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 چکیده 

شود. است که ارزش ابزاری نیز دارد، هم در سطح فردی و اجتماعی مطرح میتوانمندسازی یک ارزش ذاتی 

مولفه های هم افزا که مبنا و شالوده نهادی و اصلی)دسترسی به اطالعات،فراگیری و از  پژوهش این در

لیلی حکار برده و تحلیل نتایج از روش ت به مشارکت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری و ظرفیت سازی محلی

باتوجه به نتایج پژوهش حاضر، بانوان راهنمای گردشگری در استان  انجام گرفته است. SOWTتوصیفی –

 غلش سازی ظرفیت برای هستند، است. هنقاط قوتشان بیش تر از نقاط ضعفی که در استان با آن مواج

 شغلی امنیت حفظ چنینهم و هاآن شدن بیمه چونهم عواملی که است نیاز گردشگری، راهنمای بانوان

 مد نظر اداره مرتبط باشد. هاآن

 ، لرستانگردشگر بانوان، راهنمای توانمند سازی،واژگان كلیدی:               
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 مقدمه

 هایمکک و سیاسی هایتوصیه به صورت یا مالی منابع شکل به چه امکان حد تا توسعه کمیاب منابع ارتقای و گسترش ضرورت

 ورمنظ کلیدی به هایمداخله بین و افزایی در بین متغیرهاهم رابطه به شود. توجهمی قلمداد توسعه اصلی های دغدغه از فنی

 و وسعهت برای پشتیبانی و حمایت مثال، برای. هستند اهمیت حائز بسیار نیز اهداف توسعه بخشی اثر توانمندسازی و افزایش

 این، بر افزون .قرار دارد موضوع توانمندسازی توجه کانون در سالمت از مراقبت و پایه آموزش های به مردم دسترسیتسهیل 

. است اهمیت حائز بسیار نیز پویا محیط سرمایه گذاری ایجاد جمله از توسعه راهبردهای مدت بلند بخشی اثر بهینه سازی

 ندگیز تا دهدمی اجازه آنان به آزادی این و شود می مردم انتخاب دامنه گسترشباعث  توانمندسازی که کرد تأکید باید سرانجام

 توانمندسازی .شودمی قلمداد نیز اهداف سایر به رسیدن برای ابزاری توانمندسازی، دلیل همین به و شکل دهند را خودشان

 (1931)پور اصغر سنگاچین و رمضانی،  شودمی قلمداد توسعه اصلی هدف و است ارزشمند بسیار

 آن هب شایسته صورت به اینجا در الزم است که است زنان حقوق ارتقای و مشارکت افزایش توانمندسازی، مهم هایجنبه از یکی

 ویژهه ب. اردد تنگاتنگی ارتباط خوب حکمرانی همچنین و دولت و کار و فضای کسب شفافیت با زنان توانمندسازی. شود پرداخته

 یهاآزادی و همچنین مشابه درآمدهای با کشورهای در حتی فساد میزان شود، بیشتر اجتماعی زندگی در مشارکت مردم چقدر هر

 (1933شود )طاهری، می کمتر مشابه قانونی نهادهای و آموزش مدنی،

 هاستشاخه یبقیه مثل هم گردشگری صنعت و کنندمی فعالیت و مشغولند مختلفی کارهای در هم هاخانم دنیا جای همه در

 پر و گیرد می جدیدی لعاب و رنگ دنیا در روز به روز شودمی برگزار هاخانم رهبری به که گردشگری تورهای. نیست مستثنی و

 که حالی در .دارد بیشتری طرفداران گردشگری دیگر انواع به نسبت گردیطبیعت و روستایی گردشگری. شودمی قبل از تر شور

 عیطبی و روستایی بکر مقصدهای این اند،گرفته قرار بازدید مورد بارها و شده اشباع شهری گردشگری مقصدهای از بسیاری

 بکس و رسوم و آداب با آشنایی و محلی جوامع در حضور به مندعالقه بسیاری گردشگران.است شده واقع توجه مورد که هستند

 هدهبرع را زندگی هایمسئولیت از ایعمده بخش که هستند قدرتمندی زنان روستایی زنان. هستند جوامع این متفاوت زندگی

 .(1931)مطهر و عجایبی، کنندمی مدیریت را مسائل و کارها تمام خوبیبه و دارند

 در زنان اینکه دلیل به گویندمی آنها واقع در. هستند سرآمد آن در بانوان که دارد نیاز نظم و نظر دقت به بانوان گردشگری

 زنانه عتصن یکتوان از نگاه بانوان را می گردشگری .باشند ترموفق توانندمی حرفه این در بنابراین هستند، تردقیق جزییات

 گردشگری در .هستند ترفعال گردشگری در زنان نیز المللیبین سطح در. دارد نیاز بسیاری نظم و نظر دقت ظرافت، به زیرا دانست،

 الیم تعهد زیرا کنند، اداره را کوچک هایبنگاه این توانندمی خوبی به زنان و کرد اندازیراه زودبازده کوچک هایبنگاه توانمی

 و مادری مراقبت، که دارد نیاز را حسی و است خدمات جنس از گردشگری صنعت. دارند باالیی پذیریریسک قدرت و ندارند

 به و هستند حساس و دقیق بسیار جزییات در زنان است، مهم جزییات خدمات، و گردشگری در. دارد وجود آن در زنانه غریزه

 (1931، و عجایبی )مطهر کنندمی بسیاری توجه جزییات

 

 

 



  

 

 تجربیات بانوان راهنمای گردشگری در كشورهای مختلف

 تاجیکستان كوهستانی، سفرهای

 ینا از یکی که شود استفاده ها خانم از کوهنوردی، تورهای لیدری برای تا شده گرفته تصمیم ها پروژه جدیدترین از یکی در

 به هک است فرانسه کشور اهل خانمی که دارد نام اوریل کریستین تیم، این لیدر. است تاجیکستان پامیر هایکوه در ها،پروژه

 که سفری واقع در. است زمینه این در متخصص یک و است خبره و آشنا کامال خطر مدیریت و کوهنوردی های مهارت یهمه

 هدف و شود می شروع است بدخشان استان و تاجیکستان جنوب در که بولونکول نام به ای دریاچه از باشد، کوه این در است قرار

 .است پامیر کوه ارتفاعات های زیبایی کشف هم، آن از

 
 تاجیکستان کوهستانی، سفرهای: 1شکل

 theguardian.comمنبع: 

 پاریس تاریخی، روی پیاده تور

 پاریس در هاخانم تاثیر و حضور به مربوط که ای روی پیاده تور اولین که است االصل فرانسیوی انگلیسی یک ایوانس، هیدی خانم

 از شهر گیری شکل در هاخانم تاثیر و Left Bank ی منطقه در تاریخی، تور این تمرکز بیشترین. کند برگزار خواهدمی را است

. دشمی رد مه لوکزمبورگ باغ و نوتردام کلیسای پانتئون، مثل ای دیدنی مناطق از و است بیکر جوزفین تا کوری ماری مثل زنانی

 .دش توقفی ۶۱11 سال فروشی باگنت بهترین در و دیکشمی طول نیم و ساعت 9 تور، این

 

 سوئد وحش، حیات عکاسی

 نام هب دیگر خانم و است عکاس یک آنت، نام به آنها از یکی. اندکرده برگزار سوئد شمال در را عکاسی تورهای سوئدی خانم دو

 آموزش و شناسندمی را قطبی شفق از گرفتن عکس برای سوئد نقاط بهترین آنها بنابراین است گردشگری راهنمای یک ییلوا،

 هایگوزن کردن پیدا برای جستجو وحش، حیات از عکاسی شامل تور این دیگر خدمات. دهند می را شمالی نورهای از عکاسی

 است. کشور این در سامی ی منطقه غذای و فرهنگ با آشنایی و سورتمه با سفر شمالی،



  

 

 
 سوئد وحش، حیات عکاسی: ۶شکل

 theguardian.comمنبع: 

 ویتنام مای، خانم شركت

 چین -ویتنام مرز در انسان قاچاق قربانیان به که انداخت راه را شرکتی پیش، سال 1۱ تقریبا که است خانمی نام مای تی ونگ

 طرد هایشانخانواده توسط بازگشت راه در آنها از خیلی اما داد نجات را هاخانم این از زیادی تعداد پلیس چه اگر. کردمی کمک

 رنگ مثل هنرهایی آنها به و داد Hop Tien روستای در ای خانه آنها به مای خانم. نداشتند ماندن برای جایی نتیجه در و شدند

 سفر در توانندمی گردشگران و هستند کار به مشغول شرکت این در خانم 1۱۱ از بیشتر حاال. داد یاد بافندگی و دوختن کردن،

 .بخرند را محصوالتشان آنها، به کمک برای و کنند دیدن هاخانم این کارگاه از ویتنام، به خود

 

 هند هیمالیا، روستای

 در روستایی مناطق در توریسم یتوسعه برای هاخانم از گروهی با که است روستایی تورهای مستقیم مدیر پانده، مانیشا خانم

 تورهای راهنمایان عنوان به هم هاخانم این و باشد خانم باید روستا هر یکمیته از عضو ۶ حداقل. کندمی کار اتیوپی و نپال هند،

 .بینندمی آموزش گردشگری

 
 هند هیمالیا، روستای: 9شکل 

 theguardian.coمنبع: 

 

 



  

 

 

 شوندمی برگزار زنان توسط و زنان برای جهان سراسر در كه گردشگری تورهای

 هم با همراه که دهندمی ترجیح زنان از بسیاری است، شده تبدیل رویه یک به دوستانه و جمعی دسته سفر که روزهایی در

 لکهب شده ترراحت زنان برای سفر تنها نه گردشگری، تورهای و سفرها نوع این گونه قارچ رشد با. بروند سفر به خود هایجنس

 در نانز خود حتی و شده بیشتر تور راهنمای زنان استخدام به تمایل زیرا است شده ایجاد بیشتری کارآفرینی نیز زنان برای

 زهرو چند و داخلی سفرهای به تنها موضوع این. اندشده اجرا و مدیریت عرصه وارد نیز زنانه گردشگری تورهای برگزاری زمینه

 کیفیت و تعداد بر سال به سال و گرفته رونق نیز کشور از خارج مقصد به و بزرگ مقیاس در چنینی این سفرهایی و نبوده محدود

 .شودمی افزوده هاآن

   
 شوندمی برگزار زنان توسط و زنان برای جهان سراسر در که گردشگری تورهای: 1شکل 

 https://www.alaedin.travel/blog/10333منبع:   

 

 مثال یبرا. اندشده تبدیل آموزشی کالس یک به و نشده محدود خوشگذرانی و گذار و گشت به تنها سفرها این که این ترجالب

 ،دستی صنایع آشپزی، هایزمینه در محلی، زنان از یادگیری برای هاییفرصت شده، ریزیبرنامه سفرهای این از بسیاری در

 دهندمی اختصاص هاآموزش این به که وقتی قبال در نیز محلی زنان. است شده ایجاد کار و کسب و آرایشگری نمایشی، هنرهای

 این از یناش درآمد ترتیب بدین. کنندمی دریافت آموزشی-تفریحی تورهای این دهندگان ترتیب از دستمزد عنوان به را مبالغی

 بکس این ترتیب، بدین. رسدمی زنان جامعه به آن از توجهی قابل بخش بلکه شودمی جامعه بدنه وارد تنها نه گردشگری حوزه

 در. دبرخوردارن کمتری تاثیرگذاری و مالی قدرت از کلی طور به زنان که شده مناطقی در زنان جایگاه تقویت باعث گردشگری

 هاییرتمساف یا زنانه صرفاً تورهای فواید از دیگر یکی .کنندمی درآمد کسب خودشان و خانواده برای گردشگری طریق از آنان واقع

 با آشنایی برای توانندمی هاآن. کنندمی سفر بیشتری راحتی و آرامش احساس با زنان که بوده این است، زنان شامل تنها که

 ین،ا بر عالوه. باشند داشته تکیه کنندمی استخدام که زنی محلی راهنمایان به مقصدشان رسوم و آداب و انتظارات ها،فرهنگ

 . داشت خواهند خود وطن از غیر کشور یک در بیشتری امنیت احساس زنانه هایجمع

 



  

 

 مراكش زنانه تور

 شورشک در بزرگ گردشگری موسسه یک ارشد مدیر زن تنها که است مراکش در گردشگری موسسه یک مدیرعامل  شیخ بن زینا

 تورهای: داد تازه پیشنهاد یک هاآن به و رفته مراکش گردشگری وزارت به زینا پیش، نیم و سال یک حدود. آیدمی شمار به

 رد بودن تور راهنمای. هستند مراکشی زنان صرفاً نیز هاآن راهنمایان و است زنان مختص تنها که مراکش مقصد به گردشگری

 کار و کسب این داوطلبان. شوید عرصه این وارد قانونی تا باشید داشته را کار این برای الزم مجوز باید و است قانونمند مراکش

 از کتبی و شفاهی امتحان یک سپس و شده غربالگری دهندمی ارائه که هایینامه توصیه و خود پیشینه و سابقه به توجه با ابتدا

 ختانهخوشب. نیست هاآن مشوق زمینه این در نیز کسی اما شودنمی مجوز این دریافت برای زنان مانع کسی. شودمی گرفته هاآن

 ادند برای امتحان اولین سازماندهی حال در کشور گردشگری وزارت داد، ارائه را خود خالقانه و تازه پیشنهاد شیخ بن که وقتی

 راهنمایان اولین و شده گرفته داوطلبان از شیخ بن کمک با امتحانات اولین و بود گذشته سال 5 در گردشگری راهنمای مجوز

 کی شما. است عجین مراکش اسم با کوهنوردی: »گویدمی کشورش درباره شیخ بن. شدند کشور گردشگری عرصه وارد زن تور

 و کردن کار جامعه، در متعدد هایفعالیت انجام محلی، زنان با تعامل زیادی مقدار با همراه کوهنوردی و راهپیمایی به را هفته

 ماالًاحت که رویممی جاهایی به ما. کنید زندگی هاآن مانند کرد خواهید سعی کلی طور به و کرده تجربه دیگر زنان با آشپزی

. تاس متمرکز روستایی مناطق بر اما شده آغاز مراکش شهر از مراکش مقصد به زنانه گردشگری تورهای. «رودنمی دیگر کسی

 است شیمراک نان که خبض پختن زمینه در آشپزی آموزش تالسانانت، در زنانه بافی فرش کارگاه یک در توقف شامل سفر برنامه

 روستای یک به رفتن و مگون دره در کوهنوردی مراکش، سنتی آش کردن آماده نحوه آموزش شود،می سرو صبحانه عنوان به و

 دیگر و ناح با آرایشگری هایکالس و دوردست کوهستانی روستاهای در رقصیدن و بربرها سنتی موسیقی با شبی سنتی، محلی

 یانچهارپا کمک به را کار این که کرد خواهند همراهی را شما بار مسئول عنوان به نیز محلی زنان حتی. است محلی آرایشی لوازم

 .دهندمی انجام خود باربر

 

 ایران بانوان تور

 بکس توانندمی خارجی زنان سفر این در همچنین ،شودمی شروع کشور زنانه هایپارک از یکی در نیک پیک با ایران بانوان تور

 خانوادگی صورت به غذا خوردن تا هاآن پختن و بازار در خوراکی مواد خرید از: بگیرند یاد را ایران در کامل روز یک پختن غذا

 اییآشن و زنان مخصوص متروهای و خودروها به شدن سوار زیبایی، سالن تور آن از بعد رسد،می نان پخت به نوبت بعد. تهران در

 .است حجاب با



  

 

 
 ایران بانوان تور: 5شکل 

 https://www.alaedin.travel/blog/10333منبع:   

 اردن زنانه تور

 در حراص در زدن کمپ مانند جاهایی نیست، میسر زنان برای تنهایی به هاآن به سفر که بردمی جاهایی به را شما اردن زنانه تور

 رمهس و حنا با آرایش سنتی هایتکنیک به توانمی تور این هایفعالیت دیگر از. است مردان دست در آن مدیریت که روم وادی

 استخرهای میان در ظهر کردن سپری و بزها از دوشیدن شیر و چوپان با شدن همراه خانوادگی، آشپزی کالس در شرکت عربی،

 این در وی. است سود از فراتر وی زنانه گردشگری آژانس هدف که گویدمی شیخ بن. کرد اشاره ساحل کنار در معدنی الی و گل

 آورند،می وجود به را اتحاد یک سفرها این اما دارند ما برای زیادی درآمد که دارند وجود زیادی سفرهای: »گویدمی چنین باره

 هب همچنین. باشد سخت تواندمی اندازه چه تا دیگر کشورهای در بودن زن که دریابند تا کشندمی چالش به را زن گردشگران

 هاآن بینی جهان و دید و دارد معنایی چه جهان نقاط دیگر در بودن زن که دهدمی را امکان این هستند هاآن میزبان که زنانی

 خودتان رایب توانیدمی چطور و دارید هاییتوانایی چه که ببینند باشید کرده تحصیل که صورتی در شاید و. بخشدمی وسعت را

 .«اندکرده استقبال جدید مفهوم این از مردم اما ایمنداده انجام جدید ترند یک ایجاد برای را کار این ما. باشید داشته درآمدی

 
 اردن زنانه تور: 1شکل 

 https://www.alaedin.travel/blog/10333منبع:   

 

 



  

 

 استان ۴ هایجاده در بانوان گردشگری رالی نخستین

 قزوین البرز، هایاستان سمت به تهران در سعدآباد کاخ محوطه از شهریورماه سوم صبح ۸ ایران بانوان گردشگری رالی نخستین

 .رسندب زنجان شهر به و بیابند را رالی نقشه در شده معرفی گردشگری هایهدف بتوانند زن رانندگان تا خوردمی استارت زنجان و

 تا آنهاست برای گردشگری جدید مسیر تعریف و گردشگران برای شده شناخته کمتر هایجاذبه معرفی اقدام این از هدف

 مالیش جاده این ترافیک در ساعته چندین شدن گرفتار و کشور شمال به بردن هجوم جای به سال تعطیل روزهای در گردشگران

 .کنند خود سفرهای جایگزین را دیگر مناطق

 
 استان 1 هایجاده در بانوان گردشگری رالی نخستین: 7شکل 

 /https://www.hamshahrionline.ir/news/342754منبع: 

 

 قرار مطالعه موردها در راهنمای گردشگری توانمندسازی آن هستند، لرستان استان مطالعه مورد منطقهبانوان مورد نظر از 

و  دارند فعالیت که لرستاناستان در  بانوان راهنمای گردشگری است که توانمند سازیهدف از انجام این پژوهش، اند. گرفته

 گیرد.مورد مطالعه قرار می SWOTتوانمند بودن آن ها از روش 

 

 روش تحقیق مواد و 
و افزا که مبنا و شالوده نهادی های هممولفه باشد.استان لرستان می ایران، کشور غرب در واقع پژوهش در مطالعه مورد محدوده

 باشند.می (اصلی)دسترسی به اطالعات،فراگیری و مشارکت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری و ظرفیت سازی محلی

 

 دسترسی به اطالعات:

 برای دولت به شهروندان از و شهروندان به دولت از اطالعات دو سویه جریان است. برقراری قدرت داشتن معنای به اطالعات

 استفاده برای بهتری نحو آگاه به است. شهروندان حیاتی بسیار مسئوالنه و خوب حکمرانی پاسخگو، و شهروندی مسئوالنه تحقق

 بازیگران توانندمی سرانجام و کنند پیدا دسترسی خود حقوق و خدمات توانند به می مؤثرتری نحو به و شوندمی تجهیز ها مزیت از

 .کنند پذیر مسئولیت و پاسخگو را غیردولتی دولتی و

 

 



  

 

 فراگیری و مشاركت:

 کنترل رایب الزم اختیار و اقتدار از که میکند رفتار تولید همکار یک عنوان به فقیر مردم با مشارکت، برای توانمندسازی رویکرد

 .است برخوردار جامعه سطوح ترین پایین به منابع هدایت و تخصیص و تصمیمات

 

 :پاسخگویی و مسئولیت پذیری

 قداماتیو ا هاسیاست پاسخگوی باید مدارانسیاست و کارکنان خصوصی، عمومی، تولیدکنندگان بخش کارکنان دولتی، مقامات

 .باشند می گذارند، تأثیر شهروندان رفاه بر که

 

 ظرفیت سازی محلی:

 مشترک، عالئق به دستیابی و مشکالت حل برای منابع بسیج خودسازماندهی و یکدیگر، با تیفعال و کار برای مردم توانایی به

 و صدا رساندن برای های بیشتریقابلیت و امکانات از شده سازماندهی هایه گرو و جوامع شود.می گفته سازمانی محلی ظرفیت

 آنان رفاه که مذاکراتی و هاسیاست بر توانندمی صورت این در .گیری برخوردارند تصمیم باالتر سطوح به خود تقاضاهای انتقال

 .(1931 رمضانی، و سنگاچین اصغر پور)باشند تاثیرگذار دهد،می قرار تحت تأثیر را

 



  

 

 SW0T مدل 

 اصلی بنایسنگ عنوان به آن از برخی و است استراتژیک تحلیل ابزارهای مشهورترین از SWOT نمودار یا SWOT تحلیل

 . است سازمان قوت نقاط و ضعف نقاط تهدیدها، ها،فرصت نمایانگر تکنیک این. کنندمی یاد استراتژیک تحلیل

 SWOT ماتریس اجزای

 :دارد جزء چهار SWOT تحلیل

 (:Weaknesses) ضعف نقاط

 هستند مناطقی ها این. کندمی متوقف خود مطلوب سطح در را سازمان عملکرد ضعف نقاط واقع در SWOT تحلیل از بخش این

 . یابد بهبود باید رقابت ادامه برای که

 (:Strengths) قوت نقاط

 گردد.می سازمان های ماموریت آمیزموفقیت انجام به منجر که مثبتی هایویژگی و هاقابلیت

 (:Opportunities) هافرصت

 . سازد برخوردار رقابتی مزیت از را سازمان یک تواندمی که دارد اشاره مطلوبی خارجی عوامل به

 (:Threats) تهدیدها

 .دارند را سازمان یک به رساندن آسیب امکان که شودمی گفته عواملی به

 از خارج عوامل به تهدیدها و هافرصت و سازمان داخل عوامل به مربوط ها ضعف و هاقوت که است اهمیت حائز نکته این ذکر

 .باشندمی مرتبط سازمان

 

  یافته ها
 لیک طوربه. برندمی بهره خود کنار در نیز آقایان حضور از اما ،هستند فعالیت حال در گردشگری هایحوزه از بسیاری در بانوان

 زن شورک در گردشگری راهنمایان از بسیاری .کندمی روروبه مشکالتی با را آنها فعالیت همواره زنان درباره جنسیتی هایکلیشه

 به خود هزنان هایویژگی از استفاده با زنان کلی طور بهشوند. می اداره زنان سوی از نیز گردیبوم هایاقامتگاه از بسیاری هستند،

 در انمرد کمک و همراهی به بانوان. دارد نظم و دقت به نیاز صنعت این زیرا باشند، موفق گردشگری صنعت در توانندمی خوبی

 با آنها ربیشت البته که اند،بوده گردیبوم هایاقامتگاه مدیریت حوزه در را موفقی بسیار زنان: کرد بیان گردشگری در هازن کنار

 سیاریب موفق زنان نیز گردشگری هایآژانس و هاآموزشکده ها،موسسه زمینه در. برسند موفقیت به اندتوانسته خود همسر کمک

  .دارند پررنگی نقش زنان گردشگری بخش درآمدزایی در گفت توانمی و کنندمی فعالیت

 باشد:توان تعریف کرد، به شرح زیر مییبانوان راهنمایان گردشگری متعاریفی که از چهار عنصر کلیدی توانمندسازی برای 

 

 

 



  

 

 دسترسی به اطالعات گردشگری

رضایت  و گردشگران به بانوان راهنمای گردشگری از اطالعات دو سویه جریان است. برقراری قدرت داشتن معنای به اطالعات

است. دوستان، اقوام و آشنایان  مهمی بسیار به نحو خود مسئولیت تبلیغ از طریق گردشگران برای دریافت اطالعات از  گردشگران

 کنند. پیدا توانند دسترسیمی مؤثرتری نحو به اطالعات دریافتی از استفاده برای بهتری نحو آگاه به و ...... گردشگران

 

 فراگیری و مشاركت

دریافت  برای الزم از اختیار که کندمی رفتار گردشگری همکار عنوان یک به گردشگران با مشارکت، برای توانمندسازی رویکرد

 است. برخوردار جامعه اطالعات به سطوح

 

 پاسخگویی و مسئولیت پذیری

به تمامی سئواالتی که نگرش مثبتی را به مقصدی که گردشگران حضور  توانمندی پاسخگوی باید بانوان راهنمای گردشگر،

 دارند، داشته باشند

 

 ظرفیت سازی محلی

 مشترک. اطالعات به دستیابی برای خودسازماندهی منابع یکدیگر، با فعالیت برای بانوان راهنمای گردشگری توانایی به

و اطالعات که از طریق مصاحبه آنالین از بانوان راهنمای گردشگری  SWOTحال با توجه به تعاریف گفته شده، از طریق روش 

 شونددار در استان لرستان به عمل آمده، نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدات را تعریف میکارت
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 در توانمندسازی بانوان راهنمای گردشگری در استان لرستانها و تهدیدات : معرفی نقاط قوت، ضعف، فرصت1جدول 

 نتیجه گیری

 شغلی هایفرصت صنایع دیگر به نسبت صنعت این. است زنان برای اشتغالزایی گردشگری، صنعت مثبت هایویژگی از یکی

 .دهدمی قرار آنها اختیار در نیز را مناسب درآمدزایی و رشد امکان و است کرده ایجاد زنان برای بیشتری بسیار

 به و گردشگری هایآژانس آموزشی، هایموسسه در بزرگ شهرهای در زنان برای و روستاها در روستایی زنان برای اشتغالزایی

 این .شوند برخوردار نیز مناسبی درآمد از بلکه باشند، موفق صنعت این در تنهانه زنان شده موجب گردشگری راهنمای عنوان

( UNWTO) گردشگری جهانی سازمان آمارهای .کرده فراهم کارآفرینی امکان زنان یعنی جامعه جمعیت از نیمی برای صنعت

 .هستند زنان جهان، سراسر گردشگری صنعت کارکنان درصد 7۱ تا 1۱ بین که است آن از حاکی

 :قوت از نظر نقاطدهد که، بانوان راهنمای گردشگری در استان لرستان نتایج پژوهش نشان می

 و قهساب با و فرهنگی و تاریخی جغرافیایی، سطوح در گردشگری اطالعات از دارکارت گردشگری راهنمای بانوان بودن برخوردار 

 برای بخصوص نهاد مرم هایانجمن قالب در گردشگری راهنمای بانوان مشارکتهستند،  خلق حسن دارای همچنین

و  رستانل استان در گردشگری مسائل قبال در گردشگری راهنمای بانوان پذیری مسئولیتدارند،  اطالعاتی منابع گذاریاشتراک

 نقاط ضعف نقاط قوت

 دار ازودن بانوان راهنمای گردشگری کارتبرخوردار ب. 1

 اطالعات گردشگری در سطوح جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی و 

 با سابقه و همچنین دارای حسن خلق

 های . مشارکت بانوان راهنمای گردشگری در قالب انجمن۶

 گذاری منابع اطالعاتیمرم نهاد بخصوص برای اشتراک

 لوان راهنمای گردشگری در قبال مسائ. مسئولیت پذیری بان9

 لرستان گردشگری در استان

 . مسئولیت پذیری بانوان راهنمای گردشگری در مقابل 1

 گردشگران میزبان

 برخی از بانوان فقط به دلیل درآمد به سمت شغل. 1

 لیدرتوری آمده اند.

 اکثریت بانوان راهنمای گردشگری استان لرستان  .۶

 فاقد ایمنی بودن و بیمه نشدن اتفاق نظر دارند.

 اکثریت بانوان راهنمای گردشگری استان لرستان از  . 9

 عدم دریافت اطالعات صحیح در مورد برخی آثار تاریخی و 

 اتفاق نظر دارند. سرگذشت ادوار مختلف

 

 تهدیدات   فرصت ها

 .بازیابی اطالعات گردشگری 1

 . ثبات آینده شغلی و ظرفیت و توانمند ساز بودن بانوان در ۶

 گردشگریزمینه راهنمای 

 . حفظ امنیت شغلی بانوان راهنمای گردشگری و دیگر 9

 راهنمایان گردشگری از طریق بیمه

 .برخورد ناصحیح برخی از راهنمایان مرد به دلیل وجود 1

 بازار رقابت

 . عدم ارتباط مناسب گردشگران با بانوان راهنمای گردشگری۶



  

 

 مردم های انجمن در که جلساتی قالب در گردشگری اطالعات خودسازماندهیرا دارند و همچنین  میزبان گردشگران مقابل در

 .نهاد

 از نظر نقاط ضعف: 

 اقدف لرستان استان گردشگری راهنمای بانوان اکثریت .اند آمده لیدرتوری شغل سمت به درآمد دلیل به فقط بانوان از برخی

 در حیحص اطالعات دریافت عدم از لرستان استان گردشگری راهنمای بانوان اکثریت .دارند نظر اتفاق نشدن بیمه و بودن ایمنی

  .دارند نظر اتفاق مختلف ادوار سرگذشت و تاریخی آثار برخی مورد

 از نظر فرصت ها:

 امنیت حفظ، گردشگری راهنمای زمینه در بانوان بودن ساز توانمند و ظرفیت و شغلی آینده ثبات، گردشگری اطالعات بازیابی

  بیمه طریق از گردشگری راهنمایان دیگر و گردشگری راهنمای بانوان شغلی

 از نظر تهدیدات:

 ریگردشگ راهنمای بانوان با گردشگران مناسب ارتباط عدم رقابت، بازار وجود دلیل به مرد راهنمایان از برخی ناصحیح برخورد

ا هچون بیمه شدن آنهمانطور که مشخص است، برای ظرفیت سازی شغل بانوان راهنمای گردشگری، نیاز است که عواملی هم

ها ت آنها، عالوه بر ثبت اطالعات تورهای ورودی، از طریق حراست اداره کل مربوطه، امنیچنین حفظ امنیت شغلی آنو هم

 حفظ شوند.

عه خواهد، قلیایی که خود مبازایابی اطالعات کامل و صحیح از متخصصین امر، بعنوان نمونه  هر راهنمای گردشگری به هر گونه

 کنند.ها را بیان میچنین ژئومورفولوژی آنفلک االفالک و یا جغرافیای آبشارها و هم

 

 پیشنهادات:

شناسی با نظارت مستقیم و در اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از جمله های لرستان . برگزاری کارگاه1 

 شناساندن دقیق آبشارها، ژئومورفووژی و موقعیت جغرافیایی و ......

. تبادل اطالعات لرستان شناسی بین بانوان راهنمای گردشگری و دیگر راهنمایان با اساتید خبره جغرافیای طبیعی و باستان ۶

ناسی در اداره کل میراث فرهنگی به منظور بازیابی و یکدست بودن اطالعات گردشگری در لرستان )در قالب مناظره راهنمایان ش

 گردشگری و اساتید(

 . بیمه شدن همه راهنمایان گردشگری استان و ایجاد حفظ امنیت بانوان راهنمای گردشگر در استان لرستان9

 

 

 

 

 

 



  

 

  منابع
 (، توانمند سازی و کاهش فقر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی1931جواد رمضانی، ) فرزام پوراصغرسنگاچین،

های توانمندسازی(، مدیریت (، بررسی وضعیت اجتماعی زنان در کشورهای اسالمی )با رویکرد محاسبه شاخص1933قدرت طاهری، )

 برنامه و بودجه و تحول سازمانی، دانشگاه الزهرا

 با خبرگذاری گسترش نیوز 1931مصاحبه خانم کیمیا عجایبی و مهسا مطهر، بانوان،  اشتغالزایی

www.theguardian.com 

https://www.alaedin.travel/blog/ 

https://www.gostaresh.news/  

https://www.hamshahrionline.ir/news/ 

https://golestanp.ir/news/akhbaredarat/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.theguardian.com/
https://www.alaedin.travel/blog/10333
https://www.gostaresh.news/
https://www.hamshahrionline.ir/news/
https://golestanp.ir/news/akhbaredarat/


  

 

Empowerment of women tour guides in Lorestan province 

 

Behnaz sajedi  

Master student of Tourism Management 

Email: behnaz.sajedi@gmail.com 

 

Zienabhajari 

 Master of Natural Geography 

Email:zienabhajari@gmail.com 

  

Fatemeh sepahvand 

Bachelor of Tourism Management 

Email: jahangard136396@yahoo.com 

 

Abstract 

Empowerment is an intrinsic value that also has instrumental value, both at the individual 

and social levels. In this research, synergistic components that have used the institutional 

and main foundation (access to information, learning and participation, accountability and 

responsibility and local capacity building) and the analysis of the results has been done by 

the analytical-descriptive method of SOWT. The results of the present study show that 

women tourism guides in the province have more strengths than weaknesses that they face 

in the province.To build the capacity of women tour guides, it is necessary to consider 

factors such as their insurance as well as maintaining their job security. The office is 

relevant.                                                                                                                                                                 
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