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منابعانسانی در صنعت گردشگری از
است؛ بنابراین ،تدوین و اجرای راهبرد توسعۀ 
اهمیت ویژهای برخوردار است و آموزش مهمترین نقش را در این راستا ایفا میکند.
شاخصهای علمی و

پژوهش حاضر بر شناخت الگوی آموزشی حاکم و کیفیت
یادگیری در نظام آموزش عالی گردشگری در دانشگاههای ایران متمرکز شده و
بدین منظور روش مطالعاتی طولی بر مبنای مطالعه گروههای همسال را در طول یک
دهساله در دستور کار خود قرار داده است .جهت گردآوری دادههای
بازه زمانی 
تحقیق از ابزارهایی چون مصاحبه پژوهشی و تحلیل دادههای ثانویه بهره گرفته شده
است .نتایج این پژوهش نشان میدهد که گرچه تعداد دانشجویان و مراکز علمی
گردشگری در بازه زمانی مورد بررسی رشد بسیاری داشته و به تنوع رشتههای مرتبط
با گردشگری افزوده شده است ،اما الگوی توسعه در زمینه جذب دانشجویان بر
مدلهای افقی و عمودی برگزیده تحقیق منطبق نمیباشند و ازنظر شرایط و امکانات
یادگیری کمبودهای قابل توجهی وجود دارد.
واژگان کلیدی:گردشگری ،ارکان آموزش عالی ،شاخصهای علمی و یادگیری،
مدلهای افقی و عمودی.


بیان مسئله و ضرورت تحقیق
آمار ارائه شده توسط سازمان جهانی گردشگری 1همچنان از پویایی و رشد
پرشتاب صنعت گردشگری حکایت دارد ،به گونهای که تعداد گردشگران از سال
.0591م تا .0101م از  09میلیون نفر در سال به  541میلیون نفر در سال افزایش یافته
است ( .)WTO2011:1اما هرگاه در مورد جایگاه و توان گردشگری ایران بحث به
بهرغم دارا بودن منابع تاریخی و
میان میآید همواره این پرسش مطرح است که چرا 
طبیعی سرشار ،صنعت گردشگری ایران جایگاه مناسبی در سطح جهان ندارد؟
در پاسخ به چرایی این ناکامی در احراز جایگاه و مرتبت در خور و شایستۀ
صنعت گردشگری در ایران گمانهزنیها و فرضیههای مختلفی مطرح شده و برهمان
اساس نیز راهبردها و راهکارهای مختلفی برای خروج از این مشکل پیشنهاد شده
)1- World Tourism Organization(WTO

جایگاه گردشگری در نظام آموزش عالی ایران 26

است .این راهکارها را میتوان در یکی از حوزههای پنجگانۀ توسعۀ محصول ،توسعۀ
بازار ،توسعۀ سرمایه گذاری ،توسعۀ زیرساختها و نهایتاً توسعۀ منابع انسانی قرار داد
(تراب احمدی.)0801:5
دانش و مهارتهای شغلی به مثابه یکی از ارکان توسعۀ منابع انسانی ،یکی از
حلقههای اصلی همپیوندی عملکرد نظام گردشگری محسوب میشود و عامل مهمی
در جلب رضایت گردشگران و به تبع آن پایداری جریان گردشگری به مقصد است.
لذا با توجه به اهمیت نیروی انسانی در این صنعت مدیریت منابع انسانی 0از اهمیت
بسزایی برخوردار خواهد بود .از آنجا که صنعت گردشگری اساساً فعالیتی خدماتی
است عرضهکنندگان آن نقش مهمی در کیفیت محصول و رضایت مشتری دارند و
در ادبیات گردشگری فرد ارائه دهنده خدمات خود بخشی از محصول به شمار
میآید بنابراین ،تدوین و اجرای راهبرد توسعه منابع انسانی در صنعت گردشگری از
اهمیت ویژهای برخوردار است و آموزش مهمترین نقش را در این راستا ایفا
میکند(ضیایی .)00801:1ارائه آموزش اثر بخش در یک سازمان مدرن مستلزم
تفکر جدید ،مدلهای جدید ،رویکرد جدید و ابزارها و سازوکارهای جدید است
(عباسزادگان و ترکزاده.)08801:1
ناکامیهای احتمالی ایران در دستیابی به جایگاه مناسب در عرصۀ

بخشی از
گردشگری به نبود نیروی انسانی کارآمد و آموزشدیده بازمیگردد که در عمل بر
توسعۀ محصول و بازار ،زیرساختها و سرمایهگذاری اثرگذار است .با تحول در
توسعه انواع گردشگری ،فرصتهای شغلی در این صنعت بسیار گستردهتر شده
است اما تالش شتابزده و بیتأمل برای رفع تقاضای روز افزونی که به وسیله ظرفیت
باالی تولید گردشگری به وجود آمده باعث شده است که قسمت بزرگی از نیازهای
منابع انسانی به وسیله کارکنان دیگر بخشها تأمین شودکه فاقد مهارتهای
تخصصی در این رشته میباشند .از آنجا که برنامههای آموزشی گردشگری که
توسط مسئوالن بخشهای خصوصی و دولتی انجام میشود هنوز الگویی[مناسب]
ندارد ،اغلب با شرایط و نیازهای واقعی و قابل پیشبینی همخوانی نخواهد
)1- HRM (Human Resource Management
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داشت(فایوس سوال .):80185،1نبود آموزش رسمی به معنای یادگیری به روش
آزمون و خطاست و به خطاهای بسیار و در نتیجه به از دست دادن مشتری و جلب
آن توسط رقبا در صنعت به شدت رقابتی گردشگری منجر خواهد شد.
مطالعات اولیه حاکی از آن است که در کشور ما آموزش حرفهای و نظری
هتلداری و گردشگری در مراحل آغازین توسعه خود به سر میبرد و دستاندرکران
این صنعت تأکید دارند که نیروهای شاغل در این صنعت حداقل توان حرفهای الزم
را ندارند ..به عالوه در سطوح مختلف کمبود آشکار نیروی آموزش دیده محسوس
است و جوانی رشته و نبود تجهیزات الزم آموزشهای عملیاتی دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی را در زمینه این صنعت ناکارآمد ساخته است(ضرغام
بروجنی .)0-4801:1،به طور کلی سیاستهای توسعۀ منابع انسانی در بخش
گردشگری را میتوان به دو بخش مرتبط با هم یعنی ایجاد اشتغال رقابتی و فراهم
آوردن فرصتهای آموزش نظری و حرفهای برای همۀ مشاغل و تخصصها تقسیم
کرد (داس ویل.)10:80185 ،
در زمینه آموزش به ویژه آموزش نظری نقش دانشگاهها ومؤسساتی که به
آموزش و تربیت نیروی انسانی مشغولاند برای حصول به اهداف راهبردهای
منابعانسانی برجستهتر از دیگران است یا به بیان دیگر دانشگاهها در نظام آموزش

عالی برج فرماندهی علمی و فکری جامعه هستند(سرخابی دوزی .)01801:0،از این
کماهمیت شدن موقعیت دانشگاهها در عرصه آموزش باعث میدانداری ناآگاهان
رو 
به ویژه در صنعت خدمات محور گردشگری خواهد شد .نظام آموزش عالی به
عنوان پدیدهای هدفمند دارای دو بعد کمی و کیفی است که رشد متعادل و موزون
آن نیز باید در هر دو بعد به موازات یکدیگر باشد به بیان دیگر رشد کمی آموزش
عالی بدون توجه به کیفیت مسائلی مانند ترک تحصیل ،تغییر رشته ،اضافه یا کمبود
عرضۀ نیروی کار به بازار ،نبود فرصت خالقیت و در نهایت اتالف منابع مالی و
انسانی را به همراه دارد(محمدی و همکاران.)00801:4
در گام نخست برنامهریزی آموزش گردشگری در سطح آموزش عالی الزم
1- Fayos-sola
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است تا وضعیت کنونی و جایگاه این رشته در نظام آموزش عالی کشور تبیین شود تا
کمیت و کیفیت وضع موجود مورد قضاوت و در صورت لزوم اصالحات الزم قرار
گیرد .تبیین وضع موجود نظام آموزش عالی گردشگری به برنامهریزان این حوزه این
امکان را میدهد تا با دانش الزم به تعریف اهداف آتی توسعۀ منابع انسانی و
آموزش گردشگری بپردازندو برای دستیابی به این اهداف گام بردارند که متضمن
توسعه صنعت گردشگری کشور خواهد بود.
مقالۀ پیشرو با هدف تبیین وضعیت آموزش عالی گردشگری در ایران با استفاده
از روش توصیفی ـ تحلیلی صورت گرفته است .مقاله حاضر درپی آن است تا با
توجه به اهمیت جایگاه آموزشعالی در صنعت گردشگری به تبیین عوامل علمی و
یادگیری آموزش عالی گردشگری بپردازند و الگوی توسعه آن را با توجه به
مدلهای رایج در آموزش گردشگری مورد نقد و بررسی قراردهد.

مبانی نظری و مدلهای پژوهش
شاخصهای ممیزی نظام آموزش عالی را میتوان از دیدگاههای مختلف و با
توجه به دادههای به کار رفته در آنها طبقهبندی کرد یکی از این تقسیمبندیها که
(سهرابی )11801:0نیز به آن اشاره کرده است به قرار زیر است8
الف :شاخصهای ورودی :به عوامل درونی نظام آموزش عالی شامل منابع انسانی،
منابع مالی و منابع کالبدی اطالق میشود.
ب :شاخصهای فرآیند :میزان موفقیت دانشجویان جهت تحقق اهداف از پیش
تعیین شده نظام آموزش عالی را در بر میگیرد.
ج :شاخصهای خروجی :به کلیۀ دستاوردهای آموزشعالی اطالق میشود مانند8
دانش آموختگان ،سرنوشت شغلی دانش آموختگان و پژوهش (بازرگان
( ،)001-00:801:1سهرابی( ،)11801:0محمدی و همکاران ،)011-01:48 004
(فاضلی.)185801:1
(حسینپور )018801:1شاخصهای نظام آموزش عالی را به چهار دسته تقسیم
میکند که این تقسیمبندی به قرار زیر است8
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الف) :شاخصهای ساختی :نشاندهنده وضعیت نظام آموزشی و روابط بین
آنهاست.
ب) :شاخصهای بازدهی(خروجی) :هرگونه سرمایهگذاری که به منظور بازدهی
صورت میگیرد.
ج) :شاخصهای علمی و یادگیری :این شاخصها به سه عامل یادگیرنده
(دانشجویان در مقاطع) ،یاددهنده (استادان و اعضای هیئت علمی) و شرایط و
امکانات یادگیری (تعداد رشتهها در مقاطع ،طرح درس طراحی شده در هر رشته)
میپردازند.
د) :شاخصهای مالی :فضای آموزشی ،کمک آموزشی ،خدماتی و خوابگاهی به
صورت محاسبۀ سرانۀ فضا به کار میروند.
از آنجا که بررسی کلیه عوامل شاخصهای مورد اشاره در این مقاله نمیگنجد
پژوهش حاضر در مورد بررسی عوامل یادگیرنده از نوع ورودی در شاخصهای
علمی و یادگیری متمرکز شده است.

شکل  .1ارکان نظام آموزش عالی(تراب احمدی)9:31:32،
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وضعیت آموزش عالی گردشگری از دو وجه ساختاری و مفهومی قابل بررسی
است .عموماً از یک مدل افقی (مبتنی بر تنوع رشته) و یک مدل عمودی(زمانی) به
عنوان مدل ترکیبی در آموزش عالی گردشگری استفاده میشود تا عالوه بر تبیین
جایگاه دروس در نظام آموزشی ،روند طی دوره توسط دانشجویان ورودی مشخص
شود .با ترکیب این دو مدل هر چه دانشجو روند عمودی را به سمت باال طی میکند
میشود .در ادامه به یک مدل افقی و یک
رشتههای تخصصیتر 
در روند افقی وارد 
مدل عمودی در نظام آموزش عالی گردشگری اشاره خواهد شد.

مدل سه وجهی 7آموزش گردشگری(مدل افقی)
مدلهای افقی تمرکز بر تفکیک موضوعی زیرشاخههای آموزش در

در
2
گردشگری است و بر تخصصی شدن رشته تمرکز شده است .موضوعبندی به
عنوان یک ضرورت در آموزشگردشگری مطرح است و موسسات[آموزشی]
دورههای موضوعبندی شده را به عنوان مسیری برای تربیت فارغالتحصیالنی با
مهارتهای خاص ارائه میکنند( ..)Robinson & Dalle 2001:32این برنامهها
میتواند در سطوح مختلف طراحی شود تا ذهن دانشجویان را با موضوعات جدید
در گردشگری آشنا کند .دورههای تحصیالتتکمیلی دانشگاهی در گردشگری از
موضوعات متعددی ساخته شدهاند که کمبودهای مشهودی در موضوعات خاص
دارند ( .)Robinson&Dalle2001:32اگر رابطۀ گردشگری با دیگر رشتههای
آکادمیک ادامه یابد ،تنوع ارزشمندی از دامنه گردشگری عمومی پدید خواهد آمد.
نتیجۀ منطقی رشد این تنوع فراهم آمدن فارغالتحصیالن با دانش و مهارت خاص
است که با نیازهای صنعت منطبقاند .آموزش گردشگری برای توسعۀ مداوم نیازمند
توجه به نیازهای فزاینده این صنعت جهانی در وهله نخست و پس از آن برنامههای
توسعه است و باید به دنبال راهی برای اطمینان از مهارتهای فارغالتحصیالن بود تا
بر ارزش افزوده محصوالت سازمانی در محیطگردشگری بیافزایند و این امر مستلزم
موضوعبندی رشتهها مطابق با بدنۀ صنعت است.
1- three-domain approach
2- theming
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یکی از مدلهایی که در ابتدای قرن  00در مورد آموزش نیروی انسانی در
گردشگری باب شده است "مدل سه وجهی آموزش گردشگری" است .این مدل
آموزش گردشگری در سه زمینه دورههای کلی(یا عمومی) ،دورههای بازار و
محصول و دورههای کاربردی تقسیم میکند (شکل .)0

شکل  .2مدل سه وجهی آموزش گردشگری (.)Robinson & Dalle 2001

 .0دورههای کلی 8در دورههای کلی تاکید بر شناخت صنعت گردشگری به عنوان
یک صنعت بینبخشی است .در این دورهها باید موارد خاصی تدریس شود که
به ماهیت مکان بستگی ندارد .در دورههای مذکور ماهیت صنعت گردشگری در
سطح کالن جهت مدیریت کالن مد نظر است و فارغ التحصیالن در این دوره
مهارتهای اجرایی اندکی در سطوح خرد دارند.
 .0دورههای کاربردی 8در دورههای کاربردی برنامههای آموزش متکی بر
مهارتهای کاربردی با تأکید بر ماهیت منطقه صورت میگیرد و مهارتهای
تخصصی از قبیل بازاریابی و برنامهریزی تدریس میشود .در این دوره آموزشی
تأکید بر شخصیت منطقه و تفاوت مقاصد است .برای مثال در ایران توسعه
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آموزش گردشگری در دورههای کاربردی میتواند با محوریت طبیعتگردی با
محوریت گردشگری ساحلی در مناطق شمال و جنوب ایران ،بیابانگردی در
مناطق مرکزی و یا گردشگری تجاری در مناطق آزاد تجاری باشد.
 .1دورههای بازار  /محصول 8در دورههای بازار/محصول بر ماهیت توسعه و
محصوالت تأکید میشود و تدریس راهبردهایی برای اثرگذاری بر بازار مد نظر
است .بدین ترتیب توسعه این بخش به تعاریف صنعت از محصول قابل ارائه در
منطقه (با توجه به بعد برنامهریزی) مرتبط است.
موضوعبندی رشتههای گردشگری رابطۀ نزدیکی بین سرمایهگذاران جامعه میزبان و
دانشگاه پدید میآورد که میتواند به توسعۀ گردشگری هم به عنوان یک رشته و
هم به عنوان یک حرفه در جامعه منجر شود و رابطۀ مطلوبی بین کارفرماها و
موسسات آموزشی پدیدآورد .خروجی برنامههای آموزشی باعث ایجاد رقابت برای
موقعیتهای شغلی خواهد شد .)Robinson & Dalle 2001:33( .گفتنی است که
تقسیمبندی نیازهای آموزشی در مدلهای افقی الزاماً در یک چارچوب مشخص
جای نمیگیرد و میتواند بر مبنای نیازسنجی بازارکار شکل گیرد ،اما از نظر ماهوی
وجود یک مدل افقی در برنامهریزی درسی نظام آموزش عالی به ویژه در رشتههای
گردشگری متضمن تخصصی شدن دروس به صورت مرحلهای با صعود در سلسله
مراتب زمانی(عمودی) نظام آموزش عالی است.

مدل آموزش عالی گردشگری در کالیفرنیا (مدل عمودی)
در مدلهای عمودی اصل بر سلسله مراتب صعودی تحصیالت نظری استوار
است و در حقیقت مسیر آموزش عالی برای دستیابی به مدارج علمی باالتر مشخص
شده است .در ضمن مدلهای عمودی بر مبنای سیاستها و ساختار آموزش عالی
کشورها طراحی میشود و ممکن است از کشوری به کشور دیگر از نظر ظاهری
متفاوت باشد اما از نظر ساختاری از یک الگو تبعیت میکند .مدلهای عمودی بیش
از آنکه تابع ماهیت موضوعی رشته باشند از سیاستها و برنامههای کالن آموزشی
تبعیت میکنند و معموالً برای کلیه رشتهها روند یکسانی دارند .مدل ذیل مدل
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عمودی آموزش در ایالت کالیفرنیای ایاالت متحده را نشان میدهد .مزیتی که این
مدل عمودی بر مدلهای عمودی دیگر دارد نشان دادن حجم دانشجویان در مقاطع
است به گونهای که تعداد دانشجویان با طی مسیر به مراحل باالتر کاهش مییابد .در
مدلهای عمودی مانند نظام سلسله مراتبی مدیران قانون کمی مشابهی حاکم است
یعنی از نظر کمی تعداد دانشجویان مدارج عالی کمتر از دانشجویان ردههای
میانی(کارشناسی) و تعداد دانشجویان رده کارشناسی کمتر از تعداد افراد مشغول به
تحصیل در رده های کاردانی است.

شکل  .:مدل عمودی آموزش کالیفرنیا

7

مدل فوق سلسه مراتب تحصیلی هر فرد را از بدو ورود به سیستم آموزشی نشان
میدهد و مساحت هر بخش گویای تعداد دانشجویان و دانشآموزان در آن بخش
است که با طی روند صعودی این تعداد کاهش مییابد و از سوی دیگر نظام سلسله
مراتبی هرم بیانگر این نکته است که ثبت نام در هر مقطع منوط به گذراندن مقطع
پیشین خواهد بود .گفتنی است در مقاطع تحصیالت تکمیلی 0منظور از واحد
(1- Pixel.fhda.education/Lesson07/media/model1.gif)88/8/21

 -1کارشناسی ارشد و دکتری
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میانگین امتیاز کیفی است که دانشجو از گذران واحدهای درسی و پروژه (پایاننامه
کارشناسی ارشد یا رساله دکتری) کسب مینماید .این الگو در پیوستار آموزش
گردشگری پروفسور جعفری(جعفری )0:801:01نیز قابل مشاهده است.

روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر بر اساس ماهیت توصیفی ـ تحلیلی و بر اساس هدف کاربردی
است .اگر چه دادههای پژوهش از هر دو نوع کمّی و کیفی است اما از نظر نوع
تحلیل تحقیق حاضر در چارچوب تحقیقات کیفی قرار میگیرد.
به منظور تعیین میزان رشد (از نظر تعداد دانشجویان و ایجاد تنوع رشتهای) کمّی
گردشگری در نظام آموزش عالی کشور روش "مطالعات طولی" در بازه زمانی ده
ساله ( )01:1-0151برگزیده شده است .روش طولی این امتیاز را نسبت به مطالعات
عرضی دارد که اطالعاتی الزم برای توصیف فرآیندها در طول زمان را فراهم
میسازد .مطالعات طولی به سه روش بررسی روند پژوهشی کل جمعیت ،پنل و
بررسی گروههای همسال صورت میگیرد (ببی.)001- 00:801:8
در پژوهش حاضر تغییرات یک گروه فرعی یعنی تعداد دانشجویان رشتههای
مرتبط با گردشگری ،اعضای هیئت علمی ،تعداد دانشکدهها و رشتهها در طول یک
بازه زمانی ده ساله مورد مطالعه قرار گرفته است ،لذا روش مطالعات طولی این
دادههای ثانویۀ ب هدست آمده در
پژوهش بر مبنای مطالعه گروههای همسال است .
دانشگاههای سراسری ،پیام نور و نیمه حضوری بر مبنای دفترچههای برگزاری آزمون
سراسری سازمان سنجش و آموزش کشور طی سالهای تحصیلی  0185-01:1تا
 01:5-0151و آمارهای مربوط به دانشگاه جامع علمی و کاربردی بر مبنای اطالعات
حاصله از معاونت گسترش این دانشگاه گردآوری شده است .همچنین آمارهای
مربوط به دانشگاه آزاد اسالمی از معاونت اطالعات و آمار این دانشگاه بدست آمده
است .در خصوص آمار دانشگاه جامع علمی و کاربردی اگرچه این دانشگاه فعالیت
خود را در زمینه رشتههای مرتبط با گردشگری از سال  0189آغاز نموده ،آمار و
1- Jaffary
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اطالعات مربوط به این رشتهها از سال تحصیلی 01:1-01:8موجود است و هیچگونه
منبع آماری جهت برداشت اطالعات سایر سالهای بازه زمانی تحقیق وجود ندارد.
پذیرفتهشدگان در مقاطع بوده و ظرفیت اعالم شده

همچنین این آمار بر مبنای تعداد
موجود نیست .همچنین از آنجا که ثبت اطالعات مربوط به اعضای هیئات علمی بر
رشتههایی که این افراد
مبنای محل خدمت صورت گرفته است و اطالعاتی در زمینه 
رشتههای مرتبط با گردشگری
میکنند وجود ندارد امکان محاسبۀ سرانۀ در 
تدریس 
مصاحبههای

تحلیلهای صورت گرفته بر مبنای نتایج استخراج شده از

وجود ندارد و
پژوهشی ماست.
به منظور گردآوری سایر دادههای مورد نیاز از مصاحبۀ نیمه ساختار یافته استفاده
جامعۀآماری مصاحبه شوندگان شامل یازده نفر از اعضای هیئت علمی است که

شد.
در رشتههای مرتبط با گردشگری مشغول به تدریس هستند که به روش نمونهگیری
هدفمند یا قضاوتی برگزیده شدند .در مصاحبههای یادشده در خصوص هریک از
متغیرهای سهگانه مربوط به شاخصهای علمی و یادگیری (عوامل یادگیرنده ،عوامل
یاد دهنده و شرایط یادگیری) دو سؤال باز پرسیده شده و نکات برجسته پاسخهای
بهدست آمده با توجه به دادههای کمی موجود و پاسخهای سایر افراد در تحلیل

وضعیت متغیرهای هر شاخص مورد استفاده قرار گرفت.

سابقه آموزش و آموزش عالی گردشگری در ایران
سابقۀ آموزش گردشگری در ایران به سال  0104و تأسیس اداره جلب سیاحان
باز میگردد .از مهمترین اقدامات دوره قبل از انقالب میتوان به تأسیس مدرسه
عالی مهمانداری ( )0140و مدرسه عالی هتلداری ( )0149اشاره کرد و از تأسیس
رشته مدیریت جهانگردی در مقاطع کارشناسی ( )0184و کارشناسیارشد ( )01:1و
رشتۀ هتلداری در مقطع کارشناسی ( )01:1دانشگاه عالمۀ طباطبایی تهران میتوان به
مثابه نقطه عطف آموزش گردشگری در سالهای پس از انقالب نام برد .همچنین در
پنج سال اخیر توسعه رشتههای مرتبط بر گردشگری بر مقطع کارشناسیارشد
متمرکز شده است که مثالً میتوان به تأسیس رشتۀ برنامهریزی و توسعۀ گردشگری
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( ،)01:1جغرافیا و برنامهریزی توریسم دانشگاه آزاد اسالمی( )01:1و طبیعتگردی
(اکوتوریسم  )01:5اشاره کرد.

یافتههای تحقیق

مطالعات طولی پژوهش حاضر در بازه زمانی ده ساله 01:1-0151صورت گرفته
است .همانگونه که اشاره شد در سال  0184دانشگاه عالمه طباطبایی به بازگشایی
رشته گردشگری در مقطع کارشناسی اقدام نمود .تا سال  01:4تعداد دانشگاههایی
که در زمینۀ گردشگری اقدام به جذب دانشجو مینمودند به پنج واحد دانشگاهی
( 0دانشگاه سراسری و  1واحد دانشگاهی آزاد ) افزایش یافت .0اما در سال تحصیلی
 01:9و با ورود دانشگاه پیامنور و غیر انتفاعی به این عرصه روند رشد به سرعت
افزایش یافت و تعداد واحدهای دانشگاهی که در سال تحصیلی 0151به جذب
گاههای نامبرده در نه
دانشجو پرداختهاند به  044واحد رسیده است .گفتنی است دانش 
رشته و  00گرایش دانشجو جذب میکنند.
بر اساس مصاحبههای صورت گرفته با اعضای هیئات علمی رشتههای مرتبط با
گردشگری در خصوص رشد تعداد دانشجویان گردشگری ،پاسخ دهندگان بر این
نکته تأکید داشتهاند که رشد شتابان جذب دانشجویان با توجه به امکانات موجود
آموزشی مناسب نیست و پراکندگی دانشجویان باید از مقطع کارشناسی به مقطع
کاردانی و مقاطع تحصیالت تکمیلی منتقل شود.
سرانه اعضای هیئت علمی متخصص هر رشته به تعداد دانشجویان پذیرفته شده یا
شاخصهایی است که به وسیله آن کیفیت نظام

در حال تحصیل آن رشته یکی از
میشود .در این زمینه نیاز است تا آماری شامل تعداد اعضای هیئت
آموزشی ارزیابی 
میکنند فراهم
علمی و مدرسان هر رشته به تفکیک تخصص و دروسی که تدریس 
باشد .متأسفانه جز دانشگاه جامع علمی کاربردی که دارای آمار یاد شده است
دانشگاهها (سراسری و آزاد اسالمی) چنین آماری به تفکیک تخصص

درسایر
 2ـ همانگونه که در بخش روش تحقیق ارائه شد اطالعات دانشگاه علمی و کاربردی تا پیش از سال تحصیلی 2881-2881
موجود نمی باشد.
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استادان موجود نیست و دانشگاه پیام نور در زمینۀ ارائۀ آمار و اطالعات همکاری
ننموده است .از این رو استخراج سرانۀ استاد به دانشجو تنها در دانشگاه علمی و
کاربردی صورت گرفته است که این عدد در سال تحصیلی( 01:5-0151آمار کلیه
مقاطع موجود است) رقم 1/119میباشد به عبارت دیگر به ازای هر  051دانشجو
یک استاد دارای تحصیالت گردشگری یا خبره 1در این رشته وجود دارد.
پاسخ دهندگان در مصاحبهها در زمینه تعداد استادان و اعضای هیئت علمی
مرتبط با گردشگری بر این نکته تاکید کردند که روند تربیت مدرسان مطابق با رشد
تعداد دانشجویان نبوده است و کمبودهای بسیاری در این زمینه وجود دارد و
همچنین برای بهکارگیری استادان از سایر رشتهها در این عرصه الزم است تا
معیارهای علمیتری از جمله تعداد مقاالت و کتب مرتبط ،تحصیالت و پایان نامه یا
رسالۀ مرتبط با رشته به کارگرفته شود.
در زمینۀ شرایط و امکانات یادگیری بررسی طرح درسهای رشتههای مرتبط
نشان میدهد که به مقولۀ سفرهای علمی که الزمه آموزش گردشگری است توجهی
صورت نگرفته و کلیه پاسخدهندگان بر بازنگری طرحدرسها و کاربردیتر نمودن
نمودهاند که این امر مستلزم ایجاد امکانات

آنها به ویژه در سطوح پایینتر تأکید
کارگاهی متناسب با رشته خواهد بود.نمودارهای زیر روند رشد تعداد دانشجویان
رشته گردشگری را در بازه تحقیق و پراکنش آنها را در رشتههای مختلف نشان
میدهد.


1ـ در دانشگاه جامع علمی کاربردی عالوه بر معیار داشتن تحصیالت مرتبط خبره بودن در یک رشته معیار گزینش استادان
است که در رشته هتداری به ویژه در زمینه دروسی مانند آشپزی غالب استادان را خبرگان تشکیل میدهند.
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نمودار  .7ظرفیت جذب دانشجویان گردشگری در مقطع کاردانی (دانشگاههای ایران –
دوره زمانی )7:52-7:12

1

رشتههای مرتبط با گردشگری -7:12

جدول  .7تعداد دانشجویان مقطع کاردانی ناپیوسته

ردیف

7:52
سال تحصیلی

0
0
1

01:0-01:0
01:0-01:1
01:1-01:4

سراسری

غیر

روزانه
1
1
1

شبانه
1
:1
81

انتفاعی

پیام نور

علمی و
کاربردی

آزاد

مجموع در
سال

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
01

1
:1
51

4
9
1

01:4-01:9
01:9-01:1
01:1-01:8

1
1
1

:1
51
:1

1
1
:11

1
1
1

1
1
559

01
:1
:8

011
0110
0100

8

01:8-01::

51

51

511

1

4180

1:

9905

:

01::-01:5

:1

:1

01:1

1

90::

09

1441

5

01:5-0151

54

01:

0145

1

9:11

01

0151-0150

010

004

0591

1

1050

010
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)دفترچه های انتخاب رشته آزمون سراسری ،معاونت گسترش دانشگاه جامع علمی

منبع :تراب احمدی(7:51
و کاربردی ،معاونت فنی و آماری دانشگاه آزاد اسالمی

2ـ آمار سال  2831شامل دانشجویان دانشگاه آزاد نیست .با فرض اینکه دانشگاه آزاد در سال  2831نیز مانند  2883جذب
دانشجو نماید تعداد کل دانشجویان  3618نفر خواهد بود و روند کاهش همچنان حفظ خواهد شد.
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رشتههای گردشگری مقطع کاردانی ناپیوسته در دانشگاههای ایران

نمودار  .2ترکیب

نمودار  .:ظرفیت جذب دانشجویان گردشگری در مقطع کارشناسی
(دانشگاههای ایران)7:11-
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رشتههای مرتبط با گردشگری

جدول  .2تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته
7:52-7:12
غیر

پیام

علمی

نیمه

انتفاعی

نور

وکاربردی

حضوری

1

-

1

11

-

1
1
1

11
89
:1

ردیف

سال تحصیلی

سراسری

0

01:0-01:0

11

1

0
1
4

01:0-01:1
01:1-01:4
01:4-01:9

11
89
:1

1
1
1

1
1
1

آزاد

مجموع در
سال

9

01:9-01:1

50

0:1

0110

-

1

05

0101

1
8
:

01:1-01:8
01:8-01::
01::-01:5

009
119
19:

91
0:1
11

4180
4114
9441

441
041

011
011
011

51
000
058

9151
9015
1899

5

01:5-0151

811

09:0

1091

884

55

081

01105

01

0151-0150

411

518

8518

موجود
نیست

1

موجود
نیست

5084

منبع 8تراب احمدی()01:5دفترچههای انتخاب رشته آزمون سراسری ،معاونت گسترش دانشگاه جامع علمی و
کاربردی ،معاونت فنی و آماری دانشگاه آزاداسالمی

رشتههای گردشگری مقطع کارشناسی ناپیوسته در دانشگاههای ایران

نمودار  .4ترکیب
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تمودار  .8ظرفیت جذب دانشجویان گردشگریکارشناسیارشد (دانشگاههای ایران در بازه
زمانی ) 7:52-7:12
جدول  .:تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشتههای مرتبط با گردشگری 7:52-7:12
ردیف

مدیریت

جهانگردی-

سال تحصیلی

برنامهریزی


گرایش

گرایشبازاریابی


مدیریت

جهانگردی

برنامه ریزی و

توسعه توریسم

طبیعتگردی


توریسم

جغرافیا و


برنامهریزی

توریسم)


برنامهریزی

آزاد (جغرافیا و

مجموع در سال

7

7:57-7:52

2

2

2

2

2

2

2

2

7:52-7:5:

2

2

2

2

2

2

2

:

7:5:-7:54

2

72

2

2

2

:1

45

4

7:54-7:58

2

72

2

2

2

:1

45

8

7:58-7:51

2

72

2

2

2

87

17

1

7:51-7:51

22

22

72

2

2

18

778

1

7:51-7:55

27

27

72

2

2

82

722

5

7:55-7:51

21

:2

72

2

2

18

7:4

1

7:51-7:12

81

84

72

2

1:

81

248

72

7:12-7:17

15

84

:1

21

741

موجود
نیست

:4:

منبع :تراب احمدی( )7:51دفترچه های انتخاب رشته آزمون سراسری ،معاونت گسترش دانشگاه جامع علمی
و کاربردی ،معاونت فنی و آماری دانشگاه آزاداسالمی
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نمودار  .1ترکیب رشتههای گردشگری مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاههای ایران

بحث و نتیجه گیری
با توجه به مدلهای ارائه شده و همچنین آمار موجود در شرایط کنونی نظام
آموزش عالی گردشگری کشور با چالشهای زیر روبروست8
عدم تطابق حجمی تعداد دانشجویان با مدلهای عمودی موجود که منطبق بر
نظام سلسله مراتبی صنعت باشد.
آمارهای موجود در زمینۀ ترکیب ظرفیت جذب دانشجویان در مقاطع مختلف
نشگاههای ایران تقارن الزم در هرم تعداد دانشجویی وجود ندارد
نشان میدهد در دا 
نمودارهای زیر این ترکیب را در کشور نشان میدهد.

نمودار  .1عدم توازن در ظرفیت جذب دانشجویان گردشگری در دانشگاههای ایران
(بر اساس مدل عمودی کالیفرنیا)
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همانگونه که نمودارهای فوق نشان میدهد پراکندگی دانشجویان بر مقطع
کارشناسی متمرکز شده و الزم است تا توسعه کمی دانشجویان به سوی تحصیالت
تکمیلی و مقطع کاردانی هدایت شود .نتایج مصاحبههای پژوهشی نیز با قاطعیت
نتیجه فوق را تأیید میکند و  %011پاسخدهندگان بر نامتقارن بودن پراکندگی
دانشجویان و لزوم تغییر این الگو تاکید داشتهاند.
همچنین با توجه به گسترش روز افزون تعداد دانشجویان در مقاطع کارشناسی و
کاردانی ایجاد دورههای تربیت مدرس و در صورت امکان اعطای بورسهای
تحصیلی برای اعزام افراد واجد شرایط برای طی دورههای دکترای تخصصی
گردشگری در خارج از کشور از ملزومات حفظ کیفیت دورههای آموزش عالی
گردشگری است.
عدم تطابق الگوهای توسعه با مدلهای افقی موجود (که متضمن تنوع
آموزشعالی و پوشش کلیه بخشهای بازار است) ،مقایسۀ نمودارهای ترکیب
رشتههای گردشگری در مقطع کاردانی نشان میدهد در طراحی دورهها بیشتر بر
خدمات گردشگری تمرکز شده است و دورههای بازار محصول و کاربردی در این
مقطع نیز مانند مقطع کارشناسی وجود ندارد .در این زمینه در مقطع کارشناسی که
روند روبه رشد شتابانی نیز از نظر کمی دارد ترکیب نامناسبتر است به گونهای که
بیش از %51رشتههای دوره کارشناسی را تنها مدیریت گردشگری (به عنوان یک
رشته کلی) تشکیل داده است که این امر به دلیل ظرفیت باالی دانشگاه پیام نور و
جذب تک رشتهای این دانشگاه در زمینه گردشگری است.
با توجه به مدل سه وجهی آموزش در گردشگری الزم است تا در کلیۀ مقاطع
گرایش از سوی دورههای کلی به دورههای کاربردی و بازار  /محصول تغییر یابد و
همانگونه که در ماهیت این رشتهها نیز اشاره شد اصول بومی توسعه مقاصد و
اوتهای اقلیمی موجود
محصوالت در سرلوحه کار قرار گیرد .این امر با توجه به تف 
در ایران و توانایی استانها در ارائه محصوالت متفاوت از اهمیت بسزایی برخوردار
است .نتایج مصاحبههای پژوهشی نشان میدهد که استادان این رشته افزایش بی رویه
تعداد دانشجویان را در رشته مدیریت گردشگری نامناسب میدانند و بر لزوم تأسیس
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رشتههای مناسب با محصول گردشگری کشور و همچنین بومی نمودن محتوای
دروس تاکید داشتهاند.همچنین انجام مطالعات تطبیقی جهت استفاده از تجارب
کشورهای موفق در آموزش عالی گردشگری با تشابهات فرهنگی میتواند به تدوین
الگوی افقی مناسب آموزش عالی گردشگری کشور کمک نماید.

تفکیک نکردن آموزشهای نظری و عملی در سطح آموزش عالی
گردشگری
اگرچه دورههای کاربردی بر آموزش مهارتهای عملی به دانشجویان تأکید
دارند اما نتایج مصاحبههای پژوهشی نشان میدهد که ترکیب نظری و عملی دروس
به ویژه در دورههای کاردانی و آموزش مهارتهای حرفهای نیازمند بازنگری است.
همچنین با توجه به تدوین طرح درس رشته مدیریت گردشگری در دوره کارشناسی
در سال  0184واحدهای ارائه شده در این دوره نیازمند بازنگری و به روز شدن است
زیرا برنامۀ دوره کارشناسی واحدهای درسی باید شامل کارگاهای آموزشی سمینار،
سلسله سخنرانیها و جلسههای بحث و گفتگو ،آزمایشگاه[در دورس تجربی]،
کارآموزی و تجارب تحصیلی باشد ( .)Cathy.2005:248همچنین باید توجه داشت
در برنامهریزی درسی دورۀ کارشناسی گرایش به سمتی است که هر کدام از
واحدها با محیط و اهداف خود مرتبط باشد (همان.)045
در انتها باید اشاره کرد که الگوها و مدلهای توسعه و بومی نمودن آن با توجه
به فرهنگ محور بودن صنعت گردشگری از مهمترین گامهای توسعه رشتههای
دانشگاهی مرتبط با صنعت گردشگری به شمار میآید .نتایج حاصل از بررسی روند
توسعه رشتههای مرتبط با گردشگری در نظام آموزش عالی ایران نشان میدهد که به
رغم توسعۀ روز افزون کمی تعداد دانشجویان رشتههای گردشگری به ویژه در مقطع
کارشناسی ،روند توسعۀ کمی و کیفی رشتههای مرتبط با گردشگری نیازمند
بازنگری است.
در زمینه توسعۀ کمّی الزم است تا بردورههای تحصیالت تکمیلی و کاردانی
متمرکز شده و در زمینه توسعۀ کیفی دورههای کاربردی و بازار/محصول با توجه به
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ماهیت گردشگری در کلیۀ مقاطع در دستور کار قرار گیرد .همچنین جهت بهسازی
سیستم آموزش عالی عالوه بر عوامل بررسی شده در مقالۀ حاضر الزم است تا سایر
شاخصهای آموزش عالی گردشگری بررسی شود تا زمینه الزم برای تدوین و
اجرای طرح جامع آموزش عالی گردشگری کشور فراهم شود.
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