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  چکیده

است و بسیاري از مناسبات ي جهان مورد توجه قرار گرفته امروزه گردشگري به عنوان یک صنعت، در کشورها

وارد کردن عنصر آموزش در گردشگري . ابدیها از طریق این صنعت حفظ و تداوم میسیاسی، اجتماعی، اقتصادي ملت

شود و از طرف دیگر چگونگی گردشگري در فضاي سرزمینی، حفظ منابع از یک طرف، موجب شناخت گردشگري می

هاي درسی پایه ششم ابتدایی بر مبناي هدف از این پژوهش تحلیل محتواي کتابآموزد. زیست را میطبیعی و محیط

وده است. روش مورد استفاده در تحلیل محتواي پژوهش حاضر، آنتروپی شانون بوده و گردشگري بهاي آموزش مؤلفه

شد. جامعه صفحه را شامل می 829ها، تصاویر) بودند که در مجموع ها، تمرینواحد تحلیل صفحات (متن، پرسش

اب فارسی(خوانداري)، درسی پایه ششم ابتدایی بوده که از این میان هشت عنوان شامل کتکتاب 9آماري پژوهش شامل 

عنوان هاي آسمانی، قرآن، کار و فناوري و تفکر و پژوهش بهاجتماعی، هدیهالعات مطتجربی، فارسی( نوشتاري)، علوم

 75صفحه کتاب درسی پایه ششم  829نمونه انتخاب و بررسی شدند. نتایج تجزیه و تحلیل حاکی از آن بوده که از 

هاي آموزش گردشگري یافت شد که بیشترین میزان توجه مربوط به مؤلفه چیستی همورد فراوانی در رابطه با مؤلف

گردشگري و کمترین میزان توجه مربوط به مؤلفه هویت گردشگر بوده است؛ از طرفی مؤلفه ها از توزیع و پراکندگی 

  .هاي درسی برخوردار نبودندمناسبی در کتاب

 مقدمه

، یاسیاز مناسبات س ياریاست؛ بسجهان مورد توجه قرار گرفته  يکشورها ک صنعت، دریعنوان به يامروزه گردشگر

ک طرف، یاز  يابد. وارد کردن عنصر آموزش در گردشگریین صنعت حفظ و تداوم میق ایها از طرملت ي، اقتصادیاجتماع

ست یزطیو مح یعی، حفظ منابع طبیینسرزم يدر فضا يگردشگر یگر چگونگیشود و از طرف دیم يموجب شناخت گردشگر

 يهاهین سرمایترداشته است. مهم يشرفت اقتصادیدر توسعه و پ ی، آموزش عنصر مهميجوامع بشر یدر تمام آموزد.یرا م

 يگریدگاه دیبه بعد د 80بزرگ در گرو آموزش خواهد بود. از دهه يهاهین سرمایا یاست که بالندگ یانسان يهاهیکشور، سرما

شود و یاز حقوق بشر محسوب م یفراغت و سفر بخش یعنیآورد. یحق به حساب م یرا نوع يدشود که جهانگریمطرح م

د؛ بر اساس کد اخالق یمطرح گرد يکد اخالق جهانگرد 1998ن حق را فراهم کنند. در سال ینه احقاق ایها موظفند زمدولت

مختلف رفت و آمد کنند و ارائه  ين کشورهایب یالمللنین و مقررات بی، افراد حق دارند آزادانه بر اساس قوانيجهانگرد

ت، نژاد و هدفشان از سفر، خدمات ارائه دهند یمؤظف هستند به همه جهانگردان بدون توجه به مل يکنندگان خدمات گردشگر

 ياهالعادفوق يروین يگردشگر ).1389ان، یریو جهانگردان پرداخته شده است(نص ي، به حقوق جهانگرد9، 8، 7 يهاو در ماده
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؛ 1،2014یشود(لیدر نظر گرفته م یخوشبخت يبرا ییرویاز کشورها ن ياریشود که در بسیر محسوب مییتغ يبرا

گر یتر از مالحظات دمهم يرات اقتصادیدر جهان سوم، تأث يبه عمل آمده از توسعه گردشگر يهایابی). در اکثر ارز20132نو،یف

ر مورد توجه فراوان قرار گرفته یاخ يهاار مؤثر در سالیعمده و بس يقتصادک عامل ایبه عنوان  يقت گردشگریاست؛ در حق

جاد یو مناطق مختلف ا یدر نواح ين منافع حاصل از صنعت گردشگریتراز بزرگ یکیده دارد که ی) عق1995( 3است. لئونز

 یو بوم ین شاغالن را افراد محلیکند که اغلب اید میز تأکیاست که در آن اشتغال دارند و ن يافراد يدرآمد و دستمزد برا

دنبال دارد را به يساکنان مناطق گردشگر يش درآمد برای، افزاییروستا یدر نواح يگردشگر ير اقتصادیدهند. تأثیل میتشک

 ). 1393ان، یزیان و عزیزید (به نقل از عزین مناطق به وجود آیا يبرا یا عمومی يتواند به صورت فردیکه م

ون یلیم 178به  1950ون نفر در سالیلیم 25تعداد گردشگران در سراسر جهان از  ،يگردشگر یزمان جهانبر اساس آمار سا

د ین عوایاست؛ همچن افتهیش یافزا 2015ون نفر در سال یلیم 1186و  2000ون نفر در سال یلیم 674، 1980نفر در سال 

ارد دالر در سال یلیم 104به  1950ارد دالر در سال یلیم 2از اند، د کردهینقاط جهان بازد یکه از اقص یالمللنیگردشگران ب

 1260ن رقم به یا 2015ت، در سال یافته است؛ در نهایش یارد دالر افزایلیم 495به  2000ده و در ادامه در سال یرس 1980

 یالمللنیتجارت ب یلاص يهااز قسمت یکی يکند که گردشگرید مین گزارش تأکیگر، اید يده است. از سویارد دالر رسیلیم

ارد دالر یلیم 211حدود  ید حاصل از آن، ارزشیدست آمده از عوان، درآمد بهیشود. عالوه بر ایدر بخش خدمات محسوب م

جاد کرده و مجموع ارزش یا 2015م در سال یرمقیافراد غ يبرا یق خدمات حمل و نقل مسافر در سطح جهانیصادرات را از طر

 يارد دالر در روز رسانده است. گردشگریلیم 4به طور متوسط  یا به عبارتیون دالر در سال یلیتر 1/5 را به يصادرات گردشگر

داد که نسبت به سال قبل از یمل یدرصد از صادرات کاال و خدمات را در سراسر جهان تشک 7حدود  2015در سال  یالمللنیب

رشدکرده  یتر از تجارت جهانعیسال گذشته سر 4در مدت  يش داشته است. در واقع گردشگریک درصد افزایآن 

  ).1395، ياست(جعفر

است و اصوال نده مورد توافق قرار گرفته یآ يهاورود به چالش ين ابزار جوامع برایامروزه، آموزش و پرورش به عنوان مؤثرتر

ک ینقطه ورود ).1393،یو باطب يگرفت( جعفرفردا شکل خواهد يایاست که در پرتو آموزش و پرورش امروز دنرفته شده یپذ

 یک تحول اساسین دوره با یآموزان با ورود به او دبستان است؛ دانش ییکودکان آموزش ابتدا یو مهم در زندگ یحرکت طوالن

دا یم با مدرسه پیکه قبل از ارتباط مستق یتیو ترب یاز مسائل آموزش ياریکسب بس يبرا یذهن ییشوند و از نظر توانایمواجه م

 یفیشود. از نظر کیجاد میا یآموزان نسبت به مسائل اجتماعدر ذهن دانش یمیکنند و تحوالت عظیدا میپ یرده بود، آمادگنک

و  یقاتیو تحق یانسان يرویها و امکانات ند قسمت عمده برنامهین بایدارد و بنابرا ییت باالیاهم ییآموزش و پرورش ابتدا

ها آموزش در ن دوره پس از گذراندن سالیمودن ایپ ياز بچه ها برا يریساله جمع کثن دوره متمرکز کرد. هریدر ا یپژوهش

ه است از نظر ین پاین نظر نگاه کرد که چون اولیبا ا یید به آموزش ابتدایشوند؛ نباین مقطع مین وارد ایکنار خانواده و والد

ن دوران یدر ا یباشد چرا که رشد عقلیاز دوران دانشگاه متر مهم یین قرار داد، بالعکس دوران ابتداییپا يادر مرحله یآموزش

 یو اجتماع یستی، زین شناختیرد که تداوم بخش تکویگیت کودك شکل مین دوران است که شخصیرد، در ایگیشکل م

 یرسدر متون د يم مرتبط با گردشگریکردن مفاهواردن راستا، یدر ا).1394، ي، اکبرنژاد و محمديکودك است (عبدالمحمد

ع ی، صنای، اماکن مذهبیعی، طبیو باستان یخیتار يهاآموزان با جاذبهشود که دانشیموجب م یلیدر مقاطع مختلف تحص

ن یاز ا یه و مسائلیاول يها، بهداشت سفر و کمکیمل يهانهی، گنجيمختلف، هنر و معمار يو فرهنگ، اقوام کشورها یدست

تواند یافراد دارد م ینینش و توسعه جهان بیسطح ب يکه بر ارتقا یمسافرت و آثار مثبتد یبا فوا یین آشنایل آشنا شوند و ایقب

ح در هنگام مسافرت و یها و نحوه رفتار صحگر افراد با هنجارید ییار مؤثر باشد و از سویاد و توسعه  مسافرت بسیدر امر ازد

ن یاز ا یاماکن ها ورستوران ها،مانند مهمان خانه یت نظافت در اماکن عمومی، رعایطیمحستیگردش در ارتباط با مسائل ز
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ت یبر هو يآتار گردشگر یابیبه ارز ی) در پژوهش1393نژاد( یو فضل یلیخقاسم يشجر). 1380، یشوند( محالتیل آشنا میقب

خ نقش یطول تار ) دریخیتار ی(آگاهیرانیت این عناصر هویتراز مهم یکیت یبا تقو يکنند که گردشگریان میپرداخته و ب یمل

ت یق تقوی) را از طريرانگردی(ایداخل يث گردشگرین حیان دارد از ایرانیان ایدر م یت ملیق هویدر توسعه و تعم ییسزابه

ها و آداب و ران با توجه به قدمت و تمدن کهن، با فرهنگیدر ان حال یبا ادانند. یرگذار میتاث یت ملیبر هو یخیتار یآگاه

 یگاه قابل توجهیکه برخوردار است، متأسفانه هنوز از جا ياریبس یعیو طب ی، فرهنگیخیتار يهاع و جاذبهرسوم متفاوت، مناب

از منابع  يو نگهدار ين مهم است که فرهنگ سفر و گردشگریگر ایست، از طرف دیبرخوردار ن يریو گردشگر پذ يدر گردشگر

م یازمندیم، نیل شویر تبدیپذستیک کشور تورینکه به یا يا که برافتد چرین مردمانمان جا بیدر ب یو فرهنگ یخیو تار یعیطب

آن کشور است. کودکان و فرزندان  یانسان يرویک کشور نی يهاهین سرمایتراز بزرگ یکیم که یخود را حفظ کن يهاهیتا سرما

ز ینکه چگونه و چه چیر دارند، اک کشویک جامعه و یو سعادت  یدر تعال ییسزاهستند که نقش به ییهاهیامروز به عنوان سرما

ها معلمان خود آن یکند، از طرفین میینده آنان را تعیر آیمس یعنوان خط مشرا نه تنها بهینند مهم است، زیرا آموزش بب

جاد فرهنگ و عادات یح رفتار و عادات نادرست و ایدر تصح یتوانند نقش مهمیند و میآینشان به حساب میوالد يبرا یکوچک

ل یرا تشک يآموزش گردشگر يهان پژوهش بوده و مؤلفهیکه در کانون توجه ا یها را داشته باشند. سواالت مهمدر آن درست

ه ششم تا چه حد یپا یدرس يهادر کتاب يگردشگر يست؟ ارزش اقتصادیچ يست؟ گردشگریدهد شامل: گردشگر ک یم

  ه ششم تا چه حد است؟یپا یدرس يهابدر کتا يدر توسعه گردشگر یاست؟ نقش شهروندان و جامعه محل

ها و مواد م کتابیه و تنظیو به تبع آن ته یدرس يهامهم در برنامه یراتییر، تغیاخ يهاار در سالیبا وجود انجام مطالعات بس

 6-3- 3د یجاد طرح جدیم ایشاهد آن بود 1391رات که در سال یین تغیکه از جمله ا صورت گرفته است ییدوره ابتدا یدرس

ان به ین میباشد. از ایمتوسطه دوم مدوره ، دوره متوسطه اول و ییه ابتدایسال پا 6در نظام آموزش و پرورش بوده که شامل 

 يل محتوایتحل و یبررس به ازین ؛د و متفاوتیجد يراهبردهاها، محتوا و کتاببا اهداف،  ییه ششم ابتدایپا د بودنیل جدیدل

ها نشان یبررس ،امروز يایدر دن يت موضوع گردشگرین با توجه به اهمی، افزون بر اشودمی احساسن دوره یا یدرس هايباکت

ي حاضر قصد دارد مطالعهمنظر، ن یانجام نشده است؛ از ا یلیه تحصین پایمشابه موضوع پژوهش در ا یداده که تاکنون موضوع

آموزش  يهابه مؤلفه ییششم ابتدا هیپا یدرس يهاموجود را پرکند و نشان دهد تا چه حد در کتاب یمطالعات تا خالء

  پرداخته شده است. يگردشگر

  نه پژوهشیشیپ

 ییراهنما یلیدوره تحص یعلوم انسان یدرسسم در برنامهیزان توجه به توریم یتحت عنوان بررس ی) پژوهش1389ان (یمحمد 

پژوهش نشان دهنده آن  يهاافتهیکه  داده است، ر انجامیمعلم و تصاو ي، کتب راهنمایکتب درس يل محتوا بر رویبا روش تحل

درصد   64/5زان یبه م یدرصد و کتب درس 66/12معلم  يدرصد، کتب راهنما 72/18بوده که در مجموع در بخش اهداف 

ط ر در ارتبایدرصد تصاو 68/47ز یر مندرج نیبوده و از مجموع تصاو یزان توجه مربوط به بعد شناختین میشتریتوجه شده که ب

کتب  يسم در محتوایگاه توریجا یگر تحت عنوان بررسید ی) در پژوهش1387( یانیک یسم بوده است. نجاتیتور يهابا مؤلفه

آورده  ییکه در کتب ابتدا يم مرتبط با گردشگرید که مفاهیجه رسین نتیبه ا 85-86در سال  ییل ابتدایدوره تحص یدرس

توسط  یدر قبرس شمال يدر آموزش گردشگر یتجرب يریادگیبا عنوان  گرید ینبوده است. پژوهش يشده، معرف گردشگر

ان شده که آموزش در یپرداخته شده و ب يو هتلدار يگاه گردشگریت و جاین پژوهش به اهمی) انجام شد. در ا2016(1باساران

ن راستا بر یدر ا یانسان يروین نیت تأمین اساس مسئولیخواهد داشت. بر ا یدر توسعه منابع انسان ییر بسزاینه تأثین زمیا

به  يگری) در پژوهش د2016(1و ماهارانا 3، جال2یباشد. ماجهیم یعالو مؤسسات آموزش يگردشگر يهاعهده دولت و سازمان

                                                             
1 Basaran 
٢ Majhi 
٣ Jal 
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؛ یاز موضوعات مورد بررس یکیپرداختند که  2رکتینس دایسا یگاه اطالعاتیمقاالت منتشر شده در پا يل محتوایتحل

  ن موضوعات گزارش شده است.یز در ارتباط با ایدر مقاالت ن یزان فراوانین میبود که کمتر يو هتلدار ، اوقات فراغتيگردشگر

 3است که توسط اورن يگریه، عنوان پژوهش دیدر ترک يو هتلدار يگردشگر يهاان در برنامهیدانشجو یبرنامه درس یبررس

 یو خدمات یتخصص يهاو دوره يت گردشگریریت که مداز آن اس یج بدست آمده حاکی)انجام شده است. نتا2016(4نیو سه

 يو حرفه ا یدر مدارس فن يت هتلداریریو مد يگردشگر يج نشان داد که برنامه هاین نتایت داده شده است. همچنیآن اهم

عنوان  تحت ی)، پژوهش2014و همکاران ( 5گلوریریگردد. گین خدمات ارائه میا يبرا یه با هدف آموزش پرسنل متقاضیدر ترک

کتاب که در حوزه  160ن مطالعهیه انجام دادند. در ایدر ترک يمنتشر شده در مورد آموزش گردشگر يهاکتاب یبررس

 یدنیو نوش یین پژوهش نشان داده است که، مواد غذایج حاصل از ایگرفت. نتاقرار یده بود، مورد بررسیبه چاپ رس يگردشگر

 يهاکیت را داشته، تکنین محبوبیدرصد دوم 1/13 يگردشگر یابیه داشته، بازارت را در منطقین محبوبیشتریدرصد ب 8/13

و همکاران  6ه بوده است. شلدونیمنتشر شده در ترک يگردشگر يهات درکتابینه محبوبین زمیدرصد سوم 5/12ت یریمد

پرداختند. طبق  يرهبر يت برایجاد ظرفی: ا2010-2030،ينده آموزش گردشگریآ یگر به بررسید ی) در پژوهش2008(

ش برگزار شد تالش شد تا آموزش ین، اتریو يهادر دانشگاه ينفر از کارشناسان صنعت گردشگر 45ن یکه ب یاجالس

آموزان ن بوده که چگونه در دانشیقت موضوع نشست ایمنطبق کنند. در حق یرات اجتماعییاز صنعت و تغیرا با ن يگردشگر

جاد کنند. در یا يریت پذیو مسئول یالزم را جهت سرپرست يهاتیظرف يت گردشگرنده صنعیبه عنوان رهبران آ يگردشگر

، یاسیس يهانده باشد در قالب مهارتیآ يگردشگر یآموزش يهاه و اساس برنامهیتواند پایکه م یین پژوهش مهارت هایا

  د.ین گردایب یشرفته منابع انسانیپ يهاا، مهارتیکسب و کار پو يها، مهارتیاخالق يهامهارت

   ينظر یمبان

 يهاتیاز فعال یبارز و منحصر به فرد، بخش مهم يهایژگیو يا و دارایپو یبه عنوان صنعت يامروزه صنعت گردشگر

 ).٧،2007يگردشگر یجهان یحال توسعه را به خود اختصاص داده است (سازمانافته و دریتوسعه يکشورها يدیو تول ياقتصاد

قابل بحث و  یطیمحستیو ز یو فرهنگ ی، اجتماعیاسی، سين، از ابعاد مختلف اقتصادینو يادهیدبه منزله پ يت گردشگریاهم

در  یعصر حاضر است که نقش مهم ياقتصاد يهاتین فعالیترایاز پو یکی ي).گردشگر1997، ٨يروجک و ار است( یبررس

، یمنافع اجتماع یو خارج یم زمان منابع داخله يریب و به کارگیق ترکین صنعت از طریکند. ایفا میا یدار محلیتوسعه پا

بهبود و  یاصل يروین ياز کشورها، امروزه گردشگر ياریرا به همراه دارد. در بس يادیز یو فرهنگ یطیست محی، زياقتصاد

شده،  ییده موجب اشتغالزایتنوع بخش یبه اقتصاد محل يراهبرد یکشور محسوب شده و با فراهم آوردن فرصت يرشد اقتصاد

ه در ینه اولیک گزی ين رو،گردشگریز اا شود؛یم یط محلیش ارزش منابع وارد شونده به محیکند و باعث افزایجاد درآمد میا

 يابر یت و موافقت محلیدر کنار رضا یست و فرهنگ محلیزطیاند از: محد و ارکان مهم آن عبارتیآیامر توسعه به حساب م

ان انواع یاز م کنندیان می) ب1393(یمیده، ابراهایپاپکی، شمسيریشب یش). درپژوه1393زاده،رش گردش(کوچکیپذ

 ياقتصاد يدهین پدیپاك و سوم یصنعت یدر جهان کنون یعیطب يدارد که گردشگریپژوهشگاه انگلستان اظهار م ،يگردشگر

 ؛ربوده است یع جهانیگر صنایبقت را از دس يگو يازع نفت و خودروسیاست که پس از صنا يا، پر رونق و رو به توسعه ایپو
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ر رفتار را ییر تغموث يک برنامهین وجه و با یست آن است که چگونه به بهتریزطین مسائل آموزش محیتراز مهم یکی نیبنابرا

خارج از کالس  یطیست محیز یآموزش يهارنامهیکه استفاده از  ؛ش دادیعت را افزایا چگونه تعهد نسبت به طبید یع بخشیتسر

و  يریادگیتواند به یآزاد م يفضا یطیست محیز يهادر آموزش یتعامل يریادگیو  یدرك حس يد روید شدیو تاکدرس 

-طیمح یسم، حامیصنعت تور د.یاست به انسان کمک نما یطیست محیز يهااز آموزش يک جز ضروریر رفتار که ییند تغیفرآ

ها و مهر و محبت در جهان است. امروزه دولت ی، و مروج دوستیدار صلح جهانها، پرچمتمدن يگفت و گو يبرا یست، راهیز

-ن صنعت معطوف سازنند(کوچکید کانون توجه و تمرکز را بر ایکالن با يدار و رشد اقتصادیتوسعه پا يافتند که برایدر

  ).1393زاده،

ن روبه رو است و معتقد است داند که جهان سوم با آیم ین صنعتیده تریچین و پیترد بخشیرا ام ي) گردشگر1991(١ترنر 

از  یناش يها). امروزه حجم درآمد1383،یزا دارد(به نقل از لع درآمدیگر صناید ینیجانش يت را براین قابلیشتریب يگردشگر

، ٢گرفتن دارد(هارمز یشیرو به پ يل سازیع اتومبیو صنا یی، صادرات مواد غذاینفت يهااز درآمد يکار گردشگرکسب و

2010.(  

، یانسان يهاق در ارزشیعم شهیر يرا باال ببرد. سفر و جهانگرد یت زندگیفیتواند کیاست که م یاز روحیک نی يگرگردش

 يدر مورد مردم و کشورها يداورشیرا فراهم آورده و از پ ياعتمادیب يختن مرزهایرفتار و فرهنگ دارد و موجبات فرو ر

ن یترن و پررونقیتربه عنوان بزرگ ي، مودت و صلح داشته باشند. گردشگراز تعامل یکند تا درك درستیم يریشگیمختلف پ

است که  ياقتصاد يهایژگین ویو همچن ی، اجتماعیاسیده و درهم بافته سیچیمتاثر از عوامل پ ياصنعت جهان در هر جامعه

 يهاها و ارزشرهنگتبادل ف يامناسب بر ياست بلکه به عنوان بستر يکسب درآمد ارز يبرا یمینه تنها به عنوان منبع عظ

ر صادرات یمطالعات خود تاثدر  )1393( يدیمز یمی، کریمیا، پورسلیم نیرح). 1380، یباشد (محالتیم ها مطرحملت يمعنو

 یاز آن بوده که صادرات نامرئ یج حاکیقرار دادند؛ نتا یمورد بررسرا فرهنگ  يبر اشاعهیکاالها و خدمات گردشگر ینامرئ

  کند.یت مین اثر را تقویز این يمقصد گردشگر یر ذهنیفرهنگ کشور مقصد را اشاعه داده و تصو يو خدمات گردشگرکاالها 

 يارضا يبرا یعیطب يهاتیدار از جذابیبکر و دست نخورده و د یبرند و سفر به نواح یعت لذت میبشر همواره از مشاهده طب

با  یختگیگر، در آمیست. از طرف دینبوده و ن يدیبشر موضوع جد يهايبه کنجکاو یو ارائه پاسخ یو روان یروح يهاازین

، هم با یختگین در هم آمید؛ چرا که اینمایجاد میاندن اوقات فراغت، ارگذ يبرا ياریبس يگردشگر يهاز، جاذبهیعت نیطب

 يبه معنا يگردشگر" ٣در فرهنگ الروس).1394، ییورضا یاز آن (فتح يورت همراه است هم با بهرهیعیت از طبیتبع

 يکه از گردشگر يف متعددی). با وجود تعار1385، ییو سقا يزدی ی( پاپل "ت) آمده استیا رضایح (لذت یتفر يمسافرت برا

اند. ت شناختهیرفته و آن را به رسمیرا پذ يگردشگر یسازمان جهان یف فنینظران، تعراز محققان و صاحب ياریارائه شده، بس

ک شبه در مقصد شود، اما یکه منجر به اقامت حداقل  ییهاتمام مسافرت«ف کرده است: ینگونه تعریرا ا يرن سازمان گردشگیا

، يتجار يها اعم از سفرهااز مسافرت يادیف شمار زین تعریا». ک سال باشدیش از ید بیمدت زمان دور بودن از منزل نبا

ستگاه معمول خود، و یمطالعه انسان است به دور از ز ي).گردشگر1385، ی(کاظم"ردیگیرا در بر م يدید و بازدیا دی یحیتفر

است(  داشته یکیزیو ف ي، اقتصادی، اجتماعیط فرهنگیکه او و هم صنعت بر مح یش از صنعت، و  اثراتیازهایپاسخ او به ن

از ارتباط و  یناش يهاآمدها و درتیها، فعالندیصورت فرآممکن است به ي). گردشگر2013و همکاران، ٥کساوی؛ ا2012، ٤کاتن
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اطراف که در جذب و  يهاطیزبان و محیزبان، جوامع میم يها، دولتين گردشگران، خدمات دهندگان گردشگریتعامالت ب

 کنندگان، حملدیو تجارب جذب بازد تواند به عنوان هنریم يف شود. گردشگریر هستند تعریگد کنندگان دریاز بازد ییرایپذ

  ).2012، ١یچیف شود (گولدنر و ریشان تعریهاازها و خواستهیشاوند با نیاقامتشان و انطباق خونقل آنها، و 

مانند احترام به  ییازهایدر راس هرم و در کنار ن ياز به سفر و جهانگردیازها، نیمازلو در سلسله مراتب ن يازهایدر هرم ن

 1966در سال يو اقتصاد ی، اجتماعیحقوق فرهنگ یالمللنیه بیم. در اعالردیگیگاه قرار میدا کردن جایو پ یابیتیخود، شخص

مربوط به  یه جهانیداشته باشند. در اعالم ياالت دورهیفراغت و تعط يرا برا یها حق دارند زمان معقولشود که انسانیمطرح م

  ن افراد فراهم کنند.یا يرا برا یح و سرگرمیط تفریشوند شرایها موظف مدولت 1957دارند در سال  یجسم یکه ناتوان يافراد

شود. یک حق شناخته میکودکان به عنوان  يح و فراغت برای، تفريباز 1989ون حقوق کودك در سال یکنوانس 31در ماده 

ح، ورزش و استفاده یبه تفر یدسترس يافراد برا يدر ده ماده به حقوق مساو 1978خود در سال  یالمللنیه بیونسکو در اعالمی

  ).1389ان، یریشود(نصیز به آن افزوده مین یو مذهب یمل يهاتیپردازد که بعدها فعالیم یات ورزشاز امکان

ن سابقه با توجه به یشود. ایمحسوب م يدار در گردشگرصاحب تجربه و سابقه يران با توجه به تمدن کهن خود، ازکشورهایا

  است:  یل و بررسیقابل تحل یدو عامل اصل

  .یو فرهنگ یخی، تاریعیمتنوع و فراوان طب يهاتیو جذاب یاسیس ،ییایت جغرافیموقع

 ).1385، یداشتند(کاظم ينوازسفر و مهمانوریان به سیرانیکه ا ياو عالقه یو فرهنگ یاخالق يهایژگیو

 يهاجاذبه يده گردشگریپد یک مقصد خاص است، رکن اصلیل مسافرت مردم به ین دالیتراز مهم یکیها وجود جاذبه

دن آنها به آن مقصد سفر ید يشود گردشگران و جهانگردان برایها است که سبب ماچهیاها و دریها، درمقصد مانند کوه یعیطب

باز و  يها در فضاتی، مشارکت در فعالیعیطب طیمح يگردان را تماشاعتیطب يهازهین انگیتر) مهم1996(٢تیکنند. و

ه یها، ابنساخته بشر است شامل موزهدست یط مصنوعیمح يموثر در گردشگر گر عاملیان نمود. دیوحش باتیح يتماشا

زبان است؛ فرهنگ یفرهنگ ساکنان م یط مصنوعین محیا ين اجزایتراز مهم یکیاست؛  یحیتفر يها، مکانیو باستان یخیتار

دار یدر توسعه پا یه محلجامع ).1385روزبخت، یو پ یساکنان هر منطقه است(الوان يهایژگیهر منطقه منعکس کننده و

 يبه توسعه گردشگر یابیو هدف توسعه مطرح است؛ دست ید و به عنوان برادر اصلینمایفا میرا ا ینقش مهم و اساس يگردشگر

دار در توسعه یاز ارکانتوسعه پا یکی به مثابه ین رو ضرورت مشارکت جامعه محلیاست. از ا یجوامع محل يمشروط به همکار

در  يتوسعه گردشگر یمثبت و منف يهان از جنبهیساکن یش آگاهیلزوم افزا ).1391،یشود(قربانیم احساس يگردشگر

 یش دهد. در صورتیرات مثبت آن را تا حداکثر ممکن افزایآن را تا حد ممکن کاهش دهد و تاث یرات منفیتواند تاثیمنطقه م

ت یت خواهند کرد و رضایحما ياتوسعه يهاگر برنامهیددر منطقه منتفع شوند مطمئنا از  ين از توسعه گردشگریکه ساکن

ها ( چه در نحوه استقبال و برخورد با گردشگران و چه در نحوه ارائه خدمات) ارتقا نهیت گردشگر را در تمام زمین، رضایساکن

دمه توسعه و از عناصر مهم و مق یکیآموزش را به عنوان  يجوامع بشر یدر تمام ).1393، يو محمد یعیخواهد داد(شف

 يدر توسعه اقتصاد ییتواند کارایم یزمان يمسائل گردشگر یح و منطقیصح يریگیب و پیدانند؛ تعقیم يشرفت اقتصادیپ

 يبخش گردشگر يت آموزش برایفیت و کیالزم به افراد هدف داده شود. پس کم یمذهب یفرهنگ يهاداشته باشد که آموزش

که  ین، عاملی). بنابرا1385، ییو سقا يزدییموثر باشد(پاپل يگریش از هر عامل دیب يتواند در رشد و توسعه گردشگریم

جه یتر کرده در نتشید به آن توجه کنند آموزش است؛ چرا که آموزش توجه افراد را به سفر بیبا يران صنعت گردشگریمد
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رستان را تمام کردهیکه دب ینسبت به کساندارند،  یالت دانشگاهیکه تحص يدهد. افرادیش میافزا يعالقه آنان را به گردشگر

اند به رستان را نا تمام گذاشتهیکه دوره دب یتر از کسانشیاند بان رساندهیرستان را به پایکه دب یکند و آنانیتر سفر مشیاند ب

د. یبه وجود آ یحیفرت يدر سفرها یرات مثبتینده تاثیشود با باالتر رفتن سطح آموزش افراد در آیم ینیبشیروند. پیسفر م

نه را یزان هزین میترشیبدهند و ین تعداد سفر را انجام میترشیل کرده، بیدهدکه افراد تحصینشان م یررسمیمطالعات غ

  ).1385روزبخت، یو پ یکنند(الوانیالت میتعطو استفاده از  یحیتفر يهاصرف مسافرت

 ١توان به مدل سه وجهی آموزش گردشگريمی شود، می از نظریات مطرح و مهمی که در راستاي پژوهش حاضر مطرح

در مورد آموزش نیروي انسانی در گردشگري باب شد، مدل سه و.جهی  21هایی که در ابتداي قرن یکی از مدل اشاره نمود.

هاي ههاي بازار و محصول و دورهاي کلی عمومی)، دورهآموزش گردشگري بود. این مدل آموزش گردشگري در سه زمینه دوره

  کند.کاربردي تقسیم می

  

 ترابیدي وعضیایی، سبه نقل از  2001: مدل سه وجهی آموزش گردشگري( رابینسون و دل، 1شکل

  )1391احمدي،

ها هاي کلی تأکید بر شناخت صنعت گردشگري به عنوان یک صنعت بین بخشی است. در این دورهدر دوره هاي کلی:دوره

هاي مذکور ماهیت صنعت گردشگري در سطح کالن به ماهیت مکان بستگی ندارد. در دوره باید موارد خاصی تدریس شود که

 جهت مدیریت کالن مد نظر است و فارغ التحصیالن در این دوره، مهارت هاي اجرایی اندکی در سطوح خرد دارند.

 منطقه ماهیت بر تأکید با کاربردي هاي بر مهارت متکی آموزش هاي برنامه کاربردي هاي دوره در کاربردي: هايدوره .1

 بر آموزشی تأکید دوره این در .شود می تدریس ریزي برنامه و بازاریابی قبیل از هاي تخصصی مهارت و گیرد می صورت

 با تواند می کاربردي هاي دوره در گردشگري توسعه آموزش ایران در مثال براي .است مقاصد تفاوت و منطقه شخصیت

 یا و مرکزي در مناطق بیابانگردي ایران، جنوب و شمال مناطق در ساحلی گردشگري ریتبا محو گردي طبیعت محوریت

 .باشد تجاري آزاد مناطق در تجاري گردشگري

                                                             
1 three-domain approach 
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 راهبرد تدریس و شود می تأکید و محصوالت توسعه ماهیت بر محصول/بازار هاي دوره در  محصول: / بازار هاي دوره .2

 با( در منطقه ارائه قابل محصول از صنعت تعاریف به بخش این توسعه ترتیب بدین .ستنظر ا مد بازار بر گذاري اثر براي هایی

 .)1391احمدي،تراب ( ضیایی، سعیدي و است مرتبط )ریزي برنامه بعد به توجه

  

ح، شناخت یت و ارزش آن، سفر و تفری، اهمينش و دانش در رابطه با گردشگریو ارائه ب يسازشامل آگاه يآموزش گردشگر

 یدرس يهاو آموزش در کتاب يسازن آگاهیاست؛ و ارائه ا يگردشگر يهاسم و جاذبهیو انواع آن، شناخت تور يشگرگرد

عنوان توسعه به يخواهد بود. آموزش گردشگر يدر گردشگر يآموزان و به تبع آن، توسعه نقش شهروندمدرسه به دانش

، ينوازمانند مهمان یاصل يهاتین مدارس بر آموزش صالحید ایدر اروپا آغاز شد. تأک ياوحرفه یمدارس فن يهاآموزش

 ياز مطالعات گردشگر یو دولت یبخش خصوص ياست. عالقه و تقاضامرتبط با کسب و کار بوده  يهات هتل و مهارتیریمد

شد.  ياحرفهو  یعالوه بر مدارس فن یدر مؤسسات آموزش عال يسفر و گردشگر يهاجاد و توسعه بخشیع و ایموجب رشد سر

ن صنعت ینده ایدر مورد آ يآموزان را قادر به تفکر انتقاداست که دانش يادر سطح درجه يگردشگر يهااز به وجود برنامهین

ل یزه خود، تخیو انگ یتوسعه آگاه ياز برایها و دانش مورد نمهارت يها به آموزش بران عنوان آنین به ایکند و همچن

آنچه به منزله حس مشترك در توسعه  ید به کشف و بررسیان بایو مرب يمحققان گردشگر یورکلطازمندند. بهیت نیوخالق

 يزیر). هدف از برنامه2،2014؛ کاتن1،2012است بپردازند( دردج و همکاران يو صنعت گردشگر يجهانگرد یدرس يهابرنامه

  ).2012، یچیخوب به حداکثر رساندن سود است(گولدنر و ر يک گردشگری يبرا

) 2015ا (یلبائو و اسپانیدانشگاه دئوستو در ب يبا همکار ی؛ کنفرانسيگردشگر ی)؛ سازمان جهان2015(٣یکاف يطبق گفته و

 ، و انجامیفیکه با روش ک دار برگزار نمودیپا يو گردشگر يدرخشان، آموزش در گردشگر يهادر ارتباط با توسعه استعداد

گذاران، استی، سی، افسران بخش عموميان، سهامداران گردشگریمربن یمتخصص از ب 66ان یاز مکه  يامصاحبه

نه آموزش یدر زم هاییلاالؤم و سی، مفاهمصاحبهکه دستاورد است صورت گرفته  یاستمداران، سهامداران بخش خصوصیس

که در جدول استخراج شده ارائه شده  یِدرساز برنامه يآموزش گردشگر يهان مولفهیهمچن دار بوده است؛یپا يگردشگر

  :) آورده شده است1شماره(

  مادام العمر یک روش برنامه آموزشی): 1جدول(

سطح 

  التیتحص

 

  هسته

دن به اهداف یرس يبرا

 ییهاچه نهاد یآموزش

 د دنبال شود؟یبا

  یلیبرنامه تحص

 یچه تجارب آموزش

 د فراهم گردد؟یبا

  ها ینگران

چه تجارب 

د سازمان یبا یآموزش

 افته باشد؟ی

  

 شود؟ یابیبه اهداف ارز یابید دستیاچگونه ب

الت  یتحص

 یل کودکیاوا

، يت گردشگریحساس

 یعموم یآگاه

آموزش کودك 

 محور

ق یاز طر يریادگی

  يباز

ادگرفتن از ی

  ق انجام دادنیطر

-تید به سایبازد

 يگردشگر يها

 یررسمیغ

                                                             
1 Dredge 

2 Caton 

3 V Cuffy 
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آموزش 

 ییابتدا

  يگردشگر یآگاه

 ت و ارزشیاهم

از  یجیر تدرییتغ

به معلم تحت سلطه 

 رنده محوریادگی

  کپارچهیکرد یرو

ق یروش تزر

ق یم از طریمفاه

سطوح  يدرجه بند

 مختلف

 یمل یابیبر ارز یمدرسه مبتن

آموزش 

 متوسطه

  یشغل یآگاه

 يدیم کلیمفاه

 يگردشگر

 ياحرفه يهاروش

 یآموزش

موضوع مجزا 

  تخصص

نوشتن پروژه در 

 يمطالعات گردشگر

 1بیکارائ يشورا یبر بررس یمدرسه مبتن

الت یتحص

 یعال

 یرسم يآماده ساز

  یشغل

  ياتوسعه حرفه

  ياتخصص حرفه

  توسعه دانش

 يقات کاربردیتحق

آموزش دانشجو 

  محور

 یالبته کارگردان

 حرفه خاص

ا یبرنامه مجزا 

مطالعات متعادل 

کننده استاندار در 

 نهیمقابل زم

 ینامه رسمیصدور گواه

آموزش 

 بزرگساالن

  مداوم يریادگی

 یرگردانکا يریادگی

-ارزش ی، اخالقیفرهنگ

 داریپا يها

سواد و نوشتن و 

  حساب

  داریتوسعه پا

 ینیکارآفر

آموزش جامعه 

  یرسم يبرنامه ها

 توسعه مهارت

  يامدرك حرفه

 ینامه رسم یصدور گواه

آموزش 

 صنعت

خاص  يهامهارت

 بخش

  ياآموزش حرفه

 ياتوسعه حرفه

ن کار یآموزش ح

  و خارج از کار

ش و یهما

  هاناریسم

 يهاکارگاه

 یآموزش

 ینامه رسمیصدور گواه

  .2015منبع: دانشگاه دئوستو، بیلبائو، اسپانیا، دسامبر

  

  پژوهش یروش شناس

شود، باشد. براي تحلیل محتوا مراحل مختلفی طی مییم یل محتوا از نوع کمی، تحلیشناسپژوهش حاضر از لحاظ روش

  ر را ذکرنمود:توان سه مرحله عمده زیازجمله این مراحل می

  ).یو سازمانده يل (آماده سازیمرحله قبل از تحل )1

  ام)یمواد (پ یبررس )2

 ).1380ج (سرمدوحجازي،یپردازش نتا )3

از  ییه ششم ابتدایپا یدرس يهاکتاب ين روش محتوایباشد که بر اساس ایشانون م یز روش آنتروپیپژوهش ن يروش آمار

 يست، گردشگریمورد توجه (گردشگر ک يها)، مؤلفهيهدف( آموزش گردشگره ششم)، مفهوم مورد یک پاسخگو(پاینقطه نظر 

شده است.  يبندشاخص طبقه 12) و يدر توسعه گردشگر ی، نقش شهروندان و جامعه محليگردشگر يست، ارزش اقتصادیچ

، سه یجدول فراوان يهاشود و بر اساس دادهیشمارش م یها به تناسب هر پاسخگو در قالب فراوانبرحسب مقوله امیدر ابتدا پ

واحد د.یها محاسبه گردت مقولهیب اهمیو ضر یزان باراطالعاتیبهنجار شده، م يهاب، جدول دادهیشانون به ترت یمرحله آنتروپ

                                                             
1 Caribbean 
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. بوده است ییآموزش ابتدا یدرس يهار) کتابیها، تصاونیها، تمرن پژوهش شامل تمام صفحات(متن، پرسشیل در ایتحل

ل صفحات ین خاطر واحد تحلیباشد به همیر میو تصاو يمتنوع نوشتار يهاشامل بخش ییموزش ابتداآ یدرس يهاکتاب

  ر را شامل شود.یو تصاو یخواند تا هم دروس، روانیانتخاب گرد

  پژوهش ي: شاخص ساز2جدول

 منابع هاشاخص هامؤلفه

ت یهو

  گردشگر

  یگردشگر داخل-

 یگردشگر خارج-

)، 1385(ییو سقا يدزیی)، پاپل2015(یکاف يو

 )1380(ی)، محالت1385(یکاظم

یچ
ست

 ی
گر

ش
رد

گ
 ي

، ییایو در یساحل ی، نواحیعیانداز طب(چشمیعیطب يهاجاذبه-

  وحش و....)اتیو ح یاهیپوشش گ

 ي، بناهایو فرهنگ یراث باستانی(میخی، تاریفرهنگ يهاجاذبه-

و  یقیسوهنر، مو یع دستیها، صناها، معابد، آرامگاه، موزهیخیتار

  ، آداب و رسوم و...)یرقص محل

 حیاحت، گشت و گذار و تفریر و سیدعوت به سفر و س

روز یو پ ی)، الوان1395اقبال(کی)، ن2015(یکاف يو

)، 2012(یچی)، گولدنر و ر1383(ي)، قادر1385بخت(

 )2016واجاك (ی)، دا1392پ(ینسکیا

اد
ص

قت
ش ا

رز
ا

 ي

گر
ش

رد
گ

 ي

  يدشگرحاصل از مشاغل بخش گر يدرآمدها-

، مهمانسرا، اجاره ي(هتلداریمشاغل بخش اقامت مسافرت-

  و خدمات رزرو یمسافرت يهاها، آژانسبخش تورگردان -الها....)یو

بخش خدمات  -و..) یی، هوایلی، ريابخش حمل و نقل(جاده-

 يهابخش جاذبه- خانه و..)،ه غذا، سفرهی(رستوران، تهییرایپذ

، امکانات یع دستیوحش، صنا، نگهبان باغ يدار(موزهيگردشگر

 و...) یحیتفر

ان و ی)، رنجبر1392پ(ینسکی)، ا2015(یکاف يو

و  یقیه و صدی)، کاظم2015)، مراندا(1388(يزاهد

 یو الوان یبروجن)، ضرغام1390(ياوری)، 1393(يذریچ

و  ی، حسنعلیراحسنی)، م1392(ینیامی)، حاج1390(يوکهزاد

 یابیو ارز ياستراتژمرکز ، )1389ان(یری)،  نص1393مالك(

 )2016واجاك(ی)، دا2016خدمات(

حل
 م

عه
ام

ج
و 

ن 
دا

ون
هر

ش
ش 

نق
 ی

ه 
سع

تو
ر 

د

یپا
گر

ش
رد

رگ
دا

ي
 

  داریجهت توسعه پا یعیست و منابع طبیزطیحفاظت از مح-

  

  

 

)، عارف و رضوان و 1391(ی)، قربان2015(یکاف يو

)، 1380(ی)، رضوان1395نژاد(یان و هاشمی)، غن2010ل(یگ

)، 2015)، ادموند(1388(يان و زاهدی)، رنجبر2015مراندا(

و  یشمی)، ب1390(يو کهزاد یو الوان یبروجنضرغام

 )2016وجاك(ی)، دا1394(يمحمود

  

 ينوازه مهمانیروح-

و  یبروجن)، ضرغام1393(يو محمد یعی)، شف1390(ياوری

)، 1385روزبخت(یو پ ی)، الوان1393نژاد (یوبیبذرافشان و ا

 یشمی)، ب1385(ی)، کاظم1390( يوردرق و اله، نورشيرباقریم

 )1394(يو محمود

  

  شود:مراحل زیر به ترتیب انجام میبراساس داده هاي جدول فراوانی 

  

  تفاده می شود:ر اسین منظور از رابطه زیا ي، بهنجار شده، و برایجدول فراوان يس فراوان هایماترمرحله اول: 

               

  
 mjni

F

F
p

m

j
ji

ij

ij ,...2,1,,...3,2,1

1
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P   یس فراوانیهنجار شده ماتر                                        F   مقوله        یفراوان  

m                                                           تعداد پاسخگوj                                                                                شماره مقوله  

I                                                                                                                  شماره پاسخگو                                                                                                                             

ر ین منظور از رابطه زیا يم و برایدهیمربوط قرار م يهاهر مقوله را محاسبه کرده و در ستون یبار اطالعاتمرحله دوم: 

  شود:یاستفاده م

 mipLnpKE
m

h
ijijj ,...,2,1

1

 


  

jE     مقوله مربوط یبار اطالعات  

Lnm
K

1
  

P                                                         ماتریس هنجارشدهJ  شماره مقوله  

 (J   = 1،2,…n)i   شماره پاسخگو  

  Ln     تم                                                             یلگارm تعداد پاسخگو  

  

  

  مرحله سوم:

بار  يکه دارا يک از مقوله ها محاسبه شده است. هر مقوله ایت هر یب اهمی) ضر j=1و 2.... و nوله ها (مق یبا استفاده از بار اطالعات

ر استفاده شده یت از رابطه زیب اهمیمحاسبه ضر يباشد. که برایز برخوردار مین يشتری) بWJت (یباشد از درجه اهم يشتریب یاطالعات

  است.





n

j
j

j

j

E

E
W

1

  

jW     ت                                              یدرجه اهمn تعداد مقوله ها  

jE    یبار اطالعات                                                j              شماره مقوله ها  

  

با  یاضیت در محاسبات رینها یل بروز خطا و جواب بیباشد به دل یکه برابر صفر مijpر یقادمjEالزم به ذکر است که در محاسبه 

ام، با توجه شکل یک پیت هر مقوله را در یب اهمیاست که ضر یشاخص jWن شده است.یگزیجا 00001/0ار کوچک یعدد بس

  ).1388بلترك،  ینیعابد کند( به نقل از یپاسخگوها، مشخص م

 

  يجامعه آمار

در نه عنوان   1395-96یلیسال تحص ییه ششم آموزش ابتدایکتاب پا 9در پژوهش حاضر، جامعه شامل مجموع       

، تفکر ي، کاروفناوری، مطالعات اجتماعیاضی، قرآن، ریآسمان يهاهی، هدی)، علوم تجربي(نوشتاری)، فارسي(خوانداریفارس

، یآسمان يهاهی، هدی)، علوم تجربي(نوشتاری)، فارسي(خواندارین پژوهش، هشت عنوان فارسیا ينه آماروپژوهش و نمو

-هدف یل عدم انطباق ناکافیبه دل یاضیر يهاشود؛ کتابی، تفکر و پژوهش، قرآن را شامل مي، کارو فناوریمطالعات اجتماع

  کنار گذاشته شده است.  يآموزش گردشگر آن با هدف يها

  

  يریگابزار اندازه ییایو پا ییارو
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ق و منابع متعدد انتخاب شد یبر اساس تحق يآموزش گردشگر يهاها و شاخصاز مؤلفه یپژوهش فهرست ییجهت روا      

قرار گرفت و پس  یدرسبرنامهو  يرنفر از متخصصان حوزه گردشگ10ار ید استاد راهنما و مشاور در اختییو تأ یو پس از بررس

آن با استفاده از  ییمحتوا یید. روایه گردیته یمؤلفه اصل 4، در قالب یینها يل محتوایتحل یوارسنظرات آنان فهرستاز اعمال 

CVR  شود. جهت برآورد پایایی از سه ارزیاب ید مییتأ ییمحتوا یین اساس، روایصدم بود، بر ا 90بدست آمد که برابر با

در این پژوهش  یب توافقین رابطه وجود داشت ضریسی نمایند که توافق در اهاي پژوهش حاضر را بررخواسته شد تا مؤلفه

  .باشدمی 70/0با برابر 

  پژوهش يهاافتهی

توجه مربوط به زان ین میشتری، بییه ششم ابتدایپا يهاصفحه کتاب 829بدست آمده، از مجموع  يافته هایبا توجه به 

ن یرا دارا بوده و کمتر ین فراوانیشتریب یان کتاب مطالعات اجتماعین میاکه از  یمورد فراوان 60با  يگردشگر یستیمؤلفه چ

  بوده است. یدر کتاب مطالعات اجتماع یمورد فراوان 1تنها با ت گردشگریتوجه مربوط به مؤلفه هوزان یم

  هاي آموزش گردشگري در کتابهاي درسی پایه ششم ابتدایی): توزیع فراوانی شاخص1جدول(    

هویت  مولفه

 ردشگرگ

شهروندان و  نقش ارزش اقتصادي گردشگري چیستی گردشگري

جامعه محلی در 

 توسعه گردشگري

  شاخص
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ت و گذار و تفری

ش
ت، گ

ح
سیا

ت به سفر، 
دعو

 

جاذبه
ی

طبیع
ي 

ها
 

جاذبه
ی

خ
ي تاری

ها
- 

ی
فرهنگ

 

ت 
ي و اقام

ش هتدار
خ

ل ب
شاغ

ل از م
ص

حا
درآمد 

ی
سافرت

م
 

درآ
س

ش آژان
خ

ل ب
شاغ

ل از م
ص

حا
مد 

ي 
ها

ن
ت رزرو تورگردا

خدما
ی و 

سافرت
م

 

ی
سافرت

ل م
ل و نق

حم
ش 

خ
ل از ب

ص
حا

درآمد 
ی 

ت پذیرای
خدما

ش 
خ

ل ب
شاغ

ل از م
ص

حا
درآمد 

 

ش جاذبه
خ

ل  ب
شاغ

ل از م
ص

درآمد حا
ي 

ها

ي
شگر

گرد
 

ن
روحیه مهما

ي
شگرپذیر

ي و گرد
نواز

 

ت و 
س

ط زی
حی

ت از م
حفاظ

ن در 
شهروندا

ش 
نق

طبی
ع 

مناب
ي
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فارسی(خواندار

 ي)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

فارسی(نوش

 تاري)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

مطالعات 

 اجتماعی

0 1 9 8 2

7 

1 0 1 0 2 1 3 

 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 علوم تجربی

هاي هدیه

 آسمانی

0 0 0 0 1

2 

0 0 0 0 0 0 0 

 2 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0تفکر 
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 وپژوهش

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کارو فناوري

 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 قرآن

4 10 9 1 0 جمع کل

1 

1 0 1 0 2 2 8 

  

 باشد. طبقهاي درسی پایه ششم ابتدایی میهاي آموزش گردشگري در کتابدهنده توزیع فراوانی شاخصنشانجدول باال 

لفه هویت ؤباشد که در مجموع م) می1)، گردشگرخارجی(0ردشگر داخلی(توجه به گ هاي پژوهش، فراوانی شاخصیافته

هاي درسی پایه ششم ابتدایی به خود اختصاص داد. شاخص دعوت به سفر، مورد فراوانی را در مجموع کتاب1گردشگر تنها 

ه چیستی گردشگري در )، از مولف41فرهنگی( -هاي تاریخی)، جاذبه10هاي طبیعی()، جاذبه9سیاحت، گشت و گذار و تفریح(

)، درآمد 1درآمد حاصل از مشاغل بخش هتلداري واقامت مسافرتی( هايمورد فراوانی یافت شد. فراوانی شاخص 60مجموع 

)، 1)، درآمد حاصل از بخش حمل و نقل مسافرتی(0هاي مسافرتی و خدمات رزرو و تورگردان(حاصل از مشاغل بخش آژانس

) از مولفه ارزش اقتصادي 2) و درآمد حاصل از مشاغل بخش خدمات پذیرایی(0ت(درآمد حاصل از مشاغل بخش خدما

 ) و2نوازي و گردشگرپذیري(یه مهمانمورد فراوانی یافت شد. و فراوانی شاخص میزان توجه به روح 4گردشگري  در مجموع 

ز مولفه نقش شهروندان و ) ا8زیست و منابع طبیعی جهت توسعه پایدار گردشگري(نقش شهروندان در حفاظت از محیط

  هاي درسی ششم ابتدایی بوده است.مورد در کتاب10جامعه محلی در توسعه گردشگري در مجموع 

  هاي آموزش گردشگري در کتابهاي درسی پایه ششم ابتدایی): توزیع فراوانی مؤلفه2جدول(

  مؤلفه        

 کتاب

هویت 

 گردشگر

چیستی 

 گردشگري

شهروندان و جامعه محلی نقش  ارزش اقتصادي گردشگري

 در توسعه گردشگري

 0 0 0 0 فارسی(خوانداري)

 0 0 0 0 فارسی(نوشتاري)

 4 4 44 1 مطالعات اجتماعی

 0 0 12 0 هاي آسمانیهدیه

 3 0 4 0 تفکر و پژوهش

 0 . . 0 کار و فناوري

 0 0 0 0 قرآن

 3 0 0 0 علوم تجربی

 10 4 60 1 جمع کل

  ییه ششم ابتدایپا یدرس يدر کتابها يآموزش گردشگر يهاهنجار شده مؤلفهب يها): داده3جدول(

  مؤلفه        

 کتاب

 يارزش اقتصاد يگردشگر یستیچ ت گردشگریهو

 يگردشگر

نقش شهروندان و 

در توسعه  یجامعه محل

 يگردشگر
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 0 0 0 0 )ي(خوانداریفارس

 0 0 0 0 )ي(نوشتاریفارس

 4/0 1 73/0 1 یمطالعات اجتماع

 0 0 02/0 0 یآسمان يهاهیهد

 3/0 0 06/0 0 تفکر و پژوهش

 0 0 0 0 يکار و فناور

 0 0 0 0 قرآن

 3/0 0 0 0 یعلوم تجرب

 یستیمشاهده شد که مؤلفه چ یمورد فراوان 75 ییه ششم ابتدایپا یدرس يهاصفحه کتاب 829از مجموع یطور کلبه

در  یمورد فراوان 10با  يدر توسعه گردشگر یفه نقش شهروندان و جامعه محلدر رتبه اول، مؤل یمورد فراوان 60با  يگردشگر

در رتبه  یمورد فراوان 1با  ت گردشگریدر رتبه سوم و مؤلفه هو یمورد فراوان 4با  يگردشگر يرتبه دوم، مؤلفه ارزش اقتصاد

ع یر کتب از توزیبوده است و در سا یها در کتاب مطالعات اجتماعزان توجه مؤلفهین میشتریچهارم قرار گرفته است؛ و ب

  برخوردار نبوده است. یمناسب

  ییه ششم ابتدایپا یدرس يدر کتابها يآموزش گردشگر يهات مؤلفهیاهم بیضرو میزان  یبار اطالعات): 4جدول(

 تیب اهمیضر یزان بار اطالعاتیم 

یهو
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ش
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0 834/0 0 205/0 0 306/0 0 183/0 

  منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 "ت در ارتباط با مؤلفهیاهم بیو ضر یزان بار اطالعاتین میشتریل شده، بیاز آن است که در صفحات تحل یجدول باال حاک

و ارزش  ت گردشگریهو ين مربوط به مؤلفه هایت و کمتریب اهمیضر 306/0و  یبار اطالعات 834/0با  "يگردشگر یستیچ

نقش شهروندان و " عالوه بر این باید عنوان کرد که بار اطالعاتی  که موردي مشاهده نگردید. باشدیم يگردشگر ياقتصاد

  بدست آمد. 183/0و ضریب اهمیت آن  205/0نیز  "عه گردشگريجامعه محلی در توس

  هاو پیشنهاد يریجه گینت

انجام  يآموزش گردشگر يهامؤلفه يبر مبنا ییه ششم ابتدایپا یدرس يهاکتاب يل محتوایپژوهش حاضر به منظور تحل

در  یمورد فراوان 75 یحه کتب درسصف 289از مجموع  ییه ششم ابتدایپا یدرس يهاکتاب يل محتوایتحل يجهیگرفت. در نت

ل( متون، یکه از تحل ین فراوانیشترین است که بیاز ا یج حاکینتا ید، بررسیمشاهده گرد يم آموزش گردشگریرابطه با مفاه

اهداف  ي( بر مبنایبوده است که با توجه به اهداف یها) بدست آمد، متعلق به کتاب مطالعات اجتماعنیها، تمرر، پرسشیتصاو

ت و ابعاد آن در بعد زمان( گذشته، حال، یدرك موقع - 1نه: ین درس در زمیس ای) که از تدریمل ین شده برنامه درسیوتد

( ساختارها و یست)، عوامل اجتماعیزطی، محیعیط طبی( محیعین)، عوامل طبینده)، مکان( خانه، محله، شهر، کشور، زمیآ

 یدرك و چگونگ-3ن؛ یش سرزمیآما- 2ها؛ ، قراردادها) و تعامل آنیسان، هنجارها، رفتارها و روابط انیاجتماع ينهادها

، توسعه یگروه يهاتی( مهارت در فعالیاجتماع يهاخ و کسب مهارتیانسان در طول تار یبر زندگ یاله يهات سنتیحاکم
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 يها( مهارتي) و اقتصادفیت حقوق و انجام تکلی، رعا ی، نوع دوستییجوو مسالمت ی، وفاق و همدليبردبار - یروابط انسان

ان ی؛ بیران اسالمیک عضو مسئول جامعه ایبه عنوان  -4ع، مصرف و قناعت)؛ ید، توزی، داد و ستد، تولياقتصاد ، صرفهياقتصاد

ب که به یکارائ يعضو منطقه شورا يانجام شده، کشورها يهاطبق پژوهش یرسد که درست باشد، از طرفیشده به نظر م

به صورت  يگردشگر یدر جهت آگاه يمتعدد يهاها و برنامهدارند و طرح يبه گردشگر يدیشد یستگواب يلحاظ اقتصاد

-یس میتدر یاز مطالعات اجتماع یرا به صورت بخش يگردشگر یدرس يهاارائه و اجرا کردند، در برنامه یو خصوص یعموم

  کند.ید میین پژوهش را تأیاز ا یج حاکیکنند که نتا

  

خصوص ر کتاب بوده بهیبدست آمد مربوط به بخش تصاو یل کتب درسیکه از تحل ییهاین فراوانیشتریگر بیاز طرف د 

) 1387( یانیکی)، نجات1389ان (یمحمد يها؛ در پژوهشیفرهنگ - یخیو تار یعیطب يهامربوط به شاخص جاذبه يهایفراوان

به خود  يسم و گردشگریم مربوط به توریرا از مفاه ین درصد فراوانیشتریر بیخورد که بعد تصاوین مورد به چشم میهم ا

ت اول، مؤلفه نقش یدر اولو یفراوان 60با  يگردشگر یستیپژوهش مؤلفه چ يهاتهافیت، طبق یاختصاص دادند. در نها

مورد  4با  يگردشگر يت دوم، مؤلفه ارزش اقتصادیدر اولو یفراوان 10با  يدر توسعه گردشگر یشهروندان و جامعه محل

هاي در بررسی شاخصهمچنین  ؛ت آخر قرار گرفتیدر اولو یفراوان 1تنها با  ت گردشگریت سوم، مؤلفه هویدر اولو یفراوان

 41فرهنگی از مولفه چیستی گردشگري با  - هاي تاریخیبه شاخص جاذبه مربوط بیشترین میزان توجهآموزش گردشگري 

هاي فراوانی، و شاخص 1ص گردشگر خارجی از مولفه هویت گردشگر با به شاخ مربوط ، و کمترین میزان توجهبوده فراوانی

درآمد حاصل از بخش حمل و نقل مسافرتی از مولفه ارزش اقتصادي و  درآمد حاصل از مشاغل بخش هتلداري واقامت مسافرتی

د حاصل از مشاغل بخش درآم هاي گردشگرداخلی،بوده است؛ شایان ذکر است که  در رابطه با  شاخص فراوانی 1گردشگري با 

هاي درسی پایه ششم هیچ فراوانی در کتاب درآمد حاصل از مشاغل بخش خدمات، هاي مسافرتی و خدمات رزرو و تورگردانآژانس

که امروزه  یچندان مورد توجه نبوده است در صورت یدرس يهادر کتاب يگردشگر يمؤلفه ارزش اقتصاد. ابتدایی یافت نشد

طبق اعتقاد  یرد. از طرفید مورد توجه قرار بگیش بایش از پین، بین سرزمیر بودن ایا توجه به گردشگر پذم و بیط تحریدر شرا

 بخش گذشته، هايسال درطول افتهیتوسعه کشورهاي رشد حال در بخش اقتصادي نیعتریسر)، 1393(يو محمد یعیشف

 کشورها نیا بخش مستقل در کی عنوان به ديایز طور به صنعت خدمات(اگرچه هايخشن بیبزرگتر بوده است از خدمات

 اریبس یمیاقلداراي تنوع  گردشگري، جاذبه هاي جنبه از رانیاست. ا مسافرت و گردشگري بخش شناخته نشده است)،

 برابري گردشگري درصنعت شرفتهیپ با کشورهاي یعیطب هايییبایز و یحیتفر ، مناطقیباستان آثار نظر زو ا است یمناسب

ج نشان داده یل نتایآنچه که بر اساس تحللحاظ شود.  يشتریتوجه ب یدرس يهان مؤلفه در کتابید به این مبنا بایر اب .کندیم

ستند، آنچه که مهم است تکرار مکان مقوالت است نه یبرخوردار ن یدر کتب درس یمناسب یع و پراکندگیاست، مقوالت از توز

رگذارتر یتاث یت و بار اطالعاتیب اهمیشتر باشد بر ضریمقوالت در اسناد هر چه بع یتوز یک محل، به عبارتیاد آن در یتعداد ز

 يبپردازنند؛ عالوه بر محتوا یکتب درس یها در تمامع مناسب مقولهیبه توز یزان درسیرث الزم است که برنامهین حیاست؛ از ا

 يهابه برنامه یدرس يهامعنا که در کنار برنامهن یز مبادرت ورزد؛ به این ينه گردشگریدر زم ییهابرنامه يکتاب به اجرا

  ز بپردازند.ین ينه گردشگریدر زم یآموزش

د یتوان عنوان کرد که همچنان تأکیم "يگردشگر یستیچ "در ارتباط با ین فراوانیشترین با توجه به مشاهده بیعالوه بر ا

از منظر  ین در سلسله مراتب اهداف شناختیتره نازلن مرتبی، ایباشد و طبق اهداف شناختیبر بعد دانش م یدرس يهاکتاب

است که ین در حالی). ا1395ف، یکند( سیجاد نمیا یوار مطالب بوده و دانشیبر حفظ طوط یه اصلیباشد. چرا که تکیبلوم م

 دنظریدتج  ای حیصح قضاوت رشدقوه ایفرد هاي مختلفت جنبهیهدا آن، حیصح مفهوم به باتوجه تیترب و میت تعلیماه

 معلم و  مدرسه کار .باشدیم متوسطه و ییابتدا دبستان، از قبل دوره ،یکودک مانند رشد مختلف هايدردوره اتیدرتجرب

ن ی. به هم)1380،يعتمداریشر باشد( کتاب لهیوس به ای یسخنران قیطر از معلومات انتقال تواندیف نمیتعر نیا به باتوجه

آموزش  ت،یو ترب میتعل یاصل هدف و شود. چرا که رسالتیاحساس م یدرس يکتاب ها ینیزباز به بایز نین منظر نیل از ایدل
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 به پژوهش لیما که پرورش افرادي یعنی اکتفا نکنند؛ گرانیتفکر د ماحصل به و کنند تفکر بتوانند که است افرادي وبارآوردن

از دارد که ین یرانیل جامعه به فراگین دلی)، به هم1396ور،یشود( کدیم گفته آنچه رايیصرفاً پذ که ینه کسان هستند یوبررس

که خود و افراد  یگاه و نقشیط خود را بداند، به جایمح يگردشگر يهابالقوه در آن را بشناسد، جاذبه يهاتیط خود و قابلیمح

بال دارد را شناخته و ن صنعت به دنیکه ا يتوانند داشته باشند، فکر کنند و ارزش و رونق اقتصادین صنعت میا يدر توسعه

در کشورهاي برتر در ات و دانش را عمالً به کار ببرند و از آنجایی که اثرگذاري مثبت بخش توریسم بر رفاه اقتصادي ن اطالعیا

انتظار و این امر، بر کسی پوشیده نیست؛ ) 1397زروکی، ازوجی و ساداتی امیري،  صنعت توریسم، بیش از سایر کشورهاست(

ي آن بپردازند چرا که نتایج بدست آمده حاکی از آن بود هاي درسی بیش از پیش به بحث گردشگري و توسعهمی رود کتاب

  .هاي درسی به خود اختصاص داده استنیز کمترین میزان اهمیت را در کتاب این مؤلفهحتی که 

 مهمترین جمله از که دارد پی در را بسیاري اقتصادي آثار گردشگريتنها یک مورد مشاهده شد.  مؤلفه هویت گردشگر نیز

گردشگري  باالي پتانسیل داراي که مناطقی براي برنامه ریزي در مسأله این به توجه .می باشد و تولید اشتغال بر آن تأثیر آن،

به  شناخت استان ها و مناطقِ مستعد گردشگريو  )1397( بزازان و آزاددانا،است برخوردار بسیاري اهمیت از هستند،

توان انتظار داشت که مدل بر مبناي نتایج بدست آمده زمانی می ري در سطح داخل کشور کمک شایانی خواهد نمود.گردشگ

آموزش نوعی چرا که  سه وجهیِ آموزش گردشگري محقق شود که از همان سنین پایین، فراگیران با این مفاهیم آشنا شوند

 ،ریزي و اجرا شوددرستی و شایستگی برنامههو چنانچه ب می شودگذاري مفید و یک عامل کلیدي در توسعه محسوب سرمایه

- اي داشته باشد. ارائه آموزش اثر بخش در یک سازمان مدرن مستلزم تفکر جدید، مدلتواند بازده اقتصادي قابل مالحضهمی

یربنایی مدیریت منابع انسانی عنوان بخش زاز آنجا که آموزش به .هاي جدید استهاي جدید، رویکرد جدید و ابزارها و مکانیزم

توان کار را از براي اصالح نظام ساختاري صنعت گردشگري کشور می و مدیریت کیفیت در صنعت گردشگري مطرح است

  .اصالح نظام آموزشی آغاز کرد

باشد، پرداخته شده  یدرس يهادر کتاب يآموزش گردشگر يهامؤلفه یکه به بررس ید، پژوهشیان گردیبا توجه به آنچه ب

- قرار داده یبررس يکل را مبنا يسم به معنای)؛ واژه تور1387( یانیک ی) و نجات1389ان(یمحمد يهاد و پژوهشیافت نگردی

را استخراج و  يآموزش گردشگر يهاانجام شده؛ مؤلفه يهاو پژوهش ينظر یکه پژوهش حاضر با توجه به مبان یاند؛ در صورت

ر در یین تغیدترین، پژوهش حاضر توجه خود را بر جدیقرار داده است. عالوه بر ا یبررسمورد  یدرس يهات در کتابیدر نها

 يها دارار پژوهشیز مانند سایانجام نشده است. پژوهش حاضر ن یز پژوهشین منظر نینهاده است که از ا یستم آموزشیس

گردد یشنهاد مین اساس پیان کرد. بر ایرا ب یلیه تحصیک پایه بر یتوان تکیز بوده است که از آن جمله مین ییهاتیمحدود

طبق نتایج بدست آمده از  انجام شود. يز منظر آموزش گردشگرا یلیمختلف تحص يهاها و دورههیدر پا يگرید يهاپژوهش

رخی از ها بیشتر توجه شده و به بها برخوردار نیستند و به برخی مولفهها از توزیع یکسانی در کتابها و شاخصپژوهش مولفه

تري از مقوالت در کتب ریزان درسی به توزیع مناسبشود که برنامههاي دیگر کمتر توجه شده است؛ لذا پیشنهاد میمولفه

فراوانی، کمترین فراوانی را در بین سایر  12. مولفه گردشگر کیست با شاخص گردشگر داخلی و خارجی با درسی بپردازند

ین مورد که گردشگران خارجی مزایاي اقتصادي زیادي براي یک کشور به همراه دارند، پیشنهاد ها دارا بوده، با توجه به امولفه

سازمان آموزش و پرورش با همکاري سازمان  و شود توجه بیشتري براي شناخت و معرفی این مولفه در محتواي کتاب شودمی

-دانش ،مربیان برايهایی ها و برنامهارائه طرحبه  ،آموزش گردشگري راستاي هاي عمومی درآگاهی ایجاد جهت گردشگري در

 ايارزش اقتصادينتایج بدست آمده و همچنین با توجه به  .دنگام بردارآموزان و به طور کل شهروندان در زمینه گردشگري 

ه به ، بیش از پیش پرداخته شود(با توجاز جهت ارزش اقتصادي ي مهمبه این مؤلفه شودشنهاد مییکه گردشگري دارد، پ

  هاي درسی).سیستم متمرکز آموزشی و اثرگذاري کتاب
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