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 چکیده 

 نیترعیو سر نیاز بزرگتر یکیدر طول زمان، به که  جهان امروز استترین فعالیتها در صنعت گردشگری یکی از مهمترین و پرجاذبه

های صنعت گردشگری، کاهش شود. یکی از چالشتلقی میبه عنوان موتور توسعه  و شده است لیدر جهان تبد یاقتصاد یهابخش

کار ماهر  یرویبه ن ازین یصنعت گردشگر دیتوسعه شدهای آموزشی فعلی گردشگری و نیازهای نیروی کار است زیرا شکاف بین برنامه

بخشی  توانندهای آموزشی اثربخش میرنامهب ،یابی به پایداری استآموزش ابزاری کلیدی برای دستاز آنجا که دارد.  طیو واجد شرا

مقابله  یخط مقدم برا یاصل گرانیباز یسازدر آماده یآموزش گردشگرتأمین کنند. بنابراین های پایداری گردشگری را اساسی از برنامه

. در این مقاله مروری با استفاده از منابع الکترونیکی و منابع مکتوب ضمن استحائز اهمیت  اریبس یبا دوره بهبود در بخش گردشگر

 های آموزشی در ارتقاء توسعه گردشگری بویژه آموزش مجازی پیشنهاداتی ارائه شده است. اشاره به اهمیت برنامه

 : آموزش مجازی، گردشگری، توسعه پایدار، اقتصادیهای کلیدواژه
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  مقدمه

 شده است لیدر جهان تبد یاقتصاد یهابخش نیترعیو سر نیاز بزرگتر یکیبه  یدر طول زمان، گردشگر

(Daniel et al., 2017 .) صنعت گردشگری یکی از مهمترین و پرجاذبه ترین فعالیتها در جهان امروز است، این

به علت اهمیتی که از نظر اجتماعی اقتصادی دارد روز  و صنعت که به عنوان موتور توسعه از آن نام برده می شود

توان دو دهه اخیر را می (.1393)مومنی،  دهندمیبیشتری به روز بیشتر مورد توجه قرار گرفته و دولتها به آن اهمیت 

 119تریلیون دالر به اقصاد جهانی کمک کرد و  2.6چراکهنوازی برشمرد زمان شکوفایی بخش گردشگری و مهمان

کند ای که از هر پانزده شغل، گردشگری به یک شغل کمک میمیلیون شغل در سراسر جهان ایجاد کرده به گونه

های شغلی را برای کارگران همچنین به عنوان یک صنعت بسیار کاربر و متمرکز بر خدمات، نسبت باالیی از فرصت

 (Chandra et al., 2022کند )یمه ماهر فراهم میماهر و ن

( 1393)مومنی،  باشدکنار توجه به درآمدزایی و اشتغال زایی مقوله آموزش در این زمینه بسیار حائز اهمیت می در

های آموزشی فعلی گردشگری و نیازهای نیروی های صنعت گردشگری، بستن شکاف بین برنامهو یکی از چالش

(. مطالعات حاکی از آن است که طیفی از عوامل از جمله افزایش درآمد قابل تصرف Mei, 2007کار است )

های سفر و شرایط ویزا در برخی کشورها، افزایش دسترسی به سفرهای خانوار )بویژه در آسیا(، کاهش محدودیت

تقاضا برای آموزش هوایی مقرونه به صرفه و تغییرات سیاسی در برخی کشورها موجب افزایش گردشگران و 

کار ماهر و  یرویبه ن ازین یصنعت گردشگر دیتوسعه شد(. Grozinger et al., 2020گردشگری شده است )

آماده  یمرتبط برا یهاو متعاقبا ارائه آموزش یآموزش گردشگر یمناسب برا یدارد. جذب نامزدها طیواجد شرا

 (. Mei, 2007) مهم است اریبس یلیصنعت پس از فارغ التحص نیا یبرا فراگیران یساز

، کل 2020در آغاز مارس  یتوسط سازمان بهداشت جهان ریهمه گ یماریبه عنوان ب 19-دیکوو فیتعربا شیوع و 

را در  یینویدوم ریآغاز شد، اما تأث یبحران بهداشت کیبه عنوان  نیبحران بزرگ سوق داد. ا کیجهان را به سمت 

 یسازدر آماده ی. نقش آموزش گردشگرکرد جادیا یاز جمله بخش گردشگر یاقتصاد، جامعه و روابط جهان

 یآموزش گردشگر. است یضرور اریبس یمقابله با دوره بهبود در بخش گردشگر یخط مقدم برا یاصل گرانیباز

بخش  یهاتیبر کسب و کار و فعال که یراتییتمام تغ بیترت نیاست، به ا یبزرگ گردشگر ستمیاز اکوس یخشب

 (.Keçi & Qosja. 2021) دهدیقرار م ریرا تحت تاث یگذارد، آموزش گردشگریم ریتاث یگردشگر

هایشان را در محیطی و اجتماعی فعالیتکند تا نتایج و اثرات زیست های آموزشی، گردشگران را تشویق میبرنامه

کارگیرند. آموزشی که برای تشویق اخالقی در رفتارهای شخصی خود بهنظر گرفته و تعدیلی خود راهبر و 

تری برای کاهش و غیرمستقیم ترتر، راحتاثر طراحی شده، پاسخ مدیریتی مناسبهای کم گردشگران به اتخاذ رویه

 (.1398)الی گشت،  اثرات یا بهبود تجربه گردشگر است
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 یکردهایرو، رو نی. از استین یآل دهیباشد، راه حل ا هممو  دیمف یکه محل کار ممکن است تا حد یدر حال

 نانه،یارائه انتظارات واقع ب یدرس معکوس ممکن است اعمال شود. برا یهاو کالس یساز هیمانند شب نیگزیجا

با  دیاست. ارائه دهندگان آموزش با ازیصنعت و ارائه دهندگان آموزش ن یاپراتورها نیتر بکینزد یبه همکار

آموزش  یهاآنها را به عنوان سخنران مهمان در برنامه و کنند فایرا ا ینقش فعال تر یگردشگر یدعوت از اپراتورها

 (.Mei, 2007) ادغام کرد یگردشگر

ب آفریقا ( با هدف بررسی نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در جنوAdukaite et al., 2016در مطالعه که )

انجام شده بود نتایج نشان داد که فناوری اطالعات و ارتباطات این پتانسیل را دارد که موجب درگیری و افزایش 

عالقه فراگیران به موضوع باشد بخصوص در صنعت گردشگری که فراگیران بسیار هیجان زده می شوند با مشاهده 

 ه متوجه اتمام زمان کالس نمی شوند.کلیپ های ویدئویی و فیلم ها و تصاوری به گونه ای ک

گذارد. تفسیر، فعالیتی برسایت است که بر رفتار گردشگران اثر میهای آموزشی، ارائه تفسیر مبتنی یکی از برنامه

های اول و رسانهکردن معانی و روابط، از طریق استفاده از اشیا اصیل و تجربیات دست آموزشی است با هدف روشن

 (.1398)الی گشت،  و خالی اطالعات واقعیرائه خشک جای اگویا به

 

 ضرورت و اهمیت آموزش در صنعت گردشگری 

نا آگاهی و یا عدم توجه به محیط اطراف، به دلیل کمبود آموزشهای علمی و  علت دگرگونی و تخریب ناشی از

حمایت از آن بوده است. کارشناسانه و نیز خود خواهی زدن به ارزشها و آداب و رسوم گذشته در جهت حفظ و 

انسان و پشت پا مؤثر ترین گام جهات حفظ محیط زیست، ارزیابی رفتار و عملکرد مردم در رسیدن به اصول اولیه 

زندگی قرار دهند تا به پایدار است، یعنی مردم باید رفتار خویش را در مواجهه با محیط زیست طوری مورد ارزیابی 

تهی  عت دست پیدا کنند. چرا که بهره وری صحیح از منابع و جلوگیری ازمنش ثابت و اصول همزیستی با طبی

  (1385سازی مواهب طبیعی، باعث پایداری زندگی می گردد )محرم نژاد،

به ( 2. دهنداثرات منفی فردی و جمعی بر منابع و تجربیات را کاهش( 1: توانندهای آموزشی اثربخش میرنامهب

گذاری های قانوننیاز به مدیریت سایت و فعالیت( 3. کنند قبولی کمکاجتماعی در حد قابل حفظ منابع و شرایط 

 هایبخشی اساسی از برنامه( 4د. دهنبه لحاظ زیست محیطی، را کاهشکردن استفاده از مناطق حساس  مانند محدود

 (.1398)الی گشت،   کنندپایداری گردشگری را تامین

دانش معاصر  ی( انتقال و به اشتراک گذار1: )هارائه شد یبه آموزش گردشگر رادین دو ادو مانع و به طور همزما

آموزش از راه  قیاز طر دیو اسات انیدانشجو نیب وندیپ نکهیاز ا نانی( اطم2و ) یصنعت دیبا الزامات جد ازیمورد ن

 .Keçi & Qosja) اساس انجام شود نیاشتراک دانش بر ا ندیفعال کردن فرآ یدور مناسب است. اتصال برا

2021.) 
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   و بهره مندی از آموزش مجازی در صنعت گردشگری آموزش غیررسمیاهمیت و 

ای اثر مهمی دهد که چنین تجربهکنند؛ اما تحقیقات نشان میهای غیررسمی زمان کمی را صرف میافراد در آموزش

گونه مقاومتی نسبت به یادگیری ندارد؛ لذا جذب غیررسمی، ذهن هیچ آموزش در طرز تلقی و رفتارها دارد. در

شود؛ های پایدار میهای آموزشی غیررسمی که موجب توسعه رفتارها و طرز تلقیشود. زمینهبیشتری انجام می

   (.1398: )الی گشت، عبارتند از

آکواریوم، دانش، درک و آگاهی افراد نسبت به مسائل پایداری بیشتر مثالً در باغ وحش یا   :رویارویی با طبیعت •

دهد که بعد از دهند. حتی مطالعات نشان میهای خود را مورد بازبینی قرار میشده، افراد رفتارها و طرز تلقی

  .اندزیست شدهمواجهه با طبیعت، خود افراد از طرفداران محیط

ها آنچه تئوریک یاد ملی و سایر مناطق طبیعی، بچههای ها به پارکچهبا بردن ب  :های علمی مدارسگردش •

  .شوندگیرند و از نظر ذهنی با مسائل زیست محیطی درگیر میکار میهای روزمره بهاند را در مثالگرفته

لمی و مسائل رایج های عدارند تا نه تنها مصنوعات باستانی، بلکه پدیدهافراد را وا می ها و مراکز علمینمایشگاه •

اجتماعی را مورد توجه قراردهند. مثالً در موزه پاورهاوس سیدنی، نمایشگاهی برپا شده که با اشیا، کارهای هنری، 

تغییر جامعه نسبت به محیط را نشان دهند. مثالً یک برنامه های درحال ها و طرز تلقیفیلم و وسائل تعاملی، ارزش

دهد رد پای اکولوژیکی شود که با پاسخ به سواالت، نشان مین بزرگ اجرا میتعاملی روی یک صفحه تاچ اسکری

  !فرد چقدر است

که منابع شده را دیده و با آن ارتباط برقرار کنند، بدون آنتوانند یک محیط حفاظتافراد می : گردشگری پایدار •

 .را از بین برده یا متضرر کنند

خش گردشگری از اهمیت سرمایه گذاری در توسعه منابع انسانی به عنوان اهمیت آموزش یادگیری الکترونیکی در ب

 ,Kumar) گردد و مدیریت موثر منابع انسانی در این زمینه بسیار مهم است ست، ناشی میسرمایه انسانی که حیاتی

انی قابل سرمایه انسانی مجموع شایستگی، انطباق و تعهد است و برخالف سایر دارایی ها، سرمایه انس (.2014

قدردانی است و پتانسیل موفقیت آینده تا حد زیادی مبتنی بر دانش بوده و به اثربخشی تیم های نوآور و شراکت 

استراتژیک وابسته خواهد بود و از سوی دیگر، رقابت در سطح جهانی، منطقه ای و ملی به عنوان چالش بزرگ 

 ,Horngگیری آنالین را تشدیدتر خواهد ساخت )موسسات آموزش گردشگری و مهمانوازی ست که نیاز به یاد

2007.) 

 یواقع طیدر معرض شرا شتریدهد که امروزه بیامکان را م نیافراگیران به  یدر آموزش گردشگر یاستفاده از فناور

 (.Sumana, 2021) رندیقرار گ یزندگ

به  یکیالکترون یریادگ. یاطالعات« و »آموزش« است یبزرگتر »فناور یایاز دن یارمجموعهیز یکیالکترون یریادگی

 قیارائه شده از طر یریادگیشامل  نیشود. ا ی فعال م ایارائه  یکیالکترون یفناور قیاشاره دارد که از طر یریادگی
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 یهوشمند و آموزش مبتن یآموزش یهاستمیس ،ییدئوینوار و ون،یزیتلو نترنت،یمانند ا هایاز فناور یعیوس فیط

 .(Eraqi et al., 2011) است وتریبر کامپ

در ارائه و ارائه مطالب  نانیاطم تیو قابل ییبهبود کارا یبرا یا لهیدر آموزش به عنوان وس یاستفاده از فناور

یادگیری الکترونیکی به یادگیری اشاره دارد که از طریق تکنولوژی الکترونیکی که شامل  شود. یم یتلق یآموزش

طیف وسیعی از فناوری هایی مانند اینترنت، تلویزیون، نوار ویدئویی، آموزش هوشمند سیستم ها و آموزش های 

 .(Eraqi et al., 2011مبتنی بر کامپیوتر ارائه می شود )

دس پیش بینی کرده بود که تداوم رشد سریع خدمات و ماهیت سریع تغییرات در  محققی به نام 2001در سال 

بخش خدمات طی دهه های اخیر، رویکردهای جدیدی را برای آموزش و پرورش ضروری ساخته است. آموزش 

مجازی پایه و اساس آموزش مهمانوازی و برنامه ریزی آموزشی در تمام سطوح در دهه گذشته بوده و به نظر می 

( و امروزه جامعه شاهد تححق پیش بینی وی می Dess, 2001رسد که برای سالهای آینده ادامه خواهد داشت )

، همه سیستم های آموزشی در سراسر جهان به کالس های آنالین 19باشد. تا آنجا که به دلیل همه گیری کووید 

 روی آوردند.

د شده که می تواند بر بسیاری از چالش های موجود در یادگیری اکترونیکی به عنوان یک رویکرد جایگزین پیشنها

زمینه برقراری ارتباط با فارغ التحصیالن با طیف گسترده ای از مهارت های آکادمیک و اشتغال پذیری که منعکس 

 یبرا یاستفاده از فناور. (Eraqi et al., 2011کننده پیچیدگی صنعت گردشگری و مهمانوازی است، غلبه کند )

 (Huanga et al., 2010) شود یم یتلق یآموزش عال یرو شیپ یهاچالش نیاز بزرگتر یکیوزش ارائه آم

( برای بهبود تجربه کاربر در فرایند یادگیری VR) 2( و واقعیت مجازیAR) 1اگرچه با تکنولوژیهای واقعیت افزوده

فر استفاده می شوند و واقعیت مجازی یک قدم بیشتر می توان برداشت اما تکنولوژیهای واقعیت افزوده عموماً در س

برای بازآفرینی فضای توریستی در جای دیگر استفاده می شوند. در حالی که سایر تکنیک های جدید گردشگری 

( هستند؛ ایزارهای یادگیری که اهداف آموزشی را دنبال Serious Gamesمبتنی بر استفاده از بازیهای سریووس )

می کنند و به بازیکنان اجازه می دهند که مجموعه ای از دانش و مهارتهای عملی را به دست آورده و کسب کنند. 

در این بازیها، تعداد بازی های بخش گردشگری هنوز  بسیار کم است. این یازی روشی متفاوت، سرگرم کننده 

گیری یا بررسی جنبه های مختلف یک شهر ارائه می دهد مانند تاریخ، جغرافیا، ورزش، هنر یا ادبیات. به برای یاد

 
ک نمای فیزیکی زنده، مستقیم یا غیرمستقیم )و معموالً در تعامل با کاربر( است، که عناصری را ی    Augmented Realityواقعیت افزوده یا  - 1

عناصر بر اساس تولیدات کامپیوتری که از طریق دریافت و پردازش اطالعات کاربر توسط حسگرهای کند. این پیرامون دنیای واقعی افراد اضافه می

 .شودباشد، ایجاد میمی اسیپجی هایورودی مانند صدا، ویدئو، تصاویر گرافیکی یا داده
تواند مشابه یا کامالً متفاوت از دنیای واقعی باشد. کاربردهای واقعیت است که می سازی شدهتجربه شبیه یک Virtual Realityواقعیت مجازی  - 2

، آموزش )مثالً آموزش پزشکی یا نظامی( و تجارت )مثالً جلسات مجازی( است. انواع متمایز دیگر (های ویدیوییبازی مجازی شامل سرگرمی )مثالً

 .شودشناخته می XR یا ه یافتهواقعیت توسع است که گاهی اوقات به عنوان واقعیت ترکیبی و واقعیت افزوده شامل آروی فناوری به سبک

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87
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عنوان مثال، پس از تور می توان دانش جدیدی که فراگیران مختلف مدارس و کالج ها از مردم مناطق مختلف کسب 

 (. Zarzuela et al., 2013کرده اند، را آزمون و تست کرد )

 ن نمونه این بازی تا حدودی تشریح می گردد:به عنوا

است. در طول  1بازی سریووس توسعه یافته بر بخش گردشگری متمرکز است و هدف آن ارتقای شهر واالدولید

بازی، بازیکن با پاسخ به سواالت مرتبط با موضوعات مختلف مانند تاریخ، جغرافیا، ورزش، هنر و ادبیات، دانش 

کند. بازی در میدان اصلی واالدولید اتفاق می افتد، بنابراین الزم بود ساختمان های واقعی جدیدی از شهر کسب می 

که میدان را احاطه کرده اند، از جمله تاالر شهر و مجسمه ای که براین منطقه تاریخی شهر تسلط دارد به صورت 

شده است. این ساختمان با استفاده سه بعدی بازسازی شود. برای این منظور از برنامه مدلسازی سه بعدی استفاده 

از عکس ها و تصاویر به دست آمده و از نقشه های گوگل، براساس وقعیت مکانی واقعی خود قرار گرفته اند. 

در آن قرار دارد، مربع هایی که بخشی از صفحه 2فضای وسط میدان اصلی، جایی که بنای یادبود کنت آنسورز 

 این مرحله و وضعیت چنین مربع هایی را نشان می دهد.  1. شکل بازی هستند را در خود جای می دهد

این بازی امکان لذت بردن از یک تجربه همه جانبه را در میدان اصلی شهر را به صورت سه بعدی مجازی را فراهم 

ست می کند، جایی که کاربر می تواند در مورد اطالعات و جنبه های مختلف شهر بیاموزد. ذکر این نکته ضروری ا

که کنترل بازی و تعامل با عناصر مجازی به صورت طبیعی و غیرسرزده انجام می شود. به این معنی که نیازی به 

استفاده از نشانگر یا عنصر اضافی دستگاه ضبط حرکت نیست. اگر بازی با پروژکتور نمایش داده شود حتی احساس 

بر روی دیوار و فعال کردن دید سه بعدی، احساس لذت افزایش می یابد زیرا در این حالت، یعنی نمایش صحنه 

 واقع گرایی باالتر است و به بازیکن احساس حضور در میدان اصلی را در آن زمان می دهد. 

مشابه این بازی می تواند توسط سازمان گردشگری و میراث فرهنگی معرفی شود و به عنوان ابزاری برای معرفی 

همچون اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز و... بکار گرفته شود. این ابزار برای  جاذبه های گردشگری شهرهای توریستی

هر کاربر با هر سنی قابل استفاده است و نیاز به هزینه باالیی برای نصب برنامه ندارد و به همه افراد اجازه می دهد 

فشار یاد بگیرد و دانش که بدون خارج شدن از خانه های خود سفر کنند و فرد بدون هیچ ریسک آزادانه و بدون 

 خود را نسبت به شهر مورد نظر توسعه دهد. 

 
1  -Valladolid 
2  -Count Ansurez 
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 نمونه از فضای بازی سریووس -2و  1شکل 

  

 گیری بحث و نتیجه

های کالس درس به محل کار را ایده آل ساخته نوازی و گردشگری، انتقال فعالیتماهیت حرفه ای مدیریت مهمان

های نوظهور های گردشگری و مربیان با نیاز به ادغام فناوریگذشته سازمان( و در دهه Spowart, 2011است )

 .(Goh & King, 2020)کنند های آموزشی خود دست و پنجه نرم میهای درس و محیطدر کالس

 شیدر آموزش متمرکز شود که باعث افزا یگذار هیبه سمت سرما شتریب دیبا یو محل یتالش مل باید ن،یبنابرا

 (.Daniel et al., 2017) شودمی یخدمات گردشگر متیو ق تیفیک

تخصص ارائه دهد. با توجه  یحوزه خاص از بخش گردشگر کیتر باشد و در یکاربرد دیبا یموزش در گردشگرآ

و بازارها در حال  انیمشتر یازهایو ن ازهایحوزه خدمات محور است که دائماً به سمت ن کی یگردشگر نکهیبه ا

 یجیترو یهاتیفعال ،یزیربرنامه ،یابیاطالعات، بازار یفناور نهیدر زم یشتریب یتخصص یهااست، مهارت رییتغ

 (.Ajanovic, 2014) است ازیمورد ن رهیو غ

گذار سرمایهافزاری، فراهم بودن امکانات برای تبلیغات، جذب  پایداری گردشگری، نیازمند وجود امکانات سخت

کارگیری و گردشگر، فائق آمدن با شرایط غیرمترقبه همچون شیوع بیماری کرونا، استفاده از فنآوری روز دنیا و به
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 یهااکثر پروژه بعالوه،(. 1401)علوانی و سواری،  باشدمی الکارکنان توانمند و تور لیدرهای با روابط اجتماعی با

 یتیموقع یهاتیمحدود لیدارند و اغلب به دل ازین یطوالن یهادوره اجرا به یبزرگ برا یکیزیف یرساختیز

اجرا  یتواند به راحتیدارد، م یکمتر نهیدر آموزش و پرورش هز یگذار هیشوند. در مقابل، سرما لیتکم توانندینم

کوتاه به  یهارا در دوره یاقابل مشاهده جیندارد و معموالً نتا یائتالف توافقات ایبزرگ  یهابه سازمان یازیشود، ن

 (.Daniel et al., 2017) همراه دارد

 پیشنهادات 

ـ آموزش عنصر ضروری صنعت گردشگری شناخته شده و این صنعت از جمله صنایعی است که دائم نیاز به به 

روز رسانی مهارت و دانش دانش آموختگان آن و نیروهای شاغل در آن دارد که باعث افزایش بهره وری و کیفیت 

ارتباطات در برگزاری کالس های  خدمات می گردد و نظر به قابلیت و پتانسیل باالی فناوری های اطالعات و

 مجازی با بهره مندی از این فرصت می توان با این چالش مقابله کرد. 

ـ افزایش آگاهی شهروندان از جمله استراتژیهای کلیدی و موثر در کاهش اثرات زیست محیطی گردشگران و 

هت ارتقاء آگاهی و دانش جامعه حرکت به سوی توسعه پایدار است با بهره مندی از آموزش مجازی می توان در ج

 گام اساسی برداشت و نتایج مطلوب را شاهد بود.
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