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  جنسيتي ادراك زنان از گردشگري تك
  ها و راهبردهاي مواجهه در خانواده كاركردها، چالش

  2، زهرا برادران كاشاني*1زاده ندا رضوي

  چكيده
حـال، همچـون بسـياري از     ايـن  بـا . شود منزلة يك فعاليت فراغتي مدرن در جوامع معاصر شناخته مي گردشگري به

هـاي مختلـف اجتمـاعي از جملـه      هاي فراغتي، دسترسي به سفر و گردشگري توزيع برابري در ميان دسـته  فعاليت
هـاي   ايـران دگرگـوني  ة متوسط در جامعة طبق، ديگر از سوي. ندارد) زنان و مردان(ي مختلف ها تيجنسطبقات و 

هـدف پـژوهش    ،از همـين رو . كنـد  هاي اخير تجربه مي ها در دهه بها، الگوهاي رفتاري و انتخا وسيعي را در ارزش
چـه  شـهرهاي ايـران    متوسـط در كـالن  ة امـروز طبقـ   زنـان نخسـت اينكـه   : اسـت  ذيـل حاضر پاسخ به دو پرسش 

 ش،يپـ  يتيجنس تك يسفرها درمذكور زنان ؟ و دوم اينكه كنند يادراك م يتيجنس تك يسفرها يبرا ييكاركردها
 اتخـاذ  را ييراهبردهـا  چـه  هـا  چـالش  نيـ ا با مواجهه يبرا و كنند يم ادراك را ييها چالش چه سفر از پس و نيح
عميق  ةچهارده زن مصاحب زمينه، ازدر اين . نگاري اتخاذ شد براي اين منظور رويكرد كيفي و روش مردم كنند؟ يم

ترين  مهم. ندا تنها قائل/ جنسيتي تكها نشان داد زنان دو نوع كاركرد سلبي و ايجابي براي سفرهاي  يافته. انجام شد
هاي حين سفر نيز بـه دو   چالش. پيش از سفر، جلب رضايت خانواده و مديريت منزل در غيابشان بود ،ها چالش آن

زنان . شد ندان حائز اهميت دانسته نميهاي پس از سفر نيز چ چالش. بندي بود عاطفي و كاركردي قابل دستهة گون
هـاي منفعالنـه تـا فعاالنـه و      كردند كه طيفي از واكـنش  مي ها راهبردهاي گوناگوني اتخاذ براي مقابله با اين چالش

زدن و اثبـات قـدرت،    ، محـك  تجربهة جنسيتي يا تنها براي زنان عرص سفر تك ،مجموع در. گرفت برمي خالقانه را در
  .معاصر ايراني بودة ها در جامع الل آنعامليت و استق
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  مقدمه
كه در كنار كار و زندگي روزمره اهميـت بسـزايي دارد، فراغـت و چگـونگي     هايي  يكي از فعاليت

توانـد موجبـات رشـد و ارتقـاي      مـي ، درستي سپري شود گذران آن است، زيرا اين اوقات اگر به
تاريخي هاي  دوره همةاوقات فراغت در  ةپديد. ايجاد كندرا روحي افراد در زندگي شخصي آنان 

از اوقـات فراغـت و   تـري   اما امروزه با ورود به عصر مدرنيته با شكل گسترده ،وجود داشته است
  .]12؛ 9[رو هستيم  به گذران آن روهاي   راه

. اسـت  سـكونت  محـل  از دور ييها سفر و رفتن به مكان فراغت، اوقات رانگذ اشكال ازي كي
 و شـده  يسـازمانده  كـار  نـام  بـه  مخـالفش  كـه  داند يم مفرح يتيفعال را يگردشگر ]42[ي اور

 از يمتفـاوت  تجـارب  آن در كـه  اسـت  يفرصت يگردشگر عالوه، به. شود يم فرض شده داده نظم
  .شود يم حاصل روزمره يزندگ
 يهـا  رگـروه يز و افـراد ة همـ  يدسترس كه دهد يم نشان موجود يها پژوهش  گر،يد يسو از
 نيـ از ا يكـ ي .]37[وجـود دارد   يو نابرابر ستين اندازه كي به يگردشگر و فراغت به ياجتماع

 ليتشـك  زنـان  را كشور تيجمع از يمين كهآنجا  از .ندا متوسط شهرنشين ةطبقزنان  ها رگروهيز
در سـالمت   مهمـي و نقـش   سـالم هسـتند  ة خانواد كي جاديا يبرا ياصل ةيپا كه يزنان اند، داده
 را اوقـات  نيـ ا آن قيـ طر از كـه  ياشكال واوقات فراغت آنان ، خود دارند ةخانواد يو روان يروح
  .]22؛ 17 ؛16 ؛7؛ 6 ؛2[ دارد ياديز تياهم كنند مي يسپر

 يمتأهـل، صـرف كـار خـانگ    خصـوص زنـان    به زنان،از اوقات  يتوجه درخوروقت  ي،كل طور به
 افتيدركه فرزندان و همسر  يخدمات فيك و خانواده در كم در زن ابيحضور و غ ،نيبنابرا. شود يم
 تأثير ،... به شوهر و يدگيفرزندان، پخت غذا، نظافت منزل و رس تيبه ترب يدگيمانند رس كنند، يم
 و خوب يكدبانو خوب، همسر خوب، مادر كه يفرهنگ بستر كي در]. 18؛ 15؛ 14؛ 13[ گذارد يم

 يبرا يهنجار فشار ،]117: 3[ شود يزن محسوب م كي يها يژگيو نيتر شاخص بودن خانه ريمد
مجرد و متأهل با وجود  زنان ،بيترت نيبد. دارد يشتريب تياهم خانواده در زنانه نقش فيتكال يادا

. انـد  مواجـه  ييهـا  چـالش  بـا  يتيجنس تك يهاترك منزل به قصد سفر يبرا خود ينقش خانوادگ
. ]18: 21[هستند ) يفعال اقتصاد(كار  به آماده ايشاغل  يرانيا زنان درصد 15حدود  فقط ،عالوه به
 محـدود  اشتغال نرخ بودن نييپا ليدل به يمال منابع به يرانيا زنان يدسترسبدان معناست كه  نيا

زنان وجود نـدارد، بـه    يو گردشگر يفراغت يها تياز فعال يقياگرچه آمار دق ،ها نيعالوه بر ا. است
 يروز بـرا  شـبانه  يكـه مـردان در طـ    يگذران وقت، زمـان  يريطرح آمارگ يها افتهي دهياستناد چك

 20 حـدود  مجمـوع  در كننـد  يصرف مـ  يا و مصرف رسانه يورزش ،يو فرهنگ يحيتفر يها تيفعال
 ،ياست كه هم بـه لحـاظ مـال    نياز ا يحاك يادشده مستندات. ]24: 21[از زنان است  شيبدرصد 

ـ  يفراغتـ  يهـا  نـابرابر فرصـت   عيـ با توزي و هم به لحاظ هنجار يهم به لحاظ زمان دو جـنس   نيب
 يهـا  فراغت زنان در كشور انجام شده، پـژوهش  ةنيزم در ييها پژوهشاگرچه  ،حال نيا با. ميمواجه
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بر نقـش   ديبا تأك زنان يتيجنس تك يگردشگر يتجرب يبررس يبرا رانيدر داخل و خارج از ا يكم
مواجهة زنان بـا   يها وهيو ش يتيجنس سفر تك يها و چالش ها تيو محدود در خانواده شانيزنانة ا

  .است انجام شدهها  آن
 كـه  دارد يالزامـات  ،خاص طور به ،گردشگر زنطور عام، و نقش  به ،گردشگر نقش  ن،يا بر عالوه

و  ابـد ي يم تضاد اي ييراستا هم خانواده در همسر اي مادر فرزند، عنوان به زن نقش با چگونه ديد ديبا
 يرپـا يو د يبا نقـش سـنت   قيتلف ايدر تقابل  يتيجنس تك گردشگرِ مدرنِ نقِشمواجهه با  در زنان

 ،يدر بستر اجتمـاع  قيتقابل و تلف نيا. كنند يم فيدو را ادراك و بازتعر نيا چگونه زن در خانواده
 يرانياطبقة متوسط شهرنشين  زنو  دهد يچگونه رخ م يرانيجامعة ا يخيو تار ياقتصاد ،يفرهنگ

  .شود رو مي به رو خود سفر از بعد و نيح ،قبلبا مسائل  ينديچگونه و در چه فرا
  :است ذيل يها پرسشبه  ييگو پاسخ يدر پ قيتحق نيا اساس، نيا بر

 كنند؟ يادراك م يتيجنس تك يسفرها يبرا ييچه كاركردها زنان  
  را ييهـا  چـالش  چـه  سـفر  از پـس  و نيحـ  ش،يپ ،يتيجنس تك يسفرها درزنان 

  كنند؟ يم اتخاذ ييراهبردها چه ها چالش نيا با مواجهه يبرا و كنند يم ادراك

  يتجرب ةنيشيپ
 وجـود  خارجي وداخلي هاي  و اوقات فراغت زنان در پژوهش يگردشگر ةدر حوز چند يمطالعات

دسـته   دوتـوان در   مـي  رازنانـه  هـاي   زنان و مسـافرت  يگردشگر ةحوز خارجي قاتيتحق. دارد
 يكاركردهـا  نـوع از سـفرها و   نيعلل انجام ا يبه بررس قاتيتحق نينخست ا ةدست. كرد ميتقس
زنانه،  يسفرهازنان در  تيمحدود و هاخطر يبررس. اند پرداختهزنانه  يهاسفر يو اجتماع يروان

 يمحتـوا زنانـه   يبه سـفرها  مردان يتيجنس و يفرهنگهاي  يدئولوژيابه زنان و  ينگرش جنس
 فقـط  خـارجي  قاتيتحق درتوان گفت كه  مي ،نيهمچن. اند داده ليتشك را دوم ةدست قاتيتحق

 نيـ ا .بـود زنانه با توجه به نقش زنان در خانواده پرداخته هاي  شد كه به سفر افتيپژوهش  كي
رابطـه   نيـ كردن اتر  يو قو شيحفظ ارتباط خود با فرزندان خو ينشان داد كه زنان برا قيتحق

، زيـ ن ايرانـي  قـات يتحق]. 24[كننـد   مي اقدام هيو هد يسوغات ديبه خر بعد از سفر خود معموالً
شده از  انجام قاتيتحق همة زمينه، نيدر ا .اند زنانه نپرداخته يبه موضوع سفرها ،ميطور مستق به
مطالعـات اجتمـاعي    ،1گردشـگري  ةو توسـع  يزير برنامهانتشار تا كنون در مجالت  نياول خيتار

 يبررسـ  5يگردشگر تيريمطالعات مد و 4و توسعه يگردشگر ،3يشهر يگردشگر ،2گردشگري
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 ةدر توسـع  مـؤثر عوامـل  بـه  زنانه انجام شده بود كه  يپژوهش مرتبط با سفرها كي فقط وشد 
 فراغت اوقات به شتريب داخلي يها پژوهش يزنانه پرداخته بود و باق يو موانع سفرها يگردشگر

 يزنـان بـرا  هـاي   انتخاب نياز اول يكي منزلة سفر به شده،ذكر قاتيدر تحق .بودند پرداخته زنان
  .گذران اوقات فراغت مطرح شده است

عـزت نفـس،    يارتقـا  ،يبه اسـتراحت و آرامـش، خودسـاز    ازين يخارج قاتيتحق نخست ةدست
سـفرها   رفـتن زنـان بـه ايـن    را از علـل   شـدن  و بالغ ياصالت وجود ،يعيطب طيمح ةمشاهد ةتجرب

 ،ييحـس مـاجراجو   يارضـا  د،يـ مالقـات بـا افـراد جد    قاتيتحق نيا از يبعض. ]45؛ 28[اند  دانسته
 و يآزاد حـس  اهـداف،  بـه  يابيدسـت  خـود،  رشـد  ،يتوانمنـد  زن، يتيجنس قدرت اعمالاستقالل، 
  ].44؛ 43؛ 34؛ 26[اند  ها ذكر كرده سفر نيا يو اجتماع يهاي روان از كاركرد زيرا ن ييخودشكوفا
 يخطرهـا . انـد  پرداختـه  زنانـه  يسـفرها  مخـاطرات  يبررس به خارجي قاتيتحق دومة دست

شـناخته، تـرس از    نا ياز سفر زنانه، ترس از حضور در فضاها گرانياز برداشت د ينگران ،يكيزيف
 اسـت كـه معمـوالً    يدر سفر، فقدان زمان و پول در سفر از خطرات مهم ييو تنها يريپذ بيآس

 تـرس  ينـوع  منزلة به كه يمهم موارد از يكي. ]36؛ 35؛ 32[رو هستند  به زنان در سفر با آن رو
 ياز سـو  ينگـاه جنسـ   افتيمشاهده شده، در دهند مي انجام زنانههاي  سفر كه يزنان در معموالً

دهـد و زنـان بـا     مـي  قرار تيناخواسته زنان را مورد آزار و اذ يبه شكل يه به نوعك؛ مردان است
 ياز سـو  يتينگـرش جنسـ   نيـ ا هيـ حال مقاومـت عل  در يزنانه به نوعهاي  مسافرت دادن انجام
  ].31؛ 30؛ 29؛ 27[ند ا مردان
 نكتـه  نيـ ا ديـ ؤم ها پژوهش از يا پاره شده، منتشر ايراني اتينشر در كه يقاتيتحق انيم در
 قـات يتحق نيـ ا يدانيـ مهاي  گزارش و است مدرن يامر اساساً زنان يگردشگر و سفر كه بودند
. ]20؛ 19؛ 16؛ 15؛ 5[ شـود  يم محسوب زنان يبرا فراغت نوع نيتر كه سفر دلخواه داده نشان
 كيـ  بـه  يگروهـ  ايـ  يخـانوادگ  طور به عموماً كه يگردشگر زنان يبررس با زين] 11[ نيب جهان
 بـا  معمـوالً  كننـد  مـي  سـفر  قصـد  كه يزمان از زنان كه داد نشان بودند، رفته يگردشگر مقصد
  .هستند رو به روها  سفر از نوع نيا به مردم يمنف ديد و خانواده مخالفت جمله ازهايي  تيمحدود

در  هـا  افتـه ي يرغم بعض به كه است نيا از يحاك يادشدهة منتشرشد يها پژوهش يبند جمع
نقش زنانـه در   تأثير يبر بررس يچندان ديتأك رانيدر داخل و خارج از ا قاتيتحق نيا نه،يزم نيا

صـورت   نهيزم نيدر ا يقيعم يكاوها و اند و كند زنان نداشته يتيجنس تك يخانواده بر گردشگر
  .نگرفته است

  يمفهوم چارچوب
هـا در   آن) يهـا (بـر نقـش   ديـ زنان با تأك يتيجنس تك يگردشگر يبررس يبرا ،ينظر لحاظ به

را از منظـر   يفراغـت و گردشـگر   ديـ با ،يطرف از. شد كيبه موضوع نزد هياز دو زاو ديباخانواده 
  .زنان در خانواده توجه كرد) يها(به نقش يو از طرف ديد تيجنس
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حـوزه   نيا اتينظر ،رو نيا از. شوند يم يتلق يمصرف ييها تيفعال يفراغت و گردشگر ،امروزه
 يها تيمعتقد است كه در فعال ]97 :8[ يآبركرامب. كمك كند زين ها دهيپد نيدر فهم ا تواند يم

بر حقـوق افـراد    ،عالوه به. شود يم ديكأت يبر لذت و خوش يكار فيوظا يبه جا يامروز يمصرف
 يزنـدگ  تيكننده در هدا مصرف اليام يمركز تيو اهم شانيها كنشة دربار يريگ ميتصم يبرا
سـبك  ة دهنـد  شـكل  يمصـرف  يها تيدر جهان معاصر، انواع فعال ،گريد ياز سو. دشو يم ديكأت

 دهد يم قرار افراد ارياخت در ييها فرصت مدرن ييگرا مصرف ]97 :8[ يچن نظربه . است يزندگ
 و تيجنسـ  تيخصوصـ  ،يساختار ينابرابر مختلف صور و طبقه يبندها و ديق بر قيطر آن از كه
 يابيـ  قـدرت  و يتوانمنـد  از يمهم شكل يزندگ يها سبك كه است آن بر يچن. كنند غلبه نژاد
 »شـده  تجربـه  يفضـا ة خالقان يسازمانده« يابي قدرت به كه است نيپسة تيمدرن متن در يفرد

  .است مربوط
 قلمـرو ] 36: 34[ سيهـر  تعبير به بگيريم، نظر در فراغتي يفعاليتة مثاب به را گردشگري اگر

 فراغـت ] 31: 14[ روجـك  نظـر  بـه  همچنـين . اسـت  لـذت  و خودابرازي انتخاب، آزادية تجرب
 خانوادگي يا كاريهاي  مناسبت دام در كنند مي حس كه را  كسانيو  باشد بخش انگيزه تواند مي

 تر مهربان هم با و تر خوشحال راها  آن تواند مي .كند هدايت وضعيت اين فراسوي به اند شده اسير
 ،حـال  عـين  در. آورد پديـد  را سـفر  و بـازي  از ناشي تعلق حس و بردن لذت شادي، ةزمين و كند

 نظـري  رويكـرد  در كـه  شود يادآور مي او .داند نمي قيدي هر از فارغ را فراغت ]32: 14[ روجك
 اجتمـاعي،  هـاي  فـرم  خـانواده،  هـاي  شـبكه  چـون  عـواملي  با فراغت در رفتار مسيرهاي كنش،
 روجك ديد از. دارند ارتباط دين و اقتصادي هاي نابرابري نژادي، هاي تقسيم جنسي، هاي تفاوت

 بـه  تمايـل  بلكـه . نيسـتند  ذات بـه  قـائم  و عيـار  تمام شخصي توانش و خودمختاري ،]62: 14[
 مجوزهـاي  و معيارهـا  تـابع  و مشروط اجتماعي، لحاظ از ها آن به دستيابي براي شدن برانگيخته

هـاي   انتخاب كه معناست آن به اين. دهد مي قرار فرد اختيار در اجتماعي بستر كه است اخالقي
 فـرد  از خـارج  كـه  دارد قـرار  فراغتي موجود پيش از الگوهاي چارچوب در همواره افراد فراغتي
 موجوديـت  مفهوم به( است فرد بر مقدم ،)فرد كنترلهاي  ظرفيت از بودن فراتر مفهوم به( است

 انتخـاب  شـرايط  تعيـين  مفهـوم  بـه ( اسـت  بخشـنده  تـوان  و مقيدكننده و) فرد از پيش داشتن
 بـه  فراغـت  كنشـگران  كـه  كنـد  مي استدالل ]34 :14[ روجك، رو همين از). فراغت هاي گزينه

 معمـول  فراغتـي  رفتار از تبعيت به ،بلكه پردازند، نمي اند گرفته قرار آن در كه شرايطي بازسازي
 زنـان  كه كرد استنباط توان مي پردازان نظريه هاي ديدگاه از. كنند مي اصالح را شرايط اين خود،

 با را خود فراغتي كنش هاي صورت توانند مي هستند، اجتماعي قيدهاي تأثير تحت اينكه رغم به
  .كنند خلق خالقانه و بازانديشانه طور به حدي تا موجود هاي ظرفيت از استفاده
 و فرزنـد  نقش به عمدتاً مجرد زنان .دارند متنوعي هاي نقش خانواده در زنان ،ديگر سوي از
 اساسـاً  كـه  معتقدنـد هـا   فمنيست .ندا منتسب مادر گاه و همسر فرزند، هاي نقش به متأهل زنان
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 ؛اسـت  نـابرابري  مكـان  خـانواده  كـه  باورند اين بر و است نرفته تقارن و برابري سوي به خانواده
 دو كـه  باورنـد  ايـن  بـر  آنـان . اسـت  شده تعيين پيش از شانيها نقش و اند مطيع زنان كه جايي

  :]10؛ 5[ دارد وجود خانواده در زنان برداري فرمان و تابعيت از بسته ساختار
 ؛مادران و همسران عنوان به زنان تيموقع 
 خانواده در يريپذ جامعه نديافر. 

ـ    يتيجنس يها شيگرا ساختار، دو نيا آن را بـه   كنـد،  مـي  يزن و مـرد را در خـانواده درون
 نيـ اسـاس ا  بـر . شود مي بودن زن عيمرد و مط ةشدن سلط يدهد و باعث دائم مي فرزندان انتقال

خانـه  هـاي   مراقبت فرزندان و كار يبرا ايدر خانه كار كند  ديبا يكه چه كسنيانتخاب ا ،دگاهيد
 كـار  بازار عوامل قيطر از كه است مطلوب تيجنس يها نقش يدئولوژيااساس  بماند بر زلدر من
 دهاخانو در يمال منابع عيتوز يچگونگ كه معتقدند دگاهيد نيا صاحبان ،واقع در. شود مي تيتقو
 يكسـ  چه كه گردد يم بر امر نيا به قدرت روابط و دارد يبستگ شوهر و زن نيب قدرت روابط به

آبوت  يها اگرچه استدالل]. 5[ دارد كه چگونه و كجا پول خانواده صرف شود يريگ ميتصم حق
و ) رانيـ در ا( يمحلـ  يو فرهنگـ  يخيتـار  يها يدگرگونكه نيا ،نزديك است تيواقع بهو واالس 

 يكلـ  طـور  و بـه  يريپـذ  جامعـه  نـد يفرا هـا،  تيچگونه روابط، موقع ياز فرهنگ جهان يريپذتأثير
از (زنـان را در خـانواده و فراغـت     يها قرار داده و انتخاب تأثيرتحت  رانياة را در جامع ينابرابر

  .است نشده  يبحث و بررس كند، يم ليتسه اي ديمق) يتيجنس تك يجمله گردشگر
: 1[ ترنـر . مالحظـه كـرد   زيـ را ن يتـر  معتـدل  كـرد يرو تـوان  ينقـش مـ   ةيـ استناد به نظر با
 اشـاره  ياصـل  ةگـزار  چنـد  بـه  آن گـرفتن  شكل طيشرا و نقش يها يژگيو شرح در ]445ـ444
  :همچون كند، مي

 شيگراهايي  واحد كيبه تفكها  زهيها، احساسات و انگ رفتار ه،يسو كنش دو ،تيهر موقع درـ 
  .ديرا نقش نامها   توان آن مي دارند كه

 به كه شناسند مي تيموقع ازهايي  يژگيو و رفتار ازهايي  جنبه با را كنشگران ،نقش هر درـ 
 .شود مي ليتبد نقش ييشناساة برجستهاي  نشانه
كه در آن نقـش   يدر بستر ايكنند  يآن را باز ديكه با يدر رفتار كسان يداريپا رييتغ اگرـ 

  .خواهد كرد رييتغ ـ آن فيتعر يعني ـ نقش يژگيو د،يشود به وجود آ مي يباز
 .دارد شيگرا يداريپا به نقش ساختار ،كنشگران از نظر صرف ،شد اديبن نقش كه يهنگامـ 
  .وجود دارد ژهينقش و كيبا  ژهيفرد و كيشناخت  يبرا يشيگراـ 
 تنـاقض  و تضـاد  از كه را ينقش فشار كه كنند كنشاي  گونه به تا دارند شيگرا كنشگرانـ 
 يفـا يا يبـاال  تيـ كفا از حاصـل  يخشنود و دهند كاهش زديخ مي بر نقش يتيكفا يب از و نقش
 .دهند شيافزا را نقش
 يگردشـگر  ياسـتنباط كـرد كـه زنـان وقتـ      تـوان  يمـ  ،يادشـده  ينظـر  يآرا بـه  توجـه  با
نقـش   يزشيو انگ ياحساس ،يرفتار يتنها با الگوها نهزمان  هم كنند، يرا انتخاب م يتيجنس تك
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 بـا  احتمـاالً  ،نيبنـابرا . انـد  مواجه زيگردشگر ن ياند، بلكه با انتظارات نقش خود در خانواده مواجه
 ي راتناقضـ  و تضاد يموارد در ديكوش خواهندتضاد نقش مواجه خواهند شد و و  نقش يگرانبار

 نقـش  فيبـازتعر  و يبـازخوان  نيـ ا كننـد،  فيبـازتعر  اي دهند كاهش يشكل بهكه به وجود آمده 
 اتيـ جزئ كه دهد يم رخ ة زندگي اجتماعيدكننديمق و موجود يها تيظرف چارچوب در احتماالً

 .دارد ازين هاي ژرفانگر  همطالع به معاصر رانيا بستر در آن

  قيتحق روش
 يعمل يها يو استراتژ ها افتيدر ،يمعان رها،يتفس كشفبه  كمتر نيشيپ يها پژوهشآنجا كه  از

عنـوان زن   با نقش خود به ها آن زمان همة مواجهة و نحو خود يتيجنس تك يسفرهاة زنان دربار
و  يفيك كرديرو يشناخت لحاظ روش ازپژوهش  نيا اند، زده دستعنوان گردشگر  در خانواده و به

 كيـ بـا اسـتفاده از تكن   ينگـار  از روش مـردم  قيتحق نيا، رو نيا از. است كرده اتخاذ را يريتفس
  .است قيتحق يها پرسشبه  ييگو پاسخ يدر پ افتهي ساخت مهين ةمصاحب

اجتماعي متوسط ـ  متعلق به پايگاه اقتصادي بودند كه يپژوهش زنان نيا شدة يبررس ةجامع
 يتيجنسـ  بـه سـفر تـك    گـر يزنـان د  با همراه يا ييتنها به تهران بودند و و ساكن مشهد و بعضاً

و  و شـغل خودشـان   مبناي سـطح تحصـيالت، درآمـد    كنندگان مورد نظر بر مشاركت. رفتند يم
طـور   طوري انتخاب شدند كه بـه ) متأهلدر مورد زنان (عالوه بر آن درآمد و شغل همسرانشان 

كننـدگان   مشخصات مشـاركت . شوند مي اجتماعي متوسط شناختهـ  متعارف در پايگاه اقتصادي
  .آمده است 1در جدول 

 اصـل  يمبنـا  بـر . انجام شـد  ينظر يريگ نمونه ابتدا شده، انتخاب كرديرو و روش به توجه اب
 يانتزاعـ  يارهـا يمع نـه  و شـان  ياطالعـات  يمحتـوا  اساسبر نمونه ياعضا ،»ينظر يريگ نمونه«

 قيـ تحق روش در يريگ نمونه يها روش خالف بر]. 141ـ138: 23[ شدندانتخاب  يشناخت روش
يريگ نمونه افراد ييمعنا نظام از بلكه ست،ين افراد از يريگ نمونه ينظر يِريگ نمونه هدف ،يكم 
و بـا روش   ميردكـ  آغـاز  دسـترس  در ايـ  الوصول سهل يريگ نمونه با ابتدا در ،حال نيا با. شود يم

 نفر زن 14اشباع با  ةبه درج دنيتا رس ،اساس نيبر ا .انتخاب شدند يبعد يها نمونه يبرف گلوله
 كيـ  قيـ از طر ابتـدا  ذكرشـده، جهت اخذ نمونـه از گـروه   . انجام شد افتهي ساختار مهين ةمصاحب

با در نظر گرفتن حـداكثر تنـوع و   ها  نمونه جيتدر انتخاب شدند و بعد از آن بههايي  واسطه نمونه
 اشباعكار تا  نيا. متنوع شدند ياجتماع ـ ياقتصاد تيوضع الت،يسن، تحصهاي  نوسان در مقوله

 ديـ جد هـاى  داده ندك احساس محقق هك شود يم حاصل يزمان ينظر اشباع. افتي ادامه ها داده
 نـد يافر توانـد  يمـ  گـر  پـژوهش  .ديآ ينم ديپد يديجدة مقول و ندك يم راركت را قبلى جينتا صرفاً
 بـوده  انيـ جر در زيـ ن يگـردآور  نـد يفرا يطكه ( را ها داده ليتحل و متوقف را خود رىيگ نمونه
  ].187: 3[ كند يبند جمع را كار و متوقف) است

 در و بـود  عميـق  و سـاختاريافته  نيمـه هـاي   مصاحبه تحقيق اين درها  داده آوري جمع تكنيك
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مصاحبه بـه زنـان    يراهنما ط نيا]. 105: 4[ شد استفاده نيز مصاحبه راهنماي از مصاحبه جريان
مصاحبه  نيدر ح .و تجارب خود را بازگو كنند تيدهد در مورد جوانب مختلف سؤال، روا اجازه مي
 ضمنِ در و شد يم ادداشتي ديرس مي ذهن به كهها  داده با مرتبط يذهنهاي  جرقه و تأمل هرگونه
ها پـس از مصـاحبه بـه     داده ،نيهمچن .شد مي استفاده ها آن از بعديهاي  مصاحبه در اي گو و گفت

  .شد ليو تحل يكدگذار maxqda يفيهاي ك داده ليتحلافزار  شد و پس از ورود به نرم ليمتن تبد
 و اهشكـ  دهنـد و  لكشـ  رييتغ ديبا فىكي هاى داده تحقيق،هاي  يافته تحليل و توصيف در
 مرحلـه  چنـدين  طي معنايي واحدهاي حسب بر ها مصاحبه متن .شوند فهم قابل تا ابندي تجميع

 كدگـذاري  از ،پـژوهش  ايـن  در. شـود  حاصل انتزاع از باالتري سطح تا شدند انتزاع و كدگذاري
 از، منظـور  ايـن  به. است كدگذاري روش چند از سازگار تركيبي كه شد استفاده] 16[ التقاطي

] 16[ سـاختاري  كدگـذاري  روش در. شـد  اسـتفاده  نمايشـي  كدگـذاري  و ساختاري كدگذاري
 بررسـي  مقايسـه  قابـل هـاي   بخش ارتباطات وها  تفاوت اشتراكات، تا شود مي بندي مقولهها  داده
 و فـردي  بـين  و فـردي  درونهـاي   تجربه كشف براي ]16[ نمايشي كدگذاري از ،همچنين. شود
 وهـا   ديـدگاه  هـا،  كيفيت به نمايشي كدگذاري با گر پژوهش روش، اين در. شد استفادهها  كنش
 اينكـه  از يعميقـ  فهمي كدگذاري روش اين عالوه، به. يابد مي دست كننده مشاركتهاي  انگيزه
 كنـد،  مـي  مهار و تفسير راها  كشمكش اجتماعي متقابل كنش و واكنش كنش، در چگونه انسان
 احساسـات  و هـا  نگرش ترفندها، ها، كشمكش ها، هدف در ملأت فرصت ،همچنين. وردآ مي فراهم

  .كند مي فراهم را كنشگران
 شـده  ايـن حـوزه مطـرح    نظران صاحباز سوي  معيارهايي كيفي هاي پژوهش يابي اعتبار براي

 يارتقا يچند راهبرد را برا، ]168: 27[ محمدپور از نقل به ،2008 نسن،يستيكر و جانسون. است
  :مجموعه بهره برده است نيحاضر از سه راهبرد از ا قيتحق. اند كرده شنهاديپ يفيك قياعتبار تحق

  2يخارج صيتشخ و 1نييپا استنباط با يگرها فيتوصـ 
  .ارائه شد گرها فيتوص نيا مكرراً ها افتهية ارائ در :نييپا استنباط با يگرها فيتوصـ 
 هـا  افتهي ژهيو به و پژوهش گزارش تا شد خواسته همكار انگر پژوهش از :يخارج صيتشخـ 

  .دنرا مطالعه و نظر خود را اعالم كن
 معرفـي  را اعتبارسـنجي  مـالك  دوازده نيز ]1005 ـ995: 25[ گال و بورگ گال، همچنين

 :است رفته كار به ذيل موارد حاضر تحقيق در ميان آن از كه اند كرده
 زنان نقش و زنانههاي  سفرة دربار بصيرتي شود مي تالش حاضر تحقيق در: يسودمند 

                                                            
هاي ميـداني محقـق،    يادداشتها و  كننده هاي مشاركت بسيار نزديك به گزارش ةشد بندي كاربرد توصيف عبارت. 1

 گـران بـا   يك نـوع بسـيار رايـج مـورد اسـتفاده از توصـيف      ) هاي مستقيم مانند نقل قول(كلمه  به عبارات كلمه
  .استنباط پايين است

  .ن خارجي جهت ارزيابي كيفيت مطالعهااستفاده از متخصص. 2
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  ؛آيد دست به شده بررسي ةنمون بين در دختر و همسر مادر، عنوان به خانواده در
 شـوندگان  مصـاحبه  ديـ د از موضوع مختلف جوانب به شد يسع :يا نهيزم تيتمام 

 ارتباطـات،  و يطـ يمح ،يخـانوادگ  ،يشخصـ  يها نهيزم به جمله از .شود پرداخته
 ؛شد توجه ها آن نزد يمعان و باورها ها، ارزش

 نقـل  از استفاده با محقق، يها يساز مفهوم ليذ در ها، افتهي گزارش در :گزارش سبك 
 ؛شود آشنا كنندگان مشاركت يايدن با كينزد از مخاطب شود مي تالش ها قول

 نيـ ا قيـ تحق ياجـرا  مراحـل  قيـ دق شرح با شد يسع: مدارك و اسناد يوستگيپ 
 .شود داده نشان و حفظ يوستگيپ

 ها افتهي

  شونده مصاحبه زنان يمايس فيتوص
سال و با در  70ـ20 يسنة در باز متأهلمصاحبه با زنان مجرد و  14مجموع  در ،پژوهش نيا در

 1در جـدول  . اسـت  شـده آنان انجام هاي  و نوع سفر يزندگ طيتفاوت در شرانظر گرفتن وجود 
مانـدن زنـان بـه     شـناس  نـا  حفظ جهت. است شده ارائه شوندگان مصاحبهاي  نهيزمهاي  يژگيو

  .است شده داده اختصاصمستعار  ياز آنان نام كي هر
  

  كنندگان مشخصات مشاركت. 1 جدول
 زن شغل التيتحصهلأت تيوضعسن  اسم

  فرزند تعداد
 1سكونت محل)هلأت صورت در(

 تهران - يگردشگريراهنماارشديكارشناس مجرد26مژگان
 مشهد - سيتدرـيگردشگريراهنماارشديكارشناس مجرد34 هيانس
 مشهد - داركتابيدكتر مطلقه50 هيسم
 مشهد - يوتريكامپاموركارشناسيدكتر مطلقه38قيشقا

 تهران - دانشجوارشديكارشناس مجرد27 زهرا
 مشهد 1دارخانهكليس متأهل43ههيوج
 مشهد - دانشجويكارشناس مجرد24شيستا
 مشهد 3دارخانهييابتدا متأهل48 ميمر

 مشهد 3دارخانهكليس متأهل40 الهه
 مشهد 5دارخانهكليس متأهل52هفعاط

 مشهد 2دارخانهييابتدا وهيب70فاطمه
 مشهد 2معلميكارشناس متأهل58 ديناه

 مشهد - ديخرمركزريمدارشديكارشناس مطلقه35 راحله
  مشهد  -  يشناسبخش روانمسئول يدكتر مجرد38 سحر

                                                            
جنسـيتي داشـتند بـا دشـواري مواجـه بـود،        با توجه به اينكه در اين مطالعه دسترسي به زنـاني كـه سـفر تـك     .1

هـا سـاكن    يك نفر از اعضاي نمونه انتخاب شده و نمونـه  ةسترس يا با واسطشده به صورت در د هاي اخذ نمونه
 .مشهدند و شهر تهران
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 ها سفر يمايس فيوصت
هـاي   يژگـ يو. اسـت  شـده  ارائـه  كننـدگان  مشـاركت  ياز سـفرها  يجـامع  فيتوص 2 جدول در

محـل   ،اقامـت  يتعداد سفرها، نوع غالب سفرها، تعداد روزهـا : بود ذيلشامل موارد  شده يبررس
  .سفر در همراهان و سفر يها نهيهز ة تأميننحوسفر،  در اقامت
  

 كنندگان مشخصات سفرهاي مشاركت .2 جدول

تعداد  اسم
درقيعال  سفرها نوع سفرها

 همراهان سفر
 يمال تأمين

 سفر

مدت 
 سفر

  اسكان محل

دوستان  حيتفر  يگرد عتيطب  16  مژگان
 همجنس

  چادر 7 فرد خود

دوستان  حيتفر  يگرد عتيطب  18  هيانس
 همجنس

  چادر 10 فرد خود

دوستان  حيتفر  يحيتفر  3  هيسم
 همجنس

  هتل 7 فرد خود

دوستان  حيتفر  يحيتفر  6  قيشقا
 همجنس

  هتل 15 فرد خود

  يرو ادهيپ  يحيتفر  5  زهرا
دوستان

 ودختر (
 )پسر

  دوستان منزل 10 مادر

  مسافرخانه 10 فرد خودخواهر ديخر يحيتفر 7  ههيوج

  حيتفر  يحيتفر  4  شيستا
دوستان

 ودختر (
 )پسر

  دوستان ةخان 5 پدر

دوستان  ارتيز  يمذهب  3  ميمر
 همجنس

  هتل 15 شوهر

دوستان  ديخر  يمذهب  15  الهه
 همجنس

  هتل 20 شوهر

  هتل 15 فرزنداندخترفرزند ارتيز يمذهب 4  عاطفه

دوستان  ارتيز  يمذهب  3  فاطمه
 همجنس

 و دوستان
 شاوندانيخو

  هتل 10

/حيتفر  يحيتفر  5  ديناه
 30 فرد خود تنها يروادهيپ

 منزل
  شاوندانيخو

دوستان  ديخر  يحيتفر  4  راحله
 همجنس

  هتل 15 فرد خود

دوستان  حيتفر  يگرد عتيطب  3  سحر
 همجنس

  چادر 10 فرد خود
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 سـه  ،تيـ نها در .شـدند  يكدگذار maxqdaافزار  نرم ةليوس به ثبتو  يآور بعد از جمعها   داده
 يكاركردهـا شـامل   زنـان  يتيجنسـ  تـك  يسفرهاة شد ادراك يكاركردهاشامل  يمحورة مقول
 يتيجنسـ  تـك  يسـفرها  از قبل يخانوادگ يها چالشزنان،  از سوي  شده ادراك يجابيو ا يسلب
 يهـا  چـالش و  زن ابيـ غ در منـزل  تيريمد ت،يرضا جلب :جمله از مواجهه يراهبردها و زنان

هـاي   سفر از بعد يخانوادگهاي  چالشو  مواجهه يراهبردها و زنان يتيجنس تك يسفرها نيح
زنانه هاي  سفر دادن زن در خانواده در جهت انجامهاي  چالش ةدهند دست آمد كه نشان به زنانه

هـا   سـفر  نيا دادن انجام يبرا كه در زنان عموماًبود زنانه هاي  سفر يجابيو ا يسلب ياه و كاركرد
  .كند مي جاديا زهيانگ

  زنان يتيجنس تك يسفرهاة شد ادراك يكاركردها
اي  دسته. اند قائل سفرها نيا يبرا را كاركرد دسته دو درون يم يتيجنس تك يسفرها به كه يزنان
 عمدتاً و هستند مبدأ به ناظر يسلب يكاركردها. هستند يجابيا گريد ةدست و يسلب كاركردها از
 يمنفـ  احساسـات  از زيـ گر و )خـانوادگي  ينقشـ  فيوظـا  ژهيو به( مبدأ در ينقش فيوظا ترك با

 يجـاب يا يكاركردهـا . كنند يم تجربه روزمره يزندگ خالل در مبدأ در زنان كه شود يم مشخص
 مثبـت  احساسات ةتجرب صورت به عمدتاً و ندا معطوف مقصد در حضور يها جاذبه به شده ادراك
 .است زن يخانوادگ يها نقش مقابل در گردشگر نقش شدن پررنگ از يناش كه است

   شده  ادراك يسلب يكاركردها
 ؛كردنـد  يادراك م يتيجنس را در سفر تك يسلب ياز كاركردها يا كننده مجموعه مشاركت زنان

 ،يفراغت از كار، كاهش وابستگ ،يزندگ طياز مح ياز خانواده و مسائل آن، دلزدگ زياز جمله گر
هـاي   در سـفر  تيهـا، نبـود جـذاب    زنانه، مقابله با تـرس  يهنجار /يعرفهاي  تياز محدود ييرها

  ... .و يخانوادگ
. ميداشـت  يسـخت  طيشـرا  مـا  چون خصوص به): دار كتاب و مطلقه ساله، 50( هيسم
 نينش خونه سال چند نه كه ماه چند بود شده باعث كه داشت يسخت تصادف كي پدرم
 و نبـود اي  كننده خوشحال تيوضع خونه تيوضع .بود فشار يليخ من يرو خوب و بشه
  .كرد مي كمك يليخ من حال شدن بهتر به اهسفر اون

 ،بـرم  دارم دوسـت  يگاه واقعاً رفتن سفر مورددر ): معلم و متأهل ساله، 58( ديناه
 خسته ور منهاي  شونه تيمسئول نيا و ادهيز يليخ دوشم يرو يزندگ تيمسئول چون
 كـار  كـه  ييجـا  كي برم دارم دوست .شم مي خسته يبكن ور فكرش يچ هر از و كنه مي

 نينوش به يگاه .باشم دور واقعاً و نمينب روها  بچه مسائل واقعاً يمدت كي و نباشه خونه
 از بـرم  و كـنم  پـرواز  پنجـره  نيهمـ  از و ارميـ درب بال تا دو خواد مي دلم نينوش گم مي

 .بدم ادامه تونم، ديگه نمي كه ام خسته يقدر به جامعه مسائل از و خونه از و مدرسه
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 ها تنش از كه آورد مي فراهم را فرصت نيا زنان يبعض يبرا همسر بدون و يتيجنس تك سفر
در سـفر   ،واقع در .ابندي ييرها موقتاً ستين ها آن از يزيگر همسر حضور در كه ييها تيمسئول و

  .كنند تا حدي وظايف و قيود نقش همسري را تعليق مي جنسيتي، زنان موقتاً تك
 يلـ يخ كـه  باشه يكس كه بره يسفر ديباآدم ): دار خانه و متأهل ساله، 43( ههيوج
 بـرو  نجـا يا مـثالً  كنـه  مي يياه دخالت نوع كي، يبر شوهرت با اگر .نباشه كينزد بهش
 يياهـ  حرف و... و ياومد ريد چرا اي نكن، ور كار اون بكن ور كار نيا گه يم اي نرو، اونجا

 يتـو  يبـد  شـوهرت  بـه  ديبا خدمت يليخ. كنه مي خرد ور آدم اعصاب كه دآ يم شيپ
 .سخته و سفر

   شده ادراك يجابيا يكاركردها
 از .شود يم مربوط زنان يبرا يتيجنس تك سفر يها تيجذاب و سفر مقصد به يجابيا يكاركردها

 از ييرهـا  احسـاس  سفرها، نوع نيا بودن بخش يانرژ نو، تجارب كسب سفر، در يريادگي جمله
 اسـتقالل،  احسـاس  ،يمعنـو  يها ارزش ةتجرب د،يجد يفضا ةتجرب زمان، قيتعل روزمره، يزندگ
 زن، يريپـذ  انعطـاف  سـطح  شيافزا و يوابستگ كاهش تحمل،ة آستان و يسازگار زانيم شيافزا

  .... و خانواده در پسر و دختر عمل يآزاد و يبرابر احساس
: ماننـد  باشـد،  مشـترك  زنـان  و مردان در تواند يم شده ادراك يجابيا يكاركردها از يا پاره

 .ديجد يفضاة تجربو  زمان قيتعل

 خلسـه  حالت كي سفر يتو ):يوتريكامپ امور كارشناس و مطلقه ساله، 38( قيشقا
 ور حـالم  اما ،ندارم مشكل يليخ. سفرهي تو من ياصل ةزيانگ حس نيا و دارم ينشئگ و

 اصـالً  و گـذره  ينمـ  مغـزم ي تـو  يزيچ و شم يم متولد تازه انگار دفعه هي .كنه مي خوب
  .كنم فكر يزيچ به تونم ينم

 فـراهم  يشـتر يب عمـل  يآزاد تيجنسـ  دو هـر  از يمسافر هر يبرا اگرچه سفر در يبگيغر
 آشـنا  يعمـوم  يفضـاها  در زنان يبرا يرفتار تر رانهيسختگ يهنجارها نوعاً كه آنجا از آورد، مي

 يگردشـگر  مقصـد  در هسـتند،  ياجتماع كنترل تحت شتريب مبدأ طيمح در زنان و دارد وجود
  .كنند يم تجربه را يتوجه درخور عمل يآزاد

 و رو فضـا  يشناسـ  ينمـ  چون گهيد شهر هي تواما ): دانشجو و مجرد ساله، 27( زهرا
 يدار دوست كه يجور اون .شناسه ينم رو تو هم يكس و يباش راحت يتون يم رو،ها  آدم

  .خوبه يليخ نيا و يكن مي رفتار
 هـا  يدشوار با مستقلة مواجه فرصت شتريب زنان يبرا يتيجنس تك سفر زنان، يبعض ديد از

 ينـوع  زنان يبرا تنها سفرِ ،خصوص به. ستندين برخوردار مردان تيحما از رايز  آورد، يم فراهم را
  .انجامد يم يخودساز به تينها در كه شود يم يتلق خود با يهماوردطلب و ييخودآزما
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 خـوام  مـي  كـه  يليدال از يكي. ما ييترسو آدممن ): دانشجو و مجرد ساله، 27( زهرا
  .بشم مواجه باهاش و كنم غلبه مها ترس به كميه  خب كه نهيا كنم سفر تنها

 شـه  مـي  باعث ير  يم كه يسفر هر): يگردشگر يراهنما و مجرد ساله، 34( هيانس
  .ره يم باالتر تيسازگار زانيم و يبشتر  منعطف
 رو بـارت  خـودت  يمجبـور  زنانـه  سـفر  يتـو ): دانشجو و مجرد ساله، 24( شيستا

 .شه يم كمتر تيوابستگ .يكن يم رييتغ نيبنابرا .ازت كنه ينم تيحما يكس .يبكش

 ژهيـ و بـه   ؛آورد  مي فراهم زنان يبعض يبرا را يغالب تفكرات بر غلبه فرصت يتيجنس تك سفر
  :دادند مي نشان عالقه انهيماجراجو يسفرها به اگر

 دميد يم چون كردم مي هم قدرت حس سفر يتو): دانشجو و مجرد ساله، 27( زهرا
. مرد و زن يبرابر به معتقدم يليخ من چون... مرد كي با من نيب ستيناي  فاصله چيه

 و ياجتمـاع  يفضـا  كـه هـايي   ضـعف  يسـر  كيـ  بـه  كـردن  سـفر  بـا  خواسـتم  مـي  من
 .كنم غلبه داده زن كي عنوان به ما به مون يريپذ جامعه

 مواجهه يراهبردها و زنان يتيجنس تك يسفرها از قبل يخانوادگ يها چالش
 كننـد،  يانتخاب مـ  را يتيجنس تك يصورت گردشگر به حياز فراغت و تفر يكه نوع خاص يزنان
دو  نيا يزمان هم. كنند يگردشگر را تجربه معنوان  زمان نقش خود در خانواده و نقش خود به هم

هـا   چـالش  نيمواجهه با ا يرا برا ييو زنان راهبردها كند يم جاديزنان ا يبرا ييها نقش، چالش
سـفر و   نيسه دسته قبل از سفر، حـ  در راهبردها و ها چالش نيا ،بخش نيا در. كنند ياتخاذ م

  .اند شده يبند دستهو  يساز مفهومبعد از سفر 
  تيرضا جلب

 و همسر ن،يوالد( خانواده تيرضا جلب پژوهش نيا در شده مطالعه زنان مهمهاي  چالش از يكي
 يدور ليـ قب از يلـ يدال بـا  خـانواده  عمومـاً . بود تنها/ جنسيتي تك سفر به رفتن يبرا) فرزندان
 زيـ آم حماقـت  ،تنهـا / جنسـيتي  تك سفر دانستنا معن يب ،تا مقصد ريبودن مس خطرناك مسافت،

 مواجهه در زن يناتوان به باور سفر، يطبودن در » مرد« اورِي يب، تنها/ جنسيتي تكخواندن سفر 
ـ ابـراز   لياز قب ييها واكنشبا  و سفر در مشكالت با ـ  سـرزنش، ، يدلتنگـ  ابـراز  ،ينگران  از ينگران

  .كردند يزنانه مخالفت م يتيجنس تك /با سفر تنها... و كشور از خارج سفر در زنة متارك
 مبارزه و انهيجو مقابله يياعتنا يب راهبرد از عمدتاًها  چالش نيغلبه بر ا يبرا مجردتر و  جوان زنان

  .كردند ينم انكار ها مخالفت از را خود يعاطف يِآزردگ اگرچه. كردند يم استفاده استقالل يبرا
 شـماتت  مبـود تـر   جـوان  يليخ يوقت من نيبب ):دار كتاب و مطلقهساله،  50( هيسم

 امـا  .كـردم  مـي  هيگر اه وقت يليخ و كردن مي سرزنشم يليخ .رفتن سفر يبرا شدم مي
  .استقاللم يبرا بودم ريگيپ يليخ
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خود را ) خصوص براي سفر خارج از كشور به(به طور عرفي و قانوني  متأهلو  سال انيم زنان
گونـه   چنـد له ئها در مواجهـه بـا ايـن مسـ     آن. ديدند نيازمند جلب رضايت و موافقت همسر مي

و  كردنـد  يمـ  شهيانفعال و مدارا را پ راهبرد يجد يها مقابل مخالفت در يبعض. راهبرد داشتند
 كه كردند يم اكتفا يارتيز يسفرهابه  اي دادند، يرا كاهش م تنها/ جنسيتي تك يسفرها دفعات
  .شد يم يابيارز شتريب نهيزم نيا در همسرانو موافقت  يهمكار

 دارم دوسـت  سفر، اديب شيپ مه االن نيهم اگر): دار خانه و متأهل ساله، 48( ميمر
 ياتفـاق  ترسه يم .من يبرا شه يمتر  نگران شه يم رتريپ يچ هر .ذاره ينم مسعود اما برم،
 شـن  يمـ  نگـران  هـام  بچـه  .شـم  مـي  تيـ اذ كنه مي فكر. شه يم تنگ دلش  .وفتهيب برام

 خب ،باشه بابا اگر يول ،اي بهيغر با وفتهيب ياتفاق هر گن يم .وفتهيب برام ياتفاق ترسن يم
 يلـ يخ االن .سـت يناي  چاره گهيد باشه گم يم مه من. رم يم كمتر نيهم يبرا. مراقبته

  .االن نه گه يم شوهرم .گهيد رم ينم يول ،كنن مي شنهاديپ
 داند يم مرد تابع را زن كه ياجتماع عرف و قانون مقابل در تيجد با زين متأهل زنان يبعض

 به. كردند يم مطالبه يپافشار و يريگيپ با را قانون در موجود يحقوق يها فرصت و ستادنديا يم
  .شدند يم تيجد نيا ميتسل تيدرنها زين مردان ديرس يم نظر

 ومـد ا يمـ  ديـ با نكـه يا موقـع  شـوهرم  راستش): دار خانه و متأهل ساله، 52( عاطفه
 چـون . كـردم  التمـاس  يلـ يخ. بـود  سـخت  كم هي، ]از كشور[ خروجم يبرا بده تيرضا

  .اومد تا كردم التماس يليخ نيهم يبرا .شم جدا ازش ديترس يم .ديترس يم
 نيـ ا. گرفتنـد  يمـ  شيپـ  در را انـه يجو مقابلـه  كمتـر  امـا  فعاالنه يراهبردها زين زنان يبعض

ماننـد  مبادلـه بـود؛    ايـ مـذاكره   كيـ بـر تاكت  يو متكـ  ياز جـنس متقاعدسـاز   راهبردها عمدتاً
 بـا  راهبردها نيا از ها آن از يبعض. ياعتمادساز و يزبان چرب سوغات، ديخرة وعد ،يرسان خدمت
  .بردند يم نام مشابه نيعناو اي »زنانه يترفندها«عنوان 

 اون .داره تعصـب  خـرده  كيـ  پدرم اما): ديخر مركز ريمد و مطلقه ساله، 35( راحله
 زبـون  بـا  خالصـه  رمآ يمـ  بـراش  يخوب يسوغات هي اي شه يم يراض زبون با خودش مه

 .كنم مي ش يراض

 دست به يسخت به يارزشمند زيچ هر يدون يم): دار كتاب و مطلقه ساله، 50( هيسم
 يراضـ  كـم  كـم  ،ير يمـ  كجـا  تـو  نبدون اه اون و يكن صحبت محترمانه تو يوقت. دآ يم

 راه دارم مـن  دنيـ د كـه  يوقتـ  .كـنم  مـي  رفتار درست من كه دنيد مي اه اون. شن مي
 .رم مي يدرست

 شه مي راه اون از .داره يضعف نقطه كي يمردهر ): دار خانه و متأهل ساله، 48( ميمر
 و اومـد  كـار  سـر  از يوقت شب اي كنم مي درست براش يخوب يغذا ،مثالً؛ كرد ش يراض

ـ  .خـوام  مـي  ازش ،بود خوب حالش و گذاشتم خوب شام و ييچا براش  كيـ  بـا  الخرهاب
 .كرد ش يراض شه يم يياهترفند
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  :بود يمتقاعدساز يراهبردها از يكي زين مبادله ياستراتژ
 بـرن  تنها كه ميكرد متقاعدشون رو بابا و مامانما ): دانشجو و مجرد ساله، 24( شيستا

 سـوق  هم رو بابا و مامان .نباش همراهتون جا همهها  بچه كه ستين يازين كه ميگفت و سفر
 تـو  هگـ  يم و سفر تنها ره يم دوستاش با خودش مامانم يحت. يمجرد سفر برن كه ميد مي
 .كوه ره يم دوستش با هفته هر بابام. گذره مي خوش شتريب بهت دوستات با مه

و  گـر يد يهـا  در حـوزه  ها يبودند كه اثبات توانمند يمدع) تر جوان زنان عموماً(زنان  يبعض
 ميتعمـ « ينوع ،واقع در. شان شده است موجب جلب اعتماد خانواده ي خوداجتماع گاهيپاارتقاي 
  .رخ داده است »يتوانمند

 و كـار  و سـن  طيشـرا  نيببـ خب ): يشناس روان بخش مسئول و مجرد ساله، 38( سحر
  .برم سفر تنها و كنم تيريمد ور خودم تونم مي من كه كرده قانع رو م هخانواد گهيد تخصصم

در  نـد، يب يمـ  يفرصـت فراغتـ   ازمنديشدت ن زن را به يخانواده وقت ديرس يبه نظر م زين گاه
را محـدود  ) خصـوص زنـان جـوان    بـه (زنان بدون مـردان   /ي خود كه تحرك زنسنت يهنجارها

و  رديگ يخانواده صورت م ياز سو يشيبازاند ينوعبار  نيا ،واقع در. كند يم نظر ديتجد كند، مي
  .رديگ يم انجام يشتريب سهولت با يمتقاعدساز ،بيترت نيبد. كند يم جاديزن فرصت ا يبرا

 سـفر  نيا از يليخ م خانواده ):يوتريكامپ امور كارشناس و مطلقه ساله، 38( قيشقا
 مـن  شـدم  جـدا  كـه  يسال و من مشترك يزندگ آخر سال دو چون كردن استقبال من
 ايـ ب گفـت  مـي  دوسـتم  يوقتـ  .نبـود  خوب من ةيروح. شدم افسرده و شدم تياذ يليخ

 كـه  كردن استقبال م خانواده. مون ييدانشجو دوران از كامل شناختش مي مامانم ،يمالز
  .رفتم و برم من

  زن ابيدر غ منزل تيريمد
 بودند رو به روفرزند با آن  يدارا اي متأهلو  دار خانهزنان  خصوص بهكه  يمهم يها چالش از يكي

  .بود...) و فرزندان امور به يدگيرس ،يزگيپاك و نظم پز، و اعم از پخت(منزل  تيريمد
داشـتن   ،مـثالً ؛ داشـت چـالش   نيـ مواجهـه بـا ا  ة ويدر ش يها نقش مهم زوج يزندگة چرخ

 مـادر  ابيـ غ در را منزل تيريمد قدرت كه جوان دختر فرزند داشتن و بالغ ايفرزندان خردسال 
 دختـر، مادر، ( گريد يزن به تيمسئول ضيتفو. كرد يم جابيا را يمتفاوت يراهبردها باشد داشته
 از ديـ با او ابيـ غ در متأهل زن يخانوادگ نقش ،واقع در. بود متداول يراهبردها از يكي) دوست

 يسـفرها  مـورد  در لزومـاً  كـه  يتيوضـع . شـد  يم فايا) يگريد زن عموماً( يگريد شخص يسو
  .نكند صدق است ممكن مردان يتيجنس تك

 ،رفتم سفر مي يوقت .بود كيكوچ يليخدخترم ): دار خانه و متأهل ساله، 52( عاطفه
  .م يميصم دوست ةخون بردم مي اون رو
 گفـت  يكـ ي م،يبـود  نآقـر ة جلسـ  هي تو ماخب ): دار خانه و متأهل ساله، 48( ميمر
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 مـن  م؟يبر نييآ يم .ميخانوم هممون. هيسور مير يم .مسافرت ميبر مييخوا يم ماها  بچه
 روهـا   بچـه  گفت فقط .برو نداره اشكال گفت بهم و زدم حرف مسعود با خونه اومدم مه

 مشـهد  اومـد  مامـانم  و مشـهد  اديب مامانم زنم مي زنگ گفتم مه من و ؟يكن مي كار چه
 .برگردم من تا روز ده هفته كي بودها  بچه مراقب

 يفـا يا كه باشد ازين بود ممكن كردند، يم ضيتفو را خود تيمسئول زنان كه يزمان در يحت
 يحـاك  امر نيا. كنند فايا) زودتر( متعارف زمان از خارج را آن بلكه  نكنند، قيتعل يكل به را نقش

 زنـان  كـه  سـت ين يا فـه يوظ ،متأهـل  زن نقـش  از يجزئ عنوان به  منزل، تيريمد كه بود نيا از
 در زن ينقشة فيوظ نيا يِريپذ جامعه احتماالً و كنند ضيتفو يكل طور به را آن بتوانند يسادگ به

 .است داده رخ موفق يتوجه درخور  طور به خانواده

 نم،يـ چ يمـ  سفر قبل روها  برنامه از يسر كيمن ): دار خانه و متأهل ساله، 40( الهه
 و كـردم  يمـ  آمـاده  مـه ين روهـا   غذا بود،تر  كيكوچ دخترم يوقت. غذا كردن درست مثل
 اون .كـردم  يمـ  متقاعـد  رو دختـرم  .كـن  درسـت  رو غـذا  و بكـن  ور كار فالن گفتم مي
  .شد مي يراض يول .خونه بعد ،بود درسش تشياولو
  .گفتند سخن زين منزل تيريمد يبرا همسر با يمشاركت يها حل راه از ندرت به كنندگان مشاركت

 صـحبت  شـوهر  بـا  بـرم  رو سـفر  نيا نكهيا يبرا): دار خانه و متأهل ساله، 40( الهه
 تنهـا  مينتـو  ينمـ  روهـا   بچـه  چون ميبر هم با سفر ميتون ينم گهيد ما نيبب گفتم .كردم
ها  بچه از و رميبگ دست تو رو خونه ارياخت من هم با ميگذاشت قرار خاطر نيا به و ميبذار

 شيپـ  اديـ ب اون. مسـافرت  بره شوهرم ارمذب و باشه دستم مخارج و خرج و كنم مراقبت
 قشنگ .نبود يسخت كار كردنش يراض اصالً و ميكرد ور كار نيا و برم من و باشهها  بچه

  .من هم رفتيپذ اون هم و ميكرد توافق
  سفر يمال تأمين

 ،و مجـرد  متأهـل كـه زنـان    بـود  آنـان  سفر يمال تأمين سفر قبل زنانهاي  چالش از گريد يكي
  .بودند رو به روبا آن  ،ندارند درآمديو  ستنديكه شاغل ن يخصوص زنان به

. كردنـد  يم افتيدر خود يپدرة خانواد اي همسر از را نهيهز نيا معموالً  دهش بررسي متأهل زنان
مراتـب   بـه  نـه يهز نيـ ، تأمين ا...)ارث، حساب بانكي و( از همسر داشت ريغ ياگر خود فرد منبع مال

 امـر  نيـ ا البته كه كردند مي تأمين را او سفرة نيهز همسر و فرزندان ،صورت نيا ريدر غ .تر بود ساده
  .داد يشعاع قرار مال جنسيتي تحت تك يسفرها دادن استقالل زنان را در انجام

 كي مكه، رفتم بار كي .رم يم سفر مه تنها من): دار خانهو  متأهلساله،  43( ههيوج
  .ميرفت هم ما و داد ور پولش بابام رو اه نيا ،هيسور رفتم بارم كي كربال، رفتم بار

 همسـرم  از هـم  ،باشـم  داشـته  الزم يپـول  اگـر ): دار خانـه و  متأهـل ساله،  40( الهه
 مـن  و داده رو ام هيـ مهر همسـرم  مـن  . دارم درآمـد  منبـع  مـن  اون ريـ غ هـم  رم،يگ يم

 قيـ طر از درآمـد  منبـع  كيـ  مـن  واقع در .رميگ يم يپول انهيماه و كردم يگذار هيسرما
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  .هستم يخونگ الحسنه رضقهاي  صندوق يتو. دارم ام هيمهر
 از رو سـفرم  نيـ ا ةنـ يهز. ده يپول نمـ  شوهرم): دار خانهو  متأهلساله،  52( عاطفه

 .نداد يپول شوهرم. مادرم و گرفتم پسرم

طبيعتاً صاحب درآمد بودند كه تمام يـا  ، بودندكه شاغل  يصورت در، بودندكه مجرد  يزنان اما
  .دهد مي شياستقالل آنان را افزا نيكه ا داد بخشي از مخارج سفر را پوشش مي

 ايـ  ديـ خر و مسـتقلم  يمال لحاظ به): يگردشگر يراهنما و مجرد ساله، 34( هيانس
  .دم يم رو ش هنيهز خودم ور خودم ياهسفر

 ور مقـدارش  كيـ  ور سـفرم  تـا  دو سفرامم ةنيهز): دانشجو و مجرد ساله، 27( زهرا
  .نبودم نهيهز پر يليخ مه من و داد خانواده مرو ه ش يبخش كي دادم خودم

  مواجهه يراهبردها و زنان يتيجنس تك يسفرها نيح يها چالش
 گونـه دو  از خـانواده معمـوالً   يدور طيدر شـرا  دهنـد  يانجـام مـ   يتيجنسـ  تـك كه سفر  يزنان

 و شـوند  مـي  خـود  همسر اي فرزندان ن،يوالد نگران شدت به يا عده. كنند يم تجربه را احساسات
از خـانواده و كـار    يدورانقطاع نسـبي و   ،فراغت نيهم و اتفاقاً ستندين يدور نينگران ا يا عده

  .هاست آن مطلوب روزمره
 ضـه يمر يكسـ  نميـ ب يمـ  يوقت االن): يگردشگر يراهنما و مجرد ساله، 34( هيانس

 طيشـرا  در االن. نداره ينگران گردم يبرم خب ضهيمر يكس ،باشم اونجا اگر .سفر رم ينم
  .باشم نگران يخوديب چرا خوبه زيچ همه يعاد

 ادتيـ  اتهـ درد از ير يمـ  مسافرت يوقت نيبب): دار خانه و متأهل ساله، 48( ميمر
 دور يوقتـ  اصـالً  .رفـت  ادمي وز ريچ همه رفتم يوقت من .ره يم ادتي هات غصه از ،ره يم

 كيـ  و يمسافرت عشق كي ،ير يم يارتيز مسافرت يوقت .نداشتم رو خونه ينگران بودم
 كـردم  ينم فكر نيا به اصالً .شه يم فراموشت زيچ همه كه يدار يياه امام و ارتيز عشق
 يمحبتـ  كيـ  .شـد  يچ م هخون كنه، مي كار چه م هبچ االن كنه، مي كار چه شوهرم االن
  .خوبه يليخ و داره آرامش يليخ ره يم ادتي كالً يزندگ و خانواده دن، يم بهت اه امام

ـ  .پسـرم  بـه  هست حواسم ،دورم يوقت): دار خانه و متأهل ساله، 43( ههيوج  الخرهاب
  .نگرانم كم هي جوونه
 .نگران بودم شهيهمها  مسائل بچه ةسفر دربار يتو): معلم و متأهل ساله، 58( ديناه
 !يرانيا تو باش، نجايا كه گفت مي خواهرم شوهر

 يسع .پدرم و مادرم يدور از بودم نگران يليخ): دار كتاب و مطلقه ساله، 50( هيسم
 ندارماي  چاره كردم مي فكر اما ،شدم مي افسرده اي شدم مي تياذ. رميبگ تماس كردم مي

  .برم ديبا كه هيراه استقالل نيا
 يبند دسته گونه دو در شد يم كردند، يم تجربه را يديشد ينگران كه يزنان ديرس يم نظر به
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 يبعضـ  يبـرا  و داشـت  مقابل طرف اي خودشان جانب از يعاطفة جنب شتريب يبعض ينگران: كرد
ة دغدغ دوم ةدست. بود يخانوادگ نقش از موقت گسست از يناش و داشت يكاركردة جنب شتريب

 از ارتبـاط  و يتلفنـ  تمـاس  با دنديكوش يم دسته دو هر. داشتند را خود ابيغ در منزل تيريمد
 .كنند رفع را خود ينگران يمجاز ياجتماعهاي  شبكه قيطر

 دونــم يمــ. زنــم يمــ زنــگ مســافرت رم يمــ): دار خانــه و متأهــل ســاله، 40( الهــه
 لشيموبـا  بـه  زنم يم زنگ كنم مي شروع شيش من .مدرسه بره ديبا هفت نيحس محمد

ـ  ور چاشـتش . كـن  آمـاده  ور نيحس محمد ياه لباس پاشو گم يم  بـره  بفرسـتش  و ارذب
 رو غـذا  فـالن  يكرد درست يچ و يكرد كار چه ناهار گم يم زنم يم زنگ ظهر. مدرسه
 من با مدام و زنن يم اه اون و بزن زنگ من به گم يم ييجا بره بخواد وسفي .كن درست

  .هستن ارتباط در
 يبـرا  او تـوان  و ليم و فرد تيشخص استقالل زانيم و يتيجنس تك سفر به خانواده واكنش

 در خانـه  در زن ابيـ غ چـالش  با مواجههة ويش در يمهم نقش خود يِخانوادگ نقش از گسست
 .داشت سفر نيح

اي  ساخته خود آدم يليخمن ): يوتريكامپ امور كارشناس و مطلقه ساله، 38( قيشقا
 اگـر . بـزنم  زنگ روز هر روز هر من نبود الزم اصالً .ست ساخته خود يليخ مامانم. هستم

 اگـر  .هيـ بزرگ موهبـت  يلـ يخ نيا و كرد ينم فكر تا هزار خودش با زدم ينم زنگ روز هي
  .برم سفر تونستم ينم قطعاً من ،نبود يجور نيا

  زنانههاي  سفر از بعد يخانوادگهاي  چالش
. سـفر اسـت   نيقبـل سـفر و حـ    خـانواده  با زنان يها چالشة عمدبود كه  نياز ا يحاك ها افتهي

كـه   چنان ،واقع در. زن در منزل بود بتيغ يامدهايچالش زنان بعد از سفر مواجهه با پ نيتر مهم
كه در  گفتند ينكته سخن م نيفرزند از ا يو دارا متأهلكنندگان  اغلب مشاركت ،رفت يانتظار م

  .انجام نگرفته است نيگزيفرد جا يطور كامل از سو ها به آن ينقش فيوظا ها آن ابيغ
 .خوب بودن كيكوچها  بچه... گشتم يم بر يوقت): دار خانه و متأهل ساله، 52( عاطفه

 مراقبـت  يليخ اهپسر چون بودن، كيكوچ هام بچه چون بود، ختهير هم به يليخ خونه
 ف،يـ كث اه رختخواب: زيچ همه به زدن يم گند نظرم به. نبود جاش سر يچيه كنن، ينم

  .رو خونه كردم مي جمع ديبا هفته كي بعدش بود، داغون زيچ همه
خصـوص   بـه ، )يريـ گ بهانـه  و يبـدخلق (خانواده  ياعضا يعاطف يمنف يها با واكنش زين گاه
  :شدند يمواجه م، فرزندان

 .شد مي ناراحت .كرد مي يخلق بدشتم، گ مي بر يوقتدخترمم ): بيوه ساله، 70( فاطمه
 .نباشم من شه يم ناراحت دختره دونه هي .گهيد خوبه مه باز خوب يول

 از يكـ ي تيـ روا در كـه  ،خـانواده  ياعضـا  بـدون  و يتيجنسـ  تـك  سـفر  يامـدها يپ از يكي
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 زن بـت يغ. بـود  خانواده ياعضا يسو از مثبت احساسات افتيدرة تجرب  آمد، كنندگان مشاركت
 منـزل  امـور  درهمسـر  ـ  مـادر  نقـش  در او كـه  يخـدمات  يخـال  يجـا  شـد  يم موجب] متأهل[
 از طـور ضـمني   و پـس از مراجعـت بـه    شـود  احساس كرد يم فايا) يدي يخانگ كارخصوص  به(

 .دشوخدمات خانگي معمول او قدرشناسي 

 بهت خانواده محبت تازه ،يدور مدت كي يوقت): دار خانه و متأهل ساله، 48( ميمر
 مـدت  كيـ  كنم مي فكر .برگشتم بود خوشحال شوهرم ،گشتم يم بر يوقت .شه يم شتريب

 كار خودش ديبا ست،ين زيتم خونه ستين ناهار .ستين خونه يتو زن ستمين چون يدور
 .بودن خوشحال يكل گشتم يم بر يوقت يول ناراحته، كنه

  يريگ جهينتو  بحث
 نيـ بـه ا . انجام شد يتيجنس از سفر تك يرانيادراكات و فهم زنان ا يبررس منظور بهپژوهش  نيا

 ييتا كاركردها انجام شد قيعم ةمصاحب متوسط ساكن مشهد و تهران ةاز طبق زن 14 از منظور
 ،نيهمچنـ . كننـد  انيـ ب كننـد  يمـ  كاادر خـود ة ستيزة تجرب به بناگونه سفرها  نيا يبرا كه را
سفر  يكه برا ييها چالش خود در خانواده و نقش گردشگر يها نقش نيعنوان زن در نوسان ب به

ها را  چالش نيمواجهه با ا يخود برا يعمل يكنند و راهبردها انيب كنند يم ادراك يتيجنس تك
  .كنند ذكر

ـ  كـه  دارد يزيمتمـا  يها يژگيو آن يرانيا ياجتماع بستر در يتيجنس تك يگردشگر ة تجرب
 تر از مقياس بسيار پايين رانيا در زنان اشتغال ميزان ،ييسو از. رديپذ يم تأثير آن از زنانة ستيز

از  ياريبس يبرا يتيجنس تك يگردشگر داد، نشان پژوهش نيا يها افتهي كه چنان. است يجهان
 و) يكار خـانگ (در خانه  ينقش فياز وظا زيگر يبرا يفرصت) رشاغليغ متأهلزنان  ژهيو به(زنان 
 زنـان  يبـرا  را متنـوع  و تـازه  ياجتماع تعامالت فرصت ،نيهمچن. است گريد يها طيمحة تجرب

محققـان در   رياست كـه سـا   ييها افتهيمشابه  نديخوشا يها تجربه نياز ا يا پاره. آورد يم فراهم
سفر ادراك  ياز كاركردها كه زنان برا يبعضاگرچه  .]41؛ 37؛ 35[ اند افتهي يرانيرايغ يبسترها

مـأنوس و   طياز محـ  زيـ از جمله فراغـت از كـار و گر  (با مردان مشترك باشد  تواند يم كردند يم
كـه در   كـرد  يمـ  جـاد يزنـان ا  يبرا يزيتجارب متما ييتنها گاه به اي يتيجنس ، سفر تك)روزمره

آشـنا آزاد   يهـا  طيمحـ  يفشـار هنجـار   ديـ زنان را از ق ؛ مثالً،ممكن نبود يمألوف زندگ طيمح
 درزنـان   يو مهـارت  يعملـ  يهـا  تيـ همـراه هـم قابل  ) ان(مرد ابيدر غ سفرها گونه نيا. كرد يم

بـه نظـر    دليـل،  نيبه همـ . ديكش يها را به چالش م آن يهم توان عاطف و ها يمواجهه با دشوار
از  ياز بعضـ  ياز طرفـ : كنند يرا تجربه م يا زنان احساس دوگانه ،يتيجنس در سفر تك ديرس يم

؛ 26[ آمدنـد  يم استراحت و فراغت بر يوجو و در جست شدند يم آزادشان  روزمره يها تيمسئول
 يو احساسـ  يعملـ  تيريمحافظت از خـود و مـد   يبرا يا ژهيو  تيمسئول گرياما از طرف د ،]34
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و  ييخودآزمـا  يجـذاب بـرا   يفرصـت  نيـ از زنـان ا  يبعض يبرا. گرفتند يعهده م خود در سفر بر
 يبـرا  يتيجنسـ  تكهاي  نباط كرد كه سفراست توان يم سبب نيبه هم. شد يم يتلق يخودساز
و اسـتقالل   تيـ عامل ،قـدرت  يكنند به نوع مي آن تالش قياست كه از طر يراهبرد يرانيزنان ا

بـا مطالعـات اندرسـون و    هـا   اين بخش از يافتـه  .، محك بزنند و اثبات كنندخود را تجربه كنند
  .داشته است در باب فراغت همخواني] 33[و هريس ] 14[و روجك ] 34[ليترل 

فرصـت انقطـاع    متأهـل زنان  يو بدون همسر و فرزندان برا يتيجنس سفر تك ،نيبر ا عالوه
فرصـت واكـنش    نيزنان به دو گونه در برابر ا. آورد مي زن فراهم يرا برا ينقش فياز وظا موقت

 كردند يمهمراه  زين ينسب يعاطفـ  يرا با انقطاع ذهن يكيزيانقطاع ف نيا يبعض  :دادند ينشان م
 و يزيـ ر برنامـه  با گريد يبرخ ،مقابل در. كردند يمبدل  اريع تمام »يفراغت« يو سفر را به فرصت

 يبعضـ  تيروا به. دادند يم ادامه مبدأ در خود ينقش فيوظا يفايا به همچنان دور راه از نظارت
 بود، سفر طول در خانواده در زن ينقش فيوظا از انقطاع نيهم يتيجنس تك سفر ازيامت زنان، از
 فرزنـدان  و همسـر  بـه  و كنند فايا سفر در را همسر و مادر نقش همچنان كه نبودند ريناگز رايز

مهـم زنـان    يهـا  از چـالش  يكـ ي ابيـ منزل در دوران غ تيريمد ،حال نيا با. كنند ارائه خدمات
  .شد يفصل م و حل تيمسئول ضيبود كه عموماً با تفو) متأهلزنان  ژهيو به(

 يبـرا  سفر از شيپة عمد يها چالش از يكي) فرزندان همسر، ن،يوالد( خانواده تيرضا جلب
 خـود  تيريمـد  در زنـان  تيقابل در ديترد به عمدتاً و بود يارتباط جنس از چالش نيا. بود زنان

. بـود  نـاظر آنـان   ابيـ منـزل در غ  تيريمـد  ايـ  منـزل،  در ها آن يعاطف حضور فقدان سفر، يط
در پژوهش خـود اشـاره    ها ينيو بدب دهايترد نياز ا يبه بعض زين] 24[و كرمي ] 11[ نيب جهان
 راهبردهـا  يبعضـ : كردنـد  يچالش اتخاذ مـ  نيدر مواجهه با ا يمتفاوت يزنان راهبردها. اند كرده
 ياتيـ عمل ريتداب بر يبعض و  بود يعاطف يگذارتأثير اي يمنطق يمتقاعدساز و وگو گفت بر يمتك
 يانياطرافة لئمس به بسته ت،يرضا جلب چالش با مواجهه در زنان. بود يمبتن ياعتمادساز يبرا
 كـار  به را يمتنوعة خالقان يترفندها كردند، يم مخالفت ها آن يتنها اي يتيجنس تك سفر با كه
 و تيخالقة تجرب يبرا يگريدة عرص داد، يم رخ سفر از شيپ كه بخش نيا ن،يبنابرا. بستند يم

  .بود زنان تيعامل
 شيپـ  از يحـد  تا خانواده در زن ينقش فيوظا اگرچه دهد يم نشان پژوهش نيا يها افتهي

و  زننـد  يدست م يكه به انتخاب فراغت يزنان هنگام معاصر، رانيا بستر در  است، شده مشخص
و  كننـد  يمـ  فينقش را باز تعر نيا ييها تيبا خالق  كنند، يرا انتخاب م يتيجنس تك يگردشگر

 مـوارد،  اغلـب  در ،حـال  نيا با. رندينقش را بپذ ديجد فيتعر نيكه ا دارند يخانواده را وام ياعضا
 نيـ ا فيوظا معموالً  گذارند، يوام باًيتقر را خانواده در خودة زنان نقش سفر هنگام در زنان اگرچه
 همچنـان  يخانگ كار شده مطالعه بستر در دهد يم نشان كه شود يم ضيتفو يگريد زن به نقش

ـ  منزلة به  را آن تيمسـئول  معمـوالً  مـردان  و شـود  يمـ  شـناخته  زنـان  ينقشـ  فيوظـا  از يجزئ
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 در زنـان  يبرا يتيجنس تك سفر كه دهد يم نشان پژوهش نيا يها افتهي ،مجموع در. رنديپذ ينم
 يفراغتـ  يهـا  فرصـت  بـه  يابيدسـت  يبرا زنان خالق كشمكش يبرا يا عرصه شده مطالعه بستر
پـدر و  (خصـوص مـرد خـانواده     رغم اينكه به لحاظ عرفي و قانوني رضايت خـانواده، بـه   به .است

ة فراغتـي زنـان طبقـ   ة رسـد مطالبـ   شود، به نظر مي همچنان تا حدي بااهميت تلقي مي) همسر
سفر ة هزين تأمينبيش پذيرفته شده است و اگر چالش  و جنسيتي كم سفر تك ةمتوسط در زمين

متوسـط  ة جنسيتي زنان طبق نواده به نوعي حل شود، نفس سفر تكو نقش كاركردي زن در خا
  .ايراني مواجه نيستة با مانع ارزشي و هنجاري بزرگي در جامع

گيري در دسترس از ميـان زنـان    از طريق نمونه شده  بايد توجه داشت كه زنان مطالعه ضمناً
در اعضـاي نمونـه    شهر انتخاب شده بودند و تنـوع طبقـاتي فاحشـي    متوسط ساكن كالن ةطبق

شود،  پايين يا باال به چه صورتي تجربه مي ةجنسيتي در زنان طبق اينكه سفر تك. وجود نداشت
هـاي   كلي مفروض اين است كه يافته طور به ،به عالوه. هاي ديگري باشد تواند موضوع پژوهش مي 

 .پذير نيست پژوهش كيفي، در معناي كمي و آماري، تعميم
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