفاکفنش

متقابلنیستند،بلکهبدونمداخلۀمستقیمدربیرون،تنهامتکیبهبازترسیرذهنیموقعیفت
هستند.زنان،درفراینداینبازترسیر،اوساسترسخودرامدیریتمیکنند .

ویژهترسهفایسفرر،سفخن

بعییاززنان،بهصراوتازترسهایفراگیفرخفود،بفه

ها،خودسرررفتنراوسیلهایبرایرویاروییفعاالنهباترسهایخود

گرتند.یکیازآن

می
ِ
دانستودرواقع،خفودسفرررففتنتفکجنسفیتیرابفهعنوان


وغلبهبرترسازناتوانیمی
راهبردیبرایرویاروییباترسسررتکجنسیتیدرنررگرفتهبود :
ره،بیشترمیتونممراقبخودمباشموخفبایفن

لیال...«:ازاون رفمسنمباالترمی
کممیتونمدرمواجههباخطراتازخودمدففا 


دونستمکهکم

کردومی

استرسموکمترمی
ام،یکیازدالیلیکهمیخوامتنهاسررکنم،اینهکفهیفهکفمبفه


دمترسویی
کنم.البتهمنآ
ترسهامغلبهکنموباهاشمواجهبشم».

یکیازراهبردهایشخصیرویارویی،ریسکپذیریباوجودآگاهیازخطرونفاامنی
بود؛براینمونه،یکیاززنانبااستنادبه«ارزشمندیتجربۀسرر»،آمادگیروانیخفودرا
نررمیرسیدکهاوبرایمقابلهبا«اوساس»تفرس،نفوعیبده فبستانیفا


کرد.به

ورظمی
ً
گونهایکفه
بندیکردهبود؛به 

هزینهففایدهرادرذهنخودصورت
وسابکامال«عقالنی» 
اینترتیب،تفرساز
پوشیبودند.اوبفه 


خطرهایسرردرمقابلدستاوردهایآن،قابلچشم
رنگمیکرد .

سرقتاموالخودرادرذهنشکم
روکفهنمیتونفه


هامونقرلشدهبود.دزد،همفه

ماوسایالمونگرونه،دوچرخه
مهسا«:
ً
ببره؛مثالممکنهزینشروبازکنه811،تومنه،شانژمانشروبفازکنفه011،تومنفه....،م
ً
بخوایاینچیزاشوفکرکنی،نبایدهیچکاریکنی.واقعابایدریسککنی،ارزششروداره
کهیکچیزاییروتجربهکنی».
هایخارجیانجامشدهدربار موضو اینپژوهشنیفزچنفینراهبردهفایی


درپژوهش

1
انفدکفهزنفانعالقهمنفدبفه


،مشفاهدهکرده
مشاهدهشدهاست؛براینمونه،فندوویلسن

رادهمیکنند:ورظنگرشمثبت

مو سواری،دررویاروییباقیدهایسررازسهراهبرداست
سواری،برنامهریزیوآمادگیکامل،وصبوربودندرسرر(فند

بههمۀجنبههایسررمو 

وویلسن.)8108،
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 
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متغیرمهمت یرگذاردیگربرمیزانترسزنان«،سن»بود.گوییباالرفتنسن،بهزنفان
مفیداد.ازدسفتدادنجاذبفۀ
وسیازقدرتوتسل برشرای خطرنفاکوترسبرانگیفز 
جسمانیبرا رباالرفتنسن،اگرچهبه ورمعمول،واقعیتخوشایندیبرایزناننیست،
رسدکهبهموازاتافزایشسنزنان،ازسنگینیوکنترلکنندگی«نگاه


نررمی

امادرمقابلبه
هامیبخشدو
بهآن 
کاستهمیشودوسنباالتر،نوعیاوساسآزادیوامنیت 

خیر مردانه»
ترسشانراازموردآزارقرارگرفتن،کممیکند .
باالرفته،دیگهفکرمیکنمکهنگفاه.اففرادبهفمففر 

محبوبه«:چوناالنسنماز11
گمکیمیخوادمنوببینه!منشکلمنشفون


تربودمآره،ولیاالنمی

کنهم...شایدجوون

می
11ام.شایدسنهممهمه».
یدهکهباالی 
ده.خندهم،چهرهامنشونم 


می
معنویاسترادهمیکردند.

بعییاززناننیزبرایغلبهبرترسخودازراهبردهایدینیف
هابهمراهیمیچونتوکل،متوسلمیشدند،یاباخواندنادعیهوقرآن،یاصفدقهدادن،


آن
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اینترتیببرترسخودغلبهکننفد.بفدیهی
میکوشیدندخطرهایاوتمالیرادفعکنندوبه 

استکهاینامرنیازمندگرایشمذهبیوباوربهعاملیتعواملمعنویدردفعخطربفود.
خوانففدنآیففههاییازقففرآنودادنصففدقهدرمقابففلتیففمینامنیففتوسففالمت،راهبففرد
شدهایدرفرهنگسرردرمیانایرانیاناستکهبعییزنفانمشفارکتکنندهبفهآن
شناخته 

اشارهکردند .
بحث و نتیجهگیری

میالدی،جنسیتبهموضو مهمیدرادبیاتگردشفگریتبفدیلشفده

ازمیانهدهۀ0111
است(سئووبراون،)8106،امااینموضو ،بازتابچندانیدرپژوهشهفایگردشفگری
درایراننداشتهاست.پژوهشواضرباهدفبررسیترسهایزناندرسرروراهبردهفای
رویاروییآنانبااینترسهاوشناختفرایندهایبرساختهشدنترسزناندرسررانجفام

شد.یافته هادرچارچوبسهنو ترس(ساختاری،اجتماعی،وشخصی)وسهنو شفیو 

رویاروییباترس(ساختاری،اجتماعی،وشخصی)مقولهبندیشدند.دراین بقهبندی،

هایمواجههایاستکفه

منرورازترسهایاراهبردهای«ساختاری»،منابعترسیاراهبرد


بففهسففاختاراجتمففاعی،کالبففدی،و بیعففیمقصففدگردشففگریمربففوطمیشففود.صففرت
«اجتماعی»برایترسهاوراهبرد ها،ناظربهاموریاستکهدرفراینفدکفنشمتقابفلرخ
هفمبفهامفوریمربفوطمیشفودکفهبیشفتردر

دهد.ترسهاوراهبردهای«شخصفی»


می
ها،ترجیحات،قابلیتها،وابتکاراتشخصیوشناختیمیگنجند .


انتخاب
محدود 
،همچنانکفهدر


ویژهدرشفب
هایساختاری،تفرسوابسفتهبفهزمفان ،
بفه


ازبینترس
پژوهشهایدیگرنیزمشاهدهشدهاست(ولنتاین،)0161،درمیانزنانایرانینیزبهچشم

ً
میخورد،امااوتماالدرپژوهشهایدیگر،کمتربهعناصرمحیطیالقفاگرنفاامنیتوجفه

شدهاست،زیرازنانایرانی،بدوناینکهقصدمفاجراجوییداشفتهباشفند،مقصفدسفرری
ایکهنیروها
گونه 
اندکهبهناامنیشهرتدارد؛به 

(مقاصدزیارتیدرعرا )راانتخابکرده
وتجهیزاتامنیتیونرامیسفنگینبفه ورآشفکاروغیرمعمفولیدرمحی هفایشفهری
خورند.ترس هایاجتماعی،بیشفترناشفیازآزارهفایبالرعفلیفااوتمفالآزار


چشممی
به
هایترسبرانگیز،یفاهرگونفهکوششفی


مردانجامعۀمیزبانبود.نگاهخیره،متلک،نمایش
برایجلبتوجهوتعاملبفازنفان،بفدونآنکفهزنفانتمفایلیبفهارتبفاطداشفتهباشفند،از
مصدا  هایآنبود.زنان،هموارهخطربالقو ربودهشدنیاموردتجفاوزقفرارگفرفتنرادر
پذیریمبتنیبرادراکیازبدناست


ها،ناشیازاوساسآسیب

نررداشتند.بیشتراینترس
بدنجنسیشده»نامید.ترسازسرقتنیزترسعامیبودکهزنانداشتند

کهآنرامیتوان«
شد.بهگرته


هایشخصینیزبیشتربهناشناختگیوعدمآمادگیشخصیمربوطمی
و 
ترس
ترینوقویتریناوسفاسانسفانی،


)قدیمی
ایچ.پیالوکرافت(بهنقلازاسوندسن0711،

تفرسازناشفناختههااسفت؛بنفابراین،بیهفوده

ترینترس،


ترینوقوی

ترساستوقدیمی
شدهبهدوراست،چنفینترسفیویفور

نیستکهدرسرربهمقصدیکهازمحی شناخته
هایاینپژوهشنشاندادکهاینترسدرزنانیکهتجربههای


قدرتمندیداشتهباشد.یافته
اجتماعیکمترومهارتهایکمتریبرایغلبهبرناشناختگیداشتند(بهعنوانمثال،شاغل

نبودندیاباابزارهایفناوریآشناییکمتریداشتند)،بیشازدیگفرانبفودواغلفب،نفوعی
همینترتیب،
کردنفد؛بفه 

تردیفددرتوانمنفدیبفرایمفدیریتخفوددرسفررراگفزارشمی
کردهترودارایتجربفههای
هایرویاروییایندوگروهنیزمتراوتبود.زنانتحصیل 

راهبرد
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هایفعاالنهایماننداسترادهازفناوریا العاتی،کسبا العات

اجتماعیبیشتر،راهبرد
ازخطروناامنی،القایارزشمندیتجربۀسرربهخود،مطالبۀتیفمینامنیتفیازصفنعت
میزبانی،وراهبردتهاجمیدررویفاروییبفامفردانمفزاومرابیشفتردرپفیشمیگرفتنفد؛
هفایانرعفالیتریراانتخفاب

دروالیکهزنانیکهتجربۀاجتماعیکمتریداشفتند،راهبرد

هفابیشفترمعطفوفبفهگریفزازموقعیتهفا،سفازماندهی

میکردندوماهیفتایفنراهبرد

اجتماعیسرر،وگزینشهمراه(پیوستنبههمسررانیامیزبانآشناوخویشاوند)،انتخاب
هایتیمینشفده(اسفترادهازخفدماتنهفادیصفنعتگردشفگری،ورکفتدر


موقعیت
امن)بود.افزونبراین،آنهابرایرویاروییباترسهفایخفود

ساختارهایفیاییوزمانی
هففایشففناختیوبازترسففیرموقعیففتاسففترادهمیکردنففد.ایففنامففرموجففب

ازراهبرد
هفا،جسفارتمیکردنفدتفابفا


شفد.برخفیازآن

نرسشانمی

خودتوانمندسازیواعتمادبه
دربرخیازپژوهشهفایدیگفر

«تجربهکردن»،آمادگیروانیوعملیخودراارتقادهند.
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نرسآنهااشارهشده

توانمندسازبودنخودسرربرایزنانوتقویتاعتمادبه
نیزبهموضو
ِ

اسففت(جففردنوگیبسففن8111،؛ویلسففنولیتففل8111،؛8116؛ویلسففنوهففریس،

؛مکنامففاراوپرایففدکس8101،؛دوران.)8108،
8118؛چیانففگویوگاراتنففام 8118،1
پژوهشهفایخففارجیبیشفترموضففو سفررهایماجراجویانففه(دوران)8108،و

هرچنفد
)وسررهایتجاری،بهویژه

گونههایخاصیمانندمو سواریزنان(فندوویلسن8108،

انفد.ایفننکتفه،بفهویژه

سررهایزنانتنهفا(هفریسوویلسفن،)8113،رابررسفیکرده
هنگامیکففهزنففانغیرشففاغلایرانففیبففهآناشففارهکردهانففد،جالبتوجففهاسففت،زیفراکففار

شمارمیآیند(اوری،)8111،امادر


هاییدرمقابلهمبه

شدهوسرر،فعالیت

سازماندهی
تجربۀزنانایرانی،هردوتوانمندسازهستند،زیرافرصتتجربههاییخار ازنقشسفنتی
ند،وتیاگربهانداز سرربفهتنهایی،

زنانه،یعنیخانهداریبرایزنانایرانی،رافراهممیکن

شفده،چفالشبرانگیزنباشفند.زنفان

یاسررماجراجویانه،یاسفرربفهمقاصفدکمترشناخته
گزیدند،بفهجایمحفرومکفردنخفودازفرصفتسفرر


هاییکهبرمی
موردمطالعهباراهبرد
رسمیزدند.ایفن

تکجنسیتی،دستبهمذاکرهبرسرقیدها،موانع،وعواملایجادکنند ت


فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 

)میگوینفد،
کار،تنهاا ریکوتاهمدتندارد،بلکههمچنانکههفریسوویلسفن( 8113
عزتنرسومهارتهایاجتماعیارتقایافته،ا ربلندمفدتیبفرزنفدگیزنفانمیگفذاردو

زندگیآنهارادگرگونمیکند .

موردقیاوتناصوابقرارگرفتن،یکیازمنابعترسواضطرابزنانبود.اینموضو 
ورمستقیمتهدیدنمیکند،امابهویثیتوجایگاهاجتمفاعی

اگرچهجانیامالآنهارابه

زنانمربوطمیشود.نگرانیازداغاجتماعی1پاکدامننبودندرمیفانزنفانغیرایرانفینیفز


مشاهدهشدهاست(خان.)8100،2راهبفردرویفارویینمونفۀموردمطالعفهبفامسفئلۀداغ
آمیزوگریزازموقعیتهایاهمراهیبفا


هایجنسیتی،مرزبندیوسواس

اجتماعییاکلیشه
ً
افراد(جداییگزینی)بود.اوتماالبهدلیلهنجارهایمذهبیوسفنتیموجفودکفهبفیشاز
فرهنگغربی،رواب زنانومردانغیرخویشاوندرامقیدمیکند،زنانایرانفیموردمطالعفه
بینند.بخشزیادیازمقالههایخفارجیمنتشرشفدهدربفار 

نیزخودرادرمعرضداغمی
سررتکجنسیتیزنان،بهسررزنانتنهاوسررهایماجراجویانهوترریحیمربوطمیشود،

امازنانایرانیموردمطالعه،کمترسررتنهارابرگزیدهبودندوبیشترسفررهاییبفاهمراهفی
افرادآشنایابست ۀتوریاسرربهمقاصدیکهمیزبانیآشنادرآنجامنتررشانبودراانتخفاب
ها،اوساسامنیتآنهاراتقویتمیکرد،وشایدبرایزنانایرانیکه

میکردند.اینراهبرد

ترروبهرو


ایپررنگ
هایاجتماعیکمتریدارندوبابرساختاجتماعیترسبه 
گونه


تجربه
رتریبهنرربرسفد؛هرچنفدایفنراهبفرد،مقاصفدوفرصفتهایسفرر

هستند،راهبردمؤ
تکجنسیتیرابرایزنانمحدودمیکند.محفدودبفودنامکفانوانتخفابسفرراز ریف 

خدماتنهادیصنعتگردشگری،بهدالیلاقتصادی،ساختارفرهنگی،وشرای صفنعت
گردشگریدرایران،تقویتکنند اینمحدودیتاست .
شدهوجنسیتیشدهوبدنمند


شدتبرماهیتجنسی
ازپژوهشهایغیرایرانی،به

برخی
مقاصدگردشگریت کیدداشتندوآنراعامفلمهمفیدربفرانگیختنتفرسزنفاندرسفرر
ً
میدانستند،امازنانایرانیآنرادقیقابهاینشکلتجربهنمیکردنفد.همچنفین،بفااینکفه

فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 
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بلیغفاتگردشفگریبفرماهیفتجنسفیوجنسیتیشفده

پژوهشهایخارجیبفرعامفلت

گردشگریت کیدداشتند(ازجملهپریچاردومورگان8111،؛جردنوآیچیسفن،)8116،
امااینمسئلهدربار ایرانصاد نیست.تبلیغاتگردشگریدرایران،بفهدالیفلقفانونیو
همینسبب
دشگرنیستوبه 

براسترادهازجاذبههایجنسیزنانهبرایجذبگر


عرفیمبتنی
یافتهایازسرشففتجنسیشففدهوبدنمنففد
نررمیرسففیدکففهآگففاهیوادراکتوسففعه 

بففه
گردشگریدرزنانایرانیموردمطالعهوجودندارد.بااینوال،درموردزنانایرانی،فیفای
ایویژهویکتاکهبه ورخفا،درگردشفگریرخ


عنوانتجربه

شدهنهبه

جنسیتیوجنسی
شود،بلکهبهعنوانبخشیازتجربفۀروزمفر 


دهدونقشگردشگرمؤنثموجبآنمی

می
زنانمطرحمیشودکهگردشگریهمازآنمستثنانیست .

شوندگانبههیچموردیازتمایلشخصیبهسررتنهایاجمعیزنانهباانگیز 

مصاوبه
ِ

جنسیاشارهنکردهاند.اینامرممکناستچندعلتداشتهباشفد:

سرررمانتیکورواب 
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)0شیو ناچیزچنینانگیزههاییدرجامعۀموردمطالعه؛)8روشگزینشاعیفاینمونفه
کنندگانیروبفهرونشفدهاسفت)؛)7چنفین


کفهپژوهشفگربفاچنفینمشفارکت
گونه 
ای
(به 

مینسفبب،
شفدتتفابواسفتوبهه 

انگیزههاییازسرربرایزناندرجامعهموردمطالعهبه

اندواینتجربههاراروایتنکردهاند .

مصاوبهشوندگانازاقرارخودداریکرده

شدنتفرس،نشفاندادکفهچگونفهمجموعفهایازخفا راتو

بررسیفرایندبرساخته
دهفد،بفه ور

هایترسآوروراهبردهفایزنفانراشفکلمی


هایشخصی،موقعیت

تجربه
بخشفد.ایفنیافتفهها

غیرمستقیمکنترلمیکند،وفرایندنرارتبرخویشتنراتکفوینمی

ت ییدگردیدگاهولنتاین()0161وجردنوآیچیسن()8116استکفهبفرایفننررنفدکفه
ساختارپدرساالرانۀکنترلاجتماعی،تجربه،تحرک،وآزادیهایزنانگردشگرراتاوفدی
هدایتمیکند .

دهدکهاگرچهزنفانبهسفببشفرای ذهنفی


شانمی
درمجمو ،یافتههایاینپژوهشن
هایگردشگری،ترسهاییراتجربهمیکنند،امااینکهمگامبا

خودوشرای عینیمحی 
دگرگونیهایاجتماعیدیگروویوربیشترآناندرجامعۀایرانی،به ورکاملتسلیمایفن

چالشمیکشند؛دربرابرآن،انوا مقاومتفعاالنهیاانرعالیرا

نرارتنمیشوندوآنرابه


ورکامفلبفرآنهفاچیفرهشففودو


هفابفه

دهنفدایفنترس

گیرنفدواجفازهنمی

درپفیشمی
بفهگامو
هایسررتکجنسیتیراازآنهاسلبکند.زنفانموردمطالعفۀایرانفی،گام 


فرصت
وبفهچالشکشفیدن
بااوتیاط،اینگونهسررهارابرایخرو ازشرای روزمره،محکزدن 

هفاومحفدودیتهاو


هایروانفیوعملفیدررویفاروییبفاترس

خود،تقویتتوانمنفدی
کارمیگیرنففد.اگرچففهایففن

مهارتیهففا،واوسففاسخودمختففاریوخففودتعیینگریبففه


کم
هایزنانکشورهایتوسعهیافتهمتراوتاست،اما

هابهلحاظکیریتوعم باتجربه
تجربه 

بهمحافرهکاریرامیپیماید .

مسیریمشا
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