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چکیده

از آنجا که صنعت گردشگری ماهیتی خدماتی دارد ،نقش و اهمیت عوامل انسانی در کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده نقش

اساسی دارد .در میان نیروهای شاغل در صنعت گردشگری راهنمایان تور نقش موثری در هدایت و تامین نیازهای گردشگران
یآید .ممکن است اعضای تور فرصت
دارند .هر راهنمای تور نماینده یک ملت ،یک کشور و سازمان برگزارکننده تور به حساب م 

ارتباط با مردم یک کشور را در مدت بازدید پیدا نکنند و در نتیجه راهنما شخصیت ،منش و اطالعات او را محکی برای شناسایی

یپردازد .محقق
یآورند .با توجه به اهمیت نقش آنها این تحقیق به ارزیابی مشکالت راهنمایان اکوتوریسم م 
کشور میزبان به شمار م 

یباشد که مشکالت موجود برای فعالیت راهنمایان اکوتوریسم چیست و از نظر
در این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سوال م 

یباشد .تحقیق حاضر از نظر راهبرد ،توصیفی  -تحلیلی و از نظر
راهنمایان هریک از این مشکالت از چه میزان اهمیت برخوردار م 

هدف کاربردی است .در این تحقیق با استفاده از ادبیات موضوع و مصاحبه با خبرگان مشکالت راهنمایان شناسایی و پس از
غربالگری  25مورد از آنها انتخاب شد .سپس میزان اهمیت هریک از موارد را در پرسشنامهای با طیف لیکرت  5تایی ارزیابی شد.

نمونه مورد بررسی در این تحقیق  001نفر و با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند .برای تحلیل دادهها و ارزیابی میزان

اهمیت مشکالت از آزمون دوجملهای و آزمون فریدمن استفاده شد .یافتههای تحقیق حاکی از آن است مشکالت " ،عدم

حمایتهای بیمه درمانی و بازنشستگی و بیمه بیکاری از سوی سازمانهای متولی" " ،وجود افراد غیرمتخصص و بدون مجوز
فعالیت به عنوان راهنمای اکوتوریسم" " ،عدم وجود تورهای خارجی و داخلی به طور مستمر در کشور(فصلی بودن سفر در ایران

یباشند.
و نداشتن امنیت شغلی)" " ،عدم نظارت بر حقوق و دستمزد راهنمایان اکوتوریسم" ،از اهمیت بسیاری برخوردار م 

واژگان کلیدی:گردشگری ،اکوتوریسم ،راهنمایان تور ،راهنمایان اکوتوریسم ،مشکالت
 -1هانیه واحدی زارچ (نویسنده مسئول) h.vahedi2008@gmail.com
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مقدمه
گردشگران با ورود به سرزمین مقصد نیازمند کسب اطالع از ابعاد گوناگون مقصد نظیر جاذبهها ،مسیرها ،زمانهای
مناسب بازدید و نظایر آن هستند .راهنمایان تور نقش بسیار مؤثری در معرفی مقصد گردشگری به مسافران دارند و
ینمایند
بر اساس رفتار آنان ،گردشگران رفتار جامعه میزبان را تحلیل و بررسی م 
راهنمایان تور به عنوان کارکنان صف در تعامل مستقیم با گردشگران بوده و به عنوان سفیران فرهنگی مقاصد
مسئولیت زیادی در برداشت کلی و رضایت گردشگران از خدمات تور ارائه شده در مقصد به عهده دارند .جوا

1

یها وتحقیقات خود دریافتند که عملکرد راهنمایان تور یکی از مهمترین عوامل موفقیت
وگلدمن ) 1991 ( 2در بررس 
یتواند عامل مهمی در
یک تور است .تحقیقات دیگری توسط مسبرگ ) 995 1( 3بیانگر این بود که راهنمای تور م 
انتخاب بسته سفر و آژانس مسافرتی باشد.
علی رغم گذشت بیش از هفتاد سال از تاسیس اولین نهاد رسمی دولتی در زمینه گردشگری در ایران تنها در سال
 1387بود که نهادی تحت عنوان انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران رسمیت یافت .این امر نشانگر آن
یشد (فرمانی.) 1389 ،
است که تا آن زمان نیاز و ضرورتی به تشکل راهنمایان در یک سازمان حرفهای احساس نم 
با توجه به اینکه تربیت و آموزش راهنمایان تورهای اکوتوریسم در کشور چند سالی که شروع شده است الزم است
یهای مورد نیاز راهنمایان و مشکالتی
تا باتوجه به منابع موجود و بازارهای هدف اقدام به شناسایی ،معرفی توانمند 
که با آنها مواجه هستند نمود.
راهنمایان گردشگری در ایران به صورت رسمی زیر نظر سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری و به
نهای راهنمایان گردشگری هستند .جایگاه راهنمایان تور در ایران با
صورت غیررسمی عضو اتحادیهها و و انجم 
یشود.
شها و مشکالتی رو بروست که به صورت مختصر به بیان آن پرداخته م 
چال 
الف) حرفهای ناشناخته برای مسافر :اطالع نداشتن از وظایف یک راهنمای گردشگری باعث میشود هویت
یشود
اجتماعی راهنمایان چنان دستخوش تغییر شود که در نهایت منجر به مشاجره م 
ب) شغل دوم :کارشناسان گردشگری معتقدند در کشور ما آسیب پذیرترین قشر این صنعت ،راهنمایان هستند .به
عبارتی امرار معاش این افراد از این طریق ممکن نیست در نتیجه کم کم به شغل دوم آنان یا حتی یک سرگرمی برای
فراغت از شغل اول تبدیل میشود.
تاندرکاران صنعت گردشگری معتقدند که آموزش و دانستههای تخصصی
ج) حقوق و مزایا :بسیاری از دس 
یدهند از کارآموز استفاده کنند .همچنین برای
سها ترجیح م 
یبرد از این رو آژان 
راهنمایان سطح توقع آنها را باال م 
حقوق راهنمایان تعرفهایی وجود ندارد و دفاتر خدمات مسافرتی بر طبق فرضیات خودشان مبلغی را در نظر
یگیرند .ومسئله دیگر اینکه درجه بندی و استانداری برای آنها در نظر نگرفته شده است و یک فرد تازه کار با یک
م
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حرفهایی تقریبا در شرایط یکسانی قرار دارند که پیامد آن از دست دادن انگیزه در جهت پیشرفت وبهبود عملکرد
آنهاست.
د) بیمه :یکی ازمهم ترین نیازهای راهنمایان نیاز به بیمه است .اقدامات حمایتی نظیر بیمه و خدمات اجتماعی در این
مشاغل کمتر به چشم میخورد.
ه) آموزشهای حین خدمت و مستمر :آموزش یکی از پایههای اصلی توسعه پایدار است .در کشور ما با وجود سابقه
سالها برگزاری دورههای آموزشی در زمینه تربیت راهنمایان تور در دو رشته تورهای اکوتوریسم و فرهنگی هنوز
یدانند (حیدری، 1389 ،ص .) 231
بسیاری از راهنمایان از آن چیزی نم 
با وجود نقش راهنمایان تور متاسفانه موضوعات مربوط به راهنمایان در ادبیات گردشگری سهم کمی را به خود
اختصاص داده است .و از طرف دیگر متاسفانه مسائل ومشکالتی که در باال به آن اشاره شد به طور کامل حل نشده
یرود و با وجود همه این مشکالت کناره گیری یک راهنما از شغلش برای صنعت
و روند بهبود به کندی پیش م 
یشود.
گردشگری کشور یک ضرر محسوب م 
یشوند بلکه نظارتی
مسئله مهم دیگر این است که نه تنها راهنمایان تور در صنعت گردشگری ایران نادیده انگاشته م 
هم بر کیفیت رفتار آنان و تخلفات دفاتر خدماتی در خصوص استفاده از راهنمایان بدون مجوز وجود ندارد .با
وجود پتانسیل باالی کشورمان در برگزاری تورهای اکوتوریسم و اهمیت نقش و عملکرد راهنمایان اکوتوریسم
متاسفانه تاکنون در ایران ارزیابی نظام مند و عملی از مشکالت موجود آنها به عمل نیامده ،بنابراین با توجه به
اهمیت نقش راهنمایان اکوتوریسم در ارائه خدمات و حفاظت از محیط زیست و هم چنین کم توجهی به
موضوعات مربوط به راهنمایان اکوتوریسم در ادبیات گردشگری این تحقیق به ارزیابی راهنمایان اکوتوریسم با
اهداف شناسایی و ارزیابی مشکالت راهنمایان اکوتوریسم استان تهران و تعیین اهمیت هریک از مشکالت راهنمایان
یپردازد .برنامهریزان در زمینه آموزش ،توسعه و بهبود عملکرد راهنمایان اکوتوریسم با ارزیابی و
اکوتوریسم م 
یتوانند این موانع را برطرف نموده که به بهترین شکل ممکن
شناخت مشکالت راهنمایان تور از نظر گردشگران ،م 
پاسخگوی نیازهای صنعت گردشگری در بخش راهنمایان اکوتوریسم باشند
مبانی نظری تحقیق

لغت گردشگری 1از کلمه” “tourبه معنای گشتن اخذ شده که ریشه در لغت التین  turnsبه معنای دور زدن ،رفت و

برگشت بین مبداء و مقصد و چرخش دارد که از یونانی به اسپانیایی و فرانسه و در نهایت به انگلیسی راه یافته است
).(oxford,1970,189

یکند" :گردشگری عبارت است از مجموعه کارهایی که
سازمان جهانی گردشگری ،2گردشگری را چنین تعریف م 
یک فرد در سفر و در مکانی غیر از محیط عادی خود برای مدتی که کمتر از  24ساعت و بیشتر از یک سال نیست
انجام میدهد ،و هدف آن سرگرمی ،تفرج ،استراحت ،ورزش ،دیدار با اقوام و آشنایان ،کسب و کار ،ماموریت،
Tourism
WTO
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شرکت در سمینار یا کنفرانس ،درمان ،مطالعه ،تحقیق ،فعالیتهای مذهبی و فعالیتهایی از این قبیل است" ( WTO,

)1999

در سال  1999مارتا هانی 1تعریفی عالی و دقیق از اکوتوریسم ارائه نمود ":معموال سفری است به مناطق حفاظت

یشود تاثیر این سفر بر محیط اندک باشد ،در مقیاس کوچک انجام پذیرد ،به
شده بکر و آسیبپذیر که سعی م 
افزایش سطح آگاهی گردشگران کمک نماید ،سرمایههایی را برای حفظ محیط زیست فراهم کند ،به طور مستقیم به

گهای مختلف و حقوق بشر احترام گذارد"
توسعه اقتصادی و اقتدار سیاسی جوامع محلی کمک کند و به فرهن 

(درام و مور.) 87 31 5: ،
یک راهنمای اکوتوریسم به عنوان کسی تعریف شده است که به صورت دستمزدی و یا داوطلبانه گردشگرانی را که
یباشد ،با
پول پرداخت کرده یا نکردهاند را در اطراف یک ناحیه یا مکان که دارای اهمیت طبیعی و یا فرهنگی م 

یکند (بلک.) 2001 ،2
استفاده از قوانین اکوتوریسم و تفسیر راهنمایی م 

راهنمای اکوتوریسم شغلی در حوزه گردشگری بوده که در آن ضمن ارتباط موثر با گردشگران به صورت مستقیم یا
یشود به
تهای انجام شده و برنامههای سفری که انجام م 
سهای گردشگری با توجه به فعالی 
واسطههایی مانند آژان 
صورت فردی و یا گروهی ،نسبت به همراهی و راهنمایی گردشگران و گروههای اکوتوریسم در مسیرهای طبیعت
یگردد.
اقدام م 

جعفری درسال  985 1به این نکته اشاره کرد که " در تحقیقات گردشگری موضوعات مربوط به راهنمایان تور خیلی
یگذرد و هنوزهم در تحقیقات صورت گرفته در حوزه
کم مورد توجه قرارگرفته است" .سالهاست که از این گفته م 

یدهد.
گردشگری ،بخصوص در ایران ،مطالعات مربوط به راهنمایان تور سهم ناچیز و اندکی را به خود اختصاص م 
در ایران نیز مثل سایر کشورها به ندرت درمورد شناخت ابعاد ووسعت مشکالتی که راهنمایان اکوتوریسم با آن
یها و مطالعاتی
روبرو هستند تحقیقاتی صورت گرفته است و اطالعات بسیار کمی در این زمینه وجود دارد .با بررس 
که در مورد پیشینه تحقیق در مورد مشکالت راهنمایان اکوتوریسم تور در ایران صورت گرفت متاسفانه هیچ
پژوهشی دراین زمینه یافت نشد و تنها تحقیقات بسیار اندکی در رابطه با مشکالت راهنمایان تور به طور کلی وجود
داشت که در ذیل به مختصر بیان شده است.
حرفهای ناشناخته برای گردشگران :اجرای یک تور خوب نیاز به یک راهنمای تور متخصص دارد .در ایران
راهنمای گردشگری حرفهای است که برای مسافر ناشناخته است .اطالع نداشتن برخی مسافران از وظایف یک
یها را سخت کرده است ،بنابراین در بعضی از مواقع مسافران انتظار چندانی از
راهنمای گردشگری کار حرفها 
راهنمای تور و در مواقع دیگر انتظارات و توقعات بسیار زیادی از وی دارند .ضررهای ناشی از این دو پدیده کم کم
یگردد .اطالع نداشتن از وظایف یک
تهای دسته جمعی در قالب تور م 
متوجه فرهنگ سفر و گردشگری و مسافر 
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یشود هویت اجتماعی راهنمایان چنان دستخوش تغییر شود که در نهایت منجر به
راهنمای گردشگری باعث م 
یشود
مشاجره م 
مشکالتی که در ارتباط با گردشگران ممکن است برای راهنمای تور بوجود آید عبارتند از تاخیر بیش از حد و سر
وقت حاضر نبودن ،عدم توجه الزم به برنامه تور و برنامهریزی راهنما به این دلیل که به علت تجربه سفرهای قبلی
خود را صاحب نظر میدانند ،عدم توجه به توضیحات راهنما ،تعصبات شخصی ،دور زدن قوانین و حس مسئولیت
پذیری پایین ،داشتن تعصبات شخصی در رابطه با مذهب و سنت خود ،انتظار اینکه راهنما وظیفه شاد کردن آنها در

یباشد (چودهاری 1و
یهای راهنما م 
سفر را دارد و فرافکنی تمام مشکالت و ارتباط دادن مشکالت به توانای 

پراکاش.)8 00 2 ،2

نهای بوجود آمده در سالهای اخیر علی رغم شناسایی بعضی از مشکالت ،پیگیری
حقوق و مزایا :اتحادیه و انجم 
فهای متعالی بسنده کردهاند .برای حقوق
لهای مناسبی در این زمینه ندارند و فقط به داشتن اسم و هد 
و راه ح 
راهنمایان تعرفهای وجود ندارد و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری بر طبق فرضیات و ذهنیات خودشان مبلغی را
برای ماموریت روزانه راهنما در نظر میگیرند .درجه بندی و استانداردی برای راهنمایان تعریف نشده است و یک
فرد تازه کار با یک حرفهای تقریبا در شرایط یکسانی قرار دارند .پیامد مستقیم چنین کاری از دست دادن انگیزه در
یباشد (حیدری.) 89 3 :1 1 23 ،
جهت پیشرفت و بهبود کارها توسط افراد حرفهای و دارای سابقه م 
درآمد عاملي است كه مستقيمًاًا با فصلي بودن در ارتباط است .مولفههاي گوناگوني از جمله نوع تور ،تر يك ب اعضاي
تور ،مدت زمان تور ،مقصد ،رضايت مسافرين ،انعام و پاداش ،تجربه و سابقه راهنما و قرارداد با دفتر مجري در
ميزان درآمد تأثير گذار هستند .بنابراين نميتوان به صورت دقيق آن را برآورد نمود ،ولي به طور كلي فصلي بودن
اين شغل متوسط درآمدي آن را به شدت پا يي ن ميآورد و نميتوان گفت راهنمايان تور در نهايت افراد ثروتمندي
یتوان بیان داشت .این دالیل به طور عام درباره فعالین صنعت و به
خواهند شد .دالیل متعددی در این خصوص م 
طور خاص درباره راهنمایان تور مصداق دارند.
 فصلی و نیمه وقت بودن پایین بودن میانگین سطح تحصیالت ارتقای شغلی اندکیباشد ،در نتیجه این افراد به
 جوانی(این صنعت از جمله جوانترین کسب و کارهای جهان از نظر نیروی انسانی م نتری در مقیاس با راهنمایان حرفهای داشته)(زاهدی و باللی،
واسطه تجربه کمتر و جوانی سطح دستمزد پایی 
.) 41:1388

Choedhary
Prakash

1
2
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یگوید "تاریخ نشان داده که آموزش و
شهای مستمر و حین خدمت :پوند )3 99 1( 1در اهمیت آموزش م 
آموز 
ارزیابی راهنمایان نتایج بسیارخوبی نه تنها برای گردشگران و راهنما بلکه برای سایتها ،شهرها و همچنین کل جامعه

دارد "بنابراین توجه به آموزش و ارزیابی و همچنین تخصص راهنمایان را نباید نادیده گرفت.

کمبود دورههای آموزشی ،سمینارها ،کنفرانسها در جهت ارتقاء سطح دانش علمی و تجربی راهنمایان ،ضعف
محتوای آموزشی دورهها ،کمبود منابع و مراکزاطالعاتی و کتابخانهای مورد نیاز راهنمایان ،ضعف دیدگاه آکادمیک در
بین راهنمایان ،عدم امکان ارتقاء سطح شغلی از عوامل تاثیر گذار بر کیفیت عملکرد راهنمایان تور و در نتیجه
یباشند.
مشکالتی در تور م 
بیمه :یکی از مهم ترین نیازهای راهنمایان نیاز به بیمه است .اقدامات حمایتی نظیر بیمه (بیکاری و بازنشستگی) و
یخورد.
خدمات اجتماعی در این مشاغل کمتر به چشم م 
ريسك و خطرات احتمالي :از آنجائي كه ماهيت كاري راهنما با سفربه هم آميخته است ،همواره در معرض خطرات
و سوانح گوناگون وسائل نقليه قرار دارد از طرف ديگر بعلت تداوم سفر به مدت طوالني و تغ يي رات محيطي تغذيه و
آرامش وسكون او به هم ميريزد و ممكن است بعد از مدتي ديگر نتواند به اين شغل ادامه دهد و يا دچار مشكالتي
گردد .ضمن اينكه مجبور به تحمل ريسك باال يي در بسياري از مواقع ميشود ،موارد غير قابل پيشبيني كه فقط
راهنما با آن مواجه است از قبيل رزرو بيش اندازه جا در هتل و يا رستوران ،تاخير اتوبوس و راهنماي محلي،
تعطيلي غير منتظره اماكن مورد بازديد ،اتفاقات و حوادث غير منتظره در تور ،ناهنجاريهاي رفتاري در بعضي از
مسافرين و غيره همگي جزء اموري است كه راهنما به طور مداوم با آن سرو كار دارد (حیدری.) 55:1389 ،
امنيت و جايگاه شغلي :فصلي بودن و رونق كم گردشگري در بسياري از كشورها باعث شده است كه بنگاههاي
تور گردان به صورت دائم و ثابت راهنمايان را به خدمات نگيرند و در صورت نياز از خدمات آنان به صورت
موردي استفاده كنند .در چنين مواقعي بنگاهها ،دنبال راهنمايان ارزان هستند كه مجبور نباشند هزينهها يي مثل بيمه،
پاداش و بازنشستگي و بسياري از هزينههاي حضور كارمند را متحمل شوند .مخصوصًاًا در زمانها يي كه تقاضا براي
خدمات آنان كاهش مييابد .همين عوامل و نبود جايگاه مشخص و ثابت در دفاتر تور گرداني باعث ميشود ،جايگاه
شغلي درستي براي آن تعريف نشود و سيستم ارتقا و سطح بندي آن دچار مشكل شود .نه تنها در ایران بلکه در
کشوری مانند الئوس نقطه ضعف عمدهای در آماده سازی راهنمایان متخصص دارند و راهنمایان در این کشور نیز
یکنند ( (2010,Hirostune
مانند کارگران قراردادی هستند و به صورت روزانه دستمزد دریافت م 

یتوانند
یشود و ایشان م 
باید بخاطر داشت گاهی برای بخشی از عالقمندان به این حرفه به عنوان مزیتی تلقی م 
یشود
ضمن اشتغال به فعالیت کاری متعارفشان در اوقات فراغت خود آن هنگام که برنامه توری به ایشان پیشنهاد م 
به امر راهنمایی تور بپردازند (زاهدی و باللی.) 39:1388 ،

Pond
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رقابت :مراجعه تعداد زيادي راهنما جهت استخدام باعث ايجاد رقابت در بين آنان و بعضا رقابت ناسالم ميشود كه
اين رقابت ناسالم افت يك في راهنمايان را بدنبال دارد .البته رقابت في نفسه نميتواند مضر باشد ولي درخواست كار
با حقوق و امكانات پا يي نتر باعث طمع بعضي از بنگاهها يي ميشود كه به سود و نفع كوتاه مدت ميانديشند .در
نهايت و با نگاه به برشي از كي

دوره متوجه خواهيم شد كه سطح يك في خدمات و ميزان رضايت مسافران از راهنما

بشدت كاهش يافته و حتي شكايت آنان را بدنبال دارد.
آمادگي براي شكايات و اعتراضات :داشتن گوش شنوا براي كي

راهنما تحت هر شرايطي الزم است و مسافران

تور زبان شكاياتشان به مراتب بزرگتر از زبان تشكرشان است ،اينكه چنين انتظاري را نداشته باشيد كه در قبال ارائه
خدماتتان از شما قدرداني شاياني بعمل آيد .البته عدم اعتراض به مفهوم رضايت نيست و راهنما بايد به وظايف خود
در ضمينه ارائه خدمات مطلوب عمل نمايد (حیدری.) 57:1389 ،
ششناسی تحقیق
رو 
یهای
باتوجه به اینکه هدف از این تحقیق ارزیابی مشکالت راهنمایان اکوتوریسم و بکارگیری نتایج آن در برنامهریز 
یباشد .لذا بهلحاظ هدف کاربردی است .حالآنکه زمانی که بهمطالعه وضع موجودو توصیف توانمندیهای
مربوطه م 
یپردازد بر مبناي روش پژوهش نیز تحقيقي توصیفی-تحلیلی است.
راهنمایان اکوتوریسم م 
جامعه آماری این تحقیق شامل راهنمایان اکوتوریسم دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
یباشد .برای
یباشند .بنابر آمار موجود در سازمان میراث فرهنگی تعداد آنها برابر  456نفر م 
گردشگری استان تهران م 
نمونه گیری از فرمول کوکراین با ضریب اطمینان  0.95درصد استفاده شد که در نهایت حجم نمونه  96بدست آمد
و به صورت تصادفی ساده مورد استفاده قرار گرفت.
یهای راهنمایان اکوتوریسم
در این تحقیق ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانهای(کتاب ،مقاالت و اینترنت) توانمند 
در تورهای طبیعی شناسایی و سپس با مصاحبه حضوری و ارتباط از طریق ایمیل با اساتید ،صاحب نظران و
یهای شناسایی شده غربالگری و  25مورد از مشکالت راهنمایان از میان آنها انتخاب شد .نهایتا این
محققان ،ویژگ 
یها در قالب پرسشنامهای با طیف لیکرت  5گزینهای تدوین و پس از تکمیل پرسشنامهها توسط راهنمایان
توانمند 
اکوتوریسم پاسخها با استفاده از آزمون دوجملهای و آزمون فریدمن تحلیل شد.
برای تجزیه و تحلیل دادهها در ابتدا ویژگیهای جمعیت شناختی راهنمایان اکوتوریسم ،مورد بررسی قرار گرفتند تا
درک بهتری از ترکیب پاسخ دهندگان ایجاد شود .به منظور توصیف نمونه به لحاظ متغیرهای جمعیت شناختی
(جنس ،سن ،مدرک تحصیلی ،سابقه کار و زبان تخصصی) از آمار توصیفی استفاده شده است .آمار توصیفی،
مجموعهای از روشهایی است که برای سازمان دهی ،خالصه کردن ،تهیه جدول ،رسم نمودارو توصیف وتفسیر
یشود .همچنین برای تحلیل دادهها از فنون آمار استنباطی نیز
عآوری شده از نمونه آماری به کار گرفته م 
دادههای جم 
استفاده شده است .نرم افزار آماري  spssبراي انجام امور و فنون آماري مورد استفاده قرار گرفته است .سپس
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میانگین هریک از مشکالت بدست آمد .و از طریق آزمون دوجملهای اهمیت هریک از مشکالت مورد بررسی قرار
گرفت.

شکل :1-1فرایند انجام تحقیق

یافتههای پژوهش
شهای مربوط به
در بخش آمار توصیفی به بررسي نتايج بر آمده از قسمت مشخصات فردي پرسشنامه و بخ 
یها پرداخته ميشود .توزيع فراواني و درصد متغير جنسيت پاسخ دهندگان نشان مي دهد که بيشترين
توانمند 
فراواني مربوط به زنان است که  56درصد از پاسخ دهندگان را تشکيل ميدهند و  44درصد از پاسخ دهندگان را نيز
آقایان تشکيل ميدهند .و بيشترين فراواني سن پاسخ دهندگان مربوط به سنین زیر  04سال است .همچنین بيشترين
فراواني مربوط به سابقه کار زیر  10سال است .در نهایت توزيع فراواني و درصد متغير زبان تخصصی پاسخ
دهندگان نشان مي دهد که بيشترين فراواني مربوط به زبان تخصصی زبان انگلیسی است.
در قسمت آمار استنباطی برای بررسی میزان اهمیت هریک از مشکالت از دید راهنمایان اکوتوریسم از آزمون
دوجملهای استفاده شد .درآزمون دوجمله اي پاسخهاي مختلف افرادبه دوگروه زيرتقسيم شده است :گروه  .1كم
اهميت يابي اهميت گروه و  .2با اهميت يا بسيار با اهميت .باتوجه به آزمون دوجمله اي ،فرض صفر مبتني بر
يگردد .به عبارت ساده تر ،احتمال
خهاي كم يا بي اهميت وبا اهميت يا بسيار با اهميت رد م 
برابري نسبت ميزان پاس 
پاسخ دادن پاسخ دهندگان به اين دوگروه برابر نبوده است
در اين آزمون اگر پي-مقدار کمتر از سطح اطمينان باشد فرض صفر رد ميشود و در غير اين صورت فرض صفر
یشود.
پذيرفته خواهد شد که در تمام گزینهها فرض صفر رد م 
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جدول :1آزمون دو جملهای برای بررسی مشکالت راهنمایان اکوتوریسم
ن ت یجه

پی مقدار

مقدار آزمون

درصد مشاهده شده

تعداد

اهمیت باال

).006(a

.50

.35

32

اهمیت باال

).015(a

.50

اهمیت باال

).000(a

.50

اهمیت باال

).000(a

.50

اهمیت باال

).008(a

.50

اهمیت متوسط

).073(a

.50

اهمیت متوسط

).089(a

.50

اهمیت باال

).000(a

.50

اهمیت باال

).000(a

.50

اهمیت باال

).000(a

.50

اهمیت باال

).053(a

.50

اهمیت متوسط

).073(a

.50

اهمیت باال

).003(a

.50

اهمیت متوسط

(1.000
)a

.50

اهمیت متوسط

).059(a

.50

شامل

<= 3
>3

.65

59

1.00

91

.37

33

<= 3

.63

57

>3

1.00

90

.21

19

<= 3

.79

71

>3

1.00

90

.30

26

<= 3

.70

62

>3

1.00

88

.36

32

<= 3

.64

58

>3

1.00

90

.40

36

<= 3

.60

54

>3

1.00

90

.40

36

<= 3

.60

53

>3

1.00

89

.23

21

<= 3

.77

69

>3

1.00

90

.20

18

<= 3

.80

73

>3

1.00

91

.21

19

<= 3

.79

72

>3

1.00

91

.39

34

<= 3

.61

53

>3

1.00

87

.40

36

<= 3

.60

54

>3

1.00

90

.34

31

<= 3

.66

60

>3

1.00

91

.51

45

گر وه
گر وه 1

 .1مدون نبودن استراتژیهای توسعه گردشگری مرتبط با راهنمایان

گر وه 2

اکوتوریسم

کل
گر وه 1

 .2عدم اعالم نیاز و شناسایی بازارهای هدف برای تربیت راهنمایان

گر وه 2

اکوتوریسم

کل
گر وه 1

 .3وجود افراد غیرمتخصص و بدون مجوز فعالیت به عنوان راهنمای

گر وه 2

اکوتوریسم

کل
گر وه 1
گر وه 2
کل
گر وه 1
کل
گر وه 1
کل
گر وه 1
کل
گر وه 1

.40

36

<= 3

.60

55

>3

 .8عدم نظارت بر حقوق و دستمزد راهنمایان اکوتوریسم

گر وه 2
کل
گر وه 1

تهای بیمه درمانی و بازنشستگی و بیمه بیکار از سوی
 .9عدم حمای 

گر وه 2

سازمانهای متولی

کل
گر وه 1
گر وه 2

 . 10عدم وجود تورهای ورودی و داخلی به طور مستمر در
کشور(فصلی بودن سفر در ایران و نداشتن امنیت شغلی)

کل
گر وه 1

تها در طول سفر
 . 11عدم بیمه اکوتوریس 

گر وه 2
کل
گر وه 1
گر وه 2

 . 12عدم برگزاری دورههای آموزشی توجیهی قبل از سفر برای
شرکت کنندگان در تور

کل
گر وه 1

شه ا ی
 .31تعداد ناکافی انواع دورههای اموزشی ،سمینارها و همای 

گر وه 2

مرتبط با راهنمایان اکوتوریسم

کل

>3

.49

 .7عدم نظارت بر مدیریت تور در مواقع امداد و نجات

گر وه 2

گر وه 2

1.00

 .6فقدان اطالعات جامع و به روز برای استفاده راهنمایان

گر وه 2

<= 3

89

 .5کمبود واحدهای علمی و کاربردی برای آموزش راهنمایان

گر وه 2

گر وه 1

44

 .4کمبود اساتید متخصص برای تربیت راهنمایان اکوتوریسم

 . 14عدم تسلط راهنمایان اکوتوریسم به تفسیر سایتهای گردشگری

کل
گر وه 1

 .51عدم وجودامکانات کافی مرتبط باتفسیردرسایتهامثل نقشه،

گر وه 2

فیلمهاو تابلوهای آموزشی و.
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اهمیت باال

).000(a

.50

اهمیت متوسط

).834(a

.50

اهمیت باال

).014(a

.50

اهمیت باال

).000(a

.50

اهمیت باال

).002(a

.50

اهمیت متوسط

).594(a

.50

اهمیت باال

).000(a

.50

اهمیت باال

).033(a

.50

اهمیت باال

).000(a

.50

اهمیت متوسط

).397(a

.50

1.00

91

.26

23

<= 3

.74

66

>3

1.00

89

.52

47

<= 3

.48

44

>3

1.00

91

.36

32

<= 3

.64

56

>3

1.00

88

.27

24

<= 3

.73

66

>3

1.00

90

.33

29

<= 3

.67

59

>3

1.00

88

.47

41

<= 3

.53

47

>3

1.00

88

.21

19

<= 3

.79

70

>3

1.00

89

.38

34

<= 3

.62

55

>3

1.00

89

.30

26

<= 3

.70

62

>3

1.00

88

.45

40

<= 3

.55

49

>3

1.00

89

کل
گر وه 1

 .61عدم لحاظ نمودن تواناییهای عملیاتی درگزینش راهنمایان

گر وه 2

اکوتوریسم برای دریافت مدرک

کل
گر وه 1
گر وه 2

 . 17عدم تسلط آژانسهاوراهنمایان فنی دفاترخدماتی برای تدوین
برنامه سفر

کل
گر وه 1
گر وه 2

. 18عدم پیگیری ودادن راه حلهای مناسب برای مشکالت راهنمایان
از سوی متولیان گردشگری

کل
گر وه 1

 . 19اطالع نداشتن گردشگران از وظایف وحقوق راهنمایان

گر وه 2
کل
گر وه 1

 . 20عدم آشنایی اکوتوریستها به آداب وقوانین سفربه طبیعت

گر وه 2
کل
گر وه 1

تهای گردشگری
 . 21ضعف سیستم اطالعاتی در رابطه با سای 

گر وه 2
کل
گر وه 1
گر وه 2

. 22عدم وجودقانون مستقل وجداگانه برای گردشگری طبیعی و
راهنمایان اکوتوریسم

کل
گر وه 1
گ ر وه 2

تها وامکانات مرتبط باگردشگری
 . 23پایین بودن کیفیت زیرساخ 
طبیعی

کل
گر وه 1

تهای گردشگری
 . 24عدم آگاهی افرا دنیروی انتظامی ازفعالی 

گر وه 2
کل
گر وه 1
گر وه 2

ضهای فرهنگی بین گردشگران اکوتوریسم وجامعه
 . 25وجودتناق 
میزبان

کل

منبع :یافتههای تحقیق

براي بررسي تک به تک سؤالها اگر نسبت افرادی که گزینه خیلی با اهمیت را انتخاب کردهاند بيشتر باشد يعني
اکثريت گزیته  5را انتخاب کرده باشند اهمیت باالی آن مشکالت مشخص ميشود با توجه به نکات گفته شده و

انجام آزمون نسبت ،تمام مشکالت از اهمیت باالیی بر خوردار هستند به غیر از مشکالت " فقدان اطالعات جامع و
به روز برای استفاده راهنمایان" " ،عدم نظارت بر مدیریت تور در مواقع امداد و نجات" " ،عدم برگزاری دورههای

تهای
آموزشی توجیهی قبل از سفر برای شرکت کنندگان در تور" " ،عدم تسلط راهنمایان اکوتوریسم به تفسیر سای 

تها مثل نقشه ،فیلمها و تابلوهای آموزشی و" "عدم
گردشگری"" ،عدم وجود امکانات کافی مرتبط باتفسیردرسای 
تسلط آژانسها و راهنمایان فنی دفاتر خدماتی برای تدوین برنامه سفر" " ،ضعف سیستم اطالعاتی در رابطه با

ضهای فرهنگی بین گردشگران اکوتوریسم وجامعه میزبان" که از اهمیت
تهای گردشگری" و "وجود تناق 
سای 

یباشد.
متوسط برخوردار م 

شناسایی و ارزیابی مشکالت راهنمایان89 ...

با استفاده از آزمون فریدمن و همچنین آمار توصیفی ترتیب مشکالت دارای اهمیت باال به صورت زیر است.
تبندی مشکالت
جدول  :2اولوی 
میانگین

4.22
4.18
4.15
4.13
4.02
3.99
3.93
3.9
3.83
3.78
3.74
3.73
3.71
3.69
3.67
3.63
3.63

3.62
3.59
3.58
3.56
3.52
3.49
3.48
3.44

تهای بیمه درمانی و بازنشستگی و بیمه بیکار از سوی سازمانهای متولی
 .9عدم حمای 
 .3وجود افراد غیرمتخصص و بدون مجوز فعالیت به عنوان راهنمای اکوتوریسم
 . 10عدم وجود تورهای ورودی و داخلی به طور مستمر در کشور(فصلی بودن سفر در ایران و نداشتن امنیت شغلی)
 .8عدم نظارت بر حقوق و دستمزد راهنمایان اکوتوریسم
. 22عدم وجودقانون مستقل وجداگانه برای گردشگری طبیعی وراهنمایان اکوتوریسم
 .61عدم لحاظ نمودن تواناییهای عملیاتی درگزینش راهنمایان اکوتوریسم برای دریافت مدرک
 . 19اطالع نداشتن گردشگران از وظایف وحقوق راهنمایان
 .4کمبود اساتید متخصص برای تربیت راهنمایان اکوتوریسم
 . 24عدم آگاهی افراد نیروی انتظامی ازفعالیتهای گردشگری
 . 23پایین بودن کیفیت زیرساختها وامکانات مرتبط باگردشگری طبیعی
تها به آداب وقوانین سفربه طبیعت
 . 20عدم آشنایی اکوتوریس 
 .5کمبود واحدهای علمی و کاربردی برای آموزش راهنمایان
شهای مرتبط با راهنمایان اکوتوریسم
 .31تعداد ناکافی انواع دورههای آموزشی ،سمینارها و همای 
. 18عدم پیگیری ودادن راه حلهای مناسب برای مشکالت راهنمایان از سوی متولیان گردشگری
 .7عدم نظارت بر مدیریت تور در مواقع امداد و نجات
تها در طول سفر
 . 11عدم بیمه اکوتوریس 
 . 12عدم برگزاری دورههای آموزشی توجیهی قبل از سفر برای شرکت کنندگان در تور
 .6فقدان اطالعات جامع و به روز برای استفاده راهنمایان
 .2عدم اعالم نیاز و شناسایی بازارهای هدف برای تربیت راهنمایان اکوتوریسم
 .51عدم وجودامکانات کافی مرتبط باتفسیردرسایتهامثل نقشه ،فیلمهاو تابلوهای آموزشی و.
 .1مدون نبودن استراتژیهای توسعه گردشگری مرتبط با راهنمایان اکوتوریسم
 . 21ضعف سیستم اطالعاتی در رابطه با سایتهای گردشگری
 . 25وجودتناقضهای فرهنگی بین گردشگران طبیعتگردی وجامعه میزبان
 . 14عدم تسلط راهنمایان اکوتوریسم به تفسیر سایتهای گردشگری
 . 17عدم تسلط آژانسها و راهنمایان فنی دفاترخدماتی برای تدوین برنامه سفر

منبع :یافتههای تحقیق

تحلیل دادهها و نتیجهگیری
در این بخش با استفاده از نتایج حاصل از بررسی و تحلیل پرسشنامهها ،به سئوال تحقیق پاسخ داده میشود
یباشد؟
از نظر راهنمایان تور هریک از مشکاالت راهنمایان اکوتوریسم از چه میزان اهمیت برخوردار م 
یها بدست آمد .سپس از طریق آزمون
برای پاسخ به این سوال ابتدا از طریق آمار توصیفی ،میانگین هریک از توانمند 
تبندی شدند.
دوجملهای میزان اهمیت هریک از توانمندیها مشخص شد و با استفاده از آزمون فریدمن اولوی 
سپس در این مورد نیز برای تحلیل بهتر دادهها اختالف باالترین و پایین ترین میانگین بعد از تقسیم بندی به پنج
سطح در جداول زیر طبقه بندی شدند.

برای تحلیل بهتر دادهها از مقاله چودهاری 1و پراکاش )8 00 2( 2در هند که به بررسی مشکالت راهنمایان تور
پرداختند استفاده شده است .جامعه آماری آنها شامل  269راهنمای گردشگری بود که در نهایت به یک تقسیم بندی
Chowdhary
Prakash

1
2
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در رابطه با مشکالت آنها رسیدند که در چهار دسته عمده و زیر مجموعههای آن که شامل موارد زیر است قرار
دادند:
تهای گردشگری ،تسهیل تجربه گردشگران ،ساختار آموزشی،
الف) مشکالت محیط کاری راهنمایان (مدیریت سای 
مشکالت صنعت گردشگری)،
ب) مشکالت مربوط به شرایط کاری راهنمایان (تقاضا و رقابت ،شرایط و امکانات و امنیت شغلی ،دیگر شاغالن
گردشگری)،
ج)مشکالت ناشی از عملکرد مسئولین
د) مشکالت تعامل با مشتریان (گردشگران).
در اولین سطح  4مورد از مشکالت در طیف بسیار با اهمیت قرار گرفتند.
تبندی مشکالت در سطح بسیار با اهمیت
جدول  :3اولوی 
میانگین

مشکالت

بسیار با اهمیت

تهای بیمه درمانی و بازنشستگی و بیمه بیکاری از سوی سازمانهای متولی
 .9عدم حمای 

بسیار با اهمیت

 .3وجود افراد غیرمتخصص و بدون مجوز فعالیت به عنوان راهنمای اکوتوریسم

بسیار با اهمیت
بسیار با اهمیت

 . 10عدم وجود تورهای ورودی و داخلی به طور مستمر در کشور(فصلی بودن سفر در ایران و نداشتن امنیت شغلی)
 .8عدم نظارت بر حقوق و دستمزد راهنمایان اکوتوریسم

منبع :یافتههای تحقیق

در تقسیمبندی مربوط به مشکالت راهنمایان تور هر چهار مورد از مشکالت فوق که در سطح بسیار با اهمیت قرار
یباشد و مشکالت مربوط به بیمه و فصلی بودن سفر و حقوق راهنمایان ناشی
گرفتند مربوط به شرایط کاری آنها م 
یباشد.
یباشد .و وجود افراد غیرمتخصص ناشی از رقابت ناعادالنه در این صنعت م 
از عدم امنیت و رفاه راهنمایان م 
یباشند ،هیچ بیمه خدمات درمانی یا پشتوانه
با وجود ماهیت کار آنها که در سفرهای طوالنی هستند ،آسیب پذیر م 
مالی برای آینده آنها وجود ندارد.
سها و تورها مشغول به کار هستند باعث نادیده گرفتن
وجود افراد غیر متخصص که تنها براساس روابط در آژان 
افراد با تجربه و حرفهای در این زمینه شدهاند و این امر منجر به کاهش رضایت گردشگران و در نهایت کاهش
یشود.
عملکرد مناسب تورها م 
جاذبههای گردشگری هم جاذبههای طبیعی و هم تاریخی و فرهنگی بسیار در معرض ویژگی فصلی بودن هستند،
یگیرند .یعنی گردشگران برای بازدید از یک سرزمین هم
چراکه اغلب در ایام خاصی از سال مورد توجه قرار م 
یکوشند در ایام مناسبی(متناسب با شرایط آب و هوایی مقصد ،تعطیالتشان و )...اقدام به سفر نمایند .نتیجهی
م
فصلی بودن این است که ذینفعان در زمان خاصی با اوج تقاضا و در زمانهای دیگری با رکود شدید تقاضا مواجهند.
اما در ایران آسیب دیدن از این موضوع بدلیل عدم تبلیغات مناسب و انجام دادن راهکارهای اجرایی بیشتر به چشم
یباشد و در نتیجه با داشتن شغل دوم،
یخورد که نتیجه آن بیکار ماندن راهنمایان در قسمت عمدهای از سال م 
م
یشود.
راهنمایی تور به عنوان دغدغه اصلی آنها و به طور حرفهای دنبال نم 

شناسایی و ارزیابی مشکالت راهنمایان91 ...

قانون مشخصی درمورد پرداخت حقوق و دستمزد ،زمان و نحوه پرداخت آن به راهنمایان وجود ندارد .همچنین هیچ
یخورد ،یک راهنمای حرفهای و راهنمای تازه کار در شرایط
درجه بندی و استاندارد سازی در این شغل به چشم نم 
یکسانی قرار دارند و این امر در نهایت باعث از دست دادن انگیزه افراد برای حرفهای و متخصص شدن در این
یشود.
زمینه م 
در دومین سطح نیز  4مورد از مشکالت که در جدول ارائه شده است در طیف با اهمیت قرار گرفتند.
تبندی مشکالت در سطح بااهمیت
جدول  :4اولوی 
میانگین
با اهمیت
با اهمیت

مشکالت
. 22عدم وجودقانون مستقل وجداگانه برای گردشگری طبیعی و راهنمایان اکوتوریسم
 .61عدم لحاظ نمودن تواناییهای عملیاتی درگزینش راهنمایان اکوتوریسم برای دریافت مدرک

با اهمیت

 . 19اطالع نداشتن گردشگران از وظایف وحقوق راهنمایان

با اهمیت

 .4کمبود اساتید متخصص برای تربیت راهنمایان اکوتوریسم

منبع :یافتههای تحقیق

عدم وجود قانون مستقل برای اکوتوریسمو راهنمایان ازجمله مشکالت مربوط به محیط کاری راهنمایان و مشکالت
یباشد .در صورت نبود قانون جداگانهای برای راهنمایان اکوتوریسم شکایات و مشکالت آنها
صنعت گردشگری م 
یگیرد.
مورد بررسی قرار نم 
یهای عملیاتی در گزینش به دلیل وجود مشکل در ساختار آموزشی و نحوه استخدام افراد
عدم لحاظ نمودن توانای 
یشود .این مشکل که جزء مشکالت محیط کاری راهنمایان
یباشد که نتیجه آن روی کار آمدن افراد غیرحرفهای م 
م
یباشد به این دلیل از سوی راهنمایان با اهمیت شمرده شده است که بعضی افراد تنها از اکوتورلیدر بودن اسم آن را
م
یهای الزم برای رهبری یک سفر اکوتوریستی را به لحاظ جسمی ندارند.
یکشند و توانای 
به یدک م 
یباشد .اطالع نداشتن گردشگران
در تقسیم بندی مشکالت ،چهارمین مورد مشکالت مربوط به تعامل با گردشگران م 
یگیرد که نتیجه آن عدم احترام و وجود روابطی دوستانه بین
از وظایف و حقوق راهنمایان در این دسته قرار م 
تهایی از راهنمایان توسط
یشود .گاهی بدلیل اطالع نداشتن از حقوق راهنمایان درخواس 
گردشگران و راهنما م 
یشود.
یباشد و باعث تار شدن روابط م 
یشود که در شان آنها نم 
گردشگران م 
یگیرد .اگر نظارت درستی بر مفاد
کمبود اساتید متخصص نیز در قسمت مشکالت مربوط به ساختار آموزشی قرار م 
یشود.
آموزشی و دورههای آموزشی نشود باعث تربیت اساتید غیر متخصص در این صنعت م 
در سومین تقسیم بندی  3مورد از مشکالت در طیف متوسط مورد بررسی قرار گرفتند.
تبندی مشکالت در سطح متوسط
جدول  :5اولوی 
میزان اهمیت

مشکالت

متوسط

 . 24عدم آگاهی افراد نیروی انتظامی ازفعالیتهای گردشگری

متوسط

تها وامکانات مرتبط باگردشگری طبیعی
 . 23پایین بودن کیفیت زیرساخ 

متوسط

 . 20عدم آشنایی اکوتوریستها به آداب وقوانین سفربه طبیعت

منبع :یافتههای تحقیق

یباشد.
تاندر کاران گردشگری م 
در مشکالت مربوط به راهنمایان سومین مشکل ناشی از عملکرد مسئولین و دس 
یشود .در واقع
عدم آگاهی افراد نیروی انتظامی از فعالیتهای گردشگری نیز باعث ایجاد مانع درکار راهنمایان م 
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عدم وجود قانون روشن بین دو سطوح عملیاتی موجب این دسته از مشکالت است .باید با برگزاری جلسات بین
گروهها و سازمانهای مختلف از این اختالفات به خصوص در مقابل گردشگران خارجی کاست.
تها و
یباشد .متاسفانه اکوسای 
تها مربوط به مشکالت محیط کاری راهنمایان م 
پایین بودن کیفیت زیرساخ 
تهای در حد استانداردهای بین المللی در ایران وجود ندارد .و امکانات و تسهیالتی که باید متناسب با
ژئوسای 
یخورد .در نتیجه خواستههای اکوتوریستها را
سفرهای اکوتوریسمی باشد درسطح کشور به ندرت به چشم م 
یباشد.
یتواند برآورده کند و نتیجه آن شکایت کردن نزد راهنمایان م 
نم 
یباشد .مسافران
تها به قوانین سفر نیز در رابطه با تعامل راهنمایان گردشگران با راهنمایان م 
عدم آشنایی اکوتوریس 
یتوانند
سها برای روشن کردن مسائل مربوط به سفر م 
با مطالعه قوانین قبل از سفر یا برگزاری جلساتی توسط آژان 
از مشکالتی که ممکن است ایجاد شود جلوگیری کنند .بدلیل اینکه سفرهای اکوتوریستی جزء سفرهای پرمخاطره
تها به خاطر رعایت نکردن وظایف خود باعث ایجاد
یباشد ،احتمال بروز حوادث در آن زیاد است و اکوتوریس 
م
یشوند.
مشکالتی برای راهنمایان م 
و  7مورد از مشکالت در طیف کم اهمیت تقسیم بندی شدند.
تبندی مشکالت در سطح کم اهمیت
جدول  :6اولوی 
میزان اهمیت

مشکالت

کم اهمیت

 .5کمبود واحدهای علمی و کاربردی برای آموزش راهنمایان

کم اهمیت

شهای مرتبط با راهنمایان اکوتوریسم
 .31تعداد ناکافی انواع دورههای آموزشی ،سمینارها و همای 

کم اهمیت

. 18عدم پیگیری ودادن راه حلهای مناسب برای مشکالت راهنمایان از سوی متولیان گردشگری

کم اهمیت
کم اهمیت
کم اهمیت

 .7عدم نظارت بر مدیریت تور در مواقع امداد و نجات
 . 11عدم بیمه اکوتوریستها در طول سفر
 . 12عدم برگزاری دورههای آموزشی توجیهی قبل از سفر برای شرکت کنندگان در تور

کم اهمیت

 .6فقدان اطالعات جامع و به روز برای استفاده راهنمایان

کم اهمیت

 .2عدم اعالم نیاز و شناسایی بازارهای هدف برای تربیت راهنمایان اکوتوریسم

منبع :یافتههای تحقیق

در آخرین سطح  6مورد از مشکالت در طیف بسیار کم اهمیت قرار گرفتند.
تبندی مشکالت در سطح بسیار کم اهمیت
جدول  :7اولوی 
میزان اهمیت

مشکالت

بسیار کم اهمیت

تها مثل نقشه ،فیلمها و تابلوهای آموزشی و.
 .51عدم وجود امکانات کافی مرتبط با تفسیر در سای 

بسیار کم اهمیت

 .1مدون نبودن استراتژیهای توسعه گردشگری مرتبط با راهنمایان اکوتوریسم

بسیار کم اهمیت

 . 21ضعف سیستم اطالعاتی در رابطه با سایتهای گردشگری

بسیار کم اهمیت

 . 25وجودتناقضهای فرهنگی بین گردشگران اکوتوریسم وجامعه میزبان

بسیار کم اهمیت

 . 14عدم تسلط راهنمایان اکوتوریسم به تفسیر سایتهای گردشگری

بسیار کم اهمیت

 . 17عدم تسلط آژانسهاوراهنمایان فنی دفاترخدماتی برای تدوین برنامه سفر

منبع :یافتههای تحقیق

پیشنهادات و راهکارهای اجرایی
 .1تحت پوشش بیمه قرار دادن راهنمایان(درمانی ،بیکاری ،بازنشستگی) و بیمه تکمیلی راهنمایان تور توسط
سازمانهای متولی گردشگری

شناسایی و ارزیابی مشکالت راهنمایان93 ...

 .2نظارت بر موسسات آموزشی برگزاری دورههای اکوتوریسم و جلوگیری از برگزاری تورهای اکوتوریسم غیرمجاز
 .3تدوین و اجرای مقررات برای عدم استفاده از راهنمایان بدون مجوز فعالیت تورگردانی توسط دفاتر خدمات
مسافرتی
تهایشان
 .4اعطای مجوز به دفترهای متخصص اکوتوریسم پس از ارزیابی نحوه فعالیت ،کادر فنی و ظرفی 
سها و راهنمایان برای افزایش
 .5نظارت بر میزان حقوق و نوع دریافت آن ،حقوق بازنشستگی و قرارداد بین آژان 
امنیت شغلی و مالی راهنمایان
 .6تشکیل کارگروه ویژه بررسی قوانین و مقررات موجود و پیشنهاد قوانین تسهیل کننده در جهت مشخص کردن
موانع و مشکالت راهنمایان اکوتوریسم و ایجاد قانون مستقل برای اکوتوریسم
شهای سخت تر و جدی تر برای اعطای گواهینامه راهنما ی اکوتوریسم
 .7برگزاری گزین 
لها ،برای مثال مباحث
لهای آموزشی راهنمایان اکوتوریسم و لزوم استفاده از برخی سرفص 
 .8بازنگری درسر فص 
تها ،شیوه برخورد با گردشگران و..
مربوط با تفسیر سایتها ،چگونگی استفاده از امکانات تفسیر ،اکوسای 
 .9افزایش طول دورههای آموزش راهنمایان اکوتوریسم
تهای گردشگری
 . 10هماهنگ کردن همکاری بین سازمانها و ارگانهای دولتی مختلف و آگاه کردن آنها از فعالی 
برای جلوگیری از تداخل کارها
 . 11جلوگیری از تعدد مراکز تصمیمگیری در خصوص راهنمایان و تقویت سازمان اصلی متولی گردشگری
فهای ویژه
 . 12ایجاد تسهیالت الزم برای وارد کردن تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز اکوتوریسم با استفاده از تخفی 
گمرکی و سود بازرگانی و ترخیص سریع
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Abstract
Since tourism is the nature of services, the role of human factors in the quantity and
quality of services provided is essential. Of manpower in the tourism industry, tour
guides have an effective role in guiding needs of tourists. Each tour guide is
representative of a nation, a state agency and the tour organizer. May tour members do
not find the opportunity to connect with people in a country they time to visit as a
result guides, character, manners and consider him a litmus test for the identification
of the host country. Despite of the importance of roles and operation of ecotourism
guides in services Research in this paper seeks to answer this question is that what are
the problems for ecotourism guides and guidance on how much of each of these
capabilities is important. . This study in terms of strategy is Descriptive –Analytical
and in terms of purpose is practical. In this research by using conceptual theory and
interviewing g with experts, problems of guides were recognized and 25 cases of
problems were chosen. Then the ecotourism guides of Tehran province were asked to
evaluate the importance of each case in questionnaire with the 5 point Likert scale.
The sample of 100 people with accidental simple sampling was chosen. For analyzing
the data and evaluating the importance of problems, the Binominal and Friedman tests
were used. Findings of research reveal that problem including " nonexistence
protection of therapy and retirement and unemployment insurance of trustee
organization", existence of unskilled people and without justification as ecotourism
guide"," nonexistence of internal and external tours continuously in the country,
nonexistence of supervision for salary and wage of ecotourism guide are very
important.
Keywords: Tourism, Ecotourism, Tour guides, Eco tour guides, Issues
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