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 چکيده
اهميت و نقش راهنمايان تور در ارايه خدمات گردشگري به گردشگران داخلي و خارجي و با توجه به 

همچنين كم توجهي به موضوعات مربوط به راهنمايان تور در ادبيات گردشگري، اين تحقيق به ارزيابي 
 -شناسي، تحليلياين پژوهش كه از لحاظ روشپردازد. وضعيت آموزش راهنمايان گردشگري در ايران مي

شناخت وضعيت فعلي آموزش راهنمايان گردشگري در ايران و ارايه راهكارهاي پيمايشي است؛ با هدف 
نوشته شده است. هاي آموزشي راهنمايان گردشگري مناسب جهت بهينه نمودن آموزشها و توسعه برنامه

راهنمايان آموزش ديده و نفر ازكارشناسان گردشگري، اساتيد و  120نمونه آماري پژوهش حاضر را 
متغير) جمع آوري و با استفاده از  34هاي اين پژوهش از طريق پرسشنامه (با دهد. دادهاي تشكيل ميحرفه

هاي پژوهش حاكي از آن است يافته روشهاي آمار توصيفي و آزمون كاي دو تجزيه و تحليل شده است.
نابع فيزيكي و مديريت و سياست گذاريهاي كالن هاي درسي و تكنولوژي، تجهيزات و مكه وضعيت برنامه

هاي درسي و افزايش تجهيزات، تسهيالت و امكانات گردشگري در حد متوسط بوده و بازنگري در برنامه
بايستي در براي رسيدن به وضعيت مطلوب  در اين راستا،رسد. الزم در مراكز آموزشي ضروري به نظر مي
ر نسبت به توسعه مراكز آموزشي در استانهاي گردشگرپذير و سياست گذاريهاي كالن گردشگري كشو
 ريزي مناسبي صورت گيرد.ها برنامهتوسعه امور آموزشي راهنمايان در دانشگاه
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 مقدمه
كارهاي بشري با توجه به  ترين كسب وگردشگري فعاليتي چند وجهي و يكي از پيچيده

1Fموقعيت جغرافيايي است (المزدن،

)؛ زيرا متقاضي (گردشگر) در يك نقطه و 2008 1
اي ديگر قرار دارد و تالش بر اين است كه با رساندن گردشگر از مبدا به محصول در نقطه

ه اي بهاي الزم، گردشگر در طول سفر تجربه مقصد مورد نظر و ارايه اطالعات و راهنمايي
ياد ماندني و جذاب مطابق سليقه خويش كسب نمايد. گردشگران در مقصد نيازمند هدايت 

هاي آن هستند، كه برداري و لذت بردن بيشتر از تمام جنبهو راهنمايي صحيح جهت بهره
اين مهم به عهده راهنمايان تور است. راهنمايان تور در جهت توسعه خدمات گردشگري و 

-ده ساختن نيازهاي مشتريان و كسب رضايت آنان تالش ميجذب گردشگران و برآور
ها در اختيار داشته كنند. راهنما نه فقط بايد اطالعات به نسبت جامعي در خصوص جاذبه

هاي جذاب و با استفاده از فنون و مهارتهاي ارتباطي و با فن باشد بلكه بايد بتواند به شيوه
2Fپوندان منتقل نمايد (بيان مناسب نيز اين اطالعات را به گردشگر

در ميان نيروي  ). 1993، 2
نقش موثري در هدايت و تامين در بخش گردشگري، راهنمايان تور، انساني شاغل 

نيازمنديهاي مادي، معنوي و غناي روحي گردشگران دارند. توانمندي هر يك از اين افراد 
ز مانع از رشد و به جريان گردشگري در هر كشوري رونق بخشيده و عدم كارايي آنها ني

واقع، عملكرد راهنما بر تصوير گردشگران ). در1389ري، شود (حيدتوسعه گردشگري مي
3Fاز خدمات شركت و در نتيجه تكرار خريد و وفاداري آنان تاثير دارد (گوا و گلدمن

3 ،
). با توجه به تاثير بارز راهنمايان تور در رضايت گردشگران و توسعه گردشگري 1991

يجاد تصوير مثبت از مقاصد گردشگري، برخي كشورها به تدوين استراتژيهايي پايدار و ا
ند. در اين براي نظارت، آموزش، ارزيابي و استانداردسازي فعاليت راهنمايان تور پرداخته ا

كنند تا براي مهارت افراد و دولتها به صورت فعال با صنعت گردشگري همكاري ميراستا، 
تخدام افراد استانداردهايي را بكار ببرند و بتوانند نيازهاي تعيين سياستهايي براي اس

روزافزون محيط رقابتي جهان امروز را تامين كنند. سازمانها و كساني كه افراد را آموزش و 
كنند، در پي بررسي و تجديد نظر در مفاد و محتواي دروس خود هستند تا آنها تربيت مي

4Fگي( كنندازگار را با دانش و مهارت مورد نياز دنيا س

4 ،2006.( 
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با توجه به جايگاه ويژه راهنمايان تور در صنعت گردشگري، توجه به آموزش و تربيت 
نيروي انساني متخصص در حوزه راهنمايان گردشگري حائز اهميت است و از آنجايي كه 
وظيفه اصلي مراكز و موسسات آموزشي داراي مجوز از سوي سازمان ميراث فرهنگي، 

-دستي و گردشگري در كشور، آموزش و تربيت نيروي متخصص و آگاه در رشتهصنايع 
شود كه آيا هاي تخصصي گردشگري از جمله راهنمايان تور است، اين سوال مطرح مي

هاي آموزشي راهنمايان گردشگري و اهداف و اجراي آنها در اين مراكز و موسسات برنامه
بحر الزم جهت ارايه خدمات راهنمايي به اي هست كه افرادي با توانايي و تبه گونه

كند با انجام گردشگران داخلي و خارجي تربيت نمايد، يا اين كه ضرورت ايجاب مي
برده و تغييرات هاي آموزشي به مشكالتي كه فراروي آن وجود دارد پيپژوهش در برنامه
 الزم ايجاد شود. 

 
 هدف تحقيق

ان گردشگري در ايران با استفاده از       بررسي و شناخت وضعيت فعلي آموزش راهنماي
كارهاي مناسب جهت بهينه نمودن آموزشها و  شاخص هاي موثر در آموزش و ارايه راه

 هاي آموزشي راهنمايان گردشگري است.توسعه برنامه
 

 پيشينه تحقيقمباني نظري و 
بيش از بنابر تعريف، گردشگر كسي است كه به منظوري غير از كسب درآمد براي مدت 

يك شب و كمتر از يك سال از سرزمين موطن خود به مقصدي وارد شده است (نيكنام و 
). او در طي اين فرآيند پيش از هر چيز از زندگي متعارف خود جدا 35: 1389حسيني، 

شود و به سرزميني با زمينه فرهنگي، اجتماعي و جغرافيايي متفاوتي از آن خود وارد مي
گذرد بهره جويد، با اين همه در طي انجام ا آنچه در پيرامونش ميكوشد تگردد و ميمي

سفر و نيز طي مدت اقامت در سرزمين مقصد نيازمنديهايي دارد كه بايد برآورده سازد. 
ريزي و تدارك است. عالقمند به سفر بايد نخست از سفري لذت بخش نيازمند برنامه

زمه اين موضوع حضور عرضه مقصدهاي پيش رو براي سفر كردن آگاهي يابد و ال
هاي گردشگري در بازار و معرفي خود است. از طرف ديگر بايد كنندگان مقاصد و برنامه

راهنمايي و اطالعات الزم در اختيار مسافر بالقوه قرار گيرد و با تحريك زواياي گوناگون 
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اين مسافر بالقوه را ها و به تناسب بودجه او، هايي با سليقه و خواستهفكري او و تطبيق برنامه
 اي بالفعل مبدل ساخت.به مشتري

-شود كه گردشگران در هنگام سفر انجام ميكليه فعاليتهايي را شامل ميگردشگري، 
، از جمله شوددهند و محصوالت و خدماتي كه براي راحتي و آسايش آنان ارايه مي

مقصد، اقامت و پذيرايي، ريزي براي سفر، تهيه مقدمات سفر، جابجايي ميان مبدا و برنامه
ها و مراكز گردشگري، بهره بردن از خدمات امور راهنمايان و غيره. اين بازديد از جاذبه

تعريف شامل چهار مرحله از رفتار مصرف كننده است كه گاه با يكديگر هم پوشاني 
 دارند:

فعاليتهاي قبل از سفر كه شامل كسب اطالعات در مرحله پيش از سفر از منابع  -1
آن، ذخيره واده، بروشورهاي گردشگري و نظايروناگون، از جمله دوستان و خانگ

جا براي سفر در اسباب حمل و نقل و مراكز اقامتي يا به طور كلي برنامه و بسته 
 سفر و باالخره آماده شدن براي سفر است.

 انجام سفر از مبدا به مقصد كه ممكن است مدتي بيش از يك روز را در برگيرد. -2
دهد شامل كسب اطالعات و فعاليتهايي كه گردشگر در مقصد انجام مي -3

راهنماييهاي الزم از راهنمايان آموزش ديده در بازديدها و شركت در رويدادهاي 
 مهم گردشگري.

هاي گرفته شده در طول سفر و رفتارهاي پس از سفر از قبيل چاپ فيلم و عكس -4
 ).69: 1388مه (كاظمي و زاهدي، بيان خاطرات آن براي ديگران و نوشتن سفرنا

گونه  سفرهاي گروهي در قالب تور است. از اركان مهم اين كردن،يكي از انواع سفر
راهنماي كند، نقش  سفرها، عالوه بر ارائه خدمات از طرف آژانسي كه تور را برگزار مي

ب رسد و مسافرانش را جذ در واقع وقتي كار تبليغاتي آژانس به پايان مي است. تور
كه نقش مهمي در  اوستسپارد و  مي راهنماي توركند، نتيجه تمام زحمات را به دست  مي

كند. راهنمايان تور معموال در سه نوع مختلف از تورها فعاليت  رضايت مشتريان ايفا مي
ها موظفند كه از آغاز تا  تورهاي خروجي و تورهاي داخلي. آن دارند: تورهاي ورودي،

باشند، تور را مديريت كنند و اطالعات الزم در سفر را به  وهپايان سفر، همراه گر
 .گردشگران ارائه دهند

راهنماي تور بايد به مقررات اداري و شرايط حاكم بر سرزمين مورد بازديد اشراف 
كامل داشته باشد. از فرهنگ محلي، قوانين و مقررات مربوط به اسكان، تردد، پوشش و 
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مسافران او در اين خصوص دچار مشكل نشوند. آگاهي نسبتاً كامل معامله سررشته داشته تا 
در مورد مجموعه وسيعي از موضوعات مختلف از جمله: تاريخ، جغرافيا، انواع معماري، 

شناسي، آگاهي از آداب معاشرت، سنن و اعياد، محصوالت كشاورزي و صنعتي،  مردم
هر منطقه، امري ضروري است هاي طبيعي و توريستي  نقشه خواني، آب و هوا و جاذبه

5F(ميچل،

1 2005 :15.( 
شناخت منطقه، دانستن زبانهاي محلي، دانستن حداقل يك  ،توانايي در جذب مسافران

المللي، تحصيالت و دانش كافي تاريخي، فرهنگي و طبيعي به تناسب منطقه و زبان بين
تهاي به ظاهر محل برگزاري تور، همچنين هوشمندي، كارآزمودگي و تجربه، كسب مهار

همانند مهارت در كمكهاي اوليه پزشكي، شناسايي مسيرها و راه ها، سالمت و ؛ جزيي
قدرت جسماني كافي، به عالوه بسياري از ويژگيهاي شخصيتي و مهارتهاي فردي از 
مهمترين لوازم و ضروريات كسب موفقيت در اين حرفه براي يك راهنماي 

موزشي و اساتيد مجرب به راهنمايان كه بايد توسط موسسات آ است گردشگري
گردشگري اروپا به علت سازمان استانداردسازي راهنمايي .گردشگري آموزش داده شوند

به  و كشورها و شهرها اهميت نقش راهنمايان گردشگري در شناساندن فرهنگ و سنت
در  منظور باال بردن سطح آموزش راهنمايان گردشگري خود اقدام به تصويب قوانين جديد

 .1 طبق استاندارد جديد يك راهنما بايد شرايط زير را دارا باشد: .كرده استتعليم آنها 
قدرت ارائه  .3؛ داشتن دانش نظري باال .2؛ داشتن صالحيت در امر راهنمايي گردشگري

 مهارت در يادگيري .6؛ توانايي مديريت گروه .5؛ داشتن روابط عمومي قوي .4؛ مطالب
)www.wftga.org.( 

و موسسات تشكلهاي غيردولتي  مخصوصا در كشورهاي اروپايي، در سطح جهان
و تربيت نيروهاي متخصص براي گردشگري  صنعت تجربيات موفقي در ارتقاءخصوصي 

ز آن اند كه اداشته گردشگري با رعايت استانداردهاي آموزشي؛ هاي هتلداري وبخش
6Fداري كبك موسسه آموزشي گردشگري و هتلتوان به جمله مي

اشاره در كشور كانادا  2
اين موسسه، اولين مركز آموزش تخصصي گردشگري، هتلداري و پذيرايي در كانادا نمود. 

اي، دانشگاهي و هاي آموزشي در سطح فني و حرفهباشد. در اين مركز برنامهمي
شود. آموزشهاي علمي، عملي و تخصصي اين موسسه با آموزشهاي عمومي ارايه مي

                                                                                                                   
1.  Mitchell 
2.  Institut de tourisme et d'hôtellerie Québec (ITHQ)  

http://www.wftga.org/
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كيفيت باال و با برخورداري از امكانات و تجهيزات مناسب آموزشي و اساتيد مجرب به 
گردد. در اين المللي براي كليه افراد متقاضي از سراسر دنيا ارايه ميصورت ملي و بين

وزشي متنوعي براي تربيت هاي آمموسسه عالوه بر آموزشهاي تخصصي هتلداري، برنامه
موجب ارتقاء  هاي آموزشي از سوي اين موسسه،دورهاجراي گردد. راهنمايان تور اجرا مي

در كيفيت بخشي به گرديده و و صنعت هتلداري در اين كشور گردشگري  صنعت
تشكل غيردولتي در اين ميان الگوي مناسبي اين نقش خدمات گردشگري موثر بوده و 

آموزشي و هاي اندازي پروژهكت و فعاليت تشكلهاي غيردولتي در راهبراي نحوه مشار
 ).www.ithq.qc.ca( دهددر جهان ارايه مي گردشگريمشابه در ديگر مناطق تحقيقاتي 

تواند و فرهنگي مي ، تاريخيصنعت گردشگري در ايران با تكيه بر منابع عظيم طبيعي
داشته باشد. تنوع و تعدد بسيار باالي  نقش مهمي در شكوفايي اقتصادي و اجتماعي كشور

و گستردگي آنها در محدوده جغرافيايي سرزمين پهناوري مثل ايران ، پراكندگي اين منابع
موجب شده كه اين صنعت به عنوان جايگزين مناسبي براي نفت در نظر گرفته شود. 

ر آمدهاي تواند شكوفايي اقتصادي و اجتماعي كشور را از طريق ايجاد دصنعتي كه مي
امكانات بدنبال داشته باشد. توزيع صحيح خدمات و و زايي  ، اشتغالمستقيم و غيرمستقيم

هاي مختلف به ها و توانمنديهاي كشور در زمينهبراي نيل به اين مهم و شناساندن داشته
گردشگران نيازمند يك نظام علمي و كارآمد براي تامين و تربيت راهنمايان تور هستيم تا 

كنند در حقيقت توانمنديهاي طريق ايشان كه به عنوان سفيران فرهنگي عمل مياز 
هاي تاريخي و طبيعي در داخل و خارج از كشور شناسانده شود. به گردشگري و جاذبه

، محصوالت و بازارهاي گردشگري مستلزم داشتن ، كاالهاعبارت ديگر، توسعه زيرساختها
رساني صحيح و راهنمايي گردشگران در اطالعتصوير روشني از پتانسيلهاي موجود و 

 زمانها و مكانهاي مشخص است.
 مسئوليت مقاصد گردشگري، فرهنگي سفيران عنوان به تور راهنمايانبا وجود اينكه 

 به مقصد در شده ارائه تور خدمات از گردشگران رضايت و كلي برداشت در زيادي
تور در ادبيات گردشگري سهم كمي را به موضوعات مربوط به راهنمايان دارند، اما  عهده

)؛ بويژه در زمينه ارزيابي  2001 ، اي پي و ونگ،1985خود اختصاص داده است (جعفري، 
آموزش راهنمايان تور و عملكرد آنان تحقيقات بسيار كمي صورت گرفته است (زانگ و 

7Fچوو،

هنمايان و ميزان مند و علمي از وضعيت آموزش را). در ايران نيز ارزيابي نظام2004 1

                                                                                                                   
1. Zhang & Chow 
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در اين راستا، به المللي به عمل نيامده است. انطباق دانش و مهارت آنان با استانداردهاي بين
منظور تدوين چارچوب علمي مناسب براي پاسخ به سواالت تحقيق، بررسي پيشينه 
تحقيقات انجام شده در زمينه آموزش راهنمايان تور ضروري است. از اين رو، تحقيقات 

 ) ارائه شده است.1شده در اين زمينه در جدول شماره ( انجام
 

 ) تحقيقات انجام شده در زمينه آموزش راهنمايان تور١(جدول
 انپژوهشگر هاي پژوهشمهمترين يافته عنوان پژوهش رديف

١ 

همراه يا متخصص؟ 
سرگرم کننده يا 

توانمندساز؟ نقش 
منابع انساني در 
 تورهاي آموزشي

 نسبتا هاي آموزشيبرنامه توراپراتورها از درصد ۷۷
بينند. در تور خود تدارک مي راهنمايان رسمي براي

و آموزش در حين انجام  اين ميان، آموزش قبل از سفر
آنان  از آموزش هستند که براي اصلي کار، دو نوع

 گردد.ارايه مي

ويلر و 
8Fريچينس،

١ 
١٩٩٠ 

٢ 
راهنماي حرفه اي، 
عامل محرکه در 

 تورراهنمايي 

ارايه اطالعات دقيق و صحيح هسته اصلي وظايف 
دهد. راهنما، ارايه کننده ميراهنمايان تور را تشکيل 

 و معلم و آموزش دهنده است. و منبع دانش اطالعات
 ۱۹۹۳پوند، 

٣ 
راهنمايان تور و 
اهميت آنان در 
 تورهاي چارتري

 بسته انتخاب در مهمي عامل تواندمي تور راهنماي
اصطالح  باشد. استفاده از مسافرتي آژانس و سفر

 راهنماي توصيف براي فرهنگي مفسر و سفير ميانجي،
 تور.

9Fموسبرگ،

٢ 
١٩٩٥ 

٤ 
برداشت ها از 

استخدام در آژانس 
 مسافرتي

در تضمين خدمات با کيفيت  مداوم و کافي آموزش
سفر دفاتر خدمات مسافرتي ضروري  باال در عمليات

 است.
10Fرس،

١٩٩٧ ٣ 

٥ 

گروه در نقش 
افزايش استانداردها 
براي راهنمايان تور 
 منطقه سان آنتونيو

هاي توانند به شهرت جاذبهسواد ميراهنمايان تور بي
نقشي که انتظار  . براساسيک شهر صدمه وارد نمايند

بازي کنند و مهارتها و  تور در تور راهنمايان رودمي
در اپراتورها از ايشان توقع دارند،  ي که توردانش

حقيقت يک ضرورت قابل توجهي براي آموزش 
 راهنمايان ايجاد مي گردد.

11Fآرئوال،

٤ 
١٩٩٨ 

                                                                                                                   
2.Weiler & Richins  
3.Mossberg 
4. Ross 
5. Arreola 



  1393 زمستان - 28 شماره - سال نهم -فصلنامه مطالعات مديريت گردشگري  122

٦ 
فدراسيون اروپايي 
 انجمن راهنمايان تور

راهنما شخصي است که گروه يا افرادي از 
هايشان يا خارج از را خارج از خانه بازديدکنندگان

هاي بناهاي تاريخي، سايتها و موزه کشور در اطراف
و اطالعات الزم  کنديا منطقه راهنمايي مي شهر يک

مهيج  ايدر خصوص ميراث طبيعي و فرهنگي به شيوه
 دهد.در اختيار آنان قرار مي

EFTGA, 
١٩٩٨ 

 
 

٧ 

آموزش راهنمايان 
تور: مدلي براي 

ظرفيت سازي پايدار 
در کشورهاي در 

 حال توسعه

اي در توسعه آموزش راهنمايان تور نقش عمده
و مديريت آن در کشورهاي در حال گردشگري 

 کند.توسعه ايفا مي

12Fويلر و سام،

١ 
۲۰۰۲ 

٨ 
فعاليت احساسي 

راهنمايان تور: مطالعه 
 اکتشافي

راهنمايان آيينه تمام نماي شرکت مطبوع خود هستند. 
همين دليل شرکتها به دنبال استخدام راهنماياني به

جلوه هستند که بتوانند در زمان انجام ماموريت خود 
درستي از شرکت براي مسافران به نمايش بگذارند و 

 سودآور باشند.

وانگ و 
13Fونگ،

٢ 
۲۰۰۹ 

٩ 

خدمت مدل 
نوآورانه: مطالعه در 
مورد طرح خدمت 
تورليدر در تايوان با 

 ICTاستفاده از 

راهنماي تور بايد شور و شوق براي هر موضوع تور و 
ايجاد عالقه در هر ميهمان را داشته باشد. در اصل کار 
يک راهنماي تور نه تنها شامل انتقال اطالعات است 

اي جالب و را بايد به شيوهبلکه اين اطالعات 
 صميمانه در اختيار گردشگران قرار دهد.

چانگ و 
14Fهمکاران،

٣ 
۲۰۱۲ 

١٠ 
و بازاريابي  فروش

ويژه دفاتر خدمات 
 مسافرتي

آموزش متخصصان سفر بر توسعه يک فاستر براي 
برنامه کارآموزي گسترده بر مبناي مهارت و تربيت 

 کند.اي تاکيد ميحرفه

15Fفاستر،

٤ 
۱۳۸۶ 

 فن راهنمايي گشت ١١

نظر به اهميت راهنمايان تور در رضايت گردشگران و 
تصوير مثبت از  توسعه گردشگري پايدار و ايجاد

ريزي الزم در مقاصد گردشگري، آموزش آنان و برنامه
اين زمينه از طرف سازمانهاي گردشگري و نهادهاي 

 علمي و دانشگاهي اهميت دارد.

زاهدي و 
 ١٣٨٨باللي، 

                                                                                                                   
1. Weiler & Sam 

Wang,&2. Wang  
3. Chang et al 
4. Foster 
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١٢ 
آشنايي با فن 

 راهنمايي در تور

بر اساس معيارهاي سازمان جهاني گردشگري، نظام 
نده اصول زير باشد: برگيرآموزش گردشگري بايد در 

شود با  هايي که در طول آموزش کسب ميانطباق مهارت
انتظارات و نيازهاي تقاضاي گردشگري، ارايه نظام 

سازي  آموزشي گردشگري به روز و کارآمد، بهينه
استفاده از منابع، روزآمد بودن محتواي برنامه هاي 

 آموزشي، آشنايي با اهداف، نظام و مديريت آموزشي

 دري،حي
۱۳۸۹ 

 
 
 
 
 
 
 

١٣ 

ارزيابي وضعيت 
آموزش مجازي در 

مراکز آموزش 
الکترونيکي 

هاي تهران از   دانشگاه
 ديدگاه دانشجويان

هاي آموزش مجازي،  در اين مقاله عواملي چون: برنامه
نگرش دانشجويان نسبت به يادگيري از طريق آموزش 
مجازي، دسترسي به منابع و امکانات اين شيوه 

تعامل دو طرفه استاد با دانشجو در آموزش آموزشي، 
مجازي و فضاي مناسب اين نوع آموزش مورد 

 ارزيابي قرار گرفته شده است.

جهانيان و 
 ۱۳۹۱اعتبار، 
 

 
 سواالت تحقيق

هاي در ايران در راستاي آموزش نيروي انساني مورد نياز در صنعت گردشگري، دوره
جمله آموزش راهنمايان تور برگزار شده است. با هاي مختلف از آموزشي بسياري در زمينه

وجود اهميت نقش و عملكرد راهنمايان در تور متاسفانه تاكنون در ايران ارزيابي نظام مند 
و علمي از وضعيت آموزش راهنمايان و ميزان انطباق دانش و مهارت آنان با استانداردهاي 

هدف بررسي ابعاد گوناگون فرآيند  المللي به عمل نيامده است. در همين راستا و بابين
سئواالتي به  اين پژوهش انجام پذيرفته تا به جاري آموزش و تربيت راهنمايان در ايران

 شرح ذيل پاسخ دهد:
هاي آموزش راهنمايان گردشگري ايران از حيث مربيان وضعيت موجود دوره -1

 چگونه است؟
ايران از حيث يادگيران  هاي آموزش راهنمايان گردشگريوضعيت موجود دوره -2

 چگونه است؟
هاي هاي آموزش راهنمايان گردشگري ايران از حيث برنامهوضعيت موجود دوره -3

 درسي چگونه است؟
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هاي آموزش راهنمايان گردشگري ايران از حيث تكنولوژي، وضعيت موجود دوره -4
 تجهيزات و منابع فيزيكي چگونه است؟

راهنمايان گردشگري ايران از حيث مديريت و  هاي آموزشوضعيت موجود دوره -5
 سياستگذاريهاي كالن گردشگري كشور چگونه است؟

هاي آموزش راهنمايان گردشگري ايران از حيث فرهنگ و وضعيت موجود دوره -6
 نگرش مديران، سياست گذاران و برنامه ريزان گردشگري كشور چگونه است؟

ن گردشگري ايران از حيث ارتباطات هاي آموزش راهنماياوضعيت موجود دوره -7
 اجتماعي و انساني مسئوالن و كاركنان مراكز آموزشي چگونه است؟

 
 پژوهش روش شناسي

نمونه آماري پژوهش حاضر را پيمايشي است.  -شناسي، تحليلياين پژوهش از لحاظ روش
راهنمايان آموزش نفر از كارشناسان ميراث فرهنگي و گردشگري، اساتيد و مربيان و  120

اين استان از كشور ايران مي باشد.  8دهد. بازه مكاني تحقيق، اي تشكيل ميديده و حرفه
افراد به روش نمونه گيري آسان و در دسترس انتخاب شدند و از بين كساني بودند كه 

گيري  ابزار اندازهاند. اهنمايان تور و آموزش آنان داشته ارتباط و برخورد بيشتري با ر
اي ليكرت تهيه شد.  ساخته بود كه بر اساس مقياس پنج درجه  نامه محقق ها، پرسش داده

پرسش نامه بر اساس مقياس ليكرت نمره گذاري شده است به اين ترتيب كه براي پاسخ 
نمره در نظر گرفته  5تا  1هاي سواالت از طيف پنج گزينه اي از خيلي كم تا خيلي زياد از 

اي گزينه 5متغير و با طيف  34ين پژوهش از طريق پرسشنامه (با هاي ادادهشده است. 
آوري و با استفاده از روشهاي آمار توصيفي و آزمون كاي دو تجزيه و ليكرت) جمع

نفر از متخصصان خبره در حوزه گردشگري  5روايي پرسشنامه توسط تحليل شده است. 
 د.%تائيد ش 06/87بدست آمد و پايايي اين ابزار با ضريب 

براي سنجش متغيرها از طريق روش تحليل عاملي و پايايي با استفاده از آزمون آلفاي 
گردد. نحوه سنجش متغيرهاي مورد بررسي در اين پژوهش به شرح كرونباخ محاسبه مي

 زير است:
سطح  ،سطح تحصيالت مربيانهاي: از شاخص اين متغيرراي سنجش ب :مربيان

تخصصي و تجربيات مرتبط مربيان، شيوه تدريس مربيان، به روز بودن اطالعات مربيان، 
  خواهد شد.استفاده ميزان انگيزه مربيان براي تدريس دروس، 
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ميزان پشتكار شد. خواهد استفاده هاي زيراز شاخص اين متغير: جهت سنجش يادگيران
آموزشي، داشتن سابقه كار مرتبط از سوي  فراگيران، معيارهاي ورود فراگيران به دوره

هاي آموزشي راهنمايان گردشگري به  زبانهاي خارجي، داوطلبان، تسلط داوطلبان دوره
هاي آموزشي راهنمايان گردشگري در زمينه شغل راهنماي ميزان اطالعات داوطلبان دوره

  گردشگري،
شد. خواهد استفاده  هاي زيراز شاخص متغيري سنجش اين برا :هاي درسيبرنامه

ميزان كاربردي بودن دروس، ميزان انطباق سرفصل هاي آموزشي با نيازهاي صنعت و 
ميزان به روز بودن منابع و سرفصلهاي طول دوره و ساعات اختصاص داده شده، بازار، 

 ، هاي آموزشي با معيارهاي جهانيها و برنامهآموزشي، ميزان انطباق سرفصل
امكانات فيزيكي مراكز آموزشي، ميزان  :منابع فيزيکي تکنولوژي، تجهيزات و

نزديكي مراكز آموزشي به مراكز خدمات گردشگري،  توزيع جغرافيايي مراكز آموزشي، 
ميزان در اختيار داشتن تكنولوژيهاي آموزشي در مراكز آموزشي، ميزان در اختيار داشتن 

ي هستند كه براي يهاشاخصي هاي مجازي و ديجيتالي و بانكهاي اطالعات علمكتابخانه
 شد. خواهد از آن استفاده تكنولوژي، تجهيزات و منابع فيزيكي هايسنجش برنامه

نيز از  متغيرجهت سنجش اين  :هاي کالن گردشگري مديريت و سياستگذاري
ميزان نظارتهاي مديريتي گردشگري كشور بر مراكز شد. خواهد هاي زير استفاده شاخص

ها و ها، برنامههاي مديريت كالن گردشگري، سياستها، خط مشي گيري آموزشي، تصميم
هاي جاري اقدامات و برنامه  ،هاي ابالغي از سوي مديريت كالن گردشگريآيين نامه

   هاي توسعه باال دستي،سازمان گردشگري ايران، نگرش موجود در  برنامه
ي برا :گردشگريفرهنگ و نگرش مديران، سياست گذاران و برنامه ريزان 

ميزان اعتقاد و باور مسئوالن .  شدخواهد استفاده  هاي زيراز شاخص متغيرسنجش اين 
گردشگري كشور به مقوله آموزش، ميزان جديت مسئوالن گردشگري كشور، ميزان 
اعتقاد و باور جامعه نسبت به مقوله آموزش راهنمايان گردشگري، ميزان اعتقاد و باور 

ري ايران، ميزان آگاهي و شناخت مديران و كاركنان مراكز فعاالن صنعت گردشگ
 آموزشي،

ي سنجش برا :ارتباطات اجتماعي و انساني مسئوالن و کارکنان مراکز آموزشي
. ارتباطات اجتماعي و انساني مديران و شدخواهد استفاده  هاي زيراز شاخص متغيراين 

عي و انساني مديران و كاركنان مراكز ارتباطات اجتما كاركنان مراكز آموزشي با فراگيران،
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آموزشي با مربيان، ارتباطات اجتماعي و انساني مربيان مراكز آموزشي راهنمايان 
هاي فرهنگي و ميزان فعاليتهاي اجتماعي (برگزاري برنامه گردشگري كشور با فراگيران،

 )  جشنها در مناسبتها
 هايراهنمايان تور و آموزش آنان، مولفه درباره نظري و پيشينه تحقيق مباني توجه به با

در  آمده براي ارزيابي وضعيت آموزش راهنمايان تور به صورت مدل مفهومي بدست
 ) آمده است.1نمودار (

 مدل مفهومي پژوهش به شكل زير تدوين شده است:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـ مدل مفهومي 1نمودار 
 
 
 
 

 
آموزش 

راهنمايان 
 گردشگري

 مربيان

 يادگيران

هاي برنامه
 درسي

تكنولوژي، 
تجهيزات و 

 منابع فيزيكي

مديريت و 
 گذاريسياست

فرهنگ و نگرش 
مديران و 

ارتباطات  ريزانبرنامه
اجتماعي و 

انساني كاركنان 
 مراكز آموزشي

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

H6 

H7 
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 يافته هاي پژوهش
وارد شد و تجزيه و  SPSSها پس از تكميل به منظور تجزيه و تحليل، به نرم افزار پرسشنامه

 هاي توصيفي و استنباطي به شرح زير انجام گرفت:تحليل
هاي جمعيت شناختي پرسشنامه بخش نخست مربوط به آمار توصيفي است كه داده

رسي قرار (شامل جنسيت، سن، مليت، شغل، وضعيت تاهل، ميزان تحصيالت) مورد بر
نفر مرد  83نفر متخصصي كه به پرسشنامه پاسخ دادند، تعداد  120گرفت. از تعداد 

نفر  7%)، 8/5نفر مدرك تحصيلي دكتري ( 9%) بودند. 8/30نفر زن ( %37)، 2/69(
نفر مدرك  28%)، 2/59نفر مدرك تحصيلي فوق ليسانس ( 71%)، 8/5دانشجوي دكتري (

پاسخگو 120از ميان مجموع %) داشتند. 2/4فوق ديپلم (نفر مدرك  5%) و 3/23ليسانس (
سال و كمترين آن يك سال (با  42باالترين ميزان سابقه فعاليت در حوزه گردشگري 

سال و كمترين آن يك سال  20سال) و باالترين ميزان سابقه راهنمايي تور 192/9ميانگين 
 سال) است.  55/4(با ميانگين سابقه كاري 

مربوط به آمار استنباطي است كه در آن با استفاده از آزمونهاي كاي دو بخش دوم نيز 
 . در تحقيق حاضر، وضعيتكرده ايمنامه ل بدنه اصلي يا سواالت اصلي پرسشسعي در تحلي

هاي درسي برنامه، يادگيرانآموزش راهنمايان گردشگري ايران از حيث مربيان، هاي دوره
آموزش راهنمايان هاي دوره ر ارزيابي وضعيتارزيابي شده است. در اين راستا، د

آيتم استفاده شده كه درصد كلي و نتيجه آزمون  5از حيث مربيان از گردشگري ايران 
) نشان داده شده است. با توجه به نتايج به دست 2كاي دو حاصل از هر يك در جدول (

 است.در حد بااليي  48/80آمده ارزيابي كلي توسط پاسخ دهندگان با مقدار 
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از آموزش راهنمايان گردشگري هاي دوره نتيجه آزمون کاي دو در ارزيابي وضعيت )٢جدول (
 حيث مربيان

 هاآيتم
درصد 
  ارزيابي

هاي آموزشي راهنمايان گردشگري ايران را تا سطح تحصيالت مربيان دوره
 کنيد؟چه حد مناسب ارزيابي مي

۳/۸۳ ۰۰/۰ 

هاي آموزشي راهنمايان مرتبط مربيان دورهسطح تخصصي و تجربيات 
 کنيد؟گردشگري ايران را تا چه حد مناسب ارزيابي مي

۶/۸۱ ۰۰/۰ 

هاي آموزشي راهنمايان گردشگري ايران را تا چه شيوه تدريس مربيان دوره
 کنيد؟ميزان مناسب ارزيابي مي

۶/۸۱ ۰۰/۰ 

راهنمايان گردشگري را تا چه هاي آموزشي به روز بودن اطالعات مربيان دوره
 کنيد؟حد مناسب ارزيابي مي

۷۵ ۰۰/۰ 

هاي آموزشي راهنمايان ميزان انگيزه مربيان براي تدريس دروس دوره
 کنيد؟گردشگري را تا چه حد مناسب ارزيابي مي

۹/۸۰ ۰۰/۰ 

 ۰۰/۰ ۴۸/۸۰ ارزيابي کلي

از حيث يادگيران آموزش راهنمايان گردشگري ايران هاي دوره براي ارزيابي وضعيت
آيتم استفاده شده كه درصد كلي و نتيجه آزمون كاي دو حاصل از هر يك در جدول  5از 

) نشان داده شده است. با توجه به نتايج به دست آمده ارزيابي كلي توسط پاسخگويان با 3(
 در حد بااليي است.  52/83مقدار 
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آموزش راهنمايان گردشگري هاي دوره نتيجه آزمون کاي دو در ارزيابي وضعيت )٣جدول (
 از حيث يادگيران

 هاآيتم
درصد 
  ارزيابي

هاي آموزشي راهنمايان گردشگري را تا چه حد ميزان پشتکار فراگيران دوره
 کنيد؟مناسب ارزيابي مي

۴/۸۳ ۰۰/۰ 

راهنمايان گردشگري را تا چه هاي آموزشي معيارهاي ورود فراگيران به دوره
 کنيد؟ميزان مناسب ارزيابي مي

۲/۶۹ ۰۰/۰ 

هاي آموزشي راهنمايان داشتن سابقه کار مرتبط از سوي داوطلبان دوره
 دانيد؟گردشگري را تا چه حد موثر مي

۸۵ ۰۰/۰ 

هاي آموزشي راهنمايان گردشگري ايران به زبانهاي تسلط داوطلبان دوره
 دانيد؟گزينش آنها به چه ميزان موثر ميخارجي را در 

۸/۸۵ ۰۰/۰ 

هاي آموزشي راهنمايان گردشگري در زمينه ميزان اطالعات داوطلبان دوره
 دانيد؟شغل راهنماي گردشگري را تا چه حد ضروري مي

۲/۹۴ ۰۰/۰ 

 ۰۰/۰ ۵۲/۸۳ ارزيابي کلي

 
هاي از حيث برنامهآموزش راهنمايان گردشگري ايران هاي دوره براي ارزيابي وضعيت

آيتم استفاده شده كه درصد كلي و نتيجه آزمون كاي دو حاصل از هر يك در  5درسي از 
) نشان داده شده است. با توجه به نتايج به دست آمده ارزيابي كلي توسط 4جدول (

 باشد.در حد متوسط به باال مي 2/69پاسخگويان با مقدار 
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هاي از حيث برنامهآموزش راهنمايان هاي دورهنتيجه آزمون کاي دو در ارزيابي  )٤(جدول
 درسي

 هاآيتم
درصد 
  ارزيابي

هاي آموزشي راهنمايان گردشگري ايران را ميزان کاربردي بودن دروس دوره
 کنيد؟تا چه حد مناسب ارزيابي مي

۸/۸۵ ۰۰/۰ 

هاي آموزش راهنمايان گردشگري دورهميزان انطباق سرفصلهاي آموزشي 
 کنيد؟ايران را با نيازهاي صنعت و بازار تا چه حد مناسب ارزيابي مي

۴/۸۳ ۰۰/۰ 

هاي طول دوره و ساعات اختصاص داده شده به دروس مختلف در دوره
 کنيد؟آموزشي راهنمايان گردشگري ايران را تا چه ميزان مناسب ارزيابي مي

۲/۶۹ ۰۰/۰ 

هاي آموزش راهنمايان هاي آموزشي دورهروز بودن منابع و سرفصل ميزان به
 کنيد؟گردشگري ايران را تا چه حد مناسب ارزيابي مي

۴/۵۸ ۰۰/۰ 

هاي آموزش راهنمايان هاي آموزشي دورهها و برنامهميزان انطباق سرفصل
 کنيد؟گردشگري ايران را با معيارهاي جهاني تا چه حد مناسب ارزيابي مي

۲/۴۹ ۰۰/۰ 

 ۰۰/۰ ۲/۶۹ ارزيابي کلي

 
از حيث آموزش راهنمايان گردشگري ايران هاي دوره براي ارزيابي وضعيت

آيتم استفاده شده كه درصد كلي و نتيجه آزمون  5تكنولوژي، تجهيزات و منابع فيزيكي از 
) نشان داده شده است. با توجه به نتايج به دست 5كاي دو حاصل از هر يك در جدول (

 در حد متوسط است. 66/56آمده ارزيابي كلي توسط پاسخگويان با مقدار 
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آموزش راهنمايان گردشگري هاي دورهنتيجه آزمون کاي دو در ارزيابي وضعيت  )٥جدول (
 يکيزيو منابع ف زاتيتجه ،يتکنولوژاز حيث 

 
از حيث مديريت آموزش راهنمايان گردشگري ايران هاي دوره براي ارزيابي وضعيت
آيتم استفاده شده كه درصد كلي و نتيجه  5گردشگري كشور از و سياستگذاريهاي كالن 

) نشان داده شده است. با توجه به نتايج به 6آزمون كاي دو حاصل از هر يك در جدول (
 باشد.در حد متوسط مي 32/51دست آمده ارزيابي كلي توسط پاسخگويان با مقدار 

 
 
 
 
 

 

 هاآيتم
درصد 
  ارزيابي

-امکانات فيزيکي (ساختمان، کالس درس، حياط و ...) مراکز آموزشي دوره
-هاي آموزش راهنمايان گردشگري ايران را تا چه ميزان مناسب ارزيابي مي

 کنيد؟
۱/۵۹ ۰۰/۰ 

هاي آموزش راهنمايان گردشگري ايران به آموزشي دورهميزان نزديکي مراکز 
تا چه ها، دفاتر خدمات مسافرتي) را مراکز خدمات گردشگري (هتلها، جاذبه

 کنيد؟حد مناسب ارزيابي مي
۶۰ ۰۰/۰ 

هاي آموزش راهنمايان گردشگري در توزيع جغرافيايي مراکز آموزشي دوره
 بينيد؟سطح کشور را تا چه ميزان مناسب مي

۷/۵۶ ۰۰/۰ 

ميزان در اختيار داشتن تکنولوژيهاي آموزشي (رايانه، اينترنت پرسرعت، ويدئو 
هاي آموزش راهنمايان گردشگري پروژکتور و ...) در مراکز آموزشي دوره

 دانيد؟ايران را تا چه حد مناسب مي
۳/۵۸ ۰۰/۰ 

هاي مجازي و ديجيتالي و بانکهاي اطالعات ميزان در اختيار داشتن کتابخانه
ايران را تا  هاي آموزش راهنمايان گردشگريمراکز آموزشي دورهعلمي در 

 دانيد؟چه حد مناسب مي
۲/۴۹ ۰۰/۰ 

 ۰۰/۰ ۶۶/۵۶ ارزيابي کلي
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آموزش راهنمايان گردشگري هاي دورهنتيجه آزمون کاي دو در ارزيابي وضعيت  )٦جدول (
 کشور يکالن گردشگر يها يگذار استيو س تيريمداز حيث 

 هاآيتم
درصد 
  ارزيابي

هاي آموزش ميزان نظارتهاي مديريتي گردشگري كشور بر مراكز آموزشي دوره
 دانيد؟را تا چه حد مناسب مي راهنمايان گردشگري

55 00/0 

هاي آموزشي گردشگري كشور را در مورد دورهگيريهاي مديريت كالن تصميم
گيريهاي متمركز، نيمه متمركز،  مستقل، راهنمايان گردشگري (از حيث تصميم

 كنيد؟مشاركتي و ...) تا چه حد مناسب ارزيابي مي
5/52 00/0 

هاي ابالغي از سوي مديريت كالن ها و آيين نامهها، برنامهسياستها، خط مشي
را تا چه حد  هاي آموزش راهنمايان گردشگريمورد دورهگردشگري كشور در 

 كنيد؟مناسب ارزيابي مي
2/44 00/0 

هاي آموزش هاي جاري سازمان گردشگري ايران در زمينه دورهاقدامات و برنامه
 بينيد؟راهنمايان گردشگري را تا چه ميزان مناسب مي

8/50 00/0 

 20باال دستي اعم از چشم اندازهاي توسعه نگاه و نگرش موجود در  برنامه
ساله سوم و چهارم نسبت به امور آموزشي راهنمايان  5هاي ساله، برنامه

 كنيد؟گردشگري ايران را تا چه ميزان مناسب ارزيابي مي
1/54 00/0 

 00/0 32/51 ارزيابي كلي
 منبع: محاسبات تحقيق حاضر

 
از حيث فرهنگ و آموزش راهنمايان گردشگري ايران هاي دوره براي ارزيابي وضعيت

آيتم استفاده شده كه  5ريزان گردشگري كشور از نگرش مديران، سياستگذاران و برنامه
) نشان داده شده است. 7درصد كلي و نتيجه آزمون كاي دو حاصل از هر يك در جدول (

در حد  68/60مقدار  با توجه به نتايج به دست آمده ارزيابي كلي توسط پاسخگويان با
 باشد. متوسط به باال مي
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از آموزش راهنمايان گردشگري هاي دورهنتيجه آزمون كاي دو در ارزيابي وضعيت  )7جدول (
 كشور يگردشگر زانريو برنامه استگذارانيس ران،يفرهنگ و نگرش مدحيث 

 منبع: محاسبات تحقيق حاضر
از حيث ارتباطات آموزش راهنمايان گردشگري ايران هاي دوره براي ارزيابي وضعيت

آيتم استفاده شده كه درصد  4اجتماعي و انساني مسئوالن و كاركنان مراكز آموزشي از 
) نشان داده شده است. با توجه 8كلي و نتيجه آزمون كاي دو حاصل از هر يك در جدول (

-در حد بااليي مي 6/83به نتايج به دست آمده ارزيابي كلي توسط پاسخگويان با مقدار 
 باشد.
 
 
 
 
 
 
 

 هاآيتم
درصد 
  ارزيابي

كشور به مقوله آموزش راهنمايان ميزان اعتقاد و باور مسئوالن گردشگري 
 كنيد؟گردشگري را تا چه حد مناسب ارزيابي مي

1/44 00/0 

ميزان جديت مسئوالن گردشگري كشور به مقوله آموزش راهنمايان گردشگري 
 كنيد؟را تا چه حد مناسب ارزيابي مي

4/48 00/0 

گردشگري را تا ميزان اعتقاد و باور جامعه نسبت به مقوله آموزش راهنمايان 
 كنيد؟چه حد مناسب ارزيابي مي

6/57 00/0 

ميزان اعتقاد و باور فعاالن صنعت گردشگري ايران نسبت به مقوله آموزش 
 كنيد؟راهنمايان گردشگري را تا چه حد مناسب ارزيابي مي

9/74 00/0 

ميزان آگاهي و شناخت مديران و كاركنان مراكز آموزشي راهنمايان گردشگري 
-مقوله آموزش راهنمايان را تا چه حد مناسب ارزيابي ميدر خصوص كشور

 كنيد؟
4/78 00/0 

 00/0 68/60 ارزيابي كلي
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از آموزش راهنمايان گردشگري هاي دورهنتيجه آزمون کاي دو در ارزيابي وضعيت  )٨جدول (
 کشور يگردشگر حيث ارتباطات اجتماعي و انساني مسئوالن و کارکنان مراکز آموزشي

 آيتم ها
درصد 
  ارزيابي

ارتباطات اجتماعي و انساني مديران و كاركنان مراكز آموزشي راهنمايان 
 كنيد؟گردشگري كشور با فراگيران را تا چه حد مناسب ارزيابي مي

3/88 00/0 

ارتباطات اجتماعي و انساني مديران و كاركنان مراكز آموزشي راهنمايان 
 كنيد؟گردشگري كشور با مربيان را تا چه حد مناسب ارزيابي مي

4/88 00/0 

ارتباطات اجتماعي و انساني مربيان مراكز آموزشي راهنمايان گردشگري كشور 
 كنيد؟با فراگيران را تا چه حد مناسب ارزيابي مي

3/63 00/0 

هاي فرهنگي و جشنها در مناسبتها و ميزان فعاليتهاي اجتماعي (برگزاري برنامه
 كنيد؟...) مراكز آموزشي راهنمايان گردشگري را تا چه حد مناسب ارزيابي مي

4/64 00/0 

 00/0 6/83 ارزيابي كلي
 منبع: محاسبات تحقيق حاضر

 
 بحث و جمع بندي  

صورتي ه ب يك از سواالتآزمون شد و نتايج براي هر  پژوهشسواالت پيشين  بخشدر 
 اما نتايج كلي در جدول ذيل آمده است. كه ارائه شد، بدست آمد.
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 سواالت پژوهشنتايج   )۹(جدول

 نتيجه آزمون
ارزيابي 

 كلي

سطح 
معناداري 

 

 سوال

 000/0 48/80 حد باالدر
راهنمايان هاي آموزش سوال اول: وضعيت موجود دوره

 گردشگري ايران از حيث مربيان چگونه است؟

 000/0 52/83 حد باالدر
هاي آموزش راهنمايان سوال دوم: وضعيت موجود دوره

 گردشگري ايران از حيث يادگيران چگونه است؟
 

حد در
متوسط به 

 باال
2/69 000/0 

هاي آموزش راهنمايان سوال سوم: وضعيت موجود دوره
 هاي درسي چگونه است؟حيث برنامهگردشگري ايران از 

 

حد در
 متوسط

66/56 000/0 

هاي آموزش راهنمايان سوال چهارم: وضعيت موجود دوره
گردشگري ايران از حيث تكنولوژي، تجهيزات و منابع فيزيكي 

 چگونه است؟
 

حد در
 متوسط

32/51 000/0 

هاي آموزش راهنمايان سوال پنجم: وضعيت موجود دوره
از حيث مديريت و سياستگذاريهاي كالن  گردشگري ايران

 گردشگري كشور چگونه است؟
 

در حد 
متوسط به 

 باال
68/60 000/0 

هاي آموزش راهنمايان سوال ششم: وضعيت موجود دوره
گردشگري ايران از حيث فرهنگ و نگرش مديران، سياست 

 گذاران و برنامه ريزان گردشگري كشور چگونه است؟
 

 000/0 6/83 در حد باال

هاي آموزش راهنمايان سوال هفتم: وضعيت موجود دوره
گردشگري ايران از حيث ارتباطات اجتماعي و انساني مسئوالن و 

 كاركنان مراكز آموزشي چگونه است؟
 

 
 نهايي تحقيق تبيين مدل 

 دهد: ها نشان مي نمودار زير مدل نهايي تحقيق را براساس ميزان ارزيابي هر يك از شاخص
 

2χ
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 ـ ميزان ارزيابي هر يک از شاخص ها ٢نمودار 

 
-توان اينبا توجه به نتايج به دست آمده براي هر يك از سواالت اساسي پژوهش مي

هاي آموزش راهنمايان گردشگري ايران در حد قابل گونه نتيجه گرفت كه وضعيت دوره
آيد وضعيت هاي پژوهش بر ميتحليل داده طوري كه از تجزيه و قبول مي باشد. همان

 هاي درسي وحيث برنامهموزش راهنمايان گردشگري ايران از هاي آموجود دوره
تكنولوژي، تجهيزات و منابع فيزيكي در حد متوسط بوده و براي رسيدن به يك وضعيت 

هاي كالن گردشگري كشور نسبت به  گذاري بايست در مديريت و سياست، ميمطلوب
عه مراكز آموزشي در استانهاي گردشگرپذير و توسعه امور آموزشي راهنمايان در توس

 ريزي مناسبي صورت پذيرد.دانشگاهها برنامه
 

 
آموزش 

راهنمايان 
 گردشگري

مديريت 
 گذاريسياستو

تكنولوژي، تجهيزات 
 و منابع فيزيكي

فرهنگ و نگرش 
 ريزانمديران و برنامه

 هاي برنامه
 درسي

 مربيان

ارتباطات اجتماعي 
و انساني كاركنان 

 مراكز آموزشي

 يادگيران

32/51 

66/56 

68/60 

2/69 

48/80 

6/83 

52/83 
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 هاپيشنهاد
آموزش نيروي انساني شاغل در بخش شود كه با توجه به آنچه بحث شد، مشخص مي

خدمات با كيفيت باال گردشگري و استفاده از نيروهاي آموزش ديده و با تجربه براي ارايه 
و همتراز با استانداردهاي جهاني به گردشگران يكي از راههاي رسيدن به توسعه 

رساني به گردشگران در اين راستا، براي ارايه خدمات راهنمايي و اطالع گردشگري است.
المللي، نيروي انساني شاغل در اين بخش بايد با علوم و فنون در سطح استانداردهاي بين

ط به راهنمايي گردشگران داخلي و خارجي آشنا شود تا با فراگيري آن، سطح ارايه مربو
رفته و بستر توسعه صنعت نيازها و انتظارات مشتريان باال خدمات جهت برآوردن

حال حاضر توسعه فناوري المللي فراهم گردد. در گردشگري در حد استانداردهاي بين
طلوب ارائه خدمات در زمينه گردشگري و اطالعات و ارتباطات امكان سازماندهي م

-گسترش آن به طبقات اجتماعي مختلف و جوامع و نواحي جغرافيايي متنوع را فراهم مي
تواند در سازد. تامين و تربيت راهنمايان با امكانات فني و آشنا به فناوريهاي روز دنيا مي

در اثير مثبتي داشته باشد. سازماندهي مثمر ثمر فعاليت آنان و ارتقاء كيفيت خدمات آنان ت
بر اساس  و جهت بهبود وضعيت آموزشي راهنمايان تور در ايران راستاي اين مباحث

 سواالت تحقيق مي توان موارد زير را پيشنهاد كرد:
هاي آموزش راهنمايان گردشگري ايران از حيث سوال اول: وضعيت موجود دوره

 بررسي: مربيان چگونه است؟ با توجه به شاخص هاي مورد
 ايجاد مركز آموزش مربيان -1
هاي آموزشي براي اساتيد و مربيان با استفاده دوره برگزاري سمينارهاي تخصصي و -2

 از اساتيد مجرب داخلي و خارجي
نظارت مستمر بر امور مدرسان از سوي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و  -3

 گردشگري 
ش راهنمايان گردشگري ايران از حيث هاي آموزسوال دوم: وضعيت موجود دوره

 يادگيران چگونه است؟
 برگزاري دوره هاي بازآموزي و سمينارهاي آموزشي ملي و بين المللي  -1
توسعه فعاليت هاي راهنمايان آموزش ديده و ايجاد بازار كسب و كار براي آموزش  -2

 ديدگان
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ترغيب و تشويق دانشجويان به فعاليتهايي چون كنفرانس و سمينار، بحثهاي گروهي  -3
 و كارهاي عملي

براي راهنماياني كه در سالهاي گذشته موفق به دريافت گواهينامه  برنامة كارآموزي -4
اند، در تورهايي با هدايت راهنمايان ارشد و در طول يك فصل پر مشتري. اين شده

وانند نحوة هدايت تورهاي گروهي در ابعاد مختلف را عمالً تجربه و مشاهده ت راهنمايان مي
 نمايند و از فنون و مهارتهاي نوين راهنمايي گردشگران آگاه شوند.

شناسايي فرصتهاي آموزشي كوتاه مدت و بلندمدت در سطح كشورها و سازمانهاي  -5
تور جهت استفاده از اين المللي و هماهنگي الزم براي معرفي راهنمايان تخصصي بين

 فرصتها،
ايجاد شرايطي براي برگزاري تورهاي آشنايي راهنمايان با مناطق گردشگري داخل  - 6

هاي   كردن دانسته روزست كه امكان افزايش اطالعات و بو خارج كشور از ساير مواردي ا
 كند.راهنمايان تور را فراهم مي

راهنمايان گردشگري ايران از حيث هاي آموزش سوال سوم: وضعيت موجود دوره
 هاي درسي چگونه است؟برنامه
 به روز كردن سرفصل دروس و افزايش تعداد ساعات دروس عملي -1
 ترجمه و تاليف كتب مرتبط، -2
المللي، سازمان ميراث فرهنگي، بينسازي بازارهاي گردشگريبه منظور متنوع -3

تابهاي آموزش راهنمائي تور و تورگرداني صنايع دستي و گردشگري بايد نسبت به تهيه ك
هاي جالب و خاص مانند تورگرداني در مناطق بياباني، جنگلها و پاركهاي طبيعي، در زمينه

جاده ابريشم و در بين ايالت و عشاير و ديگر مجامع فرهنگي ايران اقدام كند. اين كتب 
ها را در بر ن و ديگر گروهبايد موضوعاتي مانند چگونگي هدايت تورهاي افراد مسن، ناتوا

 داشته باشد.
هاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گروهي متشكل از آژانس -4

مسافرتي و راهنمايان ارشد را براي تهيه يك برنامه آموزشي به روز تعيين كند كه شامل 
راري ارتباط با تكنيكهاي راهنمائي تور، نحوة ارائه خدمات به مشتري، فن بيان و نحوه برق

 مشتري و بازديدهاي عملي و يك كارآموزي باشد.
هاي آموزش راهنمايان گردشگري ايران از حيث سوال چهارم: وضعيت موجود دوره

 تكنولوژي، تجهيزات و منابع فيزيكي چگونه است؟
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حمايت از بخش خصوصي براي ايجاد محيط آموزشي با امكانات و تجهيزات و -1
 اده از فن آوري اطالعات و ارتباطات در مسايل آموزشي وسايل الزم و استف

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و نظارت مستمر بر مراكز آموزشي از طرف -2
 گردشگري

هاي آموزش راهنمايان گردشگري ايران از حيث سوال پنجم: وضعيت موجود دوره
 هاي كالن گردشگري كشور چگونه است؟ مديريت و سياستگذاري

هاي آموزشي براي آژانسهاي مسافرتي، تورگردانان و منظور تدوين برنامه به-1
راهنمايان تور در راستاي نيازهاي آنها، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 

اندركاران صنعت گردشگري، نمايندگان بايد يك گروه كارشناسي مركب از دست
يان تور تشكيل دهد و با اعزام آنان به موسسات آموزشي معتبر، تورگردانان و راهنما

كشورهاي سطح اول گردشگري و استفاده از تجربيات آنان، تحليلي از نيازهاي آموزشي 
 صورت گيرد. 

استفاده از نيروي انساني آموزش ديده و با تجربه براي ارايه اطالعات و خدمات با  -2
ن كه يكي از راههاي رسيدن به كيفيت باال و همتراز با استانداردهاي جهاني به گردشگرا

توسعه گردشگري است، بايد در برنامه ريزي ها و سياست گذاري هاي كالن گردشگري 
 كشور لحاظ شود. 

-با توجه به اهميت صنعت گردشگري، توسعه منابع انساني اين صنعت بايد در برنامه -3
 داشته باشد.اي هاي چشم انداز جايگاه ويژهاي آينده و اجراي اليحههاي توسعه

آموزشي و هاي اندازي پروژهمشاركت و فعاليت تشكلهاي غيردولتي در راه جذب -4
 تحقيقاتي

هاي آموزش راهنمايان گردشگري ايران از حيث سوال ششم: وضعيت موجود دوره
 فرهنگ و نگرش مديران، سياست گذاران و برنامه ريزان گردشگري كشور چگونه است؟

راي تورهاي طبيعت گردي، تاريخي، اجتماعي و فرهنگي در حال حاضر تقاضا ب-1
ريزي آموزشي منسجم و باشد كه براي رهبري و هدايت اين تورها نيازمند برنامهبيشتر مي

 باشيم.تربيت راهنمايان تور با سطح آمادگي باال مي
اجتماعي و تاريخي و مناظر متنوع طبيعي در اكثر نواحي ايران موجب  -آثار فرهنگي-2

شود. به منظور استفاده بهينه از اين امكانات ايجاد مسيرهاي ايجاد عالقه در گردشگران مي
گردشگري جديد ضروري است. در اين راستا تامين اطالعات و تربيت راهنمايان 
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گردشگري مسلط به اين مسيرهاي گردشگري جديد بايد در برنامه ريزي هاي كالن 
 گردشگري كشور لحاظ شود.

هاي  ديده در جهت معرفي توانمندي اي آموزش از راهنمايان حرفهاستفاده -3
زمينه اشتغال آنان در دفاتر خدمات مسافرتي، مراكز  كردنگردشگري كشور و فراهم 

 اطالع رساني، موزه ها و مراكز گردشگري و تفريحي
توسعه فرهنگ سفرهاي گروهي و خريد و استفاده از پكيج هاي تور دفاتر خدمات -4

 ي و بهره مندي از توان راهنمايان تور مسافرت
هاي آموزش راهنمايان گردشگري ايران از حيث سوال هفتم: وضعيت موجود دوره

 ارتباطات اجتماعي و انساني مسئوالن و كاركنان مراكز آموزشي چگونه است؟
 ايجاد تسهيالت و امكانات الزم و مناسب، تميز و در دسترس در مراكز آموزشي-1
هاي  مراسم شاد و متنوع در مناسبت هاي مختلف براي فراگيران دورهبرگزاري -2

 آموزشي راهنمايان تور توسط موسسات آموزشي
 آموزش دادن به كاركنان مراكز آموزشي براي برخورد مناسب با فراگيران و مربيان-3
ايجاد سايت اينترنتي مناسب و به روز شده از طرف مركز آموزشي براي استفاده -4

 ان و مربيانفراگير
المللي، به منظور تربيت نيروي انساني متخصص براساس استانداردهاي بيندر پايان، 

-ايجاد رشته راهنمايي تور در مقاطع كارداني و كارشناسي در سطح دانشگاهي پيشنهاد مي
)، سرفصل دروس دوره كارداني رشته راهنمايان گردشگري ارايه شده 10در جدول (شود. 
 است.

 چارت پيشنهادي دروس دوره کارداني راهنمايان گردشگري )١٠جدول(

 نام درس
تعداد 
 واحد

 تعداد ساعت
 پيشنياز

 جمع عملي نظري
شناخت صنعت گردشگري و 

 هتلداري
٣٢ - ٣٢ ٢+٠ - 

 - ٤٨ - ٤٨ ٣+٠ زبان خارجه (عمومي)
بهداشت سفر، بيمه و کمکهاي 

 اوليه
٦٤ ٤٨ ١٦ ١+١ - 

 - ٤٨ ٣٢ ١٦ ١+١ اکوتوريسم
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 - ٦٤ ٤٨ ١٦ ١+١ جغرافياي ايرانگردي
 - ٤٨ - ٤٨ ٣+٠ فارسي

 - ٣٢ - ٣٢ ٢+٠ مباني سازمان و مديريت
 - ٣٢ - ٣٢ ٢+٠ اخالق و تربيت اسالمي
 - ١٦ - ١٦ ١+٠ جمعيت و تنظيم خانواده

 زبان خارجه (عمومي) ٤٨ ٣٢ ١٦ ١+١ )١مکالمه انگليسي (

 خارجه (عمومي)زبان  ٣٢ - ٣٢ ٢+٠ )١متون انگليسي (

 ٨٠ ٤٨ ٣٢ ٢+١ شناخت تاريخ و تمدن ايران
صنعت  شناخت

 گردشگري و هتلداري
هاي برنامه ريزي و عمليات گشت

 مسافرتي
٦٤ ٤٨ ١٦ ١+١ 

شناخت صنعت 
 گردشگري و هتلداري

 ٤٨ ٣٢ ١٦ ١+١ شناخت فرهنگ و اقوام ايران
شناخت صنعت 

 گردشگري و هتلداري
قوانين و مقررات حقوقي 

 گردشگري
٣٢ - ٣٢ ٢+٠ 

شناخت صنعت 
 گردشگري و هتلداري

 جغرافياي ايرانگردي ٦٤ ٤٨ ١٦ ١+١ نقشه خواني

يکي از دروس مباني نظري 
 اسالم

٣٢ - ٣٢ ٢+٠ - 

 - ٣٢ ٣٢ - ٠+١ تربيت بدني
 )١مکالمه انگليسي ( ٤٨ ٣٢ ١٦ ١+١ )٢مکالمه انگليسي (
 )١انگليسي (متون  ٣٢ - ٣٢ ٢+٠ )٢متون انگليسي (

مکالمات زبان تخصصي 
 )١انگليسي (

 زبان خارجه (عمومي) ٤٨ ٣٢ ١٦ ١+١

 - ٦٤ ٤٨ ١٦ ١+١ ) فرانسه١زبان دوم (
فنون و مهارتهاي راهنمايي 

 )١گردشگران (
٦٤ ٤٨ ١٦ ١+١ 

برنامه ريزي و عمليات 
 گشتهاي مسافرتي

 - ٦٤ ٤٨ ١٦ ٢+١ شناخت روحيات ملل
 - ٦٤ ٤٨ ١٦ ١+١ ارتباطيفن بيان و مهارت هاي 

کاربرد فناوري اطالعات در 
 راهنمايي گردشگران

٦٤ ٤٨ ١٦ ١+١ 
برنامه ريزي و عمليات 

 گشتهاي مسافرتي
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 - ٦٤ ٣٢ ٣٢ ٣ کارآفريني
) آموزش عملي ١کارورزي (

 اجراي تور
١٢٠ ١٢٠ - ٠+١ - 

مکالمات زبان تخصصي 
 )٢انگليسي (

 )١مکالمات ( ٤٨ ٣٢ ١٦ ١+١

 )١متون انگليسي ( ٣٢ - ٣٢ ٢+٠ تخصصي (انگليسي)مکاتبات 
 ) فرانسه١زبان دوم ( ٦٤ ٤٨ ١٦ ١+١ ) فرانسه٢زبان دوم (

 - ٣٢ - ٣٢ ٢+٠ اصول آداب معاشرت
فنون و مهارتهاي راهنمايي 

 )٢تورهاي تخصصي (
٨٠ ٤٨ ٣٢ ٢+١ 

فنون و مهارتهاي 
 )١راهنمايي گردشگران (

ارتباط با مشتري در صنعت 
 گردشگري

 ارتباطيو مهارتهايفن بيان ٦٤ ٤٨ ١٦ ١+١

مديريت بازاريابي و تبليغات 
 گردشگري

٣٢ - ٣٢ ٢+٠ 
شناخت صنعت 

 گردشگري و هتلداري

) آموزش عملي ٢کارورزي (
 اجراي تور

١٢٠ ١٢٠ - ٠+١ - 

 - - - - ٧٤ جمع واحدها

 منبع: نگارنده
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