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هـر  ي خود را در توسعه زیربنایی فرهنگـی و اقتصـادي   هاي بالقوهها و پتانسیلامروز صنعت گردشگري توانایی
هـایی را در زمینـه   بـه تـدریج برنامـه   در کشـورمان هاي اخیـر نیـز   در طی سال. اثبات رسانیده استکشوري به

ي گردشـگري راه طـوالنی در   حال، تا رسیدن به توسعه پایدار در حـوزه با این. اندگسترش گردشگري انجام داده
-مورد نقد و بررسی قرار می، برخی مسائل مربوط به گردشگري شهر تبریزهانوشتارمجموعهدر این. پیش است

.براي دیگر شهر هاي کشور نیز قابل تعمیم استاکثر این مواردگیرد که 

د و یا محـل عبـور   صایی و استراتژیک خاص آن، در طول تاریخ همواره مقیفاشهر تبریز به دلیل موقعیت جغر
به 2018با تالش مسئولین مربوطه، شهر تبریز در طی سال . ایران و جهان بوده استطمردمان و تجار اقصی نقا

توانـد  مدیریت مناسب، این رویداد میصورتعنوان پایتخت گردشگري کشورهاي اسالمی انتخاب گردید که در 
هـا  امـه ریـزي  ها بایـد اولویـت اول در برن  اصالح ساختارها و نگرش. یک نقطه عطف مثبتی براي شهر تبریز باشد

شود که نوشتاري کـه در پـیش رو   در همین راستا برخی از مسائل مربوط به این حوزه به اختصار بیان می. باشد
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در . باشد که اختصاص به وضعیت راهنمایان گردشگري شـهر تبریـز دارد  ستین نوشتار این مجموعه میدارید نخ
.شودهاي این حوزه بیان میادامه چند مورد از مسائل و چالش

در هر کشوري این راهنمایان از ارکان مهم صنعت گردشـگري بـه   افزایی راهنمایان گردشگري؛لزوم توان
راهنماي گردشگري فردي است که اطالعات مورد نیاز براي ارائه به گردشگران در طی مدت سفر . آیندشمار می

براي برقراري ارتباط با گردشگران و انتقال فرهنـگ و تـاریخ کشـور    باالییرا داشته و داراي شخصیت اجتماعی
در ایران با توسعه این صنعت، آموزش راهنمایان گردشگري نیز به صورت هدفمند و منظم زیر نظر . میزبان باشد

راهنمایان پس از گذرانـدن  . باشددستی و گردشگري کل کشور در حال اجرا میعصنایسازمان میراث فرهنگی،
هاي آزاد موزشگاهآسازمان مدیریت صنعتی و یا برخی اد دانشگاهی، ههاي درسی مرتبط که عموما توسط جورهد

حـال،  با ایـن . شودي قبولی کارت راهنمایی گردشگري براي آنان صادر میگردد در صورت کسب نمرهبرگزار می
هـاي ي داشتن صالحیتبه منزلهیانو صدور کارت گردشگري براي راهنمادروس ارائه شده به صورت کلی بوده

هـا و بـه روز نگهداشـتن   براي افـزایش توانـایی  هاییدورهحوزه است و باید فرد راهنما براي فعالیت در این اولیه
مار غیر رسمی، در استان آذربایجـان  آبه بنا. هاي مربوطه برگزار گرددسیستم راهنمایی گردشگري توسط ارگان

که حداقل یک پـنجم ایـن تعـداد بـه صـورت      داراي کارت راهنمایی گردشگري هستندنفر 300شرقی بیش از 
تبعـات برگزار نمیگردد کـه  همانند اینهاي کنند اما براي همین تعداد نیز دورهوزه فعالیت میمستمر در این ح

رقـراري  در طی چند سال گذاشته بارها دیده شده اسـت کـه برخـی راهنمایـان توانـایی ب     . آن قابل مشهود است
هـاي شـهر   ها و اقامتگـاه نها حتی از نرخ هتلآنداشته و یا بسیاري از ارتباط کالمی صمیمانه با گردشگران را هم 

نیز اطالع درستی ندارند؛ در صورتی که داشتن اطالعات کامل و به روز از تعرفه و نرخ تمامی خدمات مـرتبط بـا   
در برخی موارد نیـز  .ایف ذاتی و اولیه یک راهنما استظاز وحوزه گردشگري و انتقال این داده ها به گردشگران 

آگـاهی ندارنـد و   هـم هـا  هاي تاریخی وحکومـت ترتیب صحیح دورهازمشاهده است که برخی راهنمایان حتی 
شـمول و تمـام ن است که داشتن کارت راهنمایی گردشگري دلیل بر صـالحیت کامـل  آچنین مواردي حاکی از 
هاي ارتباطی، زبـان بـدن، دانـش    افزایی همچون مهارتهاي توانبرگزاري دوره. تواند باشدافراد براي فعالیت نمی

سال رویداد و نظایر اینها براي ارتقاي سطح کیفی راهنمایان، پیش از آغاز و معماري در سطح باالشناسیباستان
.یک ضرورت بسیار مهم است2018

در بسیاري از کشورها بـین راهنمایـان گردشـگري و    ها؛راهنمایان موزهگردشگري وتفاوت بین راهنمایان 
راهنمایـان  .کننـد ي تخصصی خودشان فعالیـت مـی  دو دسته در حوزهاینازکها تفاوت قائل شده و هر یموزه

هـاي  زمینـه ها و دانش الزم در حـوزه فعالیـت خـود داشـته باشـند کـه در       گردشگري باید داراي حداقل توانایی
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هـاي الزم  گردشگري خاص مانند گردشگري طبیعت و یا علمی، فرد راهنما باید در آن حیطه نیز داراي تخصص
به یک شهر و ناحیه جغرافیـایی باشـد؛ امـا    دتواند نامحدود و یا محدون میاي فعالیت این راهنمایمحدوده. باشد

هـاي عمـومی گردشـگري،    عالوه بر آن در حوزه. باشدت میها متفاوموزهراهنمایانایف و شرایط این افراد با ظو
هاي تاریخی و انتقال دادهموزش و آها بحث هدف نخست گردشگران، کسب لذت و گذران وقت است اما در موزه

-نهاي معتبر جهان راهنمایان این موزه ها متخصصین باسـتا ت اول است به همین دلیل در اکثر موزهفنی اولوی
هاسالبرايداري هستند و این افراد هاي میراث فرهنگی همچون مرمت آثار تاریخی و موزهحوزهسی و دیگر شنا
..آیندآن موزه به شمار میوهشگرژبه عبارت دیگر پفعالیت هستند وبهمشغول به صورت مستمرک موزه یدر 

و بعضا افراد صرفا با داشـتن کـارت   شودمتاسفانه در ایران و نیز شهر تبریز، به این مسئله مهم توجه الزم نمی
شوند که در بیش از نیمی از موارد این افـراد هـیچ تخصصـی در    ها انتخاب میراهنمایی به عنوان راهنماي موزه

هاي تخصصی بازدیدکنندگان عاجز مانده و یا اطالعـات  حیطه علمی مرتبط با آن موزه ندارند و در مقابل پرسش
.کنندنها منتقل میآنادرست به 

نگرش خود را نسبت به مقوله راهنمایان گردشگري اندکی تغییر داده و بایدمسئولین گردشگري استان ما نیز
. به این اصل ضروري یعنی تفاوت این دو دسته از راهنمایان اهمیت بیشتري دهند

طـی مـدت   ؛ این انجمن که چند سـال پـیش تاسـیس شـد در     انجمن صنفی راهنمایان گردشگري استان
زرسـد بـه دالیلـی هنـو    حال به نظـر مـی  فعالیت خود اقدامات خوب و مفیدي توانسته است انجام دهد اما با این

را جلب کرده و اقدامات اساسی براي دگرگونی وضع راهنمایان گردشگري استاننتوانسته توجه تمامی راهنمایان 
مناسـب  چـارچوب عنوان یـک  توان از آن به انجمن، میهاي اینبا تغییراتی در ساختار و برنامهلکن . انجام دهد

.استفاده نمودآنهاراهنمایان و توانمندسازي ساماندهیبراي 

پایان بخش اول

ي کامل این شماره در وبسایت روزنامهنسخه

http://tarhenoonline.ir


