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چکیده
نظــام آموزشهــای کوتاهمــدت گردشــگری کشــور ـ کــه متولــی آن معاونــت
گردشــگری وزارت میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایعدســتی اســت ـ اصلیتریــن
ِ
برنامــه توســعه منابــع انســانی ماهــر و حرف ـهای در ایــن صنعــت اســت .هــدف از پژوهــش
ذینفعــان
حاضــر ،آسیبشناســی ایــن نظــام و شناســایی مشــکالت آن از دیــدگاه شــبکه

آمــوزش گردشــگری اســت .ب ـرای انجــام ایــن پژوهــش ،بــا  35نفــر از نماینــدگان گروههــای
گوناگــون ذینفــع ،کــه بــه روش قضاوتــی و گلولهبرفــی انتخــاب شــده بودنــد ،مصاحبــه
شــد .دادههــای گردآوریشــده بعــد از مکتوبشــدن بــا اســتفاده از روش تحلیــل مضمــون
بررســی شــدند .براســاس تحلیــل مصاحبههــا از  105کــد اولیــه شناساییشــده 24 ،مضمــون
پایــه شــکل گرفــت کــه آنهــا نیــز بهنوبــه خــود ذیــل  7مضمــون ســازماندهنده یــا عمــده
تحــت عناویــن ذیــل دســتهبندی شــدند :الــف) مشــکالت ســاختاری؛ ب) ضعفهــای
مدیریتــی؛ پ) چالشهــای گزینــش؛ ت) کمبودهــای محتوایــی؛ ث) معضــات ســنجش؛
ج) نارســاییهای آموزشــی و چ) کاســتیهای ارزیابــی و نظــارت .ایــن مطالعــه بــه
پژوهشــگران ،سیاســتگذاران و برنامهریــزان نظــام آمــوزش گردشــگری کمــک میکنــد تــا
از نظــام فعلــی آموزشهــای کوتاهمــدت گردشــگری در کشــور شــناخت بهتــری پیــدا کننــد و
بــا رفــع مشــکالت موجــود ،زمینــه را ب ـرای توســعه همهجانبــه ،یکپارچــه و متعــادل صنعــت
گردشــگری ،رشــد اقتصــادی و اشــتغال پایــدار فراهــم کننــد.

مقدمه
ً
ازآنجاکــه صنعــت گردشــگری اساســا فعالیتــی خدماتــی
اســت ،عرضهکننــدگان نقــش مهمــی در کیفیــت محصــول و
رضایــت مشــتری ایفــا میکننــد و موجــب حفــظ و بهبــود عملکــرد
ســاختار آن میشــوند؛ بنابرایــن تدویــن و پیادهســازی راهبــرد
توســعه منابــع انســانی در صنعــت گردشــگری اهمیــت ویــژهای
دارد و آمــوزش مهمتریــن نقــش را در ایــن راســتا ایفــا میکنــد
ْ
(ضیایــی و همــکاران .)1391 ،آمــوزش ســرمایهگذاری مفیــد
و عاملــی اصلــی در توســعه بهشــمار مــیرود و چنانچــه نظــام
آموزشــی بهدرســتی و شایســتگی پایهریــزی و مســتقر شــود،
میتوانــد بــازده شــایان مالحظــهای داشــته باشــد (حیدریچیانــه
و همــکاران ،)1391 ،زمینهســاز پیشــرفت اقتصــادی باشــد و بــا
ً
انتقــال مهارتهــا و افزایــش ظرفیــت تولیــدی نیــروی کار مســتقیما
بــه رشــد درآمــد ملــی کمــک کنــد (خواجــه شــاهکوهی و صحنــه،
.)1387

بخشــی از ناکامــی کشــور مــا در مســیر توســعه شایســته صنعت
گردشــگری و دســتیابی بــه جایــگاه مناســب ،ماحصــل کمبــود
نیــروی انســانی کارآمــد و آموزشدیــده اســت .رشــد اخیــر صنعــت
گردشــگری کشــور ســبب شــده اســت تــاش شــتابزدهای بــرای
رفــع تقاضــای بــازار نیــروی کار صــورت بگیــرد و اف ـرادی بــه ایــن
عرصــه وارد شــوند کــه دانــش تخصصــی و مهارتهــای شــغلی
مناســب و کافــی ندارنــد (آقاســید جعفریمجــرد.)1392 ،
بــه نظــر میرســد بخــش عمــدهای از ایــن مســئله ،در
برنامهریــزی نادرســت و نارســاییها و مشــکالت نظــام
آموزشهــای کوتاهمــدت گردشــگری کشــور ریشــه دارد کــه متولــی
گردشــگری وزارت میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و
آن ،معاونــت
ِ
صنایــع دســتی اســت .ایــن نظــام ،اصلیتریــن برنامــه توســعه
منابــع انســانی حرفــهای در صنعــت گردشــگری و مهماننــوازی
ایـران اســت کــه تاکنــون نتوانســته نیــاز بــازار را بــا نیــروی کار ماهــر
و متخصــص بهخوبــی تأمیــن کنــد و از حیــث برنامــه ،محتــوا،

 .1دکتری مدیریت گردشگری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)؛ jafar.bapiri1@yahoo.com
 .2استادیار گروه گردشگری ،دانشکدۀ پژوهشهای عالی هنر و گردشگری ،دانشگاه هنر اصفهان .ایران
 .3دانشجوی دکتری رشتۀ مدیریت گردشگری ،دانشکدۀ مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
 .4کارشناس ارشد مدیریت گردشگری گرایش بازاریابی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
 .5کارشناس ارشد مدیریت گردشگری گرایش بازاریابی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
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ســاختار و اجــرا بــا چالشهــای متعــددی روبهروســت.
مســئله اصلــی ایــن پژوهــش اثربخشــی و کارایــی پاییــن
نظــام آموزشهــای کوتاهمــدت گردشــگری اســت .بنابرایــن،
در ایــن مطالعــه بهدنبــال پاســخ ایــن پرســش هســتیم کــه نظــام
آموزشهــای کوتاهمــدت گردشــگری کشــور بــا چــه مشــکالتی
مواجــه اســت کــه باعــث شــده ایــن نظــام نتوانــد نیازهــا و
انتظــارات ذینفعــان گوناگــون بخــش آموزشهــای شــغلی و
حرفــهای صنعــت گردشــگری و مهماننــوازی را تأمیــن کنــد.
بــا توجــه بــه اهمیــت بنیادیــن توســعه منابــع انســانی و
آمــوزش در تعالــی صنعــت گردشــگری و مهماننــوازی و
مطالعــات معــدودی کــه در زمینــه نظــام آموزشهــای کوتاهمــدت
گردشــگری در کشــور صــورت گرفتــه اســت ،ایــن پژوهــش
میتوانــد در گســترش دانــش مربــوط بــه آمــوزش گردشــگری
ســهمی داشــته باشــد و یافتههــای آن بــه حــل مشــکالت موجــود
نیــز کمــک کنــد .در ضمــن ،پژوهــش حاضــر همراســتا بــا پارادایــم
جدیــد مطالعــات آمــوزش گردشــگری و مهماننــوازی اســت کــه
بــه جــای تمرکــز صــرف بــر بهبــود قابلیتهــای یادگیــری فراگیـران
و افزایــش اثربخشــی تدریــس ،بهدنبــال تأمیــن نیازهــای همــه
ذینفعــان کلیــدی اعــم از فراگی ـران ،اســاتید دورههــا ،مؤسســات
آموزشــی ،صنعــت و جامعــه اســت (.)Kim & Jeong, 2018
در ادامــه مقالــه ،ابتــدا مبانــی نظــری و ســپس وضعیــت نظــام
آموزشهــای کوتاهمــدت گردشــگری کشــور را مــرور میکنیــم.
روششناســی پژوهــش ،نتایــج ،و بحــث و نتیجهگیــری نیــز
بخشهــای دیگــر ایــن پژوهــش را تشــکیل میدهنــد.
مبانی نظری
در بیشــتر بخشهــای صنعــت گردشــگری ،کارکنــان
اغلــب مهــارت و درآمــد پایینــی دارنــد و شــرایط محیــط کار
نامطلــوب ،فرصتهــای ارتقــا محــدود و امنیــت شــغلی کــم
اســت ( .)Baum et al., 2016یکــی از دالیــل ایــن نابســامانی،
ً
ویژگیهــای نظــام آموزشــی در گردشــگری اســت کــه معمــوال بــا
انتظــارات ذینفعــان صنعــت ســازگاری نــدارد و بــا ســازوکاری کــه
ویژگیهــای عرضــه و تقاضــا در بــازار براســاس آن شــکل گرفتــه
هماهنــگ نیســت (.)Zampoukos & Ioannides, 2011
ایــن درحالــی اســت کــه توســعه مهارتهــای شــغلی
کارکنــان ،عاملــی اساســی ب ـرای بنیــان یــک صنعــت گردشــگری
قدرتمنــد بـرای هــر کشــوری اســت ( )Kaplan, 2004کــه خــود
نیازمنــد تدویــن برنامههــا و راهبردهــای توســعه منابــع انســانی
گردشــگری در ســطح ملــی اســت ( .)Booyens, 2020راهبــرد
مناســب توســعه منابــع انســانی گردشــگری بــه کشــورها کمــک
میکنــد تــا بتواننــد همــواره بــه نیــروی کار مناســب در زمــان
مناســب بـرای قرارگرفتــن در ســمتهای مناســب دسترســی داشــته
باشــند (ضیائــی.)1383 ،

تدویــن و پیادهســازی ایــن راهبــرد ،مســتلزم بازنگــری
یزاده،
برنامههــا ،ســاختارها و شــیوههای آموزشــی (مهرعلــ 
 )1396و اتخــاذ رویکردهــای نویــن و بهکارگیــری ابزارهــا و
ســازوکارهای جدیــد اســت (حیدریچیانــه و همــکاران.)1391 ،
شــیوههای ســنتی آموزشــی ،دیگــر ظرفیــت و تــوان تولیــد دانــش،
مهارتهــا و شایســتگیهای الزم بــرای آمــوزش کارکنــان را
در محیــط کار کنونــی ندارنــد ( .)Chiru, 2012آموزشهــای
ً
گردشــگری و مهماننــوازی درحــال حاضــر عمدتــا بــه شــکل
ســنتی صــورت میگیــرد و گرچــه طــی ســالیان گذشــته ،دورههــا،
مــواد درســی ،شــیوههای تدریــس و محیطهــای یادگیــری روزآمــد
و اصــاح شــدهاند ،امــا تحولــی انقالبــی صــورت نگرفتــه اســت.
ایــن دگرگونــی بنیــادی در نظــام آموزشــی صنعــت گردشــگری،
گرچــه ممکــن اســت در ابتــدا بــرای بســیاری آزاردهنــده باشــد،
ولــی امــری حیاتــی و گریزناپذیــر اســت (.)Hsu, 2017
انقــاب در نظــام آموزشــی گردشــگری و مهماننــوازی از
دو رویکــرد اقتصــادی و اجتماعــی حائــز اهمیــت اســت .نظــام
آموزشــی بایــد تــاش کنــد تــا بهصــورت اثربخــش بــه نیازهــای
جامعــه ســده بیســتویکم ـ یعنــی تقویــت خالقیــت ،تحریــک
نــوآوری و ترغیــب کارآفرینــی در همــه ســطوح حرف ـهای ـ پاســخ
دهــد ( .)Sándorová et al., 2020ســازمانهای تجــاری
و انجمنهــای حرفــهای از ایــن دیــدگاه اقتصــادی بــه آمــوزش
حمایــت میکننــد ( .)Airy, 2005: 14همچنیــن ،بایــد بپذیریــم
کــه گردشــگری بهعنــوان نیرویــی جهانســاز روابــط بینفرهنگــی
را تقویــت میکنــد و منــادی صلــح اســت؛ بنابرایــن نظــام
آموزشــی گردشــگری و مهماننــوازی در کنــار رویکــرد اقتصــادی،
الزم اســت رویکــردی اجتماعــی و تحولگــرا 1نیــز اتخــاذ کنــد
و کارکنــان ،مدی ـران و رهبرانــی را پــرورش دهــد کــه شــهروندانی
جهانــی و افــرادی مســئولاند (.)Abu Bakar, 2020
بنابرایــن همانگونــه کــه گــو 2و همــکاران بیــان میکننــد،
ایــن صنعــت نیازمنــد مدیرانــی متفکــر ،خــاق و آیندهنگــر و
کارکنانــی ماهــر و نیمهماهــر بــا آموزشهــای عملــی اســت کــه
همگــی تفکــر حرفـهای دارنــد و غریبهنــواز و چندفرهنگــی هســتند
(ضرغامبروجنــی 1383 ،بــه نقــل از  .)Go et al., 1996فراگیـران
در کنــار یادگیــری مهارتهــای ســنتی ماننــد بازاریابــی و امــور
مالــی بایــد مهارتهــای نــرم ســطح بــاال ماننــد تفکــر انتقــادی،
حــل مســئله ،اخــاق حرفـهای و تحلیــل داده را یــاد بگیرنــد (Hsu,
 )2017کــه ایــن مهــم ،نیازمنــد اتخــاذ روشهــای تدریــس نویــن
ماننــد یادگیــری فعــال ،همآفرینــی آموزشــی ،کارآمــوزی تجربــی،
خلــق محیطهــای آموزشــی مشــارکتی و منعطــف ،بهکارگیــری
فنــاوری نویــن و اســتفاده از اســاتید آشــنا بــه ترفندهــا و ابزارهــای
نویــن اســت (.)Kim & Jeong, 2018
.1. Transformative
2. Go
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جدول  :1ویژگیهای دورههای آموزش کوتاهمدت گردشگری
عنوان دوره

تعداد ساعات دوره

شیوه ارزشیابی

تعداد مواد درسی

مبلغ شهریه*

سال شروع

راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

 403ساعت آموزش نظری و
 80ساعت اجرای تور و بازدید

آزمونهای داخلی  +آزمون جامع +
مصاحبه زبان

 8ماده درسی اصلی  10 +ماده
درسی غیراصلی

1370

مدیر فنی

 261ساعت آموزش نظری
و  60ساعت کارورزی

آزمونهای داخلی  +آزمون جامع +
مصاحبه زبان

 6ماده درسی اصلی  5 +ماده
درسی غیراصلی

۲/500/۰۰۰
 +هزینههای سفر و بازدید
۱/500/۰۰۰
الی ۲/۲00/۰۰۰

1370

راهنمایان طبیعتگردی

 285ساعت آموزش نظری و
 102ساعت آموزش عملی

آزمونهای داخلی  +آزمون جامع +
مصاحبه زبان

 7ماده درسی اصلی  19 +ماده
درسی غیراصلی

۲/۸00/۰۰۰
 +هزینههای سفر

1381

راهنمایان زمین گردشگری

 286ساعت آموزش نظری و
 88ساعت آموزش عملی

آزمونهای داخلی  +آزمون جامع +
مصاحبه زبان

 6ماده درسی اصلی  9 +ماده
درسی غیراصلی

۲/۸00/۰۰۰
 +هزینههای سفر

1395

مدیریت عمومی تأسیسات
گردشگری

 128ساعت آموزش نظری و  56ساعت
آموزش عملی

آزمونهای داخلی  +آزمون جامع

 9مادهه درسی اصلی  8 +ماده
درسی غیراصلی

نامشخص

1398

مدیر فنی طرح تطبیق ضوابط
تأسیسات گردشگری

 36ساعت آموزش نظری و  14ساعت
آموزش عملی

آزمون جامع  +مصاحبه تخصصی

 5ماده درسی دوره کارشناس
ارزیاب  3 +درس تخصصی

۱/000/۰۰۰
الی۲/000/۰۰۰

1398

تربیت کارشناس ارزیابی
گردشگری

 30ساعت آموزش نظری و  10ساعت
آموزش عملی

آزمون جامع  +مصاحبه تخصصی

 5ماده درسی

800/۰00
الی۱/600/۰۰۰

1398

* شهریه به تومان ،مربوط به استان تهران و برای سال  1398است .مبالغ شهریه در ادارات کل مراکز استانی تعیین میشود.
 .1اطالعاتــی کــه در ادامــه میآیــد ماحصــل مصاحبــه بــا کارکنــان دفتــر
مطالعــات آمــوزش گردشــگری معاونــت گردشــگری و بررســی اســنادی اســت
کــه ایــن دفتــر در اختیــار گــروه پژوهــش ق ـرار داده اســت.
 .2بــه غیــر از دورههــای کارکنــان اقامتگاههــای بومگــردی ،آشــپزی و همچنیــن
افـراد مشــمول کمیســیون مــوارد خــاص.

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

آموزشهای کوتاهمدت گردشگری در ایران
سـابقه آمـوزش گردشـگری و مهماننـوازی در ایـران بـه
سـال  1314و تأسـیس اداره جلـب سـیاحان برمیگـردد .اولیـن
دوره آموزشهـای کوتاهمـدت راهنمایـان جهانگـردی و متقاضیـان
هتلـداری و میزبانـی در سـال  1345برگزار و در همین سـال مدرسـه
عالی هتلداری تأسـیس شـد .اعـزام گروههای آموزش سـیار ازسـوی
مرکـز آمـوزش خدمـات جهانگردی به نقاط مختلف کشـور در سـال
1348و تأسـیس مدرسـه عالی خدمـات جهانگـردی بههمت وزارت
اطالعـات و جهانگـردی در سـال  1350از دیگـر فعالیتهـای مهـم
آموزشـی در دوران قبـل از انقلاب بـود (ضیایـی.)1383 ،
دولتـی متولـی گردشـگری کشـور ـ
از اوایـل دهـه  ،1370نهـاد
ِ
گردشـگری وزارت میـراث فرهنگـی،
کـه درحـال حاضـر معاونـت
ِ
گردشـگری و صنایعدسـتی اسـت ـ برای تأمیـن نیازهای بـازار کار به

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

نظـام آموزشـی گردشـگری و مهماننـوازی برای پـرورش چنین
سـرمایه انسـانی علاوه بـر هدفگـذاری دقیـق ،شناسـایی گروههای
هـدف ،تولید محتوای آموزشـی مناسـب ،تربیت اسـاتید شـاخص و
تعریـف روشهـای تدریـس نویـن بایـد در تمامـی تصمیمگیریها،
ذینفعـان را مشـارکت دهـد ( .)Ndou et al, 2019ذینفعـان همه
افـراد ،گروههـا یـا سـازمانهایی هسـتند کـه مسـتقیم یا غیرمسـتقیم
تحـت تأثیـر آمـوزش قـرار میگیرنـد .در واقـع ذینفعـان بخـش
آمـوزش ،کسـانی هسـتند کـه در تـدارک برنامههـای آموزشـی دخالـت
دارنـد یـا از منافـع آن بهرهمنـد میشـوند (.)Bischoff et al. , 2018
برخـی ذینفعـان مسـئول تدویـن و پیادهسـازی برنامههـای آموزشـی،
برخـی مخاطبـان ایـن برنامههـا و سـایرین کارفرمایـان هسـتند .ایـن
ذینفعـان میتواننـد در موفقیت برنامههای آموزشـی اثـر مثبت یا منفی
داشته باشـند و درنتیجه ،نقشـی حیاتی دارند (.)Galvão et al, 2020

نیروهـای متخصص و ماهـر به برگزاری دورههـای آموزش کوتاهمدت
گردشـگری از طریق مؤسسـات آموزشی گردشـگری اقدام کرد .تعریف
دورههای آموزشـی و محتـوای دورهها ،صدور مجوز فعالیت مؤسسـات
آموزشـی گردشـگری و نظارت و ارزیابی عملکرد آنها ،گزینش اساتید،
برگـزاری آزمونهـای جامع ،صدور گواهینامهها و رسـیدگی به شـکایت
از جملـه وظایـف دفتر مطالعات آمـوزش این معاونت اسـت1.
سـه حـوزه اصلـی آموزشهـای کوتاهمـدت ،دورههـای تربیـت
راهنمایان گردشـگری (راهنمایـان ایرانگردی و جهانگـردی ،راهنمایان
طبیعتگـردی و راهنمایـان زمینگردشـگری) ،مدیـر فنـی دفاتـر
خدمات مسـافرتی و مدیر عمومی تأسیسـات گردشـگری اسـت .دوره
تربیـت کارشناسـان ارزیابی و مدیر فنی طرح تطبیق ضوابط تأسیسـات
گردشـگری ،دوره مدیریـت تخصصـی اقامتگاهـای بومگـردی ،دوره
کارکنـان اقامتگاههـای بومگـردی ،دورههـای تخصصـی هتلـداری،
دورههـای آشـپزی عمومـی ،آشـپزی ملـل و آشـپزی تخصصـی ،دوره
قنـادی و دوره کافیشـاپ از دیگـر دورههایـی اسـت کـه وزارت میراث
فرهنگـی ،گردشـگری و صنایعدسـتی مـدارک آنهـا را صـادر میکند.
متقاضیان همه دورهها باید حداقل مدرک کارشناسـی داشـته باشـند2
و از همـه رشـتهها متقاضـی پذیرفتـه میشـود .شـیوه ارزشـیابی غالـب،
برگـزاری آزمونهـای داخلـی و آزمـون جامع پایـان دوره اسـت .در برخی
دورههـا ماننـد دورههای مربوط بـه راهنمایان گردشـگری ،آزمون مصاحبه
زبـان خارجـی نیـز برگزار میشـود .برخـی دورههـا مانند مدیـر فنی طرح
تطبیق ضوابط تأسیسـات گردشـگری آزمون داخلـی ندارند ولی مصاحبه
تخصصـی برگـزار میشـود .در بیشـتر دورههـا مـواد درسـی بـه دو دسـته
اصلی و غیراصلی تقسـیم میشـوند .درسهای اصلی آنهایی هسـتند که
در آزمـون جامـع پایـان دوره ارزشـیابی میشـوند و از درسهای غیراصلی
در آزمـون جامـع پایان دوره سـؤال طرح نمیشـود .جمعبنـدی اطالعات
مربـوط به ایـن دورههـا در جدول  1آورده شـده اسـت.
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تــا اواســط ســال  167 ،1399مؤسســه آموزشــی گردشــگری
در بخــش خصوصــی مجــری برگـزاری ایــن دورههــا در اســتانهای
مختلــف کشــور بودنــد .از نظــر تعــداد اســاتید نیــز تــا همیــن
تاریــخ ،حــدود  1085مجــوز تدریــس صــادر شــده بــود .اســاتیدی
کــه تدریــس درسهــای اصلــی را برعهــده دارنــد بایــد مجــوز
تدریــس دریافــت کننــد و آنهایــی کــه درسهــای غیراصلــی
را تدریــس میکننــد نیازمنــد اخــذ مجــوز تدریــس نیســتند.
اســاتید دورههــای گردشــگری بایــد حداقــل مــدرک کارشناســی
ارشــد و اســاتید دورههــای تأسیســات گردشــگری بایــد حداقــل
مــدرک کارشناســی یــا ده ســال ســابقه کار مرتبــط داشــته باشــند.
ً
درسهــای عملــی نیــز حتمــا بایــد توســط اســاتیدی تدریــس
شــود کــه حداقــل پنــج ســال ســابقه کار مرتبــط دارنــد .اســاتید
نمیتواننــد بیــش از یــک درس اصلــی و یــک درس غیراصلــی را
تدریــس کننــد.

روششناسی پژوهش
پژوهــش حاضــر از حیــث نــوع ،اکتشــافی و از نظــر هــدف،
کاربــردی و از لحــاظ ماهیــت دادههــا ،کیفــی اســت .بــرای
انجــام ایــن مطالعــه ،بــا  35نفــر مصاحبــه شــد .معیــار انتخــاب
مصاحبهشــوندگان ،خبرگــی و توانایــی آنهــا بـرای ارائــه اطالعــات
مفیــد دربــاره ابعــاد گوناگــون مســئله پژوهــش بــود .بــا توجــه بــه
پیچیدگــی مســئله و ذینفعــان متعــدد ،انــدازه نمونــه بهگونــهای
انتخــاب شــد کــه امــکان رســیدن بــه اشــباع نظــری ممکــن شــود؛
یعنــی داده جدیــدی تولیــد نشــود .بــرای شناســایی ،انتخــاب
و دعــوت از مصاحبهشــوندگان ،ابتــدا شــبکه ذینفعــان بخــش
آمــوزش گردشــگری کشــور ترســیم و ســپس بــا توجــه بــه نقــش و
اثرگــذاری هریــک از گروههــای ذینفــع ،و امــکان دسترســی بــه
آنهــا تــاش شــد تــا تعــداد متناســبی از هــر یــک از گروههــای
ذینفــع ب ـرای مصاحبــه انتخــاب شــوند.

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

شکل  :1شبکه ذینفعان آموزش

پژوهــش از نــوع نمونهگیــری غیراحتمالــی و ترکیبــی از
روشهــای نمونهگیــری قضاوتــی و گلولهبرفــی بــود؛ یعنــی در
انتخــاب مصاحبهشــوندگان ،قضــاوت گــروه پژوهــش نقــش
حیاتــی داشــت ،ولــی ازآنجاکــه پژوهشــگران بــا همــه افــراد

ذینفــع مطلــع آشــنا نبودنــد ،بــرای شناســایی آنهــا از شــیوه
ِ
گلولــه برفــی نیــز اســتفاده کردنــد .بیشــتر مصاحبهشــوندگان در
دو یــا چنــد گــروه ذینفــع همزمــان عضــو بودنــد .مشــخصات
مصاحبهشــوندگان در جــدول  2آمــده اســت.
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جدول  :2ویژگیهای مصاحبهشوندگان پژوهش

2

مرد

معاونت گردشگری

معاون مدیر کل دفتر مطالعات و آموزش گردشگری

3

مرد

معاونت گردشگری

رئیس اداره مطالعات دفتر مطالعات و آموزش گردشگری

4

زن

معاونت گردشگری

رئیس اداره آموزش دفتر مطالعات و آموزش گردشگری

5

مرد

معاونت گردشگری

از کارکنان دفتر مطالعات و آموزش گردشگری

6

مرد

دانشگاه

هیئت علمی در رشته گردشگری و استاد دورهها

7

مرد

دانشگاه

هیئت علمی در رشته گردشگری و عضو هیئت بازبینی درسهای گردشگری
در دانشگاهها

8

زن

دانشگاه

رئیس دانشگاه علمیکاربردی در حوزه گردشگری

9

مرد

انجمن صنفی مؤسسات
آموزشی

رئیس انجمن صنفی مؤسسات آموزشی گردشگری ،مدیر مؤسسه آموزشی
گردشگری ،مدرس

10

مرد

انجمن صنفی مؤسسات
آموزشی

نایب رئیس انجمن صنفی مؤسسات آموزشی گردشگری ،مدیر مؤسسه
آموزشی گردشگری

11

مرد

انجمن صنفی مؤسسات
آموزشی

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

12

مرد

جامعه تورگردانان ایران

مسئول آموزش جامعه تورگردانان ایران و مدیرعامل دفتر خدمات مسافرتی

13

مرد

انجمن صنفی دفاتر خدمات
مسافرت هوایی و جهانگردی

مسئول آموزش انجمن و مدیرعامل دفتر خدمات مسافرتی

14

مرد

دفتر خدمات مسافرتی

مدیرعامل و مؤسس دفتر خدمات مسافرتی و مؤسسه آموزشی گردشگری

15

مرد

مؤسسه آموزشی

مدیر مؤسسه آموزشی گردشگری ،مدرس و مؤلف در حوزه گردشگری

16

مرد

مؤسسه آموزشی

مدیر مؤسسه آموزشی گردشگری ،استاد دانشگاه

17

مرد

مؤسسه آموزشی

مدیر مؤسسه آموزشی گردشگری

18

مرد

مؤسسه آموزشی

مدیر مؤسسه آموزشی گردشگری

19

مرد

مؤسسه آموزشی

مدیر مؤسسه آموزشی گردشگری ،استاد دانشگاه ،مدیر تورهای ورودی

20

مرد

مدرسه هتلداری

بنیانگذار و مدیر مؤسسه آموزش هتلداری و میزبانی

21

زن

تألیف و تدریس

استاد دانشگاه ،ارزیاب تأسیسات گردشگری

22

مرد

تألیف و تدریس

عضو هیئت رئیسه کانون سراسری انجمنهای صنفی راهنمایان گردشگری،
استاد دورهها

23

زن

تألیف و تدریس

عضو هیئت رئیسه کانون سراسری انجمنهای صنفی راهنمایان گردشگری
ایران ،استاد دورهها

24

مرد

تألیف و تدریس

مؤلف ،مدرس ،مدیر تور و راهنمای تور

25

مرد

تألیف و تدریس

مدیر بازاریابی یک شرکت مسافرتی آنالین ،دانشآموخته گردشگری ،مدرس
و راهنما

26

مرد

تألیف و تدریس

مؤلف ،مدرس ،مدیر تور و راهنمای تور تخصصی

27

زن

نشر

مدیر عامل و ناشر تخصصی کتابهای گردشگری

تا 35

زن و مرد

فراگیران

 8نفر شامل  5زن و  3مرد

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

1

مرد

معاونت گردشگری

مدیر کل دفتر مطالعات و آموزش گردشگری و استاد دانشگاه

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

مصاحبهشونده

جنسیت

بخش

سمت /تخصص

78

باپیری و همکاران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

گرچــه مصاحبــه فاقــد ســاختار بــود ،ولــی محققــان بــرای
کدگــذاری راحتتــر ،ســیزده پرســش اصلــی را از قبــل آمــاده
کــرده بودنــد .بهعــاوه ،پژوهشــگران بــرای اجــرای بهتــر فراینــد
مصاحبــه ،بــا دو نفــر بهصــورت پایلــوت (آزمایشــی) مصاحبــه
کردنــد تــا مشــکالت احتمالــی را برطــرف کننــد و مطمئــن شــوند
کــه فراینــد مصاحبــه و پرســشها بــه دور از ابهــام یــا هرگونــه
مشــکلی اســت .اغلــب ایــن فراینــد بیــش از  90دقیقــه طــول
میکشــید .فراینــد گــردآوری و تحلیــل دادههــا نیــز در حــدود دوازده
هفتــه از تاریــخ  1دیمــاه  1398تــا  1فروردیــن  1399طــول کشــید.
بـرای تحلیــل دادههــا ،از روش تحلیــل مضمــون 1اســتفاده شــد
کــه روشــی ب ـرای شــناخت ،تحلیــل و گ ـزارش الگوهــای موجــود
در دادههــای کیفــی اســت .در ایــن مطالعــه ،تحلیــل مضمــون
در ســه مرحلــه تجزیــه ،تفســیر و ترکیــب متــن صــورت گرفــت.
مرحلــه اول شــامل آشــنایی بــا متــن ،کدگــذاری اولیــه و شناســایی
مضامیــن بــود .در مرحلــه دوم شــبکه مضامیــن ترســیم و تحلیــل و
ســپس گ ـزارش نهایــی تدویــن شــد (عابدیجعفــری و همــکاران،
 .)1390ب ـرای تشــکیل شــبکه مضامیــن ،ابتــدا کدهــا کــه حــاوی
اطالعاتــی ارزشــمندند اســتخراج میشــوند و ســپس ذیــل
مضامیــن پایــه ،کــه عینیتریــن دســتهها هســتند ،ق ـرار میگیرنــد.
در مرحلــه بعــد ،مضامیــن پایــه در قالــب مضامیــن ســازماندهنده
ـ کــه انتزاعیتــر و کلیترنــد ـ دســتهبندی میشــوند .آخریــن
دســتهبندی ،مضمــون فراگیــر اســت کــه در واقــع همــان موضــوع
پژوهــش اســت .در آخــر ،نقشــه ارتباطــات بیــن ســطوح گوناگــون
مضامیــن رســم میشــود (شــالبافیان .)1398 ،مراحــل و گامهــای
تحلیــل مضمــون در جــدول  3آورده شــده اســت.
جدول  :3مراحل و گامهای تحلیل مضمون
(عابدیجعفری و همکاران)1390 ،
مراحل

گامها
آشنایی با متن

تجزیه متن

تولید کدهای اولیه و کدگذاری
جستوجو و شناسایی مضامین

تفسیر متن

ترکیب متن

اهــداف و پرســشهای پژوهــش حاضــر مرتبطانــد ،براســاس
نظــر مصاحبهشــوندگان اســتخراج شــد .ازایــنرو ،همانطــور
کــه قلیپورســوته ،امیــری ،ضرغامبروجنــی و کیانــی فیضآبــادی
( )1397اشــاره میکننــد ،یافتههــا معتبرنــد .همچنیــن
پژوهشــگران از دانشآموختههــای گردشــگری و از مؤلفــان و
اســاتید دورههــا هســتند و بــا موضــوع و روش پژوهــش آشــنایی
ً
کامــل دارنــد .تحلیلهــا را نیــز مســتقال ســه پژوهشــگر انجــام
دادنــد و در آخــر ،بــرای دریافــت بازخــورد ،یافتههــا بــه همــراه
فراینــد تحلیــل در اختیــار چهــارده نفــر از مصاحبهشــوندگان
قــرار داده شــد .درگیــری طوالنیمــدت بــا موضــوع پژوهــش،
بازبینــی مشــارکتکنندگان از
مثلثســازی پژوهشــگر 4و
ِ
روشهــای اعتبارســنجی در تحلیــل مضمــون اســت (Nowell et
 .)al., 2017نتایــج ایــن مطالعــه معتبــر اســت؛ زیــرا میتــوان
آن را ممیــزی 5کــرد .روش اجــرای کار در ایــن مطالعــه ،تشــریح
و فــرم مصاحبــه ،فایلهــای شــنیداری و تصویــری مصاحبههــا،
فــرم خالصــه مطالــب و کدگذاریهــا موجــود اســت .همچنیــن
نمونــهای از متــون خالصهشــده و کدگذاریهــا نیــز ارائــه
شــده اســت (طباطبایــی و همــکاران .)1392 ،همچنیــن بــرای
اطمینــان از پایایــی یافتههــا ،از روش هولســتی 6اســتفاده شــد
(عابدیجعفــری و همــکاران1390 ،؛ قلیپورســوته و همــکاران،
 .)1397در ایــن روش ،نتایــج کدگــذاری دو پژوهشــگر بــرای
چهــار مصاحبــه شــماره  23 ،22 ،9و  ،25کــه دو مــورد اول
طوالنیتریــن و دو مــورد دوم کوتاهتریــن مصاحبههــا بودنــد،
بــا یکدیگــر مقایســه شــدند تــا درصــد توافــق بیــن دو پژوهشــگر
مشــخص شــود .درصورتــی کــه درصــد توافــق  70یــا بیشــتر
باشــد ،یافتههــا پایاســت .درصــد توافــق نهایــی در ایــن مطالعــه،
 75بــود (جــدول .)4
فرمول هولستی

تعــداد
درصــد توافــق،
در ایــن فرمــول،
تعــداد کدهــای پژوهشــگر اول
توافــق بیــن دو پژوهشــگر،
تعــداد کل کدهــای پژوهشــگر دوم ب ـرای هــر مصاحبــه
و
اســت.
جدول  :4پایایی پژوهش

ترسیم شبکه مضامین
تحلیل شبکه مضامین

تدوین گزارش

بــرای ارزیابــی یافتههــا ،از دو معیــار اعتبارپذیــری 2و
اطمینانپذیــری 3اســتفاده شــد (& Nowell, Norris, White
 .)Moules, 2017اعتبارپذیــری مشــابه روایــی در مطالعــات
ّ
کمــی اســت .مضامیــن احصاشــده در ایــن مطالعــه ،کــه بــا
1. Thematic Analysis
2. Credibility
3. Dependability

مصاحبهشونده

تعداد کل کدها

تعداد توافق

درصد توافق

شماره ۹

243

98

81

شماره 22

206

73

71

شماره 23

64

21

66

شماره 25

52

19

73

جمع کل

565

211

75

4. Investigator Triangulation
5. Audit Trail
6. Holsti
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جدول  :5نمونهای از متون مصاحبه ،کدهای اولیه و مضامین پایه

شماره
2

« ...کیفیت استاد و نحوه انتخاب آنها هیچکدام پیچیده نیست .دلم
میخواست پیچیدهتر باشد  ...بیش از حد ساده است ...آنچه اینجا جواب
ً
میدهد  ToTاست که قطعا شما در برنامههایتان دارید .به آن میگویند
»...Training of Trainers

کیفیت و سازوکار انتخاب
اساتید ،دورههای تربیت
استاد

( )1گزینش اساتید
( )2تربیت اساتید

شماره
3

« ...باید فرایندها را درآورد ولی قبل از فرایندها باید شیوهنامه داشت.
شیوهنامههای ما پراکنده است  ...باید اینها منسجم شود ،سپس بهصورت
الکترونیکی درآید»...

شیوهنامههای پراکنده و
غیرمنسجم

نقص قوانین و شیوهنامهها

شماره
23

«...منابع داریم ،منابع زیاد است ...شاید منابعمان بهروز نیست ،بهتر است
بگویم .ما باید منابعمان را بهروز کنیم ،ولی منابعی که درحال حاضر معرفی
میشود بد نیست ،خوب است .فقط باید بهروز شود  ...بهنظرم در این
مملکت مؤلفها هیچ پشتوانه اقتصادی و مالی برای مطالعه و آپدیتکردن
ندارند .و حمایتی هم نمیشوند» ...

بهروزنبودن منابع آموزشی
به علت فقدان حمایت از
مؤلفان

کیفیت پایین منابع
آموزشی

شماره
8

درمورد منابع درسی ...« :بله من موافق بررسی هستم .بعضی از درسها الزم
است حذف شود .بعضی درسها باید ساعاتش اضافه یا کم شود .درسهایی
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 روانشناختی در ابتدا وجود داشته باشد ،ببینیم
این آدم ویژگی کسی که بتواند با افراد بهراحتی کنار بیاید را دارد یا نه  ...با
ً
آنها یک مصاحبه اولیهای باید انجام شود؛ به نظرم باید کامال بیطرف باشد.
حتی شخصی باشد که در این حوزه هم زیاد ورود نکرده است»...

نیاز به مصاحبه
روانشناختی اولیه با
متقاضیان در زمان ثبت نام

نبود سازوکار غربالگری
اولیه متقاضیان

شماره
24

«...در مورد کاربردیبودن ،بیشتر دورهها تئوریک هستند و بخشهای
ً
عملیاتی ،اجرایی ،کارورزی بهشدت پایین است و این اتفاقا یک دوره طوالنی
تئوریک نباید باشد و تئوری و عملیات باید با هم بروند جلو»...

تئوریمحوربودن دورهها و
فقدان یا کمبود دورههای
عملی و کاربردی

فقدان ارزشیابی عملی

شماره
22

« ...دورههای توانمندسازی تبدیل شده به یک چیز مسخره فرمالیته
که مث ً
ال بودجهاش در یک مقطعی میآید ...و هیچ برآوردی از
نیازسنجی آن نیست .یکسری آدم پشت میز نشستند و دارند
میگویند این کار انجام شود؛ نه به نظر من دورههایی که االن برگزار
میشود اص ً
ال کاربردی نیست»...

فقدان نیازسنجی برای
دورههای توانمندسازی و
کاربردینبودن آنها

مرحلــه دوم -تفســیر متــن :در ایــن مرحلــه ،نخســت مضامین
پایــه بازنگــری شــد تــا از انطبــاق کدهــای اولیــه بــا ایــن مضامیــن،
دســتهبندی و نامگــذاری مناســب آنهــا اطمینــان حاصــل شــود.
ســپس ،مضامیــن پایــه ذیــل مضامیــن ســازماندهنده دســتهبندی
شــدند .از  105کــد اولیــه شناساییشــده 24 ،مضمــون پایــه شــکل
گرفــت کــه آنهــا نیــز بهنوبــه خــود ذیــل  7مضمــون ســازماندهنده

فقدان نیازسنجی بازار
نیروی کار

یــا عمــده دســتهبندی شــدند .ایــن عناویــن عبارتانــد از:
الــف) مشــکالت ســاختاری؛ ب) ضعفهــای مدیریتــی؛ پ)
چالشهــای گزینــش؛ ت) کمبودهــای محتوایــی؛ ث) معضــات
ســنجش؛ ج) نارســاییهای آموزشــی؛ چ) کاســتیهای ارزیابــی
و نظــارت .جزئیــات مربــوط بــه کدهــای اولیــه ،مضامیــن پایــه و
ســازماندهنده در جــدول  6آمــده اســت.

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

مصاحبهشونده

مصاحبه مکتوب
(بخشهای مربوط و مفید)

کد
اولیه

مضمون پایه

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

نتایج
مرحلــه اول -تجزیــه متــن :ابتــدا مصاحبههــا مکتــوب
و ســه پژوهشــگر چندبــار بهطــور مســتقل آن را خواندنــد .پــس
از خوانــش و یادداشــتبرداریهای اولیــه ،بخشهایــی از
مصاحبههــا ـ کــه فاقــد اطالعــات مربــوط و مفیــد بــود ـ حــذف
شــد .متــون حاصــل ،دوبــاره خالصــه و بــه بخشهــای کوچکتــر

تبدیــل شــد تــا ویژگیهــای مفیــد و جالــب متــن را آســانتر
بتــوان کدگــذاری کــرد .ســپس ،فراینــد کدگــذاری آغــاز و براســاس
کدهــای احصاشــده ،مضامیــن پایــه شناســایی شــد .در جــدول ،5
نمونــهای از متــون خالصهشــده ،کدهــای اولیــه و مضامیــن پایــه
مربوطــه مشــاهده میشــود.
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باپیری و همکاران

جدول  :6کدهای اولیه ،مضامین پایه و مضامین سازماندهنده
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

#

کدهای اولیه

1

بیاطالعی برخی کارکنان از شیوهنامهها

2

عدم انتقال بهموقع برنامهها و شیوهنامهها

3

جابهجایی مداوم کارکنان ادارههای آموزش و نظارت

4

اعمال قوانین و مقررات متفاوت در سطح استانی

5

برخورد سلیقهای کارکنان در یک اداره یا بخش

6

استخدام کارکنان با تخصصهای غیرمرتبط

7

ناآشنایی کارکنان به موضوع آموزش و نظارت

8

ناآشنایی کارکنان با صنعت گردشگری

9

اشتیاق و انگیزه کم کارکنان برای یادگیری

10

آشنایی کم کارکنان با ابزارها و شیوههای دیجیتال

11

روزآمدنبودن برخی شیوهنامهها

12

فقدان شیوهنامه در برخی حوزهها یا موضوعات

13

مشارکتندادن ذینفعان در تدوین شیوهنامهها

14

فقدان سازوکار نیازسنجی بازار نیروی کار

15

فقدان تناسب برخی دورههای آموزشی با نیاز صنعت

16

فقدان بازنگری منظم دورههای آموزشی

17

جذب فراگیر بدون توجه به مقوله اشباع صنعت

18

نبود جذب مخاطب کافی در برخی دورهها

19

فقدان رهگیری عملکرد شغلی فارغالتحصیالن

20

ملزمنبودن صنعت به استخدام فارغالتحصیالن

21

فقدان تسهیالت و مشوقها برای فارغالتحصیالن

22

ثبتنام فراگیران در تمام اوقات سال

23

جابهجایی زمان آزمونهای جامع

24

فقدان تقویم برگزاری آزمونهای داخلی

25

مشخصنبودن زمان برگزاری آزمونهای شفاهی

26

فقدان داشبورد پیشرفته برای کاربران مختلف

27

نبود تعریف سطوح دسترسی متفاوت برای کاربران

28

امکاننداشتن آرشیو و بازاریابی اطالعات

29

مشکالت و ضعفهای فنی

30

رابط کاربری نازیبا و غیرحرفهای

31

مشکالت و ضعفهای محتوایی

32

نبود اطالعات مؤثق درباره ابعاد مختلف آموزش

33

نقص دادهها و اطالعات موجود

34

دشواری دسترسی به دادهها و اطالعات موجود

35

بیاعتنایی به اهمیت اطالعات در برنامهریزی

مضامین پایه

مضامین ازماندهنده

ناهماهنگیافقیوعمودیدربخشدولتی

کارآیی اندک نیروی انسانی در بخش دولتی

مشکالت ساختاری

نقص قوانین و شیوهنامهها

فقدان نیازسنجی بازار نیروی کار

حمایت ناکافی از فارغالتحصیالن

آشفتگی تقویم آموزشی

ضعفهای مدیریتی
ناکارآمدی پلتفرم آنالین آموزش

ضعف دادهای و اطالعاتی

آسیبشناسی نظام آموزشهای کوتاهمدت گردشگری ایران
از رویکرد ذینفعان
#

کدهای اولیه

37
38

ارزیابینکردن متقاضیان از نظر ویژگیهای ظاهری

39

فقدان مصاحبه شفاهی سنجش اطالعات عمومی

40

رعایتنکردن ضوابط گزینش اساتید

41

تفسیر به رای قوانین و شیوهنامههای گزینش اساتید

42

نیاز به ایجاد سازوکار نوین گزینش اساتید

43

آشنانبودن اساتید با روشهای تدریس نوین

44

بهکارگیری روشهای تدریس متعارض

45

تفاوت سطح کیفی مدنظر اساتید

47
48

فقر منابع آموزشی در دورههای تخصصی

49

فقر منابع آموزشی برای دورههای بازآموزی

50

فقدان ارتباط منطقی نیاز بازار و موضوع درس

51

تعریف سرفصلهای نامناسب یا نامربوط

52

همراستانبودن محتوای برخی منابع با سرفصلها

53

روزآمدنبودن محتوای برخی از منابع درسی

54

ترجمه نامناسب برخی از کتابها

55

کاربردینبودن محتوای برخی از منابع درسی

56

بومینبودن محتوای برخی از منابع درسی

57

حجم زیاد برخی از منابع درسی

58

رعایتنکردن اصول اخالق علمی و ارجاعدهی علمی

59

بهکارگیری مؤلفان و مترجمان ناآشنا با موضوع

60

سیطره کالسهای نظری بر کالسهای عملی

61

برگزار نشدن کالسهای عملی

62

نبود دورههای سفرمحور در انتهای دوره راهنمایان

63

فقدان دوره کارآموزی برای فراگیران دوره مدیر فنی

64

سفرهای میدانی کم برای فراگیران طبیعتگردی

65

اکتفاکردن به آزمونهای کتبی

66

نادربودن آزمون مصاحبه در پایان دوره

67

فقدان آزمونهای عملی در پایان دوره

68

نادیدهگرفتن برخی از درسهای مهم

69

تقسیم درسها به دو دسته آزمون جامعی و سایر

70

رعایتنکردن اصول آزمونسازی در طراحی آزمونها

71

فقدان استاندارد برای طراحی آزمونهای داخلی

72

ارزیابینکردن آزمونها بهدست طراحان گوناگون

73

نبود سازوکار مدون برای آزمونهای مصاحبهمحور

74

جدینگرفتن آزمونهای داخلی از سوی مؤسسات

75

انتخاب زمانهای نامساعد برای برگزاری آزمونها

76

رواج تقلب در آزمونهای داخلی

نبود غربالگری اولیه متقاضیان

سازوکار نامناسب گزینش اساتید

چالشهای گزینش

فقدان دورههای تربیت استاد

کمبود منابع آموزشی
سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

46

فقر منابع آموزشی در دورههای طبیعتگردی
فقر منابع آموزشی در دورههای مدیریت تأسیسات

مضامین ازماندهنده
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

36

نگرفتن آزمون شخصیتشناسی از متقاضیان
سنجشنکردن توانایی زبان خارجی متقاضیان

مضامین پایه

81

منابع آموزشی بیکیفیت
کمبودهای محتوایی

ترکیب نامتوازن آموزشهای نظری ـ
کاربردی

فقدان ارزشیابی شفاهی و عملی

ارزشیابینکردن از برخی درسها

طراحی آزمونهای غیراستاندارد

برگزاری نامناسب آزمونها

معضالت سنجش

82
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

#

کدهای اولیه

77

پرداخت دیروقت یا پرداختنکردن دستمزد اساتید

78

پرداخت دستمزد پایین به اساتید

79

کمبودن شهریههای دریافتی از فراگیران

80

دریافت اقساطی شهریه

81

استفادهنکردن از اساتید خوب

82

فقدان دسترسی به اساتید با دانش نظری و کاربردی

83

استفادهنکردن برخی اساتید از ابزارهای مدرن تدریس
ً
استفاده از اساتیدی که صرفا تجربه کاری دارند

85

بیاعتنایی اساتید به سرفصلهای تعریفشده

86

تسلطنداشتن اساتید به محتوای منابع آموزشی

87

فضاهای آموزشی کوچک

88

فقدان تجهیزات آموزشی کافی و مناسب

89

موقعیت مکانی نامناسب برخی مؤسسات آموزشی

90

نبود فضاهای مناسب تعامل برای فراگیران و اساتید

91

نبود کتابخانه و محلهای مناسب مطالعه

92

وجود سروصدای مزاحم و مخل آرامش

93

نبود دورههای مناسب بازآموزی فارغالتحصیالن

94

فقدان دورههای بازآموزی اساتید دورهها

95

اثربخشی کم دورههای توانمندسازی و ضمن خدمت

96

نبود نظام رتبهبندی راهنمایان گردشگری

97

نبود ضوابط درجهبندی مؤسسات آموزشی

98

فقدان نظام ارتقای اساتید دورهها

99

رعایتنکردن ضوابط استخدام اساتید

100

رعایتنکردن ضوابط ثبتنام متقاضیان

101

رعایتنکردن ضوابط ثبت حضور و غیاب

102

تشکیلنشدن کالسها براساس تعداد ساعات مصوب

103

ً
برگزاری صرفا آنالین کالسها

104

حضور فراگیران در کالس بعد از شرکت در آزمونها

105

دریافت شهریههای کمتر از کف قیمتی مصوب

84

مضامین پایه

مضامین ازماندهنده

توانایی اقتصادی کم مؤسسات

کیفیت پایین تدریس
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نارساییهای آموزشی

فضاهای آموزشی نامناسب

فقدان سازوکارهای
مناسب بازآموزی

فقدان نظامهای
رتبهبندی

کاستیهای ارزیابی و
نظارت

نظارت ناکافی بر عملکرد مؤسسات

آسیبشناسی نظام آموزشهای کوتاهمدت گردشگری ایران
از رویکرد ذینفعان

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

چالشهــای گزینــش :دورههــای آموزشــی فعلــی فقــط
شــامل آزمونهــای خروجــی اســت و آزمــون ورودی ب ـرای غربــال

معضــات ســنجش :ایــن چالشهــا بــه فراینــد ارزشــیابی
فراگیــران مربــوط میشــود .در ســنجش درســت و بهموقــع ،فــرد
شایســته از افــراد ناشایســت تشــخیص داده میشــود .ارزشــیابی
ً
دورههــای فعلــی عمدتــا از طریــق برگــزاری آزمونهــای داخلــی
و آزمونهــای جامــع و در برخــی مــوارد ،آزمــون مصاحبــه
ً
تخصصــی صــورت میگیــرد .برخــی از درسهــا اصــا ارزشــیابی
نمیشــوند .درحالیکــه اگــر ایــن درسهــا اهمیــت ندارنــد،
پــس بایــد حــذف شــوند و اگــر اهمیــت دارنــد بایــد بهنحــوی
ارزشــیابی شــوند .آزمونهــای موجــود از حیــث ســاختار و رعایــت
اصــول آزمونســازی نیــز مشــکل دارنــد .همــواره فراگیـران درمــورد

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

مشــکالت ســاختاری :برخــی از مهمتریــن مشــکالت
نظــام آموزشهــای کوتاهمــدت فعلــی در مشــکالت ســاختاری
وزارت میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایعدســتی ریشــه دارد.
ناهماهنگــی بیــن اداره کل نظــارت و ارزیابــی و دفتــر مطالعــات
آمــوزش و همچنیــن بیــن بخشهــای وظیف ـهای گوناگــون در دفتــر
مطالعــات آمــوزش و فقــدان ســازوکارهای ایجــاد هماهنگــی بیــن
دفتــر مطالعــات آمــوزش در معاونــت کل گردشــگری و ادارههــای
مربوطــه در مراکــز اســتانی ســبب شــده اســت در مناطــق متعــدد،
قوانیــن و مقــررات گوناگونــی حاکــم شــود و شــکل اجـرا و نظــارت
نیــز متفــاوت باشــد .ایــن ادارات ،در ســطوح ملــی و اســتانی بــه
آمــوزش و بازآمــوزی نیــروی کار خــود نیــاز مبــرم دارنــد .بســیاری
از آنهــا بــا مقولــه آمــوزش ،قوانیــن و شــیوهنامهها ،ســاختار و
نیازهــای صنعــت گردشــگری بیگانهانــد کــه بــه ناکارآمــدی نســبی
ایــن ادارات منجــر شــده اســت .از دیگــر مشــکالت ســاختاری،
نقــص قوانیــن و شیوهنامههاســت؛ بیشــتر شــیوهنامهها فاقــد
یکپارچگــی و هدفمنــدی هســتند و براســاس واقعیــات بیرونــی،
نیازهــای آموزشــی و تغیی ـرات آتــی بــازار کار تدویــن نشــدهاند .در
ً
مــواردی نیــز شــیوهنامه وجــود نــدارد؛ مثــا آییننامــه انضباطــی
ب ـرای مؤسســات آموزشــی گردشــگری و فراگی ـران و مرجعــی ب ـرای
ارجــاع شــکایات و حــل اختــاف وجــود نــدارد.
ضعفهــای مدیریتــی :ضعفهــای مدیریتــی بــه
مشــکالت مدیریتــی در بخــش دولتــی اشــاره دارد کــه اثربخشــی
فعالیتهــای آموزشــی را کاهــش میدهنــد .نظــام فعلــی آموزشــی
براســاس نیازســنجی بــازار نیــروی کار و رصــد وضعیــت اشــتغال
فارغالتحصیــان شــکل نگرفتــه اســت .ازایــنرو فارغالتحصیــان
یــا نمیتواننــد وارد بــازار کار شــوند یــا هنــگام ورود غافلگیــر
ً
میشــوند .همچنیــن در هنــگام ورود بــه بــازار کار غالبــا دولــت
و انجمنهــای حرفــهای از آنهــا حمایــت نمیکننــد .درنتیجــه،
صنعــت گردشــگری بــا کارکنانــی اشــباع شــده کــه نــه تحصیــات
مرتبــط دارنــد ،نــه آموزشهــای حرف ـهای الزم را دیدهانــد .از دیگــر
ضعفهــای مدیریتــی ،تقویــم آموزشــی نامنظــم ،ناکارآمــدی
پلتفــرم آنالیــن آمــوزش گردشــگری ،و ضعــف دادهای و اطالعاتــی
اســت کــه ســبب دشــواری مدیریــت فرایندهــا و فعالیتهــای
آموزشــی شــده اســت .ایــن مشــکالت مدیریــت یکپارچــۀ ارکان
آمــوزش و برنامهریــزی و تصمیمگیــری در ســطح کالن را بــا
چالشهــای عدیــدهای مواجــه کــرده اســت .ایــن مشــکالت،
کاربــران ـ اعــم از متقاضیــان ،فراگیــران ،فارغالتحصیــان،
مؤسســات گردشــگری و صنعــت ـ را ســردرگم و دسترســی بــه
اطالعــات معتبــر و شــفاف را دشــوار یــا ناممکــن کــرده اســت کــه
بهنوبــه خــود ،بــه ناکارآمــدی نظــام آمــوزش گردشــگری منتهــی
شــده اســت.

متقاضیــان دورههــا وجــود نــدارد .ایــن درحالــی اســت کــه بســیاری
معتقدنــد متقاضیــان قبــل از ورود بــه دورههــا بایــد از جهــات
مختلــف ماننــد ویژگیهــای ظاهــری ،ویژگیهــای شــخصیتی،
دانــش و اطالعــات عمومــی و تســلط بــر زبانهــای خارجــی آزمــون
شــوند و کســانی کــه شـرایط حداقلــی الزم را ندارنــد امــکان ورود به
دورههــای آموزشــی گردشــگری را پیــدا نکننــد .درمــورد گزینــش و
جــذب اســاتید دورههــا نیــز ســازوکار دقیقــی وجــود نــدارد .درحــال
حاضــر اســاتید بایــد مجــوز تدریــس داشــته باشــند؛ ولــی فراینــد
مناســبی بـرای دریافــت مجــوز تدریــس وجــود نــدارد و در بســیاری
مــوارد مســامحه صــورت میگیــرد یــا حتــی از اســاتید فاقــد
مجــوز اســتفاده میشــود .اســاتید دارای مجــوز هــم فرایندهــای
غربالگــری چنــدان دشــواری را طــی نکردهانــد .آنهــا قبــل از ورود
از نظــر مهارتهــای تدریــس و اداره کالس ارزیابــی نمیشــوند و
دورهای نیــز بـرای تربیــت آنهــا طراحــی و برگـزار نمیشــود .فقــدان
ایــن دورههــا ســبب شــده اســت اســاتید از ســبکها و روشهــای
ً
گوناگــون و غالبــا شــخصی و آزموننشــده اســتفاده کننــد.
کمبودهــای محتوایــی :کمبودهــای محتوایــی در کیفیــت
آمــوزش اثــر منفــی مســتقیم میگذارنــد .منابــع آموزشــی موجــود از
نظــر ّ
کمــی کافــی نیســتند و در بســیاری از دورههــا ماننــد دورههــای
راهنمایــان طبیعتگــردی ،مدیریــت عمومــی تأسیســات گردشــگری
و دورههــای بازآمــوزی و توانمندســازی ،فقــر منابــع آموزشــی
مشــهود اســت .کیفیــت پاییــن منابــع آموزشــی نیــز مشــکلآفرین
اســت .گرچــه بــرای تعریــف ســرفصلها تــاش فراوانــی شــده،
ولــی در بســیاری مــوارد محتــوای منابــع بــا ســرفصلها همخوانــی
نــدارد یــا محتــوا نتوانســته هــدف آموزشــی مدنظــر را تأمیــن کنــد.
همچنیــن ،محتــوای برخــی منابــع روزآمــد نیســت و منابعــی کــه
ً
بایــد کاربردیتــر باشــند محتــوای عمدتــا نظــری دارنــد .از دیگــر
موضوعــات ،آمــوزش عملــی ناکافــی و نامناســب اســت .دورههــای
ً
موجــود عمدتــا نظــری هســتند؛ درحالیکــه فراگیـران نیــاز دارنــد از
ـی پای ـهای را ب ـرای ورود بــه صنعــت کســب
قبــل مهارتهــای عملـ ِ
کننــد .گرچــه بــرای بعضــی درسهــا ،کار عملــی تعریــف شــده،
ولــی در بیشــتر مــوارد مؤسســات آموزشــی براســاس ضوابــط عمــل
نمیکننــد و کالسهــای عملــی برگــزار نمیشــود.
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اســتانداردنبودن آزمونهــا شــکایت داشــتهاند .همچنیــن ایــن
ً
آزمونهــا غالبــا قــدرت تمایــز پایینــی دارنــد .افزونبرایــن ،بــرای
آزمونهــای شــفاهی قوانیــن و ضوابــط مناســبی تدویــن نشــده و
ً
آزمونهــای عملــی نیــز تقریبــا وجــود نــدارد .بیتوجهــی بــه
آزمونهــای داخلــی یــا برگزارنکــردن آنهــا در کنــار شــرایط و
زمانهــای نامســاعد برگــزاری آزمونهــا و نظارتنداشــتن بــر
حســن اجــرای آنهــا و جلوگیــری از تقلــب از دیگــر معضالتــی
هســتند کــه در حــوزه ســنجش مشــهودند.
نارســاییهای آموزشــی :در اینجــا نارســاییهای آموزشــی
بــه مشــکالتی اشــاره دارنــد کــه در کیفیــت آموزشــی اثــر منفــی
میگذارنــد .از مهمتریــن ارکان هــر نظــام آموزشــی ،اســاتید
دورههــا هســتند .ایــن اســاتید هســتند کــه کیفیــت آموزشــی را تــا
حــد زیــادی رقــم میزننــد و موفقیــت یــا ناکامــی هــر دوره آموزشــی
در گــرو وجــود اســاتید توانمنــد اســت .حــق تدریــس دریافتــی
اســاتید انــدک اســت .ایــن مهــم ســبب شــده اســاتید شــاخص
رغبتــی بـرای تدریــس در ایــن دورههــا نداشــته باشــند و تدریــس در
ایــن دورههــا از حیــث اجتماعــی و منزلتــی ب ـرای آنهــا جذابیــت
نداشــته باشــد .همچنیــن ،همیــن مبالــغ انــدک نیــز بهموقــع یــا
ً
اصــا پرداخــت نمیشــود .در بســیاری از مــوارد هــم اســاتید،
واجــد ش ـرایط تدریــس نیســتند .مؤسســات آموزشــی گردشــگری
در ســایه آشــنانبودن یــا دسترسینداشــتن بــه اســاتید مناســب یــا
هزینهبربــودن اســتفاده از اســاتید برجســته ممکــن اســت اســاتیدی
بــا قابلیتهــای پایینتــر را جــذب کننــد ،اســاتیدی کــه توجــه
کافــی بــه کیفیــت آموزشــی ندارنــد یــا در تأمیــن اســتانداردهای
بــاالی آموزشــی ناتوانانــد .برخــی از ایــن نارســاییها بــه شــیوه
تعییــن و دریافــت شــهریهها برمیگــردد .درحــال حاضــر دولــت
بــرای شــهریهها کــف و ســقف تعییــن میکنــد .شــهریههای
دریافتــی از متقاضیــان پاییــن اســت و ســبب کاهش کیفیــت آموزش
شــده و تعریــف دورههــا و کالسهــای عملــی و کاربــردی را نیــز
محــدود کــرده اســت .تعییــن ســقف ب ـرای شــهریهها باعــث شــده
مؤسســات آموزشــی انگیــزه کافــی بـرای نوآوریهــای آموزشــی یــا
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ارائــه خدمــات آموزشــی شــاخص نداشــته باشــند .فضــای آموزشــی
نیــز در کیفیــت آموزشــی اثــر میگــذارد .بســیاری از مؤسســات
از تأمیــن اســتانداردهای موجــود بــرای تأســیس و بهرهبــرداری از
فضاهــای آموزشــی گردشــگری ناتوانانــد .ب ـرای نمونــه ،بســیاری
از آنهــا فاقــد تجهی ـزات و ّفناوریهــای مناســب تدریــس هســتند.
کاســتیهای ارزیابــی و نظــارت :نبــود ســازوکار ارزیابــی
مجــدد مهارتهــا و دانــش فارغالتحصیــان در بازههــای
زمانــی معیــن ســبب شــده اســت کــه امــکان تعییــن کیفیــت
واقعــی آموزشــی و همچنیــن ســنجش قابلیتهــا و تواناییهــای
عملیاتــی فارغالتحصیــان دشــوار شــود .درنتیجــه ،اســتخدام
ً
فارغالتحصیــان غالبــا براســاس دسترســی ،رابطــه یــا اتفــاق
اســت .همچنیــن ،نبــود ســازوکارهای بازآمــوزی و رتبهبنــدی،
انگیــزه افزایــش مهارتهــا و دانــش را در فارغالتحصیــان کاهــش
و فرصتهــای پیشــرفت حرفــهای و اقتصادیشــان را محــدود
میکنــد .درمــورد اســاتید نیــز ســازوکاری بــرای بازآمــوزی،
رتبهبنــدی و ارتقــای آنهــا و اطمینــان از کیفیــت و روزآمدبــودن
دانــش آنهــا وجــود نــدارد .فقــدان ایــن نظــام ســبب شــده اســت
تــا کنتــرل کیفیــت دورههــا دشــوارتر شــود .بــر عملکــرد مؤسســات
آموزشــی نیــز نظــارت کافــی و مناســبی وجــود نــدارد .بســیاری
از مؤسســات ،شــیوهنامههای موجــود را دقیــق اجــرا نمیکننــد؛
بــرای نمونــه در انتخــاب اســاتید ،برگــزاری آزمونهــای داخلــی،
ثبــت حضــور و غیــاب فراگیــران و ارائــه درس براســاس تعــداد
ســاعات مصــوب ،ضوابــط را رعایــت نمیکننــد .درضمــن ،فقــدان
ســازوکار درجهبنــدی مؤسســات آمــوزش گردشــگری نیــز ســبب
شــده اســت تــا متقاضیــان نتواننــد براســاس عملکــرد ،مؤسســات
را انتخــاب کننــد .همچنیــن ،فقــدان درجهبنــدی مذکــور تعییــن
نرخهــای باالتــر شــهریه را بــرای مؤسســات برتــر ناممکــن یــا
غیراقتصــادی میکنــد.
ب ـرای درک بهتــر مضامیــن و ارتبــاط بیــن آنهــا ،در شــکل ،2
نقشــه مضامیــن شناساییشــده ترســیم شــده اســت.

آسیبشناسی نظام آموزشهای کوتاهمدت گردشگری ایران
از رویکرد ذینفعان
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بحث و نتیجهگیری
یکــی از مهمتریــن جنبههــای توســعه گردشــگری ،توســعه
نیــروی انســانی اســت .چنانچــه کشــور بخواهــد بــه اهــداف
توســعهای خــود در صنعــت گردشــگری دســت یابــد ،بایــد آمــوزش
باکیفیــت و هدفمنــد را در رأس برنامههــای خــود قــرار دهــد.
فراوانــی نیــروی انســانی ضامــن عملکــرد خــوب ب ـرای دســتیابی
بــه اهــداف ایــن صنعــت نیســت؛ بلکــه ژرفــای دانــش نظــری
و ترکیــب آن بــا مهارتهــای عملــی ،عاملــی تعیینکنندهتــر
ً
اســت .مشــخصا نظــام آموزشهــای کوتاهمــدت گردشــگری
کشــور بهعنــوان منبــع تأمیــن و تجهیــز نیــروی انســانی حرفــهای
و مهارتمحــور نتوانســته بهخوبــی ایــن اهــداف را تحقــق
بخشــد .ازای ـنرو ،در ایــن مطالعــه تــاش شــد تــا مشــکالت ایــن
نظــام از دیــدگاه شــبکه ذینفعــان آمــوزش گردشــگری شناســایی
شــود و بهاینمنظــور ،بــا  35نفــر مصاحبــه شــد .براســاس
نتایــج تحلیــل مصاحبههــا ،چالشهــای شناساییشــده ذیــل
هفــت دســته مشــکالت ســاختاری ،ضعفهــای مدیریتــی،
چالشهــای گزینــش ،کمبودهــای محتوایــی ،معضــات ســنجش،
نارســاییهای آموزشــی و کاســتیهای ارزیابــی و نظــارت قــرار
گرفتنــد.
آسیبشناســی در ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه نظــام
آموزشهــای کوتاهمــدت گردشــگری کشــور در بیشــتر ابعــاد
اول ایــن چالشهــا ،کــه در
بــا مشــکل مواجــه اســت .گــروه ِ
ســطح کالن ظهــور کردهانــد ،مشــکالت ســاختاری ،ضعفهــای
مدیریتــی و کاســتیهای ارزیابــی و نظارتانــد کــه بــه نوبــه خــود
بــر شــکلگیری ســایر چالشهــا اثــر میگذارنــد؛ زیــرا در ایــن
ســطح ،سیاســتگذاری ،برنامهریــزی ،قانونگــذاری و نظــارت
روی میدهــد .بهنظــر میرســد بخــش دولتــی فاقــد انگیــزه،
چابکــی ،تخصــص و منابــع الزم بــرای مدیریــت اثربخــش و
نظــارت کارآمــد بــر نظــام آموزشهــای مهارتمحــور و حرف ـهای
گردشــگری در کشــور اســت .بخــش دوم ،مشــکالت مربــوط بــه
گزینــش و ســنجش اســت .منشــأ بعضــی از چالشهــای ایــن
بخــش قوانیــن و مقــررات نامناســب ،رعایتنکــردن شــیوهنامهها
و ســازوکارهای نادرســت اجرایــی اســت .گردشــگری بهعنــوان
فعالیتــی خدمتمحــور و انســانمحور نیازمنــد کارکنانــی بــا
ویژگیهــای علمــی ،تجربــی ،شــخصیتی و ظاهــری خــاص اســت.
در ســنجش مهارتهــا و دســتاوردها نیــز بایــد حساســیت بــه خــرج
داد و بهتریــن شــیوههای ارزشــیابی را بــا توجــه بــه ماهیــت درس
انتخــاب کــرد .بــا توجــه بــه مهارتمحوربــودن ایــن دورههــا ،الزم
اســت کــه گزینــش و تربیــت اســاتید نیــز بــا دقــت بســیاری همـراه
شــود و ایــن افــراد از حمایتهــای مختلــف دولتــی برخــوردار
باشــند .تأکیــد دســته ســوم از چالشهــا بــر کیفیــت آموزشــی
ً
اســت .منابــع آموزشــی موجــود عمدتــا در قالــب کتابهــا یــا
جزوههــای چاپــی هســتند کــه خــود ایــن منابــع نیــز مشــکالت

متعــددی دارنــد .در برخــی از حوزههــا ،حتــی منابــع چاپــی بــا
کیفیــت پاییــن نیــز وجــود نــدارد .محتــوای دیجیتالــی در ایــن زمینه
بهنــدرت بــه چشــم میخــورد .شــیوهها و فضاهــای تدریــس نیــز
ســنتی و بــا تمرکــز بــر تقویــت تواناییهــای اطالعاتــی و شــناختی
فراگیــران شــکل گرفتهانــد و مهارتهــای نویــن و کارآفرینانــه
ً
کمتــر آمــوزش داده میشــود؛ بنابرایــن برونــداد ایــن نظــام غالبــا
فارغالتحصیالنــی اســت کــه کارآفریــن و نــوآور نیســتند و حتــی
مهارتهــای حرف ـهای الزم ب ـرای اســتخدام در شــرکتهای ســنتی
صنعــت گردشــگری را نیــز ندارنــد.
بــرای برطرفکــردن چالشهــای مذکــور ،در بخــش دولتــی
بایــد فرهنــگ ســازمانی اصــاح و فعالیتهــا و فرایندهــای
کاری بازتعریــف و بازمهندســی شــوند .در ایــن بخــش ،ایجــاد
هماهنگــی ،تقویــت همــکاری ،اســتخدام نیــروی انســانی
متخصــص و باانگیــزه ،و پرهیــز از رفتارهــای ســلیقهای و جزیــرهای
ضــروری اســت .کارکنــان بایــد از قبــل و ضمــن خدمــت آمــوزش
ببیننــد و از جابهجایــی نیروهــای متخصــص بــه واحدهــای
نامربــوط جلوگیــری شــود .همچنیــن ،الزم اســت برنامــه اجرایــی
کلنگــر ،هدفمنــد و بلندمدتــی بــرای نظــام آموزشهــای
کوتاهمــدت گردشــگری تدویــن شــود کــه در آن وضعیــت مطلــوب
آمــوزش گردشــگری در کشــور ترســیم و اقدامــات الزم بــرای
تحقــق آن پیشبینــی شــود .افزونبرایــن ،توصیــه میشــود کــه
دولــت از نظــام آموزشــی گردشــگری بــه طــرق مختلــف ماننــد
معافیــت مالیاتــی مؤسســات آموزشــی و پرداخــت بخشــی از
حقــوق اســاتید حمایــت کنــد .از دیگــر اقدامــات مهمــی کــه
دولــت الزم اســت در ایــن حــوزه انجــام دهــد ،بهبــود شــیوههای
ارزیابــی و تقویــت نظارتهاســت .بســیاری از چالشهــای
شناساییشــده در ارزیابیهــای غیردقیــق و فقــدان نظــارت ریشــه
دارد .بازنگــری دورههــا ،ســرفصلها و منابــع آموزشــی بایــد در
بازههــای زمانــی منظــم صــورت پذیــرد و ســازوکارها و نظامهــای
منطقــی و شــفافی بــرای اعطــای مجــوز ،گزینــش ،درجهبنــدی
و رتبهبنــدی مؤسســات آموزشــی ،فارغالتحصیــان و اســاتید
ایجــاد شــود .وجــود پلتفرمــی آنالیــن ،جامــع و پیشــرفته کــه نیــاز
همــه ذینفعــان ایــن بخــش را تأمیــن کنــد و مدیریــت اطالعــات و
ارزیابــی و نظــارت یکپارچــه ،همهجانبــه و دقیــق را میســر ســازد
الزامــی اســت .ب ـرای کاهــش ســهم دولــت ،شــاید بتــوان بســیاری
از وظایــف ارزیابــی و نظــارت را برعهــده انجمنهــای تخصصــی
و حرفــهای ماننــد انجمــن مؤسســات آموزشــی گردشــگری قــرار
داد .از نظــر آموزشــی نیــز بایــد از شــیوههای تدریــس ســنتی
و اســتادمحور ،دور و بــه ســمت شــیوهها و فضاهــای تدریــس
مشــارکتی حرکــت کــرد و در تعریــف محتــوای درســی نیــز بــه
ْ
مهارتهــای نــرم ســطح بــاال توجــه بیشــتری کــرد .هــدف بایــد
تربیــت افــرادی بــا روحیــه حــل مســئله و نــوآوری و توانایــی
کارآفرینــی باشــد .ازایــنرو ،آموزشهــای تجربــی شبیهســازی
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شــده ،کارآموزیهــای جــدی ،ســفرهای آموزشــی و کارگاههــای
عملــی بایــد ســاعات بیشــتری را بــه خــود اختصــاص دهنــد .تولیــد
محتــوای دیجیتالــی و چاپــی باکیفیــت و جــذب و ترغیــب مؤلفــان
توانمنــد و مجــرب نیــز بـرای تولیــد محتــوای باکیفیــت الزامی اســت.
یافتههــای ایــن پژوهــش تــا حــد زیــادی همراســتا بــا ادبیــات
تحقیــق اســت .حســینی ( )1393بــر بازنگــری برنامههــای درســی
و افزایــش تجهی ـزات و امکانــات ب ـرای آمــوزش راهنمایــان تأکیــد
میکنــد .خدایــی و کالنتــری خلیلآبــادی ( )1391نیــز در مطالعــه
نظــام آمــوزش گردشــگری کشــور دریافتند کــه واحدهای آموزشــی،
امکانــات و تجهیــزات آموزشــی و از همــه مهمتــر ،معیارهــا و
ضوابــط نظارتــی بایــد متحــول شــوند و بــه مؤسســات آموزشــی
تســهیالت و معافیتهایــی داده شــود و در امــر تربیــت مدرســان،
تــاش بیشــتری صــورت گیــرد .مهرعلــیزاده ( )1396نیــز در
بررســی نظــام آمــوزش عالــی گردشــگری ای ـران بــه تطابقنداشــتن
ً
صرفــا ّ
کمــی دورههــا ،و
آموزشهــا بــا نیازهــای بــازار ،گســترش
ناهمگرایــی بیــن بخــش دولتــی و خصوصــی اشــاره میکنــد.
بــاوم 1و همــکاران ( ،)2016بیشــوف 2و همــکاران ( )2018و
گالوائــو 3و همــکاران ( )2020بــه اهمیــت مشــکالت ســاختاری
پرداختــه و اثــر آنهــا را در کارآمــدی آمــوزش تأییــد کردهانــد.
شــیانگ )2017( 4نیــز بــه گزینــش مناســب متقاضیــان درحکــم
عاملــی اثرگــذار اشــاره میکنــد و از اهمیــت آموزشهــای عملــی
صحبــت میکنــد .دانیــل 5و همــکاران ( )2017نیــز در مطالعــه
خــود دربــاره مهارتهــای کارآفرینــی در آمــوزش گردشــگری بــه
اهمیــت آمــوزش مهارتهــای نــرم و تواناییهــای حــل مســئله
اشــاره میکننــد .کیــم و ژانــگ )2018( 6یادگیــری فعــال ،محیــط
آموزشــی مشــارکتی و تســلط اســاتید بــر ّفناوریهــای نویــن را
تأکیــد میکننــد .نیــاز بــه تربیــت اســاتید نیــز در پژوهــش انــدو 7و
همــکاران ( )2019بررســی و تأییــد شــده اســت.
اســتفاده از روشــی کیفــی و دشــواری دسترســی بــه برخــی
اعضــای نمونــه از محدودیتهــای پژوهــش حاضــر بــود .از دیگــر
محدودیتهــای ایــن پژوهــش ،فقــدان اطالعــات موثــق ،منســجم
و مســتند دربــاره نظــام آموزشهــای کوتاهمــدت گردشــگری
کشــور بــود .همچنیــن ،وجــود گروههــای ذینفــع بــا تعــارض
منافــع شــدید نیــز تجزیهوتحلیــل دادههــا و نیــل بــه اجمــاع و
راهکارهــای فراگیــر را دشــوار میکــرد .توصیــه میشــود کــه
ســایر پژوهشــگران در پژوهشهــای آتــی هریــک از بخشهــا یــا
مؤلفههــای اصلــی نظــام آموزشهــای کوتاهمــدت گردشــگری
ایــران ماننــد محتــوای آموزشــی ،شــیوههای تدریــس ،شــیوههای
ارزشــیابی و غیــره را بهطــور مســتقل مطالعــه کننــد.
1. Baum
2. Bischoff
3. Galvão
4. Xiang
5. Daniel
6. Kim & Jeong
7. Ndou

حمایــت :ایــن مطالعــه بخشــی از طرحــی تحقیقاتــی اســت
کــه معاونــت گردشــگری وزارت میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و
صنایعدســتی از آن حمایــت کــرده اســت.
منابع
آقاســید جعفریمجــرد ،مریــم (« .)1392شــکافهای آمــوزش
دانشــگاهی و نیازهــای صنعــت گردشــگری» .پایاننامــه
کارشناســیارشــد.دانشــگاهعالمــهطباطبایــی.تهــران،ایــران.
حســینی ،ســیدصادق ( .)1393ارزيابــي وضعيــت آمـ�وزش
راهنمايــان گردشــگري در ايــران بــا رويكــرد ارائــه الگـ�وي
آموزشــي در ســطح دانشــگاهي .مطالعــات مدیریــت
گردشــگری ،دوره  ،۹شــماره .115-144 ،۲۸
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در ایــران مبتنــی بــر مــدل ســوات» .برنامهریــزی و توســعه
گردشــگری ،دوره  ،۱شــماره .152-129 ،۱
خدایــی ،زهـرا و کالنتــری خلیلآبــادی ،حســین (« .)1391توســعه
گردشــگری بــا تأکیــد بــر نقــش آمــوزش نیــروی انســانی».
مطالعــات مدیریــت ،دوره  ،۴شــماره 59.-۱۲،47
خواجهشــاهکوهی ،علیرضــا و صحنــه ،بهمــن (« .)1387نقــش
آمــوزش عالــی در توســعه اقتصــادی» .نامــه آمــوزش عالــی،
دوره  ،۳شــماره .138-125 ،۱
شــالبافیان ،علــی اصغــر (« .)1398شــبکه مضامیــن مرتبــط بـ�ا
ویژگیهــای ســازمانی مؤثــر بــر شــکلگیری اتحادهـ�ای
راهبــردی گردشــگری پزشــکی» .گردشــگری و توســعه ،دوره
 ،۸شــماره .40-20 ،۱
ضرغامبروجنــی ،حمیــد (« .)1383مســیر شــغلی و ضــرورت
آمــوزش نیــروی انســانی در صنعــت هتلــداری و جهانگــردی
(بازنگــری نیازهــای آموزشــی کارکنــان شــغلهای مختلــف
صنعــت هتلــداری و جهانگــردی)» .مطالعــات مدیریــت
گردشــگری ،دوره  ،۶شــماره .18-1 ،۲
ضیایــی ،محمــود (« .)1383وضعیــت نیــروی انســانی و آمــوزش
در بخــش گردشــگری (بــا تأکیــد بــر اســتان تهــران)».
مطالعــات مدیریــتگردشــگری ،دوره ،۶شــماره.19-37 ،۲
ضیایــی ،محمــود ،ســعیدی ،علیاصغــر و تـراب احمــدی ،مــژگان
(« .)1391جایــگاه گردشــگری در نظــام آمــوزش عالــی
ایـران» .مطالعــات مدیریــت گردشــگری ،دوره  ،۱۷شــماره ،۷
.86-61
طباطبایــی ،امیــر ،حســنی ،پرخیــده ،مرتضــوی ،حامــد و
طباطباییچهــر ،محبوبــه ( .)1392راهبردهایــی ب ـراي ارتقـ�اء
دقــت علمــی در تحقیقــات کیفــی .مجلــه دانشــگاه علـ�وم
پزشــکی خراســان شــمالی ،دوره  ،۵شــماره .6۶۳-6۷۰ ،۳
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