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چکیده	
معاونــت  آن  متولــی  کــه  ـ  کشــور  گردشــگری  کوتاه مــدت  آموزش هــای  نظــام 

ـ اصلی تریــن  اســت  فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی  میــراث  گردشــگرِی وزارت 

ــش  ــدف از پژوه ــت. ه ــت اس ــن صنع ــه ای در ای ــر و حرف ــانی ماه ــع انس ــعه مناب ــه توس برنام

ــان  نفع
 
ــبکه ذی ــدگاه ش ــکالت آن از دی ــایی مش ــام و شناس ــن نظ ــی ای ــر، آسیب شناس حاض

آمــوزش گردشــگری اســت. بــرای انجــام ایــن پژوهــش، بــا 35 نفــر از نماینــدگان گروه هــای 

ــه  ــد، مصاحب ــده بودن ــاب ش ــی انتخ ــی و گلوله برف ــه روش قضاوت ــه ب ــع، ک ــون ذی نف گوناگ

ــون  ــل مضم ــتفاده از روش تحلی ــا اس ــدن ب ــد از مکتوب ش ــده بع ــای گردآوری ش ــد. داده ه ش

بررســی شــدند. براســاس تحلیــل مصاحبه هــا از 105 کــد اولیــه شناسایی شــده، 24 مضمــون 

ــده  ــا عم ــازمان دهنده ی ــون س ــل 7 مضم ــود ذی ــه خ ــز به نوب ــا نی ــه آن ه ــت ک ــکل گرف ــه ش پای

ــای  ــاختاری؛ ب( ضعف ه ــکالت س ــف( مش ــدند: ال ــته بندی ش ــل دس ــن ذی ــت عناوی تح

ــنجش؛  ــالت س ــی؛ ث( معض ــای محتوای ــش؛ ت( کمبوده ــای گزین ــی؛ پ( چالش ه مدیریت

بــه  مطالعــه  ایــن  نظــارت.  و  ارزیابــی  کاســتی های  چ(  و  آموزشــی  نارســایی های  ج( 

ــا  ــد ت ــک می کن ــگری کم ــوزش گردش ــام آم ــزان نظ ــت گذاران و برنامه ری ــگران، سیاس پژوهش

از نظــام فعلــی آموزش هــای کوتاه مــدت گردشــگری در کشــور شــناخت بهتــری پیــدا کننــد و 

بــا رفــع مشــکالت موجــود، زمینــه را بــرای توســعه همه جانبــه، یکپارچــه و متعــادل صنعــت 

ــد. ــم کنن ــدار فراه ــتغال پای ــادی و اش ــد اقتص ــگری، رش گردش
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مقدمه
ــی  ــی خدمات  فعالیت

ً
ــا ــگری اساس ــت گردش ــه صنع ازآنجاک

اســت، عرضه کننــدگان نقــش مهمــی در کیفیــت محصــول و 

رضایــت مشــتری ایفــا می کننــد و موجــب حفــظ و بهبــود عملکــرد 

ســاختار آن می شــوند؛ بنابرایــن تدویــن و پیاده ســازی راهبــرد 

ــژه ای  ــت وی ــگری اهمی ــت گردش ــانی در صنع ــع انس ــعه مناب توس

دارد و آمــوزش مهم تریــن نقــش را در ایــن راســتا ایفــا می کنــد 

 ســرمایه گذاری مفیــد 
ْ

آمــوزش )ضیایــی و همــکاران، 1391(. 

ــام  ــه نظ ــی رود و چنانچ ــمار م ــعه به ش ــی در توس ــی اصل و عامل

و مســتقر شــود،  پایه ریــزی  و شایســتگی  به درســتی  آموزشــی 

ــه  ــد )حیدری چیان ــته باش ــه ای داش ــایان مالحظ ــازده ش ــد ب می توان

ــا  ــد و ب ــادی باش ــرفت اقتص ــاز پیش ــکاران، 1391(، زمینه س و هم

 
ً
انتقــال مهارت هــا و افزایــش ظرفیــت تولیــدی نیــروی کار مســتقیما

بــه رشــد درآمــد ملــی کمــک کنــد )خواجــه شــاه کوهی و صحنــه، 

.)1387

بخشــی از ناکامــی کشــور مــا در مســیر توســعه شایســته صنعت 

ــود  ــل کمب ــب، ماحص ــگاه مناس ــه جای ــتیابی ب ــگری و دس گردش

نیــروی انســانی کارآمــد و آموزش دیــده اســت. رشــد اخیــر صنعــت 

ــرای  ــتابزده ای ب ــالش ش ــت ت ــده اس ــبب ش ــور س ــگری کش گردش

رفــع تقاضــای بــازار نیــروی کار صــورت بگیــرد و افــرادی بــه ایــن 

ــغلی  ــای ش ــی و مهارت ه ــش تخصص ــه دان ــوند ک ــه وارد ش عرص

ــرد، 1392(.  ــید جعفری مج ــد )آقاس ــی ندارن ــب و کاف مناس

در  مســئله،  ایــن  از  عمــده ای  بخــش  می رســد  نظــر  بــه 

نظــام  مشــکالت  و  نارســایی ها  و  نادرســت  برنامه ریــزی 

آموزش هــای کوتاه مــدت گردشــگری کشــور ریشــه دارد کــه متولــی 

ــگری و  ــی، گردش ــراث فرهنگ ــگرِی وزارت می ــت گردش آن، معاون

ــعه  ــه توس ــن برنام ــام، اصلی تری ــن نظ ــت. ای ــتی اس ــع دس صنای

ــوازی  ــگری و مهمان ن ــت گردش ــه ای در صنع ــانی حرف ــع انس مناب

ایــران اســت کــه تاکنــون نتوانســته نیــاز بــازار را بــا نیــروی کار ماهــر 

ــوا،  ــه، محت ــث برنام ــد و از حی ــن کن ــی تأمی ــص به خوب و متخص
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آسیب شناسی نظام آموزش های کوتاه مدت گردشگری ایران
 از رویکرد ذی نفعان

74 باپیری  و همکاران

14
00

ن 
ستا

 زم
م ،

هار
  چ

اره
شم

م ، 
ده

ل 
سا

ســاختار و اجــرا بــا چالش هــای متعــددی روبه روســت.

ــن  ــی و کارایــی پایی مســئله اصلــی ایــن پژوهــش اثربخش

نظــام آموزش هــای کوتاه مــدت گردشــگری اســت. بنابرایــن، 

ــام  ــه نظ ــتیم ک ــش هس ــن پرس ــخ ای ــال پاس ــه به دنب ــن مطالع در ای

ــکالتی  ــه مش ــا چ ــور ب ــگری کش ــدت گردش ــای کوتاه م آموزش ه

مواجــه اســت کــه باعــث شــده ایــن نظــام نتوانــد نیازهــا و 

انتظــارات ذی نفعــان گوناگــون بخــش آموزش هــای شــغلی و 

حرفــه ای صنعــت گردشــگری و مهمان نــوازی را تأمیــن کنــد.

بــا توجــه بــه اهمیــت بنیادیــن توســعه منابــع انســانی و 

و  مهمان نــوازی  و  گردشــگری  صنعــت  تعالــی  در  آمــوزش 

مطالعــات معــدودی کــه در زمینــه نظــام آموزش هــای کوتاه مــدت 

گردشــگری در کشــور صــورت گرفتــه اســت، ایــن پژوهــش 

ــگری  ــوزش گردش ــه آم ــوط ب ــش مرب ــترش دان ــد در گس می توان

ــه حــل مشــکالت موجــود  ســهمی داشــته باشــد و یافته هــای آن ب

نیــز کمــک کنــد. در ضمــن، پژوهــش حاضــر هم راســتا بــا پارادایــم 

ــوازی اســت کــه  ــد مطالعــات آمــوزش گردشــگری و مهمان ن جدی

بــه جــای تمرکــز صــرف بــر بهبــود قابلیت هــای یادگیــری فراگیــران 

ــه  ــای هم ــن نیازه ــال تأمی ــس، به دنب ــی تدری ــش اثربخش و افزای

ــران، اســاتید دوره هــا، مؤسســات  ــدی اعــم از فراگی ذی نفعــان کلی

 .)Kim & Jeong, 2018( ــت ــه اس ــت و جامع ــی، صنع آموزش

ــام  ــت نظ ــپس وضعی ــری و س ــی نظ ــدا مبان ــه، ابت ــه مقال در ادام

ــم.  ــرور می کنی ــور را م ــگری کش ــدت گردش ــای کوتاه م آموزش ه

نیــز  نتیجه گیــری  و  بحــث  و  نتایــج،  پژوهــش،  روش شناســی 

بخش هــای دیگــر ایــن پژوهــش را تشــکیل می دهنــد. 

مبانی	نظری
کارکنــان  گردشــگری،  صنعــت  بخش هــای  بیشــتر  در 

اغلــب مهــارت و درآمــد پایینــی دارنــد و شــرایط محیــط کار 

نامطلــوب، فرصت هــای ارتقــا محــدود و امنیــت شــغلی کــم 

ــن نابســامانی،  ــل ای اســت )Baum et al., 2016(. یکــی از دالی

 بــا 
ً
ویژگی هــای نظــام آموزشــی در گردشــگری اســت کــه معمــوال

انتظــارات ذی نفعــان صنعــت ســازگاری نــدارد و بــا ســازوکاری کــه 

ــه  ــکل گرفت ــاس آن ش ــازار براس ــا در ب ــه و تقاض ــای عرض ویژگی ه

.)Zampoukos & Ioannides, 2011( نیســت هماهنــگ 

 ایــن درحالــی اســت کــه توســعه مهارت هــای شــغلی 

ــان یــک صنعــت گردشــگری  ــرای بنی ــی اساســی ب ــان، عامل کارکن

قدرتمنــد بــرای هــر کشــوری اســت )Kaplan, 2004( کــه خــود 

ــانی  ــع انس ــعه مناب ــای توس ــا و راهبرده ــن برنامه ه ــد تدوی نیازمن

ــرد  ــت )Booyens, 2020(. راهب ــی اس گردشــگری در ســطح مل

ــک  ــورها کم ــه کش ــگری ب ــانی گردش ــع انس ــعه مناب ــب توس مناس

ــان  ــب در زم ــروی کار مناس ــه نی ــواره ب ــد هم ــا بتوانن ــد ت می کن

مناســب بــرای قرارگرفتــن در ســمت های مناســب دسترســی داشــته 

ــی، 1383(.  ــند )ضیائ باش

بازنگــری  مســتلزم  راهبــرد،  ایــن  پیاده ســازی  و  تدویــن 

)مهرعلــی زاده،  آموزشــی  شــیوه های  و  ســاختارها  برنامه هــا، 

و  ابزارهــا  به کارگیــری  و  نویــن  رویکردهــای  اتخــاذ  و   )1396

ــکاران، 1391(.  ــه و هم ــت )حیدری چیان ــد اس ــازوکارهای جدی س

شــیوه های ســنتی آموزشــی، دیگــر ظرفیــت و تــوان تولیــد دانــش، 

را  کارکنــان  آمــوزش  بــرای  الزم  شایســتگی های  و  مهارت هــا 

در محیــط کار کنونــی ندارنــد )Chiru, 2012(. آموزش هــای 

ــکل  ــه ش  ب
ً
ــا ــر عمدت ــال حاض ــوازی درح ــگری و مهمان ن گردش

ســنتی صــورت می گیــرد و گرچــه طــی ســالیان گذشــته، دوره هــا، 

مــواد درســی، شــیوه های تدریــس و محیط هــای یادگیــری روزآمــد 

و اصــالح شــده اند، امــا تحولــی انقالبــی صــورت نگرفتــه اســت. 

ــگری،  ــت گردش ــی صنع ــام آموزش ــادی در نظ ــی بنی ــن دگرگون ای

ــد،  ــده باش ــیاری آزاردهن ــرای بس ــدا ب ــت در ابت ــن اس ــه ممک گرچ

.)Hsu, 2017( ــت ــر اس ــی و گریزناپذی ــری حیات ــی ام ول

انقــالب در نظــام آموزشــی گردشــگری و مهمان نــوازی از 

ــام  ــت. نظ ــت اس ــز اهمی ــی حائ ــادی و اجتماع ــرد اقتص دو رویک

ــای  ــه نیازه ــش ب ــورت اثربخ ــا به ص ــد ت ــالش کن ــد ت ــی بای آموزش

ــک  ــت، تحری ــت خالقی ــی تقوی ــت ویکم ـ یعن ــده بیس ــه س جامع

ــوآوری و ترغیــب کارآفرینــی در همــه ســطوح حرفــه ای ـ پاســخ  ن

تجــاری  ســازمان های   .)Sándorová et al., 2020( دهــد 

ــوزش  ــه آم ــادی ب ــدگاه اقتص ــن دی ــه ای از ای ــای حرف و انجمن ه

حمایــت می کننــد )Airy, 2005: 14(. همچنیــن، بایــد بپذیریــم 

ــی  ــط بین فرهنگ ــاز رواب ــی جهان س ــوان نیروی ــگری به عن ــه گردش ک

نظــام  بنابرایــن  اســت؛  منــادی صلــح  و  تقویــت می کنــد  را 

آموزشــی گردشــگری و مهمان نــوازی در کنــار رویکــرد اقتصــادی، 

ــد  ــاذ کن ــز اتخ ــرا1 نی ــی و تحول گ ــردی اجتماع ــت رویک الزم اس

ــهروندانی  ــه ش ــد ک ــرورش ده ــی را پ ــران و رهبران ــان، مدی و کارکن

 .)Abu Bakar, 2020( جهانــی و افــرادی مســئول اند

ــد،  ــان می کنن ــکاران بی ــو2 و هم ــه گ ــه ک ــن همان گون بنابرای

ایــن صنعــت نیازمنــد مدیرانــی متفکــر، خــالق و آینده نگــر و 

ــه  ــت ک ــی اس ــای عمل ــا آموزش ه ــر ب ــر و نیمه ماه ــی ماه کارکنان

همگــی تفکــر حرفــه ای دارنــد و غریبه نــواز و چندفرهنگــی هســتند 

)ضرغام بروجنــی، 1383 بــه نقــل از Go et al., 1996(. فراگیــران 

ــور  ــی و ام ــد بازاریاب ــنتی مانن ــای س ــری مهارت ه ــار یادگی در کن

ــد تفکــر انتقــادی،  ــاال مانن ــرم ســطح ب ــد مهارت هــای ن ــی بای مال

 Hsu,( حــل مســئله، اخــالق حرفــه ای و تحلیــل داده را یــاد بگیرنــد

2017( کــه ایــن مهــم، نیازمنــد اتخــاذ روش هــای تدریــس نویــن 

ماننــد یادگیــری فعــال، هم آفرینــی آموزشــی، کارآمــوزی تجربــی، 

ــری  ــف، به کارگی ــارکتی و منعط ــی مش ــای آموزش ــق محیط ه خل

فنــاوری نویــن و اســتفاده از اســاتید آشــنا بــه ترفندهــا و ابزارهــای 

.)Kim & Jeong, 2018( ــت ــن اس نوی

.1. Transformative
2. Go
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نظـام آموزشـی گردشـگری و مهمان نـوازی برای پـرورش چنین 

سـرمایه انسـانی عـالوه بـر هدف گـذاری دقیـق، شناسـایی گروه های 

هـدف، تولید محتوای آموزشـی مناسـب، تربیت اسـاتید شـاخص و 

تعریـف روش هـای تدریـس نویـن بایـد در تمامـی تصمیم گیری ها، 

ذی نفعـان را مشـارکت دهـد )Ndou et al, 2019(. ذی نفعـان همه 

افـراد، گروه هـا یـا سـازمان هایی هسـتند کـه مسـتقیم یا غیرمسـتقیم 

بخـش  ذی نفعـان  واقـع  در  می گیرنـد.  قـرار  آمـوزش  تأثیـر  تحـت 

آمـوزش، کسـانی هسـتند کـه در تـدارک برنامه هـای آموزشـی دخالـت 

 .)Bischoff et al. , 2018( دارنـد یـا از منافـع آن بهره منـد می شـوند

برخـی ذی نفعـان مسـئول تدویـن و پیاده سـازی برنامه هـای آموزشـی، 

برخـی مخاطبـان ایـن برنامه هـا و سـایرین کارفرمایـان هسـتند. ایـن 

ذی نفعـان می تواننـد در موفقیت برنامه های آموزشـی اثـر مثبت یا منفی 

.)Galvão et al, 2020( داشته باشـند و درنتیجه، نقشـی حیاتی دارند

آموزش	های	کوتاه	مدت	گردشگری	در	ایران
بـه  ایـران  در  مهمان نـوازی  و  گردشـگری  آمـوزش  سـابقه 

اولیـن  برمی گـردد.  سـیاحان  جلـب  اداره  تأسـیس  و   1314 سـال 

متقاضیـان  و  جهانگـردی  راهنمایـان  کوتاه مـدت  آموزش هـای  دوره 

هتلـداری و میزبانـی در سـال 1345 برگزار و در همین سـال مدرسـه 

عالی هتلداری تأسـیس شـد. اعـزام گروه های آموزش سـیار ازسـوی 

مرکـز آمـوزش خدمـات جهانگردی به نقاط مختلف کشـور در سـال 

1348و تأسـیس مدرسـه عالی خدمـات جهانگـردی به همت وزارت 

اطالعـات و جهانگـردی در سـال 1350 از دیگـر فعالیت هـای مهـم 

آموزشـی در دوران قبـل از انقـالب بـود )ضیایـی، 1383(. 

از اوایـل دهـه 1370، نهـاد دولتـِی متولـی گردشـگری کشـور ـ 

کـه درحـال حاضـر معاونـت گردشـگرِی وزارت میـراث فرهنگـی، 

گردشـگری و صنایع دسـتی اسـت ـ برای تأمیـن نیازهای بـازار کار به 

نیروهـای متخصص و ماهـر به برگزاری دوره هـای آموزش کوتاه مدت 

گردشـگری از طریق مؤسسـات آموزشی گردشـگری اقدام کرد. تعریف 

دوره های آموزشـی و محتـوای دوره ها، صدور مجوز فعالیت مؤسسـات 

آموزشـی گردشـگری و نظارت و ارزیابی عملکرد آن ها، گزینش اساتید، 

برگـزاری آزمون هـای جامع، صدور گواهینامه ها و رسـیدگی به شـکایت 
از جملـه وظایـف دفتر مطالعات آمـوزش این معاونت اسـت.1

تربیـت  سـه حـوزه اصلـی آموزش هـای کوتاه مـدت، دوره هـای 

راهنمایان گردشـگری )راهنمایـان ایرانگردی و جهانگـردی، راهنمایان 

دفاتـر  فنـی  مدیـر  زمین گردشـگری(،  راهنمایـان  و  طبیعت گـردی 

خدمات مسـافرتی و مدیر عمومی تأسیسـات گردشـگری اسـت. دوره 

تربیـت کارشناسـان ارزیابی و مدیر فنی طرح تطبیق ضوابط تأسیسـات 

گردشـگری، دوره مدیریـت تخصصـی اقامتگاهـای بوم گـردی، دوره 

هتلـداری،  تخصصـی  دوره هـای  بوم گـردی،  اقامتگاه هـای  کارکنـان 

دوره هـای آشـپزی عمومـی، آشـپزی ملـل و آشـپزی تخصصـی، دوره 

قنـادی و دوره کافی شـاپ از دیگـر دوره هایـی اسـت کـه وزارت میراث 

فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی مـدارک آن هـا را صـادر می کند. 
متقاضیان همه دوره ها باید حداقل مدرک کارشناسـی داشـته باشـند2  

و از همـه رشـته ها متقاضـی پذیرفتـه می شـود. شـیوه ارزشـیابی غالـب، 

برگـزاری آزمون هـای داخلـی و آزمـون جامع پایـان دوره اسـت. در برخی 

دوره هـا ماننـد دوره های مربوط بـه راهنمایان گردشـگری، آزمون مصاحبه 

زبـان خارجـی نیـز برگزار می شـود. برخـی دوره هـا مانند مدیـر فنی طرح 

تطبیق ضوابط تأسیسـات گردشـگری آزمون داخلـی ندارند ولی مصاحبه 

تخصصـی برگـزار می شـود. در بیشـتر دوره هـا مـواد درسـی بـه دو دسـته 

اصلی و غیراصلی تقسـیم می شـوند. درس های اصلی آنهایی هسـتند که 

در آزمـون جامـع پایـان دوره ارزشـیابی می شـوند و از درس های غیراصلی 

در آزمـون جامـع پایان دوره سـؤال طرح نمی شـود. جمع بنـدی اطالعات 

مربـوط به ایـن دوره هـا در جدول 1 آورده شـده اسـت. 

جدول	1:	ویژگی	های	دوره	های	آموزش	کوتاه	مدت	گردشگری

یه*تعداد مواد درسیشیوه ارزشیابیتعداد ساعات دورهعنوان دوره سال شروعمبلغ شهر

403 ساعت آموزش نظری وراهنمایان ایران گردی و جهانگردی
80 ساعت اجرای تور و بازدید

آزمون های داخلی + آزمون جامع + 
مصاحبه زبان

8 ماده درسی اصلی + 10 ماده 
درسی غیراصلی

2/500/000
1370+ هزینه های سفر و بازدید

261 ساعت آموزش نظریمدیر فنی
و 60 ساعت کارورزی

آزمون های داخلی + آزمون جامع + 
مصاحبه زبان

6 ماده درسی اصلی + 5 ماده 
درسی غیراصلی

1/500/000
1370الی 2/200/000

285 ساعت آموزش نظری وراهنمایان طبیعت گردی
102 ساعت آموزش عملی

آزمون های داخلی + آزمون جامع + 
مصاحبه زبان

7 ماده درسی اصلی + 19 ماده 
درسی غیراصلی

2/800/000
1381+ هزینه های سفر

286 ساعت آموزش نظری وراهنمایان زمین گردشگری
88 ساعت آموزش عملی

آزمون های داخلی + آزمون جامع + 
مصاحبه زبان

6 ماده درسی اصلی + 9 ماده 
درسی غیراصلی

2/800/000
1395+ هزینه های سفر

مدیریت عمومی تأسیسات 
گردشگری

128 ساعت آموزش نظری و 56 ساعت 
9 مادهه درسی اصلی + 8 ماده آزمون های داخلی + آزمون جامعآموزش عملی

1398نامشخصدرسی غیراصلی

مدیر فنی طرح تطبیق ضوابط 
تأسیسات گردشگری

36 ساعت آموزش نظری و 14 ساعت 
5 ماده درسی دوره کارشناس آزمون جامع + مصاحبه تخصصیآموزش عملی

ارزیاب + 3 درس تخصصی
1/000/000

1398الی2/000/000

تربیت کارشناس ارزیابی 
گردشگری

30 ساعت آموزش نظری و 10 ساعت 
5800/000 ماده درسیآزمون جامع + مصاحبه تخصصیآموزش عملی

1398الی1/600/000

* شهریه به تومان، مربوط به استان تهران و برای سال 1398 است. مبالغ شهریه در ادارات کل مراکز استانی تعیین می شود.

ــر  ــان دفت ــا کارکن ــه ب ــل مصاحب ــد ماحص ــه می آی ــه در ادام ــی ک 1. اطالعات
مطالعــات آمــوزش گردشــگری معاونــت گردشــگری و بررســی اســنادی اســت 

ــت.  ــرار داده اس ــش ق ــروه پژوه ــار گ ــر در اختی ــن دفت ــه ای ک
2. بــه غیــر از دوره هــای کارکنــان اقامتگاه هــای بومگــردی، آشــپزی و همچنیــن 

افــراد مشــمول کمیســیون مــوارد خــاص.
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تــا اواســط ســال 1399، 167 مؤسســه آموزشــی گردشــگری 

در بخــش خصوصــی مجــری برگــزاری ایــن دوره هــا در اســتان های 

ــن  ــا همی ــز ت ــاتید نی ــداد اس ــر تع ــد. از نظ ــور بودن ــف کش مختل

تاریــخ، حــدود 1085 مجــوز تدریــس صــادر شــده بــود. اســاتیدی 

ــوز  ــد مج ــد بای ــده دارن ــی را برعه ــای اصل ــس درس ه ــه تدری ک

تدریــس دریافــت کننــد و آن هایــی کــه درس هــای غیراصلــی 

را تدریــس می کننــد نیازمنــد اخــذ مجــوز تدریــس نیســتند. 

ــی  ــدرک کارشناس ــل م ــد حداق ــگری بای ــای گردش ــاتید دوره ه اس

ــل  ــد حداق ــگری بای ــات گردش ــای تأسیس ــاتید دوره ه ــد و اس ارش

ــا ده ســال ســابقه کار مرتبــط داشــته باشــند.  مــدرک کارشناســی ی

ــس  ــاتیدی تدری ــط اس ــد توس  بای
ً
ــا ــز حتم ــی نی ــای عمل درس ه

ــاتید  ــد. اس ــط دارن ــابقه کار مرتب ــال س ــج س ــل پن ــه حداق ــود ک ش

ــی را  ــک درس غیراصل ــی و ی ــک درس اصل ــش از ی ــد بی نمی توانن

ــد.  ــس کنن تدری

روش	شناسی	پژوهش
پژوهــش حاضــر از حیــث نــوع، اکتشــافی و از نظــر هــدف، 

کاربــردی و از لحــاظ ماهیــت داده هــا، کیفــی اســت. بــرای 

انجــام ایــن مطالعــه، بــا 35 نفــر مصاحبــه شــد. معیــار انتخــاب 

مصاحبه شــوندگان، خبرگــی و توانایــی آن هــا بــرای ارائــه اطالعــات 

مفیــد دربــاره ابعــاد گوناگــون مســئله پژوهــش بــود. بــا توجــه بــه 

ــه ای  ــه به گون ــدازه نمون ــدد، ان ــان متع ــئله و ذی نفع ــی مس پیچیدگ

انتخــاب شــد کــه امــکان رســیدن بــه اشــباع نظــری ممکــن شــود؛ 

یعنــی داده جدیــدی تولیــد نشــود. بــرای شناســایی، انتخــاب 

ــش  ــان بخ ــبکه ذی نفع ــدا ش ــوندگان، ابت ــوت از مصاحبه ش و دع

آمــوزش گردشــگری کشــور ترســیم و ســپس بــا توجــه بــه نقــش و 

ــه  ــی ب ــکان دسترس ــع، و ام ــای ذی نف ــک از گروه ه ــذاری هری اثرگ

ــای  ــک از گروه ه ــر ی ــبی از ه ــداد متناس ــا تع ــد ت ــالش ش ــا ت آن ه

ــوند.  ــاب ش ــه انتخ ــرای مصاحب ــع ب ذی نف

شکل	1:	شبکه	ذی	نفعان	آموزش

از  ترکیبــی  و  غیراحتمالــی  نمونه گیــری  نــوع  از  پژوهــش 

روش هــای نمونه گیــری قضاوتــی و گلوله برفــی بــود؛ یعنــی در 

نقــش  انتخــاب مصاحبه شــوندگان، قضــاوت گــروه پژوهــش 

حیاتــی داشــت، ولــی ازآنجاکــه پژوهشــگران بــا همــه افــراد 

ــیوه  ــا از ش ــایی آن ه ــرای شناس ــد، ب ــنا نبودن ــع آش  مطل
ِ

ــع ذی نف

ــوندگان در  ــتر مصاحبه ش ــد. بیش ــتفاده کردن ــز اس ــی نی ــه برف گلول

ــخصات  ــد. مش ــو بودن ــان عض ــع هم زم ــروه ذی نف ــد گ ــا چن دو ی

مصاحبه شــوندگان در جــدول 2 آمــده اســت. 
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جدول	2:	ویژگی	های	مصاحبه	شوندگان	پژوهش

سمت/ تخصصبخشجنسیتمصاحبه شونده

مدیر کل دفتر مطالعات و آموزش گردشگری و استاد دانشگاه معاونت گردشگریمرد1

معاون مدیر کل دفتر مطالعات و آموزش گردشگری معاونت گردشگریمرد2

رئیس اداره مطالعات دفتر مطالعات و آموزش گردشگریمعاونت گردشگریمرد3

رئیس اداره آموزش دفتر مطالعات و آموزش گردشگری معاونت گردشگریزن4

از کارکنان دفتر مطالعات و آموزش گردشگری معاونت گردشگریمرد5

هیئت علمی در رشته گردشگری و استاد دوره ها دانشگاهمرد6

دانشگاهمرد7
هیئت علمی در رشته گردشگری و عضو هیئت بازبینی درس های گردشگری 

در دانشگاه ها

رئیس دانشگاه علمی کاربردی در حوزه گردشگریدانشگاهزن8

مرد9
انجمن صنفی مؤسسات 

آموزشی
رئیس انجمن صنفی مؤسسات آموزشی گردشگری، مدیر مؤسسه آموزشی 

گردشگری، مدرس

مرد10
انجمن صنفی مؤسسات 

آموزشی
نایب رئیس انجمن صنفی مؤسسات آموزشی گردشگری، مدیر مؤسسه 

آموزشی گردشگری 

مرد11
انجمن صنفی مؤسسات 

آموزشی
عضو هیئت رئیسه انجمن صنفی مؤسسات آموزشی گردشگری و مدیر مؤسسه 

آموزشی گردشگری 

مسئول آموزش جامعه تورگردانان ایران و مدیرعامل دفتر خدمات مسافرتی جامعه تورگردانان ایرانمرد12

مرد13
انجمن صنفی دفاتر خدمات 
مسافرت هوایی و جهانگردی

مسئول آموزش انجمن و مدیرعامل دفتر خدمات مسافرتی

مدیرعامل و مؤسس دفتر خدمات مسافرتی و مؤسسه آموزشی گردشگریدفتر خدمات مسافرتیمرد14

مدیر مؤسسه آموزشی گردشگری، مدرس و مؤلف در حوزه گردشگری مؤسسه آموزشیمرد15

مدیر مؤسسه آموزشی گردشگری، استاد دانشگاهمؤسسه آموزشیمرد16

مدیر مؤسسه آموزشی گردشگری مؤسسه آموزشیمرد17

مدیر مؤسسه آموزشی گردشگریمؤسسه آموزشیمرد18

مدیر مؤسسه آموزشی گردشگری، استاد دانشگاه، مدیر تورهای ورودی مؤسسه آموزشیمرد19

بنیان گذار و مدیر مؤسسه آموزش هتلداری و میزبانی مدرسه هتلداریمرد20

استاد دانشگاه، ارزیاب تأسیسات گردشگری تألیف و تدریسزن21

تألیف و تدریسمرد22
عضو هیئت رئیسه کانون سراسری انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری، 

استاد دوره ها 

تألیف و تدریسزن23
عضو هیئت رئیسه کانون سراسری انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری 

ایران، استاد دوره ها 

مؤلف، مدرس، مدیر تور و راهنمای تور تألیف و تدریسمرد24

تألیف و تدریسمرد25
مدیر بازاریابی یک شرکت مسافرتی آنالین، دانش آموخته گردشگری،  مدرس 

و راهنما

مؤلف، مدرس، مدیر تور و راهنمای تور تخصصی تألیف و تدریسمرد26

مدیر عامل و ناشر تخصصی کتاب های گردشگری نشرزن27

8 نفر شامل 5 زن و 3 مردفراگیرانزن و مردتا 35
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ــرای  ــان ب ــی محقق ــود، ول ــاختار ب ــد س ــه فاق ــه مصاحب گرچ

کدگــذاری راحت تــر، ســیزده پرســش اصلــی را از قبــل آمــاده 

ــد  ــر فراین ــرای بهت ــرای اج ــگران ب ــالوه، پژوهش ــد. به ع ــرده بودن ک

ــه  ــی( مصاحب ــوت )آزمایش ــورت پایل ــر به ص ــا دو نف ــه، ب مصاحب

کردنــد تــا مشــکالت احتمالــی را برطــرف کننــد و مطمئــن شــوند 

ــه  ــا هرگون ــام ی ــه دور از ابه ــش ها ب ــه و پرس ــد مصاحب ــه فراین ک

ــول  ــه ط ــش از 90 دقیق ــد بی ــن فراین ــب ای ــت. اغل ــکلی اس مش

می کشــید. فراینــد گــردآوری و تحلیــل داده هــا نیــز در حــدود دوازده 

هفتــه از تاریــخ 1 دی مــاه 1398 تــا 1 فروردیــن 1399 طــول کشــید.

بــرای تحلیــل داده هــا، از روش تحلیــل مضمــون1 اســتفاده شــد 

کــه روشــی بــرای شــناخت، تحلیــل و گــزارش الگوهــای موجــود 

ــون  ــل مضم ــه، تحلی ــن مطالع ــت. در ای ــی اس ــای کیف در داده ه

ــت.  ــورت گرف ــن ص ــب مت ــیر و ترکی ــه، تفس ــه تجزی ــه مرحل در س

مرحلــه اول شــامل آشــنایی بــا متــن، کدگــذاری اولیــه و شناســایی 

مضامیــن بــود. در مرحلــه دوم شــبکه مضامیــن ترســیم و تحلیــل و 

ســپس گــزارش نهایــی تدویــن شــد )عابدی جعفــری و همــکاران، 

1390(. بــرای تشــکیل شــبکه مضامیــن، ابتــدا کدهــا کــه حــاوی 

ذیــل  ســپس  و  می شــوند  اســتخراج  ارزشــمندند  اطالعاتــی 

مضامیــن پایــه، کــه عینی تریــن دســته ها هســتند، قــرار می گیرنــد. 

در مرحلــه بعــد، مضامیــن پایــه در قالــب مضامیــن ســازمان دهنده 

ـ کــه انتزاعی تــر و کلی ترنــد ـ دســته بندی می شــوند. آخریــن 

ــر اســت کــه در واقــع همــان موضــوع  دســته بندی، مضمــون فراگی

پژوهــش اســت. در آخــر، نقشــه ارتباطــات بیــن ســطوح گوناگــون 

مضامیــن رســم می شــود )شــالبافیان، 1398(. مراحــل و گام هــای 

تحلیــل مضمــون در جــدول 3 آورده شــده اســت.

جدول	3:	مراحل	و	گام	های	تحلیل	مضمون	
)عابدی	جعفری	و	همکاران،	1390(

گام	هامراحل

تجزیه متن

آشنایی با متن

تولید کدهای اولیه و کدگذاری

جست وجو و شناسایی مضامین

تفسیر متن
ترسیم شبکه مضامین

تحلیل شبکه مضامین

تدوین گزارشترکیب متن

و  اعتبارپذیــری2  معیــار  دو  از  یافته هــا،  ارزیابــی  بــرای 

 Nowell, Norris, White &( اطمینان پذیــری3 اســتفاده شــد

Moules, 2017(. اعتبارپذیــری مشــابه روایــی در مطالعــات 

کّمــی اســت. مضامیــن احصاشــده در ایــن مطالعــه، کــه بــا 

1. Thematic Analysis
2. Credibility
3. Dependability

اهــداف و پرســش های پژوهــش حاضــر مرتبط انــد، براســاس 

نظــر مصاحبه شــوندگان اســتخراج شــد. ازایــن رو، همان طــور 

ــادی  ــی فیض آب ــی و کیان ــری، ضرغام بروجن ــوته، امی ــه قلی پورس ک

همچنیــن  معتبرنــد.  یافته هــا  می کننــد،  اشــاره   )1397(

و  مؤلفــان  از  و  گردشــگری  دانش آموخته هــای  از  پژوهشــگران 

ــنایی  ــش آش ــوع و روش پژوه ــا موض ــتند و ب ــا هس ــاتید دوره ه اس

ــام  ــگر انج ــه پژوهش  س
ً
ــتقال ــز مس ــا را نی ــد. تحلیل ه ــل دارن کام

ــراه  ــه هم ــا ب ــورد، یافته ه ــت بازخ ــرای دریاف ــر، ب ــد و در آخ دادن

فراینــد تحلیــل در اختیــار چهــارده نفــر از مصاحبه شــوندگان 

قــرار داده شــد. درگیــری طوالنی مــدت بــا موضــوع پژوهــش، 

از  مشــارکت کنندگان  بازبینــِی  و  پژوهشــگر4  مثلث ســازی 

 Nowell et( روش هــای اعتبارســنجی در تحلیــل مضمــون اســت

ــوان  ــرا می ت ــت؛ زی ــر اس ــه معتب ــن مطالع ــج ای al., 2017(. نتای

ــریح  ــه، تش ــن مطالع ــرای کار در ای ــرد. روش اج ــزی5 ک آن را ممی

ــا،  ــری مصاحبه ه ــنیداری و تصوی ــای ش ــه، فایل ه ــرم مصاحب و ف

ــن  ــت. همچنی ــود اس ــا موج ــب و کدگذاری ه ــه مطال ــرم خالص ف

ارائــه  نیــز  کدگذاری هــا  و  خالصه شــده  متــون  از  نمونــه ای 

ــرای  ــن ب ــکاران، 1392(. همچنی ــی و هم ــت )طباطبای ــده اس ش

اطمینــان از پایایــی یافته هــا، از روش هولســتی6 اســتفاده شــد 

ــکاران،  ــوته و هم ــکاران، 1390؛ قلی پورس ــری و هم )عابدی جعف

1397(. در ایــن روش، نتایــج کدگــذاری دو پژوهشــگر بــرای 

چهــار مصاحبــه شــماره 9، 22، 23 و 25، کــه دو مــورد اول 

بودنــد،  کوتاه تریــن مصاحبه هــا  دوم  مــورد  دو  و  طوالنی تریــن 

ــا درصــد توافــق بیــن دو پژوهشــگر  ــا یکدیگــر مقایســه شــدند ت ب

ــتر  ــا بیش ــق 70 ی ــد تواف ــه درص ــی ک ــود. درصورت ــخص ش مش

ــن مطالعــه،  ــی در ای ــق نهای باشــد، یافته هــا پایاســت. درصــد تواف

ــدول 4(. ــود )ج 75 ب

فرمول هولستی   

در ایــن فرمــول،  درصــد توافــق،  تعــداد 

توافــق بیــن دو پژوهشــگر،  تعــداد کدهــای پژوهشــگر اول 

و  تعــداد کل کدهــای پژوهشــگر دوم بــرای هــر مصاحبــه 

اســت. 
جدول	4:	پایایی	پژوهش

درصد توافقتعداد توافقتعداد کل کدهامصاحبه شونده 

2439881شماره 9

2067371شماره 22 

642166شماره 23

521973شماره 25

56521175جمع کل

4. Investigator Triangulation
5. Audit Trail
6. Holsti
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نتایج
مرحلــه اول- تجزیــه متــن: ابتــدا مصاحبه هــا مکتــوب 

ــس  ــد. پ ــتقل آن را خواندن ــور مس ــار به ط ــگر چندب ــه پژوهش و س

از  بخش هایــی  اولیــه،  یادداشــت برداری های  و  خوانــش  از 

ــذف  ــود ـ ح ــد ب ــوط و مفی ــات مرب ــد اطالع ــه فاق ــا ـ ک مصاحبه ه

ــه بخش هــای کوچک تــر  ــاره خالصــه و ب شــد. متــون حاصــل، دوب

تبدیــل شــد تــا ویژگی هــای مفیــد و جالــب متــن را آســان تر 

بتــوان کدگــذاری کــرد. ســپس، فراینــد کدگــذاری آغــاز و براســاس 

کدهــای احصاشــده، مضامیــن پایــه شناســایی شــد. در جــدول 5، 

ــه  ــن پای ــه و مضامی ــای اولی ــده، کده ــون خالصه ش ــه ای از مت نمون

مربوطــه مشــاهده می شــود. 

جدول	5:	نمونه	ای	از	متون	مصاحبه،	کدهای	اولیه	و	مضامین	پایه

مصاحبه شونده
مصاحبه مکتوب 

)بخش های مربوط و مفید(
کد 
اولیه

مضمون پایه

شماره
2 

»... کیفیت استاد و نحوه انتخاب آن ها هیچ کدام پیچیده نیست. دلم 
می خواست پیچیده تر باشد ... بیش از حد ساده است... آنچه اینجا جواب 

 شما در برنامه هایتان دارید. به آن می گویند 
ً
می دهد ToT است که قطعا

»...Training of Trainers

کیفیت و سازوکار انتخاب 
اساتید، دوره های تربیت 

استاد

)1( گزینش اساتید
)2( تربیت اساتید

شماره
3 

»... باید فرایندها را درآورد ولی قبل از فرایندها باید شیوه نامه داشت. 
شیوه نامه های ما پراکنده است ... باید این ها منسجم شود، سپس به صورت 

الکترونیکی درآید...«

شیوه نامه های پراکنده و 
نقص قوانین و شیوه نامه هاغیرمنسجم

شماره
23

»...منابع داریم، منابع زیاد است... شاید منابعمان به روز نیست، بهتر است 
بگویم. ما باید منابعمان را به روز کنیم، ولی منابعی که درحال حاضر معرفی 

می شود بد نیست، خوب است. فقط باید به روز شود ... به نظرم در این 
مملکت مؤلف ها هیچ پشتوانه اقتصادی و مالی برای مطالعه و آپدیت کردن 

ندارند. و حمایتی هم نمی شوند... «

به روزنبودن منابع آموزشی 
به علت فقدان حمایت از 

مؤلفان
کیفیت پایین منابع 

آموزشی

شماره
8 

درمورد منابع درسی: »... بله من موافق بررسی هستم. بعضی از درس ها الزم 
است حذف شود. بعضی درس ها باید ساعاتش اضافه یا کم شود. درس هایی 

باید اضافه شود. ... صددرصد در حد شدید دچار فقر منابع هستیم...«

نیاز به بازبینی منابع درسی 
و افزایش کیفیت منابع

کیفیت پایین منابع درسی

شماره
18

»... به نظرم شاید یک بررسی روان شناختی در ابتدا وجود داشته باشد، ببینیم 
این آدم ویژگی کسی که بتواند با افراد به راحتی کنار بیاید را دارد یا نه ... با 

 بی طرف باشد. 
ً
آن ها یک مصاحبه اولیه ای باید انجام شود؛ به نظرم باید کامال

حتی شخصی باشد که در این حوزه هم زیاد ورود نکرده است...«

نیاز به مصاحبه 
روان شناختی اولیه با 

متقاضیان در زمان ثبت نام

نبود سازوکار غربالگری 
اولیه متقاضیان

شماره
24

»...در مورد کاربردی بودن، بیشتر دوره ها تئوریک هستند و بخش های 
 یک دوره طوالنی 

ً
عملیاتی، اجرایی، کارورزی به شدت پایین است و این اتفاقا

تئوریک نباید باشد و تئوری و عملیات باید با هم بروند جلو...«

تئوری محوربودن دوره ها و 
فقدان یا کمبود دوره های 

عملی و کاربردی
فقدان ارزشیابی عملی

شماره
22

»... دوره های توانمندسازی تبدیل شده به یک چیز مسخره فرمالیته 
که مثاًل بودجه اش در یک مقطعی می آید... و هیچ برآوردی از 
نیازسنجی آن نیست. یکسری آدم پشت میز نشستند و دارند 

می گویند این کار انجام شود؛ نه به نظر من دوره هایی که االن برگزار 
می شود اصاًل کاربردی نیست...«

فقدان نیازسنجی برای 
دوره های توانمندسازی و 

کاربردی نبودن آن ها
فقدان نیازسنجی بازار 

نیروی کار

مرحلــه دوم- تفســیر متــن: در ایــن مرحلــه، نخســت مضامین 

پایــه بازنگــری شــد تــا از انطبــاق کدهــای اولیــه بــا ایــن مضامیــن، 

ــود.  ــل ش ــان حاص ــا اطمین ــب آن ه ــذاری مناس ــته بندی و نام گ دس

ــته بندی  ــازمان دهنده دس ــن س ــل مضامی ــه ذی ــن پای ــپس، مضامی س

شــدند. از 105 کــد اولیــه شناسایی شــده، 24 مضمــون پایــه شــکل 

گرفــت کــه آن هــا نیــز به نوبــه خــود ذیــل 7 مضمــون ســازمان دهنده 

از:  عبارت انــد  عناویــن  ایــن  شــدند.  دســته بندی  عمــده  یــا 

الــف( مشــکالت ســاختاری؛ ب( ضعف هــای مدیریتــی؛ پ( 

ــالت  ــی؛ ث( معض ــای محتوای ــش؛ ت( کمبوده ــای گزین چالش ه

ــی  ــتی های ارزیاب ــی؛ چ( کاس ــایی های آموزش ــنجش؛ ج( نارس س

ــه و  ــن پای ــه، مضامی ــای اولی ــه کده ــوط ب ــات مرب ــارت. جزئی و نظ

ــت. ــده اس ــدول 6 آم ــازمان دهنده در ج س
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جدول	6:	کدهای	اولیه،	مضامین	پایه	و	مضامین	سازمان	دهنده

مضامین  ازمان دهندهمضامین پایهکدهای اولیه#

بی اطالعی برخی کارکنان از شیوه نامه ها1

ناهماهنگی افقی و عمودی در بخش دولتی

مشکالت ساختاری

عدم انتقال به موقع برنامه ها و شیوه نامه ها2

جابه جایی مداوم کارکنان اداره های آموزش و نظارت3

اعمال قوانین و مقررات متفاوت در سطح استانی4

برخورد سلیقه ای کارکنان در یک اداره یا بخش5

استخدام کارکنان با تخصص های غیرمرتبط 6

کارآیی اندک نیروی انسانی در بخش دولتی

ناآشنایی کارکنان به موضوع آموزش و نظارت7

ناآشنایی کارکنان با صنعت گردشگری8

اشتیاق و انگیزه کم کارکنان برای یادگیری 9

آشنایی کم کارکنان با ابزارها و شیوه های دیجیتال10

روزآمدنبودن برخی شیوه نامه ها11

نقص قوانین و شیوه نامه ها فقدان شیوه نامه در برخی حوزه ها یا موضوعات12

مشارکت ندادن ذی نفعان در تدوین شیوه نامه ها13

فقدان سازوکار نیازسنجی بازار نیروی کار14

فقدان نیازسنجی بازار نیروی کار

یتی ضعف های مدیر

فقدان تناسب برخی دوره های آموزشی با نیاز صنعت15

فقدان بازنگری منظم دوره های آموزشی16

جذب فراگیر بدون توجه به مقوله اشباع صنعت17

نبود جذب مخاطب کافی در برخی دوره ها18

فقدان رهگیری عملکرد شغلی فارغ التحصیالن19

حمایت ناکافی از فارغ التحصیالن ملزم نبودن صنعت به استخدام فارغ التحصیالن20

فقدان تسهیالت و مشوق ها برای فارغ التحصیالن 21

ثبت نام فراگیران در تمام اوقات سال22

آشفتگی تقویم آموزشی 

جابه جایی زمان آزمون های جامع23

فقدان تقویم برگزاری آزمون های داخلی24

مشخص نبودن زمان برگزاری آزمون های شفاهی25

فقدان داشبورد پیشرفته برای کاربران مختلف26

ناکارآمدی پلتفرم آنالین آموزش 

نبود تعریف سطوح دسترسی متفاوت برای کاربران27

امکان نداشتن آرشیو و بازاریابی اطالعات28

مشکالت و ضعف های فنی29

رابط کاربری نازیبا و غیرحرفه ای30

مشکالت و ضعف های محتوایی31

نبود اطالعات مؤثق درباره ابعاد مختلف آموزش32

ضعف داده ای و اطالعاتی

نقص داده ها و اطالعات موجود33

دشواری دسترسی به داده ها و اطالعات موجود34

بی اعتنایی به اهمیت اطالعات در برنامه ریزی 35



آسیب شناسی نظام آموزش های کوتاه مدت گردشگری ایران
 از رویکرد ذی نفعان

81 باپیری  و همکاران
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ه ع

نام
صل

ف
14

00
ن 

ستا
 زم

م ،
هار

  چ
اره

شم
م ، 

ده
ل 

سا

مضامین  ازمان دهندهمضامین پایهکدهای اولیه#

نگرفتن آزمون شخصیت شناسی از متقاضیان36

نبود غربال گری اولیه متقاضیان 

چالش های گزینش

سنجش نکردن توانایی زبان خارجی متقاضیان37

ارزیابی نکردن متقاضیان از نظر ویژگی های ظاهری38

فقدان مصاحبه شفاهی سنجش اطالعات عمومی 39

رعایت نکردن ضوابط گزینش اساتید40

سازوکار نامناسب گزینش اساتید تفسیر به رای قوانین و شیوه نامه های گزینش اساتید41

نیاز به ایجاد سازوکار نوین گزینش اساتید42

آشنانبودن اساتید با روش های تدریس نوین43

فقدان دوره های تربیت استاد به کارگیری روش های تدریس متعارض44

تفاوت سطح کیفی مدنظر اساتید45

فقر منابع آموزشی در دوره های طبیعت گردی46

کمبود منابع آموزشی

کمبودهای محتوایی

فقر منابع آموزشی در دوره های مدیریت تأسیسات 47

فقر منابع آموزشی در دوره های تخصصی48

فقر منابع آموزشی برای دوره های بازآموزی49

فقدان ارتباط منطقی نیاز بازار و موضوع درس 50

منابع آموزشی بی کیفیت

تعریف سرفصل های نامناسب یا نامربوط 51

هم راستانبودن محتوای برخی منابع با سرفصل ها52

روزآمدنبودن محتوای برخی از منابع درسی53

ترجمه نامناسب برخی از کتاب ها54

کاربردی نبودن محتوای برخی از منابع درسی55

بومی نبودن محتوای برخی از منابع درسی56

حجم زیاد برخی از منابع درسی57

رعایت نکردن اصول اخالق علمی و ارجاع دهی علمی58

به کارگیری مؤلفان و مترجمان ناآشنا با موضوع59

سیطره کالس های نظری بر کالس های عملی60

ترکیب نامتوازن آموزش های نظری ـ 
کاربردی

برگزار نشدن کالس های عملی61

نبود دوره های سفرمحور در انتهای دوره راهنمایان 62

فقدان دوره کارآموزی برای فراگیران دوره مدیر فنی 63

سفرهای میدانی کم برای فراگیران طبیعت گردی 64

اکتفاکردن به آزمون های کتبی65

فقدان ارزشیابی شفاهی و عملی

معضالت سنجش

نادربودن آزمون مصاحبه در پایان دوره66

فقدان آزمون های عملی در پایان دوره67

نادیده گرفتن برخی از درس های مهم68
ارزشیابی نکردن از برخی درس ها

تقسیم درس ها به دو دسته آزمون جامعی و سایر69

رعایت نکردن اصول آزمون سازی در طراحی آزمون ها70

طراحی آزمون های غیراستاندارد
فقدان استاندارد برای طراحی آزمون های داخلی71

ارزیابی نکردن آزمون ها به دست طراحان گوناگون72

نبود سازوکار مدون برای آزمون های مصاحبه محور73

جدی نگرفتن آزمون های داخلی از سوی مؤسسات74

برگزاری نامناسب آزمون ها انتخاب زمان های نامساعد برای برگزاری آزمون ها75

رواج تقلب در آزمون های داخلی76
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مضامین  ازمان دهندهمضامین پایهکدهای اولیه#

پرداخت دیروقت یا پرداخت نکردن دستمزد اساتید77

توانایی اقتصادی کم مؤسسات 

نارسایی های آموزشی

پرداخت دستمزد پایین به اساتید78

کم بودن شهریه های دریافتی از فراگیران79

دریافت اقساطی شهریه80

استفاده نکردن از اساتید خوب81

یس کیفیت پایین تدر

فقدان دسترسی به اساتید با دانش نظری و کاربردی82

استفاده نکردن برخی اساتید از ابزارهای مدرن تدریس83

 تجربه کاری دارند84
ً
استفاده از اساتیدی که صرفا

بی اعتنایی اساتید به سرفصل های تعریف شده85

تسلط نداشتن اساتید به محتوای منابع آموزشی86

فضاهای آموزشی کوچک87

فضاهای آموزشی نامناسب

فقدان تجهیزات آموزشی کافی و مناسب88

موقعیت مکانی نامناسب برخی مؤسسات آموزشی89

نبود فضاهای مناسب تعامل برای فراگیران و اساتید90

نبود کتابخانه و محل های مناسب مطالعه91

وجود سروصدای مزاحم و مخل آرامش92

نبود دوره های مناسب بازآموزی فارغ التحصیالن93

فقدان سازوکارهای
مناسب بازآموزی 

یابی و  کاستی های ارز
نظارت

فقدان دوره های بازآموزی اساتید دوره ها 94

اثربخشی کم دوره های توانمندسازی و ضمن خدمت95

نبود نظام رتبه بندی راهنمایان گردشگری96
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مشــکالت  مهم تریــن  از  برخــی  ســاختاری:  مشــکالت 

نظــام آموزش هــای کوتاه مــدت فعلــی در مشــکالت ســاختاری 

ــه دارد.  ــتی ریش ــگری و صنایع دس ــی، گردش ــراث فرهنگ وزارت می

ــات  ــر مطالع ــی و دفت ــارت و ارزیاب ــن اداره کل نظ ــی بی ناهماهنگ

ــر  ــن بخش هــای وظیفــه ای گوناگــون در دفت ــن بی آمــوزش و همچنی

ــن  ــدان ســازوکارهای ایجــاد هماهنگــی بی مطالعــات آمــوزش و فق

ــای  ــگری و اداره ه ــت کل گردش ــوزش در معاون ــات آم ــر مطالع دفت

مربوطــه در مراکــز اســتانی ســبب شــده اســت در مناطــق متعــدد، 

قوانیــن و مقــررات گوناگونــی حاکــم شــود و شــکل اجــرا و نظــارت 

ــه  ــتانی ب ــی و اس ــطوح مل ــن ادارات، در س ــد. ای ــاوت باش ــز متف نی

آمــوزش و بازآمــوزی نیــروی کار خــود نیــاز مبــرم دارنــد. بســیاری 

از آن هــا بــا مقولــه آمــوزش، قوانیــن و شــیوه نامه ها، ســاختار و 

نیازهــای صنعــت گردشــگری بیگانه انــد کــه بــه ناکارآمــدی نســبی 

ــاختاری،  ــکالت س ــر مش ــت. از دیگ ــده اس ــر ش ــن ادارات منج ای

فاقــد  شــیوه نامه ها  بیشــتر  شیوه نامه هاســت؛  و  قوانیــن  نقــص 

ــی،  ــات بیرون ــاس واقعی ــتند و براس ــدی هس ــی و هدفمن یکپارچگ

ــازار کار تدویــن نشــده اند. در  نیازهــای آموزشــی و تغییــرات آتــی ب

ــی  ــه انضباط  آیین نام
ً
ــال ــدارد؛ مث ــود ن ــیوه نامه وج ــز ش ــواردی نی م

بــرای مؤسســات آموزشــی گردشــگری و فراگیــران و مرجعــی بــرای 

ــدارد.  ــود ن ــالف وج ــل اخت ــکایات و ح ــاع ش ارج

بــه  مدیریتــی  ضعف هــای  یتــی:  مدیر ضعف هــای 

ــی  ــه اثربخش ــاره دارد ک ــی اش ــش دولت ــی در بخ ــکالت مدیریت مش

فعالیت هــای آموزشــی را کاهــش می دهنــد. نظــام فعلــی آموزشــی 

ــتغال  ــت اش ــد وضعی ــروی کار و رص ــازار نی ــنجی ب ــاس نیازس براس

ــالن  ــن رو فارغ التحصی ــت. ازای ــه اس ــکل نگرفت ــالن ش فارغ التحصی

یــا نمی تواننــد وارد بــازار کار شــوند یــا هنــگام ورود غافلگیــر 

ــت   دول
ً
ــا ــازار کار غالب ــه ب ــگام ورود ب ــن در هن ــوند. همچنی می ش

ــه،  ــد. درنتیج ــت نمی کنن ــا حمای ــه ای از آن ه ــای حرف و انجمن ه

صنعــت گردشــگری بــا کارکنانــی اشــباع شــده کــه نــه تحصیــالت 

مرتبــط دارنــد، نــه آموزش هــای حرفــه ای الزم را دیده انــد. از دیگــر 

ضعف هــای مدیریتــی، تقویــم آموزشــی نامنظــم، ناکارآمــدی 

پلتفــرم آنالیــن آمــوزش گردشــگری، و ضعــف داده ای و اطالعاتــی 

اســت کــه ســبب دشــواری مدیریــت فرایندهــا و فعالیت هــای 

ــۀ ارکان  ــت یکپارچ ــکالت مدیری ــن مش ــت. ای ــده اس ــی ش آموزش

بــا  را  کالن  ســطح  در  تصمیم گیــری  و  برنامه ریــزی  و  آمــوزش 

چالش هــای عدیــده ای مواجــه کــرده اســت. ایــن مشــکالت، 

فارغ التحصیــالن،  فراگیــران،  متقاضیــان،  از  اعــم  ـ  کاربــران 

مؤسســات گردشــگری و صنعــت ـ را ســردرگم و دسترســی بــه 

اطالعــات معتبــر و شــفاف را دشــوار یــا ناممکــن کــرده اســت کــه 

ــی  ــگری منته ــوزش گردش ــام آم ــدی نظ ــه ناکارآم ــود، ب ــه خ به نوب

ــت.  ــده اس ش

چالش هــای گزینــش: دوره هــای آموزشــی فعلــی فقــط 

ــال  شــامل آزمون هــای خروجــی اســت و آزمــون ورودی بــرای غرب

متقاضیــان دوره هــا وجــود نــدارد. ایــن درحالــی اســت کــه بســیاری 

معتقدنــد متقاضیــان قبــل از ورود بــه دوره هــا بایــد از جهــات 

ــخصیتی،  ــای ش ــری، ویژگی ه ــای ظاه ــد ویژگی ه ــف مانن مختل

دانــش و اطالعــات عمومــی و تســلط بــر زبان هــای خارجــی آزمــون 

شــوند و کســانی کــه شــرایط حداقلــی الزم را ندارنــد امــکان ورود به 

دوره هــای آموزشــی گردشــگری را پیــدا نکننــد. درمــورد گزینــش و 

جــذب اســاتید دوره هــا نیــز ســازوکار دقیقــی وجــود نــدارد. درحــال 

ــد  ــی فراین ــد مجــوز تدریــس داشــته باشــند؛ ول حاضــر اســاتید بای

مناســبی بــرای دریافــت مجــوز تدریــس وجــود نــدارد و در بســیاری 

مــوارد مســامحه صــورت می گیــرد یــا حتــی از اســاتید فاقــد 

ــای  ــم فراینده ــوز ه ــاتید دارای مج ــود. اس ــتفاده می ش ــوز اس مج

غربالگــری چنــدان دشــواری را طــی نکرده انــد. آن هــا قبــل از ورود 

ــوند و  ــی نمی ش ــس و اداره کالس ارزیاب ــای تدری ــر مهارت ه از نظ

دوره ای نیــز بــرای تربیــت آن هــا طراحــی و برگــزار نمی شــود. فقــدان 

ــای  ــبک ها و روش ه ــاتید از س ــت اس ــده اس ــبب ش ــا س ــن دوره ه ای

ــد. ــتفاده کنن ــده اس ــخصی و آزمون نش  ش
ً
ــا ــون و غالب گوناگ

کمبودهــای محتوایــی: کمبودهــای محتوایــی در کیفیــت 

آمــوزش اثــر منفــی مســتقیم می گذارنــد. منابــع آموزشــی موجــود از 

نظــر کّمــی کافــی نیســتند و در بســیاری از دوره هــا ماننــد دوره هــای 

راهنمایــان طبیعت گــردی، مدیریــت عمومــی تأسیســات گردشــگری 

و دوره هــای بازآمــوزی و توانمندســازی، فقــر منابــع آموزشــی 

ــکل آفرین  ــز مش ــی نی ــع آموزش ــن مناب ــت پایی ــت. کیفی ــهود اس مش

ــده،  ــی ش ــالش فراوان ــرفصل ها ت ــف س ــرای تعری ــه ب ــت. گرچ اس

ولــی در بســیاری مــوارد محتــوای منابــع بــا ســرفصل ها همخوانــی 

نــدارد یــا محتــوا نتوانســته هــدف آموزشــی مدنظــر را تأمیــن کنــد. 

ــه  ــی ک ــت و منابع ــد نیس ــع روزآم ــی مناب ــوای برخ ــن، محت همچنی

ــر  ــد. از دیگ ــری دارن  نظ
ً
ــا ــوای عمدت ــند محت ــر باش ــد کاربردی ت بای

موضوعــات، آمــوزش عملــی ناکافــی و نامناســب اســت. دوره هــای 

 نظــری هســتند؛ درحالی کــه فراگیــران نیــاز دارنــد از 
ً
موجــود عمدتــا

قبــل مهارت هــای عملــِی پایــه ای را بــرای ورود بــه صنعــت کســب 

ــده،  ــف ش ــی تعری ــا، کار عمل ــی درس ه ــرای بعض ــه ب ــد. گرچ کنن

ولــی در بیشــتر مــوارد مؤسســات آموزشــی براســاس ضوابــط عمــل 

ــود.  ــزار نمی ش ــی برگ ــای عمل ــد و کالس ه نمی کنن

ــیابی  ــد ارزش ــه فراین ــا ب ــن چالش ه ــنجش: ای ــالت س معض

ــرد  ــع، ف ــت و به موق ــنجش درس ــود. در س ــوط می ش ــران مرب فراگی

ــیابی  ــود. ارزش ــخیص داده می ش ــت تش ــراد ناشایس ــته از اف شایس

ــی  ــای داخل ــزاری آزمون ه ــق برگ  از طری
ً
ــا ــی عمدت ــای فعل دوره ه

مصاحبــه  آزمــون  مــوارد،  برخــی  در  و  جامــع  آزمون هــای  و 

 ارزشــیابی 
ً
تخصصــی صــورت می گیــرد. برخــی از درس هــا اصــال

ایــن درس هــا اهمیــت ندارنــد،  اگــر  نمی شــوند. درحالی کــه 

ــوی  ــد به نح ــد بای ــت دارن ــر اهمی ــوند و اگ ــذف ش ــد ح ــس بای پ

ارزشــیابی شــوند. آزمون هــای موجــود از حیــث ســاختار و رعایــت 

اصــول آزمون ســازی نیــز مشــکل دارنــد. همــواره فراگیــران درمــورد 
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اســتانداردنبودن آزمون هــا شــکایت داشــته اند. همچنیــن ایــن 

ــرای  ــن، ب ــد. افزون برای ــی دارن ــز پایین ــدرت تمای  ق
ً
ــا ــا غالب آزمون ه

ــده و  ــن نش ــبی تدوی ــط مناس ــن و ضواب ــفاهی قوانی ــای ش آزمون ه

 وجــود نــدارد. بی توجهــی بــه 
ً
آزمون هــای عملــی نیــز تقریبــا

آزمون هــای داخلــی یــا برگزارنکــردن آن هــا در کنــار شــرایط و 

زمان هــای نامســاعد برگــزاری آزمون هــا و نظارت نداشــتن بــر 

ــی  ــر معضالت ــب از دیگ ــری از تقل ــا و جلوگی ــرای آن ه ــن اج حس

ــهودند.  ــنجش مش ــوزه س ــه در ح ــتند ک هس

ــی  ــایی های آموزش ــا نارس ــی: در اینج ــایی های آموزش نارس

ــی  ــر منف ــی اث ــت آموزش ــه در کیفی ــد ک ــاره دارن ــکالتی اش ــه مش ب

اســاتید  آموزشــی،  نظــام  ارکان هــر  از مهم تریــن  می گذارنــد. 

ــا  ــن اســاتید هســتند کــه کیفیــت آموزشــی را ت دوره هــا هســتند. ای

حــد زیــادی رقــم می زننــد و موفقیــت یــا ناکامــی هــر دوره آموزشــی 

ــی  ــس دریافت ــق تدری ــت. ح ــد اس ــاتید توانمن ــود اس ــرو وج در گ

ــاخص  ــاتید ش ــده اس ــبب ش ــم س ــن مه ــت. ای ــدک اس ــاتید ان اس

رغبتــی بــرای تدریــس در ایــن دوره هــا نداشــته باشــند و تدریــس در 

ــرای آن هــا جذابیــت  ــی ب ــن دوره هــا از حیــث اجتماعــی و منزلت ای

ــا  ــع ی ــز به موق ــدک نی ــغ ان ــن مبال ــن، همی ــد. همچنی ــته باش نداش

ــاتید،  ــم اس ــوارد ه ــیاری از م ــود. در بس ــت نمی ش  پرداخ
ً
ــال اص

ــگری  ــی گردش ــات آموزش ــتند. مؤسس ــس نیس ــرایط تدری ــد ش واج

ــا  ــب ی ــاتید مناس ــه اس ــتن ب ــا دسترسی نداش ــنانبودن ی ــایه آش در س

هزینه بربــودن اســتفاده از اســاتید برجســته ممکــن اســت اســاتیدی 

ــه  ــه توج ــاتیدی ک ــد، اس ــذب کنن ــر را ج ــای پایین ت ــا قابلیت ه ب

ــتانداردهای  ــن اس ــا در تأمی ــد ی ــی ندارن ــت آموزش ــه کیفی ــی ب کاف

ــیوه  ــه ش ــایی ها ب ــن نارس ــی از ای ــد. برخ ــی ناتوان ان ــاالی آموزش ب

ــت  ــر دول ــال حاض ــردد. درح ــهریه ها برمی گ ــت ش ــن و دریاف تعیی

بــرای شــهریه ها کــف و ســقف تعییــن می کنــد. شــهریه های 

دریافتــی از متقاضیــان پاییــن اســت و ســبب کاهش کیفیــت آموزش 

ــز  ــردی را نی ــی و کارب ــای عمل ــا و کالس ه ــف دوره ه ــده و تعری ش

محــدود کــرده اســت. تعییــن ســقف بــرای شــهریه ها باعــث شــده 

مؤسســات آموزشــی انگیــزه کافــی بــرای نوآوری هــای آموزشــی یــا 

ارائــه خدمــات آموزشــی شــاخص نداشــته باشــند. فضــای آموزشــی 

ــات  ــیاری از مؤسس ــذارد. بس ــر می گ ــی اث ــت آموزش ــز در کیفی نی

ــرداری از  ــیس و بهره ب ــرای تأس ــود ب ــتانداردهای موج ــن اس از تأمی

ــه، بســیاری  ــرای نمون ــد. ب فضاهــای آموزشــی گردشــگری ناتوان ان

از آن هــا فاقــد تجهیــزات و فّناوری هــای مناســب تدریــس هســتند.

ــی  ــازوکار ارزیاب ــود س ــارت: نب ــی و نظ یاب ــتی های ارز کاس

بازه هــای  در  فارغ التحصیــالن  دانــش  و  مهارت هــا  مجــدد 

ــت  ــن کیفی ــکان تعیی ــه ام ــت ک ــده اس ــبب ش ــن س ــی معی زمان

ــای  ــا و توانایی ه ــنجش قابلیت ه ــن س ــی و همچنی ــی آموزش واقع

عملیاتــی فارغ التحصیــالن دشــوار شــود. درنتیجــه، اســتخدام 

 براســاس دسترســی، رابطــه یــا اتفــاق 
ً
فارغ التحصیــالن غالبــا

اســت. همچنیــن، نبــود ســازوکارهای بازآمــوزی و رتبه بنــدی، 

انگیــزه افزایــش مهارت هــا و دانــش را در فارغ التحصیــالن کاهــش 

و فرصت هــای پیشــرفت حرفــه ای و اقتصادی شــان را محــدود 

می کنــد. درمــورد اســاتید نیــز ســازوکاری بــرای بازآمــوزی، 

ــودن  ــت و روزآمدب ــان از کیفی ــا و اطمین ــای آن ه ــدی و ارتق رتبه بن

دانــش آن هــا وجــود نــدارد. فقــدان ایــن نظــام ســبب شــده اســت 

تــا کنتــرل کیفیــت دوره هــا دشــوارتر شــود. بــر عملکــرد مؤسســات 

ــیاری  ــدارد. بس ــود ن ــبی وج ــی و مناس ــارت کاف ــز نظ ــی نی آموزش

ــد؛  ــرا نمی کنن ــق اج ــود را دقی ــیوه نامه های موج ــات، ش از مؤسس

ــی،  ــای داخل ــزاری آزمون ه ــاتید، برگ ــاب اس ــه در انتخ ــرای نمون ب

ــداد  ــاس تع ــه درس براس ــران و ارائ ــاب فراگی ــور و غی ــت حض ثب

ســاعات مصــوب، ضوابــط را رعایــت نمی کننــد. درضمــن، فقــدان 

ــبب  ــز س ــگری نی ــوزش گردش ــات آم ــدی مؤسس ــازوکار درجه بن س

ــد براســاس عملکــرد، مؤسســات  ــان نتوانن ــا متقاضی شــده اســت ت

ــن  ــور تعیی ــدی مذک ــدان درجه بن ــن، فق ــد. همچنی ــاب کنن را انتخ

ــا  ــن ی ــر ناممک ــات برت ــرای مؤسس ــهریه را ب ــر ش ــای باالت نرخ ه

می کنــد.  غیراقتصــادی 

بــرای درک بهتــر مضامیــن و ارتبــاط بیــن آن هــا، در شــکل 2، 

ــت. ــده اس ــیم ش ــده ترس ــن شناسایی ش ــه مضامی نقش

شکل	2:	نقشه	مضامین	چالش	های	نظام	آموزش	های	
کوتاه	مدت	گردشگری



آسیب شناسی نظام آموزش های کوتاه مدت گردشگری ایران
 از رویکرد ذی نفعان
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بحث	و	نتیجه	گیری
ــعه  ــگری، توس ــعه گردش ــای توس ــن جنبه ه ــی از مهم تری یک

نیــروی انســانی اســت. چنانچــه کشــور بخواهــد بــه اهــداف 

توســعه ای خــود در صنعــت گردشــگری دســت یابــد، بایــد آمــوزش 

باکیفیــت و هدفمنــد را در رأس برنامه هــای خــود قــرار دهــد. 

ــتیابی  ــرای دس ــوب ب ــرد خ ــن عملک ــانی ضام ــروی انس ــی نی فراوان

ــری  ــش نظ ــای دان ــه ژرف ــت؛ بلک ــت نیس ــن صنع ــداف ای ــه اه ب

تعیین کننده تــر  عاملــی  عملــی،  مهارت هــای  بــا  آن  ترکیــب  و 

 نظــام آموزش هــای کوتاه مــدت گردشــگری 
ً
اســت. مشــخصا

ــه ای  ــانی حرف ــروی انس ــز نی ــن و تجهی ــع تأمی ــوان منب ــور به عن کش

تحقــق  را  اهــداف  ایــن  به خوبــی  نتوانســته  مهارت محــور  و 

بخشــد. ازایــن رو، در ایــن مطالعــه تــالش شــد تــا مشــکالت ایــن 

ــایی  ــگری شناس ــوزش گردش ــان آم ــبکه ذی نفع ــدگاه ش ــام از دی نظ

براســاس  شــد.  نفــر مصاحبــه  بــا 35  به این منظــور،  و  شــود 

ذیــل  تحلیــل مصاحبه هــا، چالش هــای شناسایی شــده  نتایــج 

مدیریتــی،  ضعف هــای  ســاختاری،  مشــکالت  دســته  هفــت 

چالش هــای گزینــش، کمبودهــای محتوایــی، معضــالت ســنجش، 

ــرار  ــارت ق ــی و نظ ــتی های ارزیاب ــی و کاس ــایی های آموزش نارس

ــد.  گرفتن

ــام  ــه نظ ــد ک ــان می ده ــش نش ــن پژوه ــی در ای آسیب شناس

آموزش هــای کوتاه مــدت گردشــگری کشــور در بیشــتر ابعــاد 

بــا مشــکل مواجــه اســت. گــروه اوِل ایــن چالش هــا، کــه در 

ــد، مشــکالت ســاختاری، ضعف هــای  ســطح کالن ظهــور کرده ان

ــه خــود  ــه نوب مدیریتــی و کاســتی های ارزیابــی و نظارت انــد کــه ب

ــن  ــرا در ای ــد؛ زی ــر می گذارن ــا اث ــایر چالش ه ــکل گیری س ــر ش ب

ســطح، سیاســت گذاری، برنامه ریــزی، قانون گــذاری و نظــارت 

روی می دهــد. به نظــر می رســد بخــش دولتــی فاقــد انگیــزه، 

چابکــی، تخصــص و منابــع الزم بــرای مدیریــت اثربخــش و 

ــه ای  ــر نظــام آموزش هــای مهارت محــور و حرف ــد ب نظــارت کارآم

ــه  ــوط ب ــکالت مرب ــش دوم، مش ــت. بخ ــور اس ــگری در کش گردش

گزینــش و ســنجش اســت. منشــأ بعضــی از چالش هــای ایــن 

ــیوه نامه ها  ــردن ش ــب، رعایت نک ــررات نامناس ــن و مق ــش قوانی بخ

ــوان  ــگری به عن ــت. گردش ــی اس ــت اجرای ــازوکارهای نادرس و س

بــا  نیازمنــد کارکنانــی  انســان محور  و  فعالیتــی خدمت محــور 

ویژگی هــای علمــی، تجربــی، شــخصیتی و ظاهــری خــاص اســت. 

در ســنجش مهارت هــا و دســتاوردها نیــز بایــد حساســیت بــه خــرج 

ــت درس  ــه ماهی ــه ب ــا توج ــیابی را ب ــیوه های ارزش ــن ش داد و بهتری

انتخــاب کــرد. بــا توجــه بــه مهارت محوربــودن ایــن دوره هــا، الزم 

اســت کــه گزینــش و تربیــت اســاتید نیــز بــا دقــت بســیاری همــراه 

ــوردار  ــی برخ ــف دولت ــای مختل ــراد از حمایت ه ــن اف ــود و ای ش

ــی  ــت آموزش ــر کیفی ــا ب ــوم از چالش ه ــته س ــد دس کی ــند. تأ باش

ــا  ــا ی ــب کتاب ه  در قال
ً
ــا ــود عمدت ــی موج ــع آموزش ــت. مناب اس

ــکالت  ــز مش ــع نی ــن مناب ــود ای ــه خ ــتند ک ــی هس ــای چاپ جزوه ه

ــا  ــی ب ــع چاپ ــی مناب ــا، حت ــی از حوزه ه ــد. در برخ ــددی دارن متع

کیفیــت پاییــن نیــز وجــود نــدارد. محتــوای دیجیتالــی در ایــن زمینه 

ــز  ــس نی ــای تدری ــیوه ها و فضاه ــورد. ش ــم می خ ــه چش ــدرت ب به ن

ســنتی و بــا تمرکــز بــر تقویــت توانایی هــای اطالعاتــی و شــناختی 

فراگیــران شــکل گرفته انــد و مهارت هــای نویــن و کارآفرینانــه 

 
ً
ــا ــام غالب ــن نظ ــداد ای ــن برون ــود؛ بنابرای ــوزش داده می ش ــر آم کمت

ــی  ــتند و حت ــوآور نیس ــن و ن ــه کارآفری ــت ک ــی اس فارغ التحصیالن

مهارت هــای حرفــه ای الزم بــرای اســتخدام در شــرکت های ســنتی 

ــد. ــز ندارن ــگری را نی ــت گردش صنع

ــی  ــش دولت ــور، در بخ ــای مذک ــردن چالش ه ــرای برطرف ک ب

فرایندهــای  و  فعالیت هــا  و  اصــالح  ســازمانی  فرهنــگ  بایــد 

ــاد  ــش، ایج ــن بخ ــوند. در ای ــی ش ــف و بازمهندس کاری بازتعری

انســانی  نیــروی  اســتخدام  همــکاری،  تقویــت  هماهنگــی، 

متخصــص و باانگیــزه، و پرهیــز از رفتارهــای ســلیقه ای و جزیــره ای 

ضــروری اســت. کارکنــان بایــد از قبــل و ضمــن خدمــت آمــوزش 

واحدهــای  بــه  متخصــص  نیروهــای  جابه جایــی  از  و  ببیننــد 

ــی  ــه اجرای ــن، الزم اســت برنام ــری شــود. همچنی ــوط جلوگی نامرب

آموزش هــای  نظــام  بــرای  بلندمدتــی  و  هدفمنــد  کل نگــر، 

کوتاه مــدت گردشــگری تدویــن شــود کــه در آن وضعیــت مطلــوب 

آمــوزش گردشــگری در کشــور ترســیم و اقدامــات الزم بــرای 

تحقــق آن پیش بینــی شــود. افزون برایــن، توصیــه می شــود کــه 

ــد  ــف مانن ــرق مختل ــه ط ــگری ب ــی گردش ــام آموزش ــت از نظ دول

معافیــت مالیاتــی مؤسســات آموزشــی و پرداخــت بخشــی از 

ــه  ــی ک ــات مهم ــر اقدام ــد. از دیگ ــت کن ــاتید حمای ــوق اس حق

ــیوه های  ــود ش ــد، بهب ــام ده ــوزه انج ــن ح ــت در ای ــت الزم اس دول

چالش هــای  از  بســیاری  نظارت هاســت.  تقویــت  و  ارزیابــی 

ــه  ــارت ریش ــدان نظ ــق و فق ــای غیردقی ــده در ارزیابی ه شناسایی ش

ــد در  ــی بای ــع آموزش ــرفصل ها و مناب ــا، س ــری دوره ه دارد. بازنگ

ــرد و ســازوکارها و نظام هــای  ــی منظــم صــورت پذی بازه هــای زمان

ــدی  ــش، درجه بن ــوز، گزین ــای مج ــرای اعط ــفافی ب ــی و ش منطق

اســاتید  و  فارغ التحصیــالن  آموزشــی،  مؤسســات  رتبه بنــدی  و 

ایجــاد شــود. وجــود پلتفرمــی آنالیــن، جامــع و پیشــرفته کــه نیــاز 

همــه ذی نفعــان ایــن بخــش را تأمیــن کنــد و مدیریــت اطالعــات و 

ــازد  ــر س ــق را میس ــه و دقی ــه، همه جانب ــارت یکپارچ ــی و نظ ارزیاب

الزامــی اســت. بــرای کاهــش ســهم دولــت، شــاید بتــوان بســیاری 

ــی و نظــارت را برعهــده انجمن هــای تخصصــی  ــف ارزیاب از وظای

ــرار  ــگری ق ــی گردش ــات آموزش ــن مؤسس ــد انجم ــه ای مانن و حرف

داد. از نظــر آموزشــی نیــز بایــد از شــیوه های تدریــس ســنتی 

و اســتادمحور، دور و بــه ســمت شــیوه ها و فضاهــای تدریــس 

ــه  ــز ب ــی نی ــوای درس ــف محت ــرد و در تعری ــت ک ــارکتی حرک مش

ــد   بای
ْ

ــدف ــرد. ه ــتری ک ــه بیش ــاال توج ــطح ب ــرم س ــای ن مهارت ه

تربیــت افــرادی بــا روحیــه حــل مســئله و نــوآوری و توانایــی 

کارآفرینــی باشــد. ازایــن رو، آموزش هــای تجربــی شبیه ســازی 
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ــای  ــی و کارگاه ه ــفرهای آموزش ــدی، س ــای ج ــده، کارآموزی ه ش

عملــی بایــد ســاعات بیشــتری را بــه خــود اختصــاص دهنــد. تولیــد 

محتــوای دیجیتالــی و چاپــی باکیفیــت و جــذب و ترغیــب مؤلفــان 

توانمنــد و مجــرب نیــز بــرای تولیــد محتــوای باکیفیــت الزامی اســت.

یافته هــای ایــن پژوهــش تــا حــد زیــادی هم راســتا بــا ادبیــات 

تحقیــق اســت. حســینی )1393( بــر بازنگــری برنامه هــای درســی 

کیــد  و افزایــش تجهیــزات و امکانــات بــرای آمــوزش راهنمایــان تأ

می کنــد. خدایــی و کالنتــری خلیل آبــادی )1391( نیــز در مطالعــه 

نظــام آمــوزش گردشــگری کشــور دریافتند کــه واحدهای آموزشــی، 

امکانــات و تجهیــزات آموزشــی و از همــه مهم تــر، معیارهــا و 

ــی  ــات آموزش ــه مؤسس ــوند و ب ــول ش ــد متح ــی بای ــط نظارت ضواب

ــی داده شــود و در امــر تربیــت مدرســان،  تســهیالت و معافیت های

تــالش بیشــتری صــورت گیــرد. مهرعلــی زاده )1396( نیــز در 

بررســی نظــام آمــوزش عالــی گردشــگری ایــران بــه تطابق نداشــتن 

ــا، و  ــی دوره ه  کّم
ً
ــا ــترش صرف ــازار، گس ــای ب ــا نیازه ــا ب آموزش ه

ناهمگرایــی بیــن بخــش دولتــی و خصوصــی اشــاره می کنــد. 

بــاوم1 و همــکاران )2016(، بیشــوف2 و همــکاران )2018( و 

ــه اهمیــت مشــکالت ســاختاری  ــو3 و همــکاران )2020( ب گالوائ

ــد.  ــد کرده ان ــوزش تأیی ــدی آم ــا را در کارآم ــر آن ه ــه و اث پرداخت

ــان درحکــم  ــش مناســب متقاضی ــه گزین ــز ب شــیانگ4 )2017( نی

ــد و از اهمیــت آموزش هــای عملــی  عاملــی اثرگــذار اشــاره می کن

ــه  ــز در مطالع ــکاران )2017( نی ــل5 و هم ــد. دانی ــت می کن صحب

ــه  ــی در آمــوزش گردشــگری ب ــاره مهارت هــای کارآفرین خــود درب

ــئله  ــل مس ــای ح ــرم و توانایی ه ــای ن ــوزش مهارت ه ــت آم اهمی

اشــاره می کننــد. کیــم و ژانــگ6 )2018( یادگیــری فعــال، محیــط 

ــن را  ــای نوی ــر فّناوری ه ــاتید ب ــلط اس ــارکتی و تس ــی مش آموزش

کیــد می کننــد. نیــاز بــه تربیــت اســاتید نیــز در پژوهــش انــدو7 و  تأ

ــد شــده اســت.  همــکاران )2019( بررســی و تأیی

ــی  ــه برخ ــی ب ــواری دسترس ــی و دش ــی کیف ــتفاده از روش اس

اعضــای نمونــه از محدودیت هــای پژوهــش حاضــر بــود. از دیگــر 

محدودیت هــای ایــن پژوهــش، فقــدان اطالعــات موثــق، منســجم 

و مســتند دربــاره نظــام آموزش هــای کوتاه مــدت گردشــگری 

ــارض  ــا تع ــع ب ــای ذی نف ــود گروه ه ــن، وج ــود. همچنی ــور ب کش

ــاع و  ــه اجم ــل ب ــا و نی ــل داده ه ــز تجزیه وتحلی ــدید نی ــع ش مناف

راهکارهــای فراگیــر را دشــوار می کــرد. توصیــه می شــود کــه 

ــا  ــا ی ــک از بخش ه ــی هری ــای آت ــگران در پژوهش ه ــایر پژوهش س

مؤلفه هــای اصلــی نظــام آموزش هــای کوتاه مــدت گردشــگری 

ــیوه های  ــس، ش ــیوه های تدری ــی، ش ــوای آموزش ــد محت ــران مانن ای

ــد.  ــه کنن ــتقل مطالع ــور مس ــره را به ط ــیابی و غی ارزش

1. Baum
2. Bischoff
3. Galvão
4. Xiang
5. Daniel
6. Kim & Jeong
7. Ndou

حمایــت: ایــن مطالعــه بخشــی از طرحــی تحقیقاتــی اســت 

ــگری و  ــی، گردش ــراث فرهنگ ــگری وزارت می ــت گردش ــه معاون ک

ــت. ــرده اس ــت ک ــتی از آن حمای صنایع دس

منابع
ــوزش  ــکاف های آم ــم )1392(. »ش ــرد، مری ــید جعفری مج آقاس

پایان نامــه  گردشــگری«.  نیازهــای صنعــت  و  دانشــگاهی 

ــران. ــران، ای ــی. ته ــه طباطبای ــگاه عالم ــد. دانش ــی ارش کارشناس

ارزیابــي وضعیــت آمــوزش   .)1393( ســیدصادق  حســینی، 

ــوي  ــه الگ ــرد ارائ ــا رویک ــران ب ــگري در ای ــان گردش راهنمای

مدیریــت  مطالعــات  آموزشــي در ســطح دانشــگاهي. 

.115-144  ،28 شــماره   ،9 دوره  گردشــگری، 

ــدی  ــی، مه ــه و عبدالله ــه زاده، ذکی ــم، نصرالل ــه، رحی حیدری چیان

)1391(. »تحلیلــی بــر نظــام آمــوزش عالــی گردشــگری 

ــعه  ــزی و توس ــوات«. برنامه ری ــدل س ــر م ــی ب ــران مبتن در ای

گردشــگری، دوره 1، شــماره 1، 152-129.

خدایــی، زهــرا و کالنتــری خلیل آبــادی، حســین )1391(. »توســعه 

ــانی«.  ــروی انس ــوزش نی ــش آم ــر نق ــد ب کی ــا تأ ــگری ب گردش

ــماره 12،47-.59 ــت، دوره 4، ش ــات مدیری مطالع

ــش  ــن )1387(. »نق ــه، بهم ــا و صحن ــاهکوهی، علیرض خواجه ش

آمــوزش عالــی در توســعه اقتصــادی«. نامــه آمــوزش عالــی، 

ــماره 1، 138-125. دوره 3، ش

ــا  ــط ب ــن مرتب ــبکه مضامی ــر )1398(. »ش ــی اصغ ــالبافیان، عل ش
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ــعه، دوره  ــگری و توس ــکی«. گردش ــگری پزش ــردی گردش راهب

8، شــماره 1، 40-20.

ضرغام بروجنــی، حمیــد )1383(. »مســیر شــغلی و ضــرورت 

آمــوزش نیــروی انســانی در صنعــت هتلــداری و جهانگــردی 

ــف  ــغل های مختل ــان ش ــی کارکن ــای آموزش ــری نیازه )بازنگ

صنعــت هتلــداری و جهانگــردی(«. مطالعــات مدیریــت 

گردشــگری، دوره 6، شــماره 2، 18-1.

ضیایــی، محمــود )1383(. »وضعیــت نیــروی انســانی و آمــوزش 

کیــد بــر اســتان تهــران(«.  در بخــش گردشــگری )بــا تأ

مطالعــات مدیریــت گردشــگری، دوره 6، شــماره 2، 19-37.

ضیایــی، محمــود، ســعیدی، علی اصغــر و تــراب احمــدی، مــژگان 

آمــوزش عالــی  نظــام  )1391(. »جایــگاه گردشــگری در 
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.86-61
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