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چکیده
اشتغالزنان،بهعنواننیمیازنیرویکارفعال،درفرایندتوسعهبسیارضروریومهمدرنظرگرفته

می شود .از دیگر سو ،گردشگری صنعتی سودآور است که زمینة ایجاد شغلهایی متنو را در

هایگوناگونفراهممی آورد.باتوجهبهنقشمؤثرصنعتگردشگریدرایجاداشتغالزنان،در


زمینه
این پژوهش تالش شده تا با بهرهگیری از تجارب زنان راهنمای تور به فرصتهایی که این شغل
برایشانفراهمآوردهپرداختهشود.روشاینپژوهشکیفیوبهروشنظریةبنیانی(گرانددتئوری)
هاازطریقمصاحبهومشاهدهگردآوریشدهاست.نمونهگیریهدفمندباحداکثرتنو 


استوداده
(زنانراهنمایتورورودی  ،خروجی،داخلیومجرد،متأهل،متأهلدارایفرزند،مطلقه)وبامعیار
مصاحبههاکدگذاری(باز،محوریوانتخابی)شدهومفاهیمو

اشبا نظریانجامشدهاست.یافتههای
پدیدةفرصتهایاجتماعی

دستآمدهتج یهوتحلیلشدهاند.مقولةمحوریِاینبررسی«
هایبه 


مقوله
یافتههای پژوهش
ناشی از شغل راهنمای تور برای زنان» است که مقوالت دیگر را دربر میگیرد  .
طورخالصهمیتوانگفتکهفضایبازمحیط


است.به
حاکیازتدویندهگ ارهدرخصوصاینپدیده
شغلی امکان دورشدن از برساخت های زنانگی و رهایی از شرایط بحرانی زندگی را فراهم ساخته و
مو جب رهایی از روزمرگی ،کسب امتیازات مالی ،خودشکوفایی ،اف ایش من لت و کارایی اجتماعی،
هایجنسیتیوبازتعریفنقشمادریوهمسریمیشود .


تعدیلکلیشه

واژههای کلیدی:زنانراهنمایتور،اشتغالزنان ،فرصتهایاجتماعی،گردشگری،تئوریبنیانی
(گرانددتئوری) .
1ـدانشجویدکتریرشتهجامعهشناسی،واحدعلوموتحقیقات،دانشگاهآزاداسالمی،تهران،ایران 
2ـنویسندهمسئول:استادگروهجامعهشناسی،واحدعلوموتحقیقات،دانشگاهآزاداسالمی،تهران،ایران 
( )m.mahdavi54@ yahoo.com
3ـاستادگروهجامعهشناسیواحدعلوموتحقیقات،دانشگاهآزاداسالمی،تهران،ایران 
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مقدمه
سنجشتوسعهیافتگیهرکشوراهمیتواعتبارزناندرآنکشوراست.

یکیازمهمترینمعیارهابرای

است.بهمنظور تحققتوسعة اجتماعی،تسریع

اکنوننگاهجهانی بیشتربهسویزنانمعطوفشده 
شدنعدالتاجتماعی،چنانچهبهزنبهمن لة نیرویفعالوسازنده


اقتصادیومحقق
فرایندتوسعة 
نگریستهشود،قطعاًتأثیربس ایی  درروندتوسعهواف ایشکمّیوکیفینیرویانسانیجامعهخواهد
ازاینرودر
داشت.نقشزناندرتوسعهمستقیماًبه هدفتوسعة اجتماعیواقتصادیبستگیدارد  ،
شمارمیرود .

تحولهمةجوامعانسانیعاملیبنیادی 
به
اینکهنیمیازکلجمعیتجهانرازنانتشکیلمیدهندودوسومساعاتکاررازنانبه
باوجود 
مالکیتاموالوداراییهایجهانبه

درآمدجهانویکصدماز

یکدهماز
فعالیتمیپردازند،فقط  

بنابراینوجودنابرابریبرایزناندرتمامیجوامعکموبیش

زناناختصاصیافتهاست(نیازی.)1391،
دربرخیازسازمانهایجهانیدرچندسالاخیربهاینمسئلهبیشترتوجهشدهودر

وجوددارد .
کالناقتصادیواجتماعیسازمانهایجهانیقرارگرفتهاست .

برنامهری یهایخردو

امروزهمستنداتعلمیوپژوهشیفراوانیدالبرتأثیردانش،تفکروعملکردزناندرکلیة شئون
کهزنانبهتواناییبرنامهری یومدیریت


نظرازاین
اجتماعی،اقتصادیوسیاسی وجوددارد.صرف
لخردوکالنبسیاریازجوامعدستیافتهاند .

مسا
درآمدزاومحرکیبرایازمیانبردنفقروبیکاری وگسترشتوسعة

ازسویی،گردشگری صنعتی 
اجتماعی است .یکی از ویژگیهای بارز گردشگری ظرفیت باالی آن در ایجاد اشتغال برای زنان و
اشتغالزایی میکند .1 :جاذبههای طبیعی،

جوانان است .صنعت گردشگری در شش زمینة اصلی 
فرهنگی ،صنعتی ،خدماتی که اساس انگی ه و کشش گردشگران برای انتخاب مقصد و انجام سفر
حملونقلوخدماتمسافریدرابعادهوایی،زمینی،ریلیودریاییکهجابهجایی
شمارمیروند .2.


به
گردشگران داخلی و خارجی به آن وابسته است و کمّیت و کیفیت ارا ة خدمات آن نقش
کنندهای در توسعة صنعت گردشگری دارد .3 .اقامت و هتل که اساس عرضة محصوالت

تع 
یین
)حرکتمیکندکه

گردشگری وانتخابمقصداست.گردشگربا این امید ازمحلزندگی خود(مبدأ
درمقصدبرایش زمینة آسایش وارا ة خدماتاقامتی ورفاهی فراهمباشد.4 .پذیرایی ورستوران؛
تأمینخوراکیونوشیدنیمطابقسلیقةگردشگرانوکیفیتارا ةآنازسویمی باندرمقصد،چهدر
ادهای دارد .برخی از کشورها با نو غذا و پذیرایی
فوقالع 
اقامتگاه و چه در بیرون از آن ،اهمیت  
مالحظهایازه ینة


دستیبخشقابل

.بازار؛خریدسوغاتوصنایع
میشوند5.
مخصوصخودمعرفی  
عالوهبر خدماتی که
سفر و گردش را به خود اختصاص میدهد .6 .خدمات اختصاصی گردشگری؛  
معموالًدرجامعةمی بانارا همیشود،ضروریاستبرخیازخدماتمثلمدیریتخاص گردشگری،
تورحرفهای و آشنابهزبانمیهمان ،آموزشواستفادهازکارکنان

تورگردانی ،استفادهازراهنمایان 
بهویژهبرایتعطیالتواوقات
برنامهری ی 
وحملونقل ،

دربخشهایاقامتیوپذیرایی

بهویژه
حرفهای 

فراغتوفرارازیکنواختی،تبلیغات،بازاریابی،چگونگیاستفادهازفنّاوریاطالعاتوارتباطات(،)ICT
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بانک ،بیمه ،رعایت احترام و حقوق خاص میهمانان و گردشگران و دیگر خدمات مخصوص به
گردشگرانارا هشود(ابراهیمبایسالمی،1395،ص .)11
باتوجهبهنقشمؤثرصنعتگردشگریدرایجاداشتغالزنان،دراینمقالهبهاینپرسش پاسخ
دادهخواهدشدکهاشتغال درحوزةگردشگریبرایزنانراهنمایتورچه فرصتهاییرا بهوجود
آوردهاست .

پیشینة پژوهش
بنابر جستوجوهای صورتگرفته پیرامون موضو پژوهش ،مطالعات منتشرشده عمدتاً بر تأثیر
توانبهپژوهشهایداخلی

گردشگریبراشتغالزاییوابعاداقتصادیآنتمرک دارند.براینمونهمی
ازجملهپژوهشبینایی()1394باعنوان«نقشتوسعة گردشگریروستاییدراشتغالزایی ،مطالعة
موردی روستای چاشم شهرستان مهدیشهر» ،ادیبی ( )1392با عنوان «بررسی نقش صنعت
رفعتجاه ( )1392با عنوان «مسا ل و چالشهای
گردشگری در توسعة اشتغال استان مازندران»  ،
اشتغال زنان در ایران» ،خواجه شاهکویی و همکاران ( )1391با عنوان «نقش گردشگری در
توانمندسازیزنانروستایی»،طیبیوهمکاران()1386باعنوان«بررسیرابطةتوسعةگردشگریو
وپژوهشهایخارجیازجملهپژوهشکادیالیاوک واب)2013( 1باعنوان«بررسی

رشداقتصادی»
می اناشتغالحاصلازسرری هایبخشگردشگریدرسایرصنایع»،آتاناوارسالنترك )2012( 2با
عنوان « بررسی رابطة رشد اقتصادی و گردشگری در کشور ترکیه با استفاده از الگوی جدول
ارزیابیاهمیتگردشگریبینالمللیدرکشورترکیه»،

داده ـ ستانده»،آکمیک)2012( 3باعنوان«
مازومدر( )2011با عنوان «نقش گردشگری در اقتصاد مال ی» ،رومرو و تجادا )2011( 4با عنوان
«بررسیزنجیرةتولیددرگردشگری»،پولووواله)2008( 5باعنوان «ارزیابیتأثیراتگردشگریدر
ج یرةبالریککشوراسپانیا»،کوکا6وهمکاران()2003باعنوان«تحلیلگردشگریدرتولید،درآمد،
اشتغال»وکوکیر 7وهمکارانش()2002باعنوان«اشتغالغیررسمیگردشگریفروشندگاندربالی
اشارهکرد.ایندرحالیاستکهبررسیومطالعةفرصتهایاجتماعیناشیازاشتغالزنان

اندون ی»
عنوانسفیرانفرهنگیکشورها،درحوزةمطالعاتجامعهشناختیجایمیگیرد .


راهنمایتور،به
همچنین ،در مطالعات گسترده در حوزة جامعهشناسی زنان و اشتغال زنان ،جامعة آماری زنان
راهنمای تور بهطور اخص بررسی نشده است .درحالیکه اشتغال در صنعت گردشگری ویژگیهای
خاصخودراداردونیازبهمطالعهایجامعدراینحوزهکامالًمشهوداست .

فقدانمطالعا تکافیدراینزمینهسببشدهتادربررسیاینموضعازروشگرانددتئوریبهره
1- Kadiyalia and Kosovab
2- Atana and Arslanturkb
3- Akkemik
4- Romero and Tejada
5- Polo and Valle
6- Kweka
7- Cukier-snow
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گیریم.واژةگراندد(زمینهای)دراینعبارتنشانگرآناستکههرنظریهوگ ارهایکهبراساساین

ایمستندازدادههایواقعیبنیاننهادهشدهاست.درواقعنظریةبنیانی


شودبرزمینه

روشتدوینمی
روشی است برای کسب شناخت دربارة موضو موردمطالعه یا موضوعاتی که پیشتر دربارة آنها
پژوهشجامعوعمده ایصورتنگرفتهودانشموجوددرآنزمینهمحدوداست(ازکیاوهمکاران،

).باروشتئوریبنیانی(گرانددتئوری)،نگرشوتجاربوآرایمشارکتجویان(زنان

،1396ص270
شاغلراهنمایتور)دربارةموضو پژوهشبررسیخواهدشد .

مروری بر ادبیات موضوع
تعریف واژهها و اصطالحات فنی و تخصصی:
1ـ1ـ1ـ گردشگری

1

ها،دولتها،


هاوارتباطاتناشیازکنشمتقابلمیانگردشگران،سرمایه
گردشگریمجمو پدیده
مانهای غیردولتی در فرایند جذب ،حملونقل ،پذیرایی و کنترل
جوامع می بان ،دانشگاهها و ساز 
گردشگران و دیگر بازدیدکنندگان است ( .)Weaver and Oppermann, 2000, p. 3درعینحال،
توانصنعتدانست(یامجموعهایمتشکلازصنایعمرتبطبهیکدیگر)،همچنین


گردشگریرامی
ایپیچیدهومتشکلازپدیدههایاجتماعی(برن ،1385،ص.)63گردشگریازب رگترینو


مجموعه
گسترده ترینصنایعجهاناستکهبهسرعتدرحالرشداستومنبعمهمدرآمد،اشتغالوسرمایه

دربسیاریاز کشورهاست.هرچندتوسعةسریعآنآثارزیانبارمحیطیدربسیاریازنقاطجهان
حرکتدرآوردن

بههمراه دارد ( .)Filipović, 2007, p. 44گردشگری یکی از اب ارهای رایج برای به

هاراتوسعهمیدهد.


هاستکهآن

اقتصادهایبحرانیوارتقایسطحتوسعهازطریقمشاغلوسرمایه
تجاربگردشگریمتفاوتاست؛بخشیازآنبرگرفتهازاشکالگوناگونگردشگریاستوبخشی
آنهاست
مربوط به تواناییهای متفاوت مقصد برای جذب گردشگران و برطرفکردن نیازهای 
( .)Ngamsomsuke et al., 2011, p. 516
2ـ1ـ1ـ راهنمای تور

2

براساس تعریف انجمن راهنمایان تور اروپا 3،راهنمای تور کسی است که گروهها یا بازدیدکنندگان
تاریخی،موزههاوبناهاییادبودیکشهریامنطقهراهنمایی

مکانهای
انفرادیداخلییاخارجیرادر 
میکند و تفسیری الهامبخش و سرگرمکننده از میراث فرهنگی و طبیعی و محیطزیست ،به زبان

انتخابیبازدیدکننده،ارا همیدهد.
4
همچنینبراساستعریففدراسیونجهانیانجمنراهنمایانتور ،راهنمایتور«شخصیاستکه
هاراهنماییمیکندومیراثفرهنگیوطبیعییکناحیه


نرابراساسزبانانتخابیآن
بازدیدکنندگا
1- Tourism
2- Tour leader
3- EFTGA
4- WFTGA
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صالحیتراهنماییدرمنطقهایخاصراداردکهعموماًازطرف

راتفسیرمیکند.اینشخصمعموالً
مسئوالنبهرسمیتشناختهمیشود» .


3ـ1ـ1ـ انواع راهنمایان تور

 .1راهنمای داخلی :کسی است که گردشگران و مسافران ایرانی را در بازدید از اماکن تاریخی،
فرهنگی،طبیعی،زیارتی،سالمتوسایرجاذبهونقاطدیدنیکشورراهنماییکند.
راهنمایبینالمللی(ورودیوخروجی):کسیاستکهراهنماییگردشگرانورودیبهکشورو

.2
ایرانیان عالقمند به بازدید از سایر کشورها را برعهده دارد و تسلط و اطالعات کافی دربارة میراث
فرهنگیوطبیعی،آدابورسومومقرراتکشورخودوکشورمقصدرادارد واطالعاتالزمرابهزبان

آییننامةراهنمایانگردشگری) .
میدهد ( 
قابلدركبرایگردشگرانتوضیح 

اشتغال زنان

1

صرفکوششهایفکریوجسمیاست ،با

رامیتوانادای وظایفیتعریفکرد کهمستل م 
کار 
تولیدکاالهاوخدماتیکهنیازهایانسانیرابرآوردهمیسازد.شغلیاپیشهکاریاستکهدر

هدف 
مقابلم دیاحقوقمنظمیانجاممیشود .کاردرهمةفرهنگهااساسنظاماقتصادییااقتصاداست
که دربردارندة نهادهاییاس تکهباتولیدوتوزیعکاالهاوخدماتسروکاردارند (گیدن ،1376 ،ص
گفتهمیشود .اگرچهکارزناندر

.)517-516درصورتیکهاشتغالازسویزنانباشد ،اشتغالزنان
مشاغلمدیریتیاحرفهاینبوده،بلکهبیشتردربازارهایکاردرجةدومتمرک یافتهاست(همان،ص

 .)546

پیشینة نظری
کارنمیرود،بلکه

نمیشود ،درتدوینفرضیات نی چارچوبنظری 
به
ازآنجاکهکار کیفیازنظریهآغاز 
شود.چارچوبمفهومیمجموعة
گیریمی 

پرسشهایپژوهشازچارچوبمفهومی 
بهره

برایاستخراج
مفاهیم مرتبطی است که بر مفاهیم اصلی مطالعه تمرک دارد .در این روش ،برای تولید دادههای
،جلباعتمادافرادموردبررسیوبهکارگیریهرنو روش

تجربی،جذبپژوهشگر درمیدانپژوهش
مناسب برای جمعآوری اطالعات ،بر مشاهده و مصاحبه تأکید میشود (ازکیا و ایمانی جاجرمی،
،1390ص .)21
جامعهشناسیتفسیریصورتگرفتهاست.این

دراینپژوهش،تدوینچارچوبمفهومیبارویکرد
رویکردبهدركوتفسیرمردمدرجایگاهعامالنیفعالدربرساختزندگیروزمرهمیپردازد.همچنین
بر اصالت انسان دربرابر محیط تأکید دارد ( ،Lincoln and Guba, 1985به نقل از بوستانی و
فرصتهای

محمدپور)45:1388،باتوجهبهاهداف پژوهش،تجربةزنانراهنمایتورهنگاممواجههبا 
اشتغالدرحوزةگردشگریبررسیشدهاست .
1- Women's Employment
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روش پژوهش و ابزار گردآوری اطالعات
فرصتهاییاستکهاشتغالدرحوزةگردشگریبرایزنانراهنمایتور

ازآنجاکه موضو اینپژوهش 
فراهممیآورد(ومطالعاتکافیدرحوزةزنانراهنمایتورانجامنشدهوالزماستپژوهشگر،برایکسب

دانشنظریدرموردپدیده،بهبررسیعمیقوکاملموضو بپردازد)،گردآوریوتج یهوتحلیلاطالعات
با روشتئوریبنیانی صورتگرفتهاست.مصاحبهباسؤاالتی کلیدربارة زندگیروزمرة مصاحبهشوندهاز
واکنشهای

کنشهاو
عمیقتریدربارة 
قبیلتوصیفشرایطزندگیوشغلیآغازشدهاست.سپس،سؤاالت 
آنانوارتباطاتروزمرهونی نحوةواکنشخانواده،مسافرانوگردشگرانوکارفرمایانپرسیدهشدهاست.
مصاحبهشوندهتواناییجهتدادن بهمسیر

گونهایپرسیدهشدهکه 
به 
نیمهساختاریافتهو 
بهصورت 
سؤاالت 
تأثیرگذارد.مصاحبههاگاهیکتادوساعتوگاه

بحثراداشتهباشدوذهنیتویکمتردرروندمصاحبه
یافتههایموردنظردستیابد .
درطیبرگ اریتورهاییکروزهانجامشدهتامحققبهعمق 
مکان مصاحبههای حضوری اغلب فضاهای شغلی (آژانس یا دفاتر خدمات گردشگری) مشارکت-
قسمتهاییازمتنمصاحبهبرگ یدهشده

مصاحبههانوشتهشدهو

کنندگانبودهاست.پسازهرجلسه،
است .پژوهشگر،تاحدممکن ،مفاهیم راانتخاب واستخراج کردهاست(یعنیهمان کدگذاریبرایمتن
بهمنظور حرکت
مجموعهایاز مفاهیم ن دیکبههم  

مصاحبه که به هدف پژوهش ن دیک بود).سپس 
بهسمت انت ا نظری مقوالت استخراج شده و نامی جامعتر بر این مفاهیم گذاشته شده که هم بهلحاظ

نظریتمامآنمجموعهرادربرگیردوهمانت اعیترباشد(کدگذاریمحوری).درنهایت،بادرنظرگرفتناین
نکتهکهتماممقوالتومفاهیمرابتوانحولیکمحورودرراستاییکنظریهشرحداد،مقولةمحوری
استخراجشدهاست(کدگذاریانتخابی ).

جامعة آماری و روش نمونه گیری
مشارکتکنندگاندراینپژوهش 21نفراززنانراهنمایتوردرشهرتهرانهستند .در این پژوهش

گروههایراهنمایان
نمونهگیریهدفمندباحداکثرتنو بهکاررفتهوکوشششدهنمونهازتمام 
روش 
(ورودی،خروجیوداخلی)وراهنمایانمجرد،متأهل،متأهلدارایفرزندومطلقه انتخاب شود تا
نمونههایی مصاحبه نشود که
ویژگیهای مختلف جامعة هدف را دربر گیرد و صرفًا با  

پراکندگی و 
ویژگیهایمشتركدارند .

پایگاهو
برنمونهگیری هدفمند ،پس از شکلگیری مفاهیم اولیه و آشکارشدن ابعادی از موضو برای

ع 
الوه
مصاحبههایبعدیبراساستمرک براینابعادصورتگرفته

پژوهشگر،شکلدهیبخشیازسؤاالتدر
شکلگیری مفاهیم جدید انجامیده است .این روند در
غنیسازی مفاهیم قبلی و همچنین  
که به  
بندیها ،ادامه یافته و به حذف ،ادغام و تغییر بعضی مفاهیم منجرشده
مقوله 
مراحل بعدی ،هنگام  
آنها را
مصاحبهها ونظرهای مرتبط با  

قسمتهایی از 

متنها و 
است .پژوهشگر،هنگام گ ارشنویسی  ،
دستیافتنبهنوعی
نمونهگیرینظری)تا درنهایت،بامصاحبهبا21نفر،اشبا نظری( 
انتخابکرده( 
دادهها)حاصلشدهاست .
ازتکراردر 
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جدول  :1مشخصات مشارکتکنندگان
نام

سن

وضعیت تأهل

مقطع و رشتة تحصیلی

شماره

1

فخری

65

مطلقه

ارشدروانشناسی


کارشناسی

2

فروزان

57

مجرد

دکتریجامعهشناسی


3

هیمیا

37

مجرد

کارشناسیارشدمترجمیزبانانگلیسی


4

هدیه

28

مجرد 

کارشناسیارشدمترجمیزبانآلمانی


5

آمیتیس

 36

مجرد

مهندسیعمران

6

الهام

45

متأهلدارایفرزند

کارشناسیگردشگری

7

مهرناز

 33

مجرد

کارشناسیارشدمدیریتجهانگردی 


8

معصومه

43

مجرد

کارشناسیارشدمدیریتجهانگردی-بازاریابی


9

مهسا 

35

متأهل 

برنامهری یگردشگری 
کارشناسیارشد 


 10

ژاله 

 38

متأهلدارایفرزند

دانشجویکارشناسیارشدتاریخ 


 11

پروین 

 58

متأهلدارایفرزند

کارشناسیفی یک 

 12

یلدا 

 29

مجرد

کارشناسیارشدمدیریتجهانگردی-بازاریابی 


 13

سپیده 

 32

مجرد

مهندسیعلوموصنایعغذایی 

 14

مهرانه 

 40

مجرد

میکروبشناسی 

کارشناسیارشد


 15

غ اله 

 32

مجرد

زیستشناسی 

کارشناس

 16

فریده 

 45

مطلقه 

کارشناسمترجمیزبانانگلیسی 

 17

سارا 

 39

متأهلدارایفرزند 

کارشناسیارشدمدیریتجهانگردی 


 18

مهرنوش 

 34

مجرد

کارشناسحسابداری 

 19

رویا 

 31

مجرد

مترجمیزبانانگلیسی 

 20

فرزانه 

 42

مطلقه 

کارشناسیارشدعلوماجتماعی،پژوهشگریاجتماعی 


 21

شکوه 

 49

متأهلدارایفرزند 

کارشناسزبانانگلیسی 

روشهای ارزیابی پژوهش
هدفتئوریبنیانیمشخصکردنشرایطیاستکهموجبیکسلسلهکنشمتقابلویژه

درحالیکه«

تعمیماند»


هافقطبهآنشرایطخاصقابل
مربوطبهپدیدهوپیامدهایحاصلازآنمیشود،یاف 
ته

).برایرسیدنبهمعیارقابلیتاعتماد(1معادلپایاییورواییدر

(Strauss and Corbin, 1990, p. 87
4
3
2
تحقیقات کمّی) ،از سه روش متعارف و مرسوم (پاتن 2002،؛ سیلورمن 2005 ،؛ کوال و برینمن 
2009؛)استفادهشدهاست :
ـ کنترل یا اعتباریابی از سوی اعضا :در این روش از مشارکتکنندگان خواسته شده تا
1- Trustworthiness
2-Patton
3-Silverman
4-Kval and Brinckman

88

فرصتهای اجتماعی اشتغال زنان در گردشگری ...

الهام حبیبی و همکاران

یافتههایکلیراارزیابیکنندودربارةآننظردهند .

دراینروشبهدادههایخامرجو شدهتاساختارنظریهبادادههای

ـ مقایسههای تحلیلی :
خاممقایسهوارزیابیشود .
ـ استفاده از روش ممیزی  :در این زمینه پنج متخصص در حوزة تئوری بنیانی بر مراحل
سازیواستخراجمقوالتنظارتداشتهاند.


کدگذاری،مفهوم
ـنگارندهدرپیایدةاصلیجملهیاپاراگرافمصاحبهاست.اینروشتحلیلبسیارزمانبراستو

والتومقوالتانتخابشدهبارها

بایدچندینبارمتنمصاحبهخواندهشود.مثالًمفاهیموخردهمق
هایتخصصیواژگانجامعهشناسی

ازسویاستادانحوزةجامعهشناسیونی بامراجعهبهکتاب

بازبینیوتجدیدنظرشدهتاازدرستیانتخابمقولةموردنظراطمیناننسبیبهدستآید .
یافتهها (مفهومها و مقولههای استخراجشده از اطالعات)
روششناختی که شرح داده شد ،طی سه مرحلة کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و
مطابق فرایند  
مصاحبههایبعدی،

کدگذاریانتخابی،رم هاومفاهیمازدروناطالعاتاولیهاستخراجشدهاست.در
بهدستآمدهاست.در
مفاهیمجدیداضافهوبهغنایمفاهیمقبلیاف ودهشدهتادرنهایت127مفهوم 
مقولههابرایارا ه
مقولهبهدستآمدهاست .

مرحلةبعد،مفاهیم درقالبمقوالتقرار دادهشدهو28
گرفتهاند :
درالگویپارادایمیدرششدستةذیلحولمقولةهستهقرار 
 پدیده 
 شرایطعلّی 
 زمینه 
شرایطمداخلهگر 


 راهبردها 
 پیامدها
جدول  :2مفاهیم ،مقوالت و مقولة محوری استخراجشده از دادههای کیفی
فرصتهای اجتماعی ناشی از شغل راهنمای تور برای زنان
مقوالت

مفاهیم

عشقبهسفر 
سیالبودن 

عالقهبهتغییر 
تطابقباعال قشخصی 

عالقهبهکشفدنیایجدید 
پذیرابودن 
برونگرایی 

ارتباطبافرهنگهایگوناگون 
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تنو محیطشغلی 

آزادیفضایشغلی 

رهاییازقیدوبندهایرفتاری 
امکانجذبازطریقمؤسساتآموزشی 
امکانجذبازطریقکسبمدركدانشگاهی 

سهولتجذبدرشغل 

نبودآزمونورودیبرایورود 
جلوهگری 

امکانبیشتردیدهشدن 


موردتوجهبودن 
نفراولبودندرگروه 
اثرگذاریبرگردشگران 

امکانایجادحستأثیرو
تحولدردیگران 

ایجادتغییردردیگران 
هدایت 
تمایلبهرهبری 

امکانبروزشخصیت
رهبرگونهومدیریتی 

هدایتورهبریفردیوجمعی 
اعتمادبهنفس 

سیالبودن 


ارضایمیلتنو طلبی 

عالقهبهتغییر 
عالقهبهتغییرمحلشغل 
فعالبودن 


تطابقباروحیه
برونگرایی 


عالقهبهجمعوارتباطاتاجتماعی 
داشتنهیجانباال 
اخالقمراقبتی 
مهربانیزنانه 
ج ینگریزنانه 
پذیرایدیگرانبودن 
ظرافتزنانه 
دقتبیشترزنان 

استفادهازویژگیهای

ذاتیزنانه 


روحیةلطیفزنان 
احساسمادرانه 
قدرتجلباعتماد 
صبوری 
همکاری 
گذشت 
تحملباال 
قدرتغلبهبرمشکالت 
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احساسهمدردی 
فرهنگها 


تواناییارتباطباروحیاتوخرده
انعطافپذیریبیشترزناندرمواجههباروحیاتمختلف 

الگودانستنخودبهعنوانزنایرانیدرمواجههباگردشگران
خارجی 

خودنمایندهپنداری 

بازتابدهندةفرهنگایرانی

تمایلبهکسبتجاربجدید 

ل ومیادگیریبیشترو
بهروزکردنآگاهی

(دانشی،مهارتی) 

ل ومبهروزبودندانشوآگاهی 
تأکیدبرتسلطبهزبانخارجی 
وطندوستی 

اصالحنگرشمنفیبهایران 

بازشناسیفرهنگایرانی 

تبلیغملی ـ فرهنگی 
تنو محیطهایطبیعیوفرهنگیدرایران 
نپذیرفتننقشهایجنسیتی 
مقابلهباباورهاینادرستدربارةزنانوشغل 
فرصتطردمخاطراتشغلی 

قاصلهگرفتناز

برساختهایزنانگی 

دورشدنازفضای
بحرانیدرزندگی 

رهاییازروزمرگی 
نگرشحمایتیاززنان 

حمایتهمسروخانواده 

همراهیهمسر 
رفتنبعدزمانومکانبهواسطةفنّاوریهایارتباطی 


ازبین

شرایط
مداخلهگر 

کمشدناحساسدوریودلتنگی

اف ایشوسهولتتعامالت 

پیشرفتدستاوردهای
فنّاوریهایارتباطی 

آشناییبازنانپیشرودراینشغل 
آشناییباروشهاینویناجرایتور 

آشناییباجاذبههایبکر 

اف ایشفرصتاقتصادی 
اف ایشسرمایةاجتماعی 

ارتقایمن لتاجتماعی 

کسباستقاللشخصیتی 
کسبپایگاهاجتماعیمناسب 
مقابلهبابرساختهایفرهنگی 


راهبردها 

آمدنبرکلیشههایجنسیتی 

فا ق
ایستادگیومقاومتدربرابرنگاهجنسی 

مصالحهباهنجارهای
فرهنگیوسنتی 

قا لبودنبهتساویحقوقوبرابریمیانافراد
هدایتورهبریگروه 

نقشکلیدیدرتصمیمگیری 
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آمریتدرگروه 
مسئولیتپذیری 

هماهنگیومتحدکردنگروه 
مهارتبرقراریارتباطاجتماعی 
برخورداریازاعتمادبهنفس 

امتیازاتمالی 

درآمدباال 
خرسندیازرضایتمسافران

رضایتمندیشغلی

عالقهبهشغل 
مشارکتدرشادیها 

احساسمفیدبودن 

اف ایشکارآییاجتماعی 

احساستوانمندیدرمدیریت 
مقابلهباتفکراتجنسیتی 
ایستادگیومقاومتدربرابرنگاهجنسی 
تداخلوظایفسنتیهمسریباشغل 

دیلکلیشههای

تع
جنسیتی
بازتعریفنقشمادری-
همسری 

فشارهایهنجاری 
ایجادتعادلنقشی 
فرصتیبرایطردمخاطراتزندگی 

رهاییازروزمرگی 

فراهمبودنفضایبازوتنو محیطی 
اتکایبخود 

پیامدها 

تالشمضاعفبرایاثباتخود 
خودشکوفایی 

رضایتازخود 
قا مبهذاتبودن 
استقاللشغلی 
کنترلرفتار 
اخالقمداراگرایانه 
ارزیابیدرستازگردشگرانوشناختآنها 
انطباقفرهنگیباگردشگران 

بهرهگیریازمهارتهای
ارتباطی 

تبادلفرهنگیباگردشگران 
هدایتورهبری 
مسئولیتپذیری 
توانمندیمدیریتی 

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

وجودآمدنرویکردفرصتهایاجتماعیناشیازشغلراهنمایتوربرایزنانشده


عواملیکهباعثبه
عبارتاستاز :
 .1تطابق با عال ق شخصی .2 ،آزادی فضای شغلی .3 ،سهولت جذب در شغل .4 ،امکان بیشتر
دیدهشدن.5،امکانایجاداحساستأثیردردیگران.6،امکانبروزشخصیترهبرگونه.7،ارضایمیل
.تطابقباروحیةبرونگرایی.9،استفادهازویژگیهایذاتیزنانه.10،خودنمایندهپنداری،

تنو طلبی8،
.11ل ومیادگیریبیشتروبهروزکردنآگاهی(دانشی،مهارتی).12،بازشناسیفرهنگایرانی .
بهعبارتی میتوان گفت زنان ،با توجه به عالقهمندی به سفر و ارتباطات اجتماعی (عالیق شخصی) ،از

اندوفضایآزاداینشغلبهنوعیدلیلگرایشزنانبهآنبوده

وفعالیتهایتکراریگری ان

زندگیروزمره
است .
سارا:سفروگردشگریافسردگیرادرمانمیکند(براینمونهمادرخودم)،چونانسانرا

رومیکند.آزادیوتنو دراینشغل

ازمحیطعادیدورمیکندوباچی هایجدیدیروبه

سببشدهکهآنراادامهدهم .
همچنینزنانراهنمایتوراذعانمیکنند کهبهعلتانطباقباعال قشخصینظیرعشقبهسفر،

عالقهبهتغییروکشفدنیایجدیداینشغلراانتخابکردهاند.

علتبیماریمجبورشدمدرخانهبمانم.بعدازاینبیماریودرخانهماندنخیلیخسته

پروین:به
شدهبودم،چونآدمینبودمکهبتوانمدرخانهبمانم.تصمیمگرفتمکاریبکنموازطرفیعاشق
سفربودم.بههمینعلتاحساسکردمشغلراهنمایتورمنراراضیمیکند .

ژاله:خیلیسختاستبعدازراهنمایتورشغلدیگریراانتخابکنی،چونآزادیو
خودتتصمیممیگیری .

اندبهاینحرفهمشغولشوند.جاذبههایطبیعی،


آسانیتوانسته

کنندهدراینپژوهشبه
زنانمشارکت
شودزناندررشتههایگوناگونتورمشغولشوندوتعددمسافرانبا


تاریخیوفرهنگیایرانباعثمی
سطح تحصیلی و فرهنگی متفاوت آنها را به کسب دانش و آگاهی روز سوق میدهد .مشارکت-
 کنندگان ،با داشتن آگاهی و دانش مربوط به نقاط گوناگون و کسب تجربه ازطریق معاشرت و
ارتباطاتبافرهنگ هایمتنو ،ایجادتأثیروتحولدردیگرانرادرخوداحساسمیکنندودرطی

هابهدفعاتازتجربةایجادتغییردردیگرانصحبتکردهاند .


اینمصاحبه
هاهمتمرینزباناستوهممبادلةفرهنگی.واینکهبه


کردنباایتالیایی

صحبت
مهرناز :
کشورخودکهفرهنگغنیداردافتخارمیکنی،خیلیخوشاینداست .
راهنمایانتور،درجایگاهنفراولدرتور،اطالعاتالزمرادراختیارمسافرانمیگذارندوتوررامدیریت

شدنوکانونتوجهبودنمیشود .


همینامرموجبارضایاحساسمیلبهدیده
ورهبریمیکنندو
کنندگانامکانبروزشخصیترهبرگونهرادراینشغلیافتهاند.


توانگفتمشارکت

طورخالصهمی

به
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همچنین ویژگیهای ذاتی زنانه (نظیر مراقببودن ،دقت به ج یات و انعطاف و لطافت زنانه و،)...
گراییزنانباعثموفقیتبیشترآناندراینشغلمیشود.


لبیوروحیةبرون
تنو ط
خانهداری
هتلها ،بهداشت و 
بهسرویسدهی 

میشود 
خانمهاباعث 
هیمیا:ظرافتودقت 
بهخرجمیدهند.چونزنان

ند.خانمهابرایخریدمسافراندقتبیشتری

توجهبیشتریکن
باعثمیشود

روحیة لطیفیدارند ،بیشترهوایدلمسافران رادارند .حالتمادرگونة آنان 
مراقبمسافرانباشند .
مشارکتکنندگان خود را از دیدگاه مسافران (بهخصوص خارجیان) نمایندة زن ایرانی میپندارند و

هموارهسعیمیکنندظاهرورفتاریمناسبداشتهباشند .

پوشیمومرتببودنمانخیلی

باسهاییکهمی
معصومه:اینکارمعرفیکشورایراناست.ل 
مهماست،چوننمایندةزنایرانیهستیم.بایدخیلیمراقبباشیمکهخوبجلوهکنیم.
شود .
هاازایرانوزنایرانیساختهاندبادیدنماونو شغلماعوضمی 


ایکهرسانه

چهره
یکی دیگرازعللانتخاباین شغلازسویزنانراهنمایتورعالقهبهشناساندن فرهنگایرانو
ایرانیبهمسافرانخارجیوداخلیاست .
فروزان:وقتیشمابهغربمیروید،تازهدوستداریدفرهنگخودتانرابشناسید.نگرشی
منفیکهدربارةایرانوجودداردمنراتهییجکردکهفرهنگخودمرابشناسموبشناسانم .
ـ شرایط مداخلهگر

برزمینه هایبروزیکرویکردیاعللایجادآن،شرایطیوجودداردکههرشخصمنحصراًتجربه


عالوه
هایبهوجودآمدنیکنو نگرشخاص،بهشکلگیریآن


کند.اینشرایط،درکنارعللوزمینه

می
کمک میکند .به این شرایط ،در روش نظریة بنیانی ،شرایط مداخلهگر اطالق میشود .در رویکرد
گرزیربهدستآمدهاست :


هایاجتماعیناشیازاشتغالزنانراهنمایتور،شرایطمداخله

فرصت
 .1فاصلهگرفتن از برساختهای زنانگی .2 ،رهایی از شرایط بحرانی زندگی .3 ،حمایت همسر و
ارتباطی(باازبینبردنبعدزمانومکان) .

های
خانواده.4،پیشرفتدستاوردفنّاوری 
اند.بهواسطةدر سفر


هایزنانگییافته
زنان،اشتغالدرحرفةراهنمایتورراراهگری یازبرساخت
اند.همچنینمشارکتکنندگاندر


شدهبرایزنانفاصلهگرفته

بودن،اززندگیعادیووظایفتعریف
اینپژوهش،غالباًبعدازگذراندنبحرانهایعاطفییاشکستعشقییابیماریویابرایدورشدناز
روزمرگیبهاینشغلرویآوردهبودند .
ایجادمیکند .از داشتناینشغلخیلی

دشگریفرصتهایخوبیبرایاشتغال

هیمیا :گر
االنخانهداربودم .

خوشحالم.اگراتفاقپیشنیامدهبود،
ژاله:منخیلی شنیدهام کهمیگویند راهنمااگرمیخواست ر یسداشتهباشد ،راهنما
توانمبهطورکاملدرخانهبمانموکارهایدخترمراانجامدهم.باروحیهام

نمیشد.االنهمنمی

سازگارنیستوحتماًبایدچندساعتدخترمرابهمهدببرمتابهکارهایخودمبرسم 
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ودرخانهماندنخیلی

پروین:بهعلتبیماریمجبورشدمدرخانهبمانم.بعدازاینبیماری 

خسته شده بودم ،چون آدمی نبودم که بتوانم در خانه بمانم .تصمیم گرفتم کاری بکنم و
ازطرفیعاشقسفربودم؛بههمینعلتاحساسکردمشغلراهنمایتورمنراراضیمیکند .
هایارتباطی(باازبینبردنبعدزمانومکان)باعثتسهیل

همچنینپیشرفتدستاوردهایفنّاوری
شغل،خصوصاًدربرقراریارتباطبااعضایخانوادهدرهنگامسفروآشناییباشیوههاینویناجرای
تور ،داشته است .همین امر موجب ارتقای مهارت های شغلی و موفقیت در اجرای تور شده است.
همچنینمشارکتکنندگان،درصورتبرخورداریازهمراهیوحمایتخانواده،ازفرصتایجادشده

دراینشغلبهتروبیشتربهرهمیبرند .


ـ راهبردها

راهبردها سازوکارها و تدابیری است که مشارکتکنندگان در برخورد با یک پدیده بهکار میگیرند.
درخصوص فرصتهای اشتغال زنان ،راهبردهای متنوعی از جانب مشارکتکنندگان بهکار رفته که
عبارتانداز:

مشارکتکنندگانبااشتغال در اینحوزهمن لتاجتماعیخودراارتقا

.1ارتقایمن لتاجتماعی :
بخشندوکسبدرآمدواستقاللشخصیتیبهکسبجایگاهاجتماعیآنانمنجرمیشود .


می
. 2مصالحهباهنجارهایفرهنگیوسنتی:زنانراهنمایتورناگ یربهمصالحهباهنجارهایفرهنگیو
سنتیمیشوند .

هیمیا :وقتی به این حرفه مشغول شدم ،در مقابل جامعه و خانواده هنجارشکنی کردم و
سعیکردمبهنوعیبافشارهایموجودکناربیایم .

 .3هدایت و رهبری گروه :در این شغل مشارکتکنندگان گروه را رهبری و هدایت میکنند که از
وظایفاصلیایشاناست .
ستکهدرهمةشغلهاییکهانتخابمیکنمبایدرهبرباشمو

گونه 
ای
ن:شخصیتمبه 

فروزا
نفراولوایندرشغلراهنمایتوربرایمنخیلیجذاباست ..

ـ پیامدها

اتخاذراهبردهایفوقپیامدهاییداردکهعبارتانداز :

.تعدیلکلیشههایجنسیتی،

.1امتیازاتمالی.2،رضایتمندیشغلی.3،اف ایشکاراییاجتماعی4،
 .5بازتعریف نقش مادری و همسری .6 ،رهایی از روزمرگی .7 ،خودشکوفایی .8 ،بهرهگیری از
مهارتهایارتباطی.9،توانمندیمدیریتی .

شدهازسویزنانراهنمایتورنشاندهندة


شود،پیامدهایراهبردهایاتخاذ

گونهکهمالحظهمی

همان
زمالیوارضایشغلیهمراهبااف ایشکاراییاجتماعیآناناست .

کسبامتیا
آمیتیس :امروزه در صنعت گردشگری درآمد باالتری برای شغلهایی مانند راهنمای
گردشگریوجودداردودرسالهایاخیرافرادبیشتریراجذبکردهاست .
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لحظههای شاد برای مردمم .با تمامی استرس و
هیمیا :خوشحالم که مسبب خلق  
میشوم،وارد
.منلحظهایکهواردتور 

مسئولیتهایاینشغلعاشقانهمردمرادوستدارم

التتوقفنگهمیدارم.دراجرایتور بهترین

میشوم وزندگیخودمرادرح
دنیای دیگر  
برایخوشحالیمردمبهوجودبیارم،

کهمیتوانمفرصتجدیدی 

حالممکنرادارم .ازاین
عشقورزیبهمسافرانرادارم .
حسمفیدبودن،حسمدیریتتوروحس 
مشارکتکنندگان،باایستادگیومقاومتدربرابرنگاهجنسیومقابلهباتفکراتجنسیتی،درتعدیل
کوشند.همچنینزنانمیتوانندبابازتعریفنقشمادری ـ همسریوظایفخود

کلیشههایجنسیتیمی

گونهای کهازرفتارهاووظایف قالبیوازپیشتعریفشدهبرای مادریوهمسری
د،به 
راانجامدهن 
تریداشتهباشند.تالشدربرابرنابرابریهایموجودزنانرامتکی


فاصلهبگیرندوزندگیزناشوییموفق
سازدوسببرسیدنبهخودشکوفاییواتکایبهخودمیشود.شغلراهنمایتور


هایخودمی

بهتوانایی
هایارتباطیوتوانمندیمدیریتیرابهارمغانمیآورد .


گیریازمهارت
برایزنانبهره

شرایط علّی

زمینه ها

تطابقباعال قشخصی
آزادیفضایشغلی
سهولتجذبدرشغل
امکانبیشتردیده
شدن(کانونتوجه
بودن)
امکانایجادحس
تاثیردردیگران
امکانبروزشخصیت
رهبرگونه
ارضایمیلتنو 
طلبی
تطابقباروحیه
برونگرایی
استفادهازویژگیهای
ذاتیزنانه
خودنمایندهپنداری
ل ومیادگیریبیشتر
وبهروزنمودن
آگاهی(دانشی،
مهارتی)
بازشناسیفرهنگ
ایرانی

زنانراهنمایتور
(ورودی،خروجی
وداخلی)شهر
تهران
سال96
پدیده:
فرصتهای
شغل
راهنمای
تور

شرایط مداخله گر

راهبردها

پیامدها

ارتقایمن لت
اجتماعی

امتیازاتمالی
شغلی
اف ایشکارایی
اجتماعی

مصالحهبا
هنجارهای
فرهنگیو
سنتی

حمایتهمسرو
خانواده

هایجنسیتی
بازتعریفنقش
مادریوهمسری
خودشکوفایی
بهرهگیریاز

اف ایشحس

مهارتهایارتباطی

هدایتو

توانمندی

رهبریگروه

مدیریتی

پیشرفت
دستاوردهای
تکنولوژیارتباطی
(باازبینبردن
بعدزمانومکان)

شکل  :1الگوی پارادایمی فرصتهای شغلی راهنمای تور برای زنان
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رهاییازروزمرگی

فاصلهگرفتناز
برساختهایزنانه

رهاییازشرایط
بحرانیزندگی

رضایتمندی

(مدیریتبحران)
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بحث و نتیجهگیری
هایزنانراهنمایتوردربارةفرصتهایاشتغالزناندرصنعتگردشگریبا


دراینپژوهش،دیدگاه
روشتحقیقکیفیتئوریبنیانی(بهعلتفقدانمطالعاتجامعونی نیازبهبررسیدقیقوعمیق

پدیده برای رسیدن به شناخت نظری) بررسی شده است .هدف از انجام این پژوهش شناخت
هایزنانازفرصت هایاشتغالزنانراهنمایتوروهمچنینبررسیتجاربآنانوچگونگی


دیدگاه
گیریاینشناختدرفرایندتجربةوضعیتهایمتفاوتتوسطافرادمختلفازطریقمدلنظری


شکل
یاالگوهایپارادایمیاست .
عناصر این الگو برگرفته از دادههای پژوهش است که براساس روش تئوری بنیانی و ازطریق
مصاحبهومشاهدهومطالعاتاسنادیجمعآوریشدهاست.دراینروش،هیچمفهوموفرضیةاز

هاتحمیلنشدهاست.تالششدهکهنظریهبراساسدادههاساختهشودو،


ایبرداده
پیشتعیین 
شده

هاوجستوجوی


هاواصالحمقوله

شدهوداده

هایساخته

میانمقوله
رفتوآمدهایمکررومداوم
با 
هایساختهشدةبنیانیواقعی باشد.گردآوریاطالعاتمیدانیدرقالبانجام


اطالعاتجدید،رهیافت
ـیکیازمهمتریناب ارهایگردآوریدادههااستو

بامشارکتکنندگانـ زنانراهنمایتور

مصاحبه 

اینم یتراداردکهبهمحققاجازةآشنایین دیکوعمیقباموضو مطالعهرامیدهد.درتئوری
وابطبینمتغیرهابرآناستکهمقوالتوروابطبینآنهاراکشف

،محققبهجایآزمودنر

بنیانی
نهبهشکلشناختهشدةمعمول،بههمربطدهد.گ ارههاییکه

کندوآنمقولههارابهشکلیجدید،

ایمستندازدادههایواقعیبنیاننهادهشدهبهشرحزیر


براساساینروشتدوینشدهوبرزمینه
است :
گ ارة: 1فضایباز،آزادیشغلی،تنو فرهنگیوطبیعیوجغرافیاییدرشغلراهنمایتورزمینة
گرفتنازبرساختهایزنانه،


گرایی،میلبهرهاییازقیدوبند،فاصله

مناسبیبرایارضایروحیةبرون
عالقهبهسفر،کشفدنیایجدیدوعشقبهمردموارتباطاتاجتماعیبرایمشارکتکنندگانفراهم

میآورد.

دارندکهاگراینشغلراانتخابنمیکردند،


کنندهاذعانمی

:زنانراهنمایتورمشارکت
گ ارة2
حرفهایرابرمیگ یدندکهدرارتباطبامردمباشد .

:عالقهبهسفرومیلبهسیالبودنباعثگرایشاینزنانبهشغلراهنمایتورشدهاست .

گ ارة3
کنندگانبعدازگذراندندورةبحرانی(نظیرطالق،بیماریطوالنیمدت،


کثرمشارکت
گ ارة:4ا
شکستعشقیو)...وبرایدورشدنازفضایبحرانیوطردمخاطراتزندگیاینشغلراانتخاب
کردهاند.

:تطابقباالیشغلراهنمایتورباعالیقشخصیزنانمشارکتکننده،بهرضایتشغلی

گ ارة5
باالواف ایشکاراییاجتماعیمنجرشدهاست .
گ ارة: 6احساسهدایتورهبریگروهوتوانمندیمدیریتیاینافراد،آنانرابهشغلراهنمای
کهمی تواننددراینشغلتوانمندیمدیریتیخودرابهاجرادرآورندو


تورسوقدادهوزنان،ازاین
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مدیریتورهبریگروهرابرعهدهگیرند،احساسرضایتوخرسندیدارند .
کنندگانمیشود.


:خوشحالیمسافرانازاجرایتورباعثرضایتمندیشغلیمشارکت
گ ارة7
کنندهاذعانمیدارندکهدرمسافرانوگردشگرانتأثیرمثبت


:زنانراهنمایتورمشارکت
گ ارة8
میگذارندودرزندگیآنانتغییرایجادمیکنند.

کنندهدرشغلراهنمایتور،بهعنواننفراول،تورراهدایتمیکنندواین


:زنانمشارکت
گ ارة9
شدنرافراهممیکند .


شغلزمینةدیده
:مشارکتکنندگان،احساسمراقبتکردنازدیگران،پذیرشدیگران،ج ینگریودقت،

گ ارة10
مسئولیتپذیریـ کهذاتاًدرزنانوجوددارد ـرادرموفقیتشاندراینشغلتأثیرگذارمیدانند .

کنندگانغالباپسازپشتسرگذاشتن

ازنکاتحا اهمیتدرمصاحبههاایناستکهمشارکت
بحران و بهنوعی برای رهایی یا ازیادبردن مشکالت به این شغل روی آوردهاند .بحرانهایی نظیر
شکست عشقی ،جدایی و طالق ،خانهنشینی طوالنی بهواسطة بیماری و ...ازجمله مسا لی است که
عبارتیمیتوانگفتفضایباز،تنو مکانی،سفرهایمداوم


اند.به

کنندگانبهآناشارهکرده

مشارکت
بخشآالمزناناستوزمینةفرارازروزمرگیرافراهممیکندو


نوعیالتیام

درشغلراهنمایتوربه
بین،تسلطبرزبانهایخارجیدر


آورد.دراین

محیطیرابرایشانفراهممی
ارتباطاتگستردهوتنو 
ایجادارتباطکمکشایانیبهآنانخواهدکرد .
ازآنجاکهگردشگرانبرایگذراندناوقاتیشادبهفضاییبانشاطعالقهمندند،نقشروحیةمثبت

نحوزهزنانمشارکتکنندهرابیشتر

آید.ازطرفدیگر،فعالیتدرای


راهنمایتوربیشتربهچشممی
دهدوازروزمرگیبهدورنگهمیدارد .


سمتشادیسوقمی

به
گرا،عالقهمندبهارتباطات

طورکلیزنانراهنمایتور(مشارکتکنندگان)غالباًدارایروحیةبرون


به
اجتماعی ،دارای هیجان زیاد ،عالقهمند به تجربههای جدید و فعالاند و از معاشرت با مردم لذت
هایخاصاینشغلنظیرارتباطاتگسترده،سفربهنقاطگوناگونو...تأمینکنندة


برند.ویژگی

می
نیازهایروحیاینزناناست .
کنندکهمردمرادوستدارندو،باوجودمسئولیتهایسنگین


کنندگانعنوانمی

اغلبمشارکت
شغلی و موانع موجود ،از اینکه میتو انند مسافران را شاد ببینند و آگاهی و دانش آنان را دربارة
جاذبههایفرهنگی،طبیعیو...اف ایشدهند،احساسشادیوخرسندیدارند .

پرستیخاصیدیدهمیشود.اینکهشغلراهنمایتور


کنندگانوطن
همچنیندرمیانمشارکت
هایدیدنیوفرهنگهایگوناگونایران

مستل مداشتندانشوآگاهیبسیاردربارةجاذبههاو  
مکان
است تا بتوانند آن را به سایرین انتقال دهند ،برایشان ارزشمند است .همچنین از اینکه با انتقال
نوعیمیتوانندبرایکشورمفیدباشندونگرش

فرهنگوشناساندنایران،خصوصاًبهخارجیان،به
مثبتدربارةایراندرافرادایجادکنند،احساسرضایتمیکنند .
ازطرفی،بهسببتبادلفرهنگیومسا لآموزشیکهدراینحرفهوجوددارد،مشارکتکنندگان

احساسمیکنندکهتواناییایجادتحولدردیگرانرادارند .

ازدیگرعلل گرایشبهاینشغلاحساسدورشدنازبرساختهایزنانگیاست.همانگونهکه
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طلبیوبیعالقگی

مندوشاغلدرحرفةراهنمایتور،بهعلتداشتنروحیةتنو 


،زنانعالقه
اشارهشد
واسطهاینشغلازبرساختهایزنانگیکهجامعهبرایزنتعریفکردهفاصله


بهروزمرگیوتکرار،به
میگیرند .

ظیردقیقبودن،اهمیتو

واسطةداشتنویژگیهایذاتیزنانهن


دارندبه
مشارکتکنندگاناذعانمی

دیدنج یات،احساسمراقبتازافراد،مدیریت،لطافتروحیه،ظرافت،مهربانی،مدارا،عالقهوتعهد
ترند.اینویژگیها


شود،موفق

نوعیخدماتیمحسوبمی

پذیریدراینشغل،کهبه

بهکارومسئولیت
آنانرادرانجاممسئولیتراهنمایتوریاریمیکند  .ازدیگرسو،موفقیتخودرامنوطبهتقویت
بودن)میدانند .


هایمنتسببهمردان(جسوربودن،مدیربودنوقوی

ویژگی
همچنین در معرض دید بودن ،نفر اول بودن و هدایت گروه برای زنان خوشایند است و باعث
مرتببودنواهمیت بهظاهرازمل وماتاین
ایدهند.ازاینرو  


شودکهبهظاهرشاناهمیتویژه

می
شغلبهشمارمیرود .

1
درواقعاینشغلبرایزنانمشارکتکنندهبازنمایی شغلی ایجادمیکند.دررویاروییبامسافران،

کنندبهظاهرخوبومرتباهمیتویژهای

خودرانمایندةزنانکشورمیدانند،درنتیجهسعیمی
دهند .
از علل دیگر گرایش مشارکتکنندگان به فعالیت در این حوزه ،امتیازات مادی فراوان است.
دستیاستفادهمیکنندکهدر

راهنمایانتور،عالوهبرحقوقوم ایا،ازحقکمیسیونسوغاتوصنایع

اینصنفمرسوماست.همینامردرکسبمن لتاجتماعیمشارکتکنندگانمهمومؤثراست .
از محدودیتهای تحقیق میتوان به نبود زمان کافی برای بررسی کمّی گ ارههای تدوینشده
پذیرییافتههااشاره

وسیلةپرسش نامهبرایکلجامعةآماریراهنمایانزنشاغلواف ایشتعمیم


به
کرد .همچنین ،با توجه به نو شغل و کثرت سفرهای مشارکتکنندگان ،امکان هماهنگی برای
مصاحبهدشواربودهوفرایندپژوهشراطوالنیکردهاست .


1- Representation
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