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 از گردشگری صنعت در انسانیمنابع ۀتوسع راهبرد اجرای و تدوین ،بنابراین ؛است
 .کند می ایفا راستا این در را نقش مهمترین آموزش و است برخوردار ای ویژه اهمیت

های علمی و شاخصحاکم و کیفیت آموزشی پژوهش حاضر بر شناخت الگوی 
 های ایران متمرکز شده و عالی گردشگری در دانشگاه آموزشدر نظام یادگیری 

 یک طول دررا  همسال های گروه مطالعه مبنای بر روش مطالعاتی طولی بدین منظور
های جهت گردآوری دادهدر دستور کار خود قرار داده است.  سالهده زمانی بازه

گرفته شده   های ثانویه بهره و تحلیل داده پژوهشی از ابزارهایی چون مصاحبه تحقیق
که گرچه تعداد دانشجویان و مراکز علمی  دهدنشان می است. نتایج این پژوهش

های مرتبط بررسی رشد بسیاری داشته و به تنوع رشتهدر بازه زمانی مورد  گردشگری
زمینه جذب دانشجویان بر در  ، اما الگوی توسعهبا گردشگری افزوده شده است

باشند و ازنظر شرایط و امکانات  های افقی و عمودی برگزیده تحقیق منطبق نمی مدل
 دارد. های قابل توجهی وجود یادگیری کمبود
های علمی و یادگیری، ارکان آموزش عالی، شاخصگردشگری، واژگان کلیدی:

 های افقی و عمودی.مدل

 بیان مسئله و ضرورت تحقیق

 همچنان از پویایی و رشد 1آمار ارائه شده توسط سازمان جهانی گردشگری 
ای که تعداد گردشگران از سال  به گونه شتاب صنعت گردشگری حکایت دارد،پر

میلیون نفر در سال افزایش یافته  541ر در سال به میلیون نف 09.م از 0101.م تا 0591
اما هرگاه در مورد جایگاه و توان گردشگری ایران بحث به  .(WTO2011:1) است

رغم دارا بودن منابع تاریخی و بهآید همواره این پرسش مطرح است که چرا  میان می
 ؟ نداردطبیعی سرشار، صنعت گردشگری ایران جایگاه مناسبی در سطح جهان 

 ۀدر احراز جایگاه و مرتبت در خور و شایست ناکامی در پاسخ به چرایی این  
های مختلفی مطرح شده و برهمان  ها و فرضیه زنی گمانه  صنعت گردشگری در ایران

اساس نیز راهبردها و راهکارهای مختلفی برای خروج از این مشکل پیشنهاد شده 

                                                                                                                   
1- World Tourism Organization(WTO) 
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 ۀمحصول، توسع ۀتوسع ۀهای پنجگان حوزهتوان در یکی از  است. این راهکارها را می
 داد نهایتاً توسعۀ منابع انسانی قرارها و  زیرساخت ۀسرمایه گذاری، توسع ۀبازار، توسع

 (.0801:5)تراب احمدی
منابع انسانی، یکی از  ۀیکی از ارکان توسع مثابههای شغلی به  دانش و مهارت 

شود و عامل مهمی  وب میهای اصلی همپیوندی عملکرد نظام گردشگری محس حلقه
. پایداری جریان گردشگری به مقصد استدر جلب رضایت گردشگران و به تبع آن 

از اهمیت  0لذا با توجه به اهمیت نیروی انسانی در این صنعت مدیریت منابع انسانی
سزایی برخوردار خواهد بود. از آنجا که صنعت گردشگری اساساً فعالیتی خدماتی ب

آن نقش مهمی در کیفیت محصول و رضایت مشتری دارند و  کنندگان است عرضه
در ادبیات گردشگری فرد ارائه دهنده خدمات خود بخشی از محصول به شمار 

توسعه منابع انسانی در صنعت گردشگری از  راهبردتدوین و اجرای  ،آید بنابراین می
یفا مهمترین نقش را در این راستا ا آموزشای برخوردار است و  اهمیت ویژه

اثر بخش در یک سازمان مدرن مستلزم  آموزش. ارائه (00801:1کند)ضیایی می
 های جدید استسازوکارهای جدید، رویکرد جدید و ابزارها و  ل تفکر جدید، مد

 (.08801:1زاده زادگان و ترک )عباس
 ۀیابی به جایگاه مناسب در عرص احتمالی ایران در دست هایناکامیبخشی از  

گردد که در عمل بر  دیده بازمی آموزشگردشگری به نبود نیروی انسانی کارآمد و 
گذاری اثرگذار است. با تحول در  ها و سرمایه محصول و بازار، زیرساختۀ توسع

تر شده  های شغلی در این صنعت بسیار گسترده توسعه انواع گردشگری، فرصت
ای روز افزونی که به وسیله ظرفیت مل برای رفع تقاضأت است اما تالش شتابزده و بی

که قسمت بزرگی از نیازهای  است باالی تولید گردشگری به وجود آمده باعث شده
های  مین شودکه فاقد مهارتأها ت منابع انسانی به وسیله کارکنان دیگر بخش

ی گردشگری که آموزشهای  از آنجا که برنامهباشند.  تخصصی در این رشته می
شود هنوز الگویی]مناسب[  های خصوصی و دولتی انجام می توسط مسئوالن بخش

خواهد بینی همخوانی نرایط و نیازهای واقعی و قابل پیشبا ش ، اغلبندارد

                                                                                                                   
1- HRM (Human Resource Management) 
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 به روش رسمی به معنای یادگیری آموزش نبود(. 80185:،1فایوس سوالداشت)
و در نتیجه به از دست دادن مشتری و جلب  آزمون و خطاست و به خطاهای بسیار

 ن توسط رقبا در صنعت به شدت رقابتی گردشگری منجر خواهد شد.آ
ای و نظری  حرفه آموزشمطالعات اولیه حاکی از آن است که در کشور ما  

اندرکران  برد و دست هتلداری و گردشگری در مراحل آغازین توسعه خود به سر می
ای الزم  حرفهکید دارند که نیروهای شاغل در این صنعت حداقل توان أاین صنعت ت

دیده محسوس  آموزشبه عالوه در سطوح مختلف کمبود آشکار نیروی  .را ندارند.
ها و  های عملیاتی دانشگاه آموزشتجهیزات الزم  نبوداست و جوانی رشته و 

ینه این صنعت ناکارآمد ساخته است)ضرغام عالی را در زم آموزشسسات مؤ
منابع انسانی در بخش  ۀسعهای تو طور کلی سیاستبه  (.0-4801:1،بروجنی

فراهم و  ایجاد اشتغال رقابتی یعنی توان به دو بخش مرتبط با هم گردشگری را می
ها تقسیم  مشاغل و تخصص ۀبرای هم ای نظری و حرفه آموزشهای  آوردن فرصت

 (.10:80185)داس ویل،  کرد

سساتی که به ها ومؤ نقش دانشگاهدر زمینه آموزش به ویژه آموزش نظری   
های به اهداف راهبرد ند برای حصولاو تربیت نیروی انسانی مشغول آموزش

 آموزشها در نظام  تر از دیگران است یا به بیان دیگر دانشگاه برجستهانسانی منابع
از این  (.01801:0عالی برج فرماندهی علمی و فکری جامعه هستند)سرخابی دوزی،

آگاهان  داری نا باعث میدانه آموزش در عرص ها شدن موقعیت دانشگاه اهمیتکمرو 
عالی به  آموزشخواهد شد. نظام  به ویژه در صنعت خدمات محور گردشگری

ای هدفمند دارای دو بعد کمی و کیفی است که رشد متعادل و موزون  عنوان پدیده
 آموزشآن نیز باید در هر دو بعد به موازات یکدیگر باشد به بیان دیگر رشد کمی 

تغییر رشته، اضافه یا کمبود  ،جه به کیفیت مسائلی مانند ترک تحصیلعالی بدون تو
فرصت خالقیت و در نهایت اتالف منابع مالی و  نبودنیروی کار به بازار،  ۀعرض

 (. 00801:4انسانی را به همراه دارد)محمدی و همکاران
ریزی آموزش گردشگری در سطح آموزش عالی الزم در گام نخست برنامه 

                                                                                                                   
1- Fayos-sola 
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وضعیت کنونی و جایگاه این رشته در نظام آموزش عالی کشور تبیین شود تا است تا 
کمیت و کیفیت وضع موجود مورد قضاوت و در صورت لزوم اصالحات الزم قرار 

ریزان این حوزه این گیرد. تبیین وضع موجود نظام آموزش عالی گردشگری به برنامه
آتی توسعۀ منابع انسانی و دهد تا با دانش الزم به تعریف اهداف امکان را می

آموزش گردشگری بپردازندو برای دستیابی به این اهداف گام بردارند که متضمن 
 توسعه صنعت گردشگری کشور خواهد بود.

 استفاده با با هدف تبیین وضعیت آموزش عالی گردشگری در ایران رو پیشۀ مقال 
 با تا است آن درپی حاضر مقاله. است گرفته صورت تحلیلیـ  توصیفی روش از

علمی و  عواملتبیین  به گردشگری صنعت در عالی آموزش جایگاه اهمیت به توجه
 به توجه با را آن توسعه  الگوی و بپردازند گردشگری عالی آموزش یادگیری

 .قراردهد بررسی و نقد مورد گردشگری آموزش در رایج های مدل

 های پژوهشمبانی نظری و مدل

های مختلف و با  توان از دیدگاه عالی را می آموزش ممیزی نظام های شاخص 
 ها که بندی یکی از این تقسیم کردبندی  های به کار رفته در آنها طبقه توجه به داده

 ( نیز به آن اشاره کرده است به قرار زیر است11801:08سهرابی)
عالی شامل منابع انسانی،  آموزشبه عوامل درونی نظام  های ورودی: الف: شاخص

 . شود می منابع مالی و منابع کالبدی اطالق 
میزان موفقیت دانشجویان جهت تحقق اهداف از پیش های فرآیند:  ب: شاخص

 گیرد.  عالی را در بر می آموزشتعیین شده نظام 

شود مانند8  عالی اطالق می آموزشدستاوردهای  ۀبه کلی های خروجی: ج: شاخص
 )بازرگان و پژوهش آموختگان، سرنوشت شغلی دانش آموختگاندانش 

 (،011-801:4 004 همکاران  و  محمدی) ،(11801:0سهرابی)(، 00:801:1-001
 (.185801:1)فاضلی

عالی را به چهار دسته تقسیم  آموزشهای نظام  ( شاخص018801:1پور حسین)
 بندی به قرار زیر است8 کند که این تقسیم می
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دهنده وضعیت نظام آموزشی و روابط بین  نشان های ساختی: الف(: شاخص 
 .آنهاست

گذاری که به منظور بازدهی  هرگونه سرمایه های بازدهی)خروجی(: ب(: شاخص
 .گیرد صورت می

ها به سه عامل یادگیرنده  این شاخص های علمی و یادگیری: ج(: شاخص
اعضای هیئت علمی( و شرایط و  و استادان) )دانشجویان در مقاطع(، یاددهنده

ها در مقاطع، طرح درس طراحی شده در هر رشته(  )تعداد رشته امکانات یادگیری
 .پردازند می

ی، خدماتی و خوابگاهی به آموزشی، کمک آموزش فضای های مالی: د(: شاخص
 روند. فضا به کار می ۀسران ۀصورت محاسب

گنجد  اشاره در این مقاله نمی های مورد از آنجا که بررسی کلیه عوامل شاخص 
های  از نوع ورودی در شاخص بررسی عوامل یادگیرنده در موردپژوهش حاضر 

 علمی و یادگیری متمرکز شده است.
  



 
 

 
 (9:31:32)تراب احمدی،عالی آموزشارکان نظام  .1شکل 
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عالی گردشگری از دو وجه ساختاری و مفهومی قابل بررسی  آموزش وضعیت 
از یک مدل افقی )مبتنی بر تنوع رشته( و یک مدل عمودی)زمانی( به  است. عموماً

شود تا عالوه بر تبیین  عالی گردشگری استفاده می آموزشعنوان مدل ترکیبی در 
ی، روند طی دوره توسط دانشجویان ورودی مشخص آموزشجایگاه دروس در نظام 

کند  سمت باال طی میشود. با ترکیب این دو مدل هر چه دانشجو روند عمودی را به 
. در ادامه به یک مدل افقی و یک شودمیتر  تخصصی هایرشته در روند افقی وارد

 عالی گردشگری اشاره خواهد شد. آموزشمدل عمودی در نظام 

 گردشگری)مدل افقی( آموزش 7مدل سه وجهی

در  آموزشهای  تمرکز بر تفکیک موضوعی زیرشاخه های افقیمدلدر  
به  2بندی موضوع گردشگری است و بر تخصصی شدن رشته تمرکز شده است.

ی[ آموزشگردشگری مطرح است و موسسات] آموزشعنوان یک ضرورت در 
التحصیالنی با  را به عنوان مسیری برای تربیت فارغ  بندی شده های موضوع دوره

ها  برنامه . این(.Robinson & Dalle 2001:32کنند) های خاص ارائه می مهارت
تواند در سطوح مختلف طراحی شود تا ذهن دانشجویان را با موضوعات جدید  می

تکمیلی دانشگاهی در گردشگری از  های تحصیالت در گردشگری آشنا کند. دوره
اند که کمبودهای مشهودی در موضوعات خاص  موضوعات متعددی ساخته شده

های  گردشگری با دیگر رشته ۀاگر رابط. (Robinson&Dalle2001:32) دارند
 .تنوع ارزشمندی از دامنه گردشگری عمومی پدید خواهد آمد ،آکادمیک ادامه یابد

التحصیالن با دانش و مهارت خاص  منطقی رشد این تنوع فراهم آمدن فارغ ۀنتیج
مداوم نیازمند  ۀگردشگری برای توسع آموزشند. ااست که با نیازهای صنعت منطبق

های  ای فزاینده این صنعت جهانی در وهله نخست و پس از آن برنامهتوجه به نیازه
تا  بود التحصیالن های فارغ توسعه است و باید به دنبال راهی برای اطمینان از مهارت

گردشگری بیافزایند و این امر مستلزم  بر ارزش افزوده محصوالت سازمانی در محیط
 صنعت است. ۀها مطابق با بدن بندی رشته موضوع

                                                                                                                   
1- three-domain approach 
2- theming 
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 در انسانی نیروی آموزش مورد در 00 قرن ابتدای در که هایی مدل از یکی
 مدل این. است "گردشگری آموزش وجهی سه مدل" است شده باب گردشگری

 و بازار های دوره ،(عمومی یا)کلی های دوره زمینه سه در گردشگری آموزش
 (.0 شکل) کند می تقسیم کاربردی های دوره و محصول

 

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

های کلی تاکید بر شناخت صنعت گردشگری به عنوان  در دوره های کلی8 دوره .0
ها باید موارد خاصی تدریس شود که  است. در این دوره بخشی صنعت بینیک 

های مذکور ماهیت صنعت گردشگری در  به ماهیت مکان بستگی ندارد. در دوره
الن جهت مدیریت کالن مد نظر است و فارغ التحصیالن در این دوره سطح ک
 های اجرایی اندکی در سطوح خرد دارند. مهارت

متکی بر  آموزشهای  های کاربردی برنامه در دوره های کاربردی8 دوره .0
های  گیرد و مهارت کید بر ماهیت منطقه صورت میأبا ت های کاربردی مهارت

ی آموزششود. در این دوره  ریزی تدریس می و برنامهتخصصی از قبیل بازاریابی 
و تفاوت مقاصد است. برای مثال در ایران توسعه  کید بر شخصیت منطقهأت
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گردی با تواند با محوریت طبیعتهای کاربردی میآموزش گردشگری در دوره
محوریت گردشگری ساحلی در مناطق شمال و جنوب ایران، بیابانگردی در 

 یا گردشگری تجاری در مناطق آزاد تجاری باشد.مناطق مرکزی و 
های بازار/محصول بر ماهیت توسعه و  محصول8 در دوره / های بازار دوره   .1

گذاری بر بازار مد نظر   هایی برای اثر شود و تدریس راهبرد محصوالت تأکید می
است. بدین ترتیب توسعه این بخش به تعاریف صنعت از محصول قابل ارائه در 

  ریزی( مرتبط است. )با توجه به بعد برنامه منطقه

گذاران جامعه میزبان و  نزدیکی بین سرمایه ۀهای گردشگری رابط بندی رشته موضوع
گردشگری هم به عنوان یک رشته و  ۀتواند به توسع آورد که می دانشگاه پدید می

 مطلوبی بین کارفرماها و ۀو رابط منجر شودهم به عنوان یک حرفه در جامعه 
ی باعث ایجاد رقابت برای آموزشهای  ی پدیدآورد. خروجی برنامهآموزشموسسات 

است که  گفتنی (.Robinson & Dalle 2001:33های شغلی خواهد شد. ) موقعیت
ارچوب مشخص های افقی الزاماً در یک چ در مدلی آموزشبندی نیازهای  تقسیم

سنجی بازارکار شکل گیرد، اما از نظر ماهوی ای نیازتواند بر مبن گیرد و می جای نمی
های  به ویژه در رشته عالی آموزشریزی درسی نظام  وجود یک مدل افقی در برنامه

ای با صعود در سلسله  من تخصصی شدن دروس به صورت مرحلهگردشگری متض
 عالی است. آموزشدی( نظام ومراتب زمانی)عم

 عمودی(  ل)مد عالی گردشگری در کالیفرنیا آموزشمدل 

های عمودی اصل بر سلسله مراتب صعودی تحصیالت نظری استوار  در مدل  
عالی برای دستیابی به مدارج علمی باالتر مشخص  آموزشاست و در حقیقت مسیر 

عالی  آموزشها و ساختار  های عمودی بر مبنای سیاست مدل در ضمنشده است. 
شور دیگر از نظر ظاهری شود و ممکن است از کشوری به ک کشورها طراحی می

های عمودی بیش  کند. مدل متفاوت باشد اما از نظر ساختاری از یک الگو تبعیت می
ی آموزشهای کالن  ها و برنامه از آنکه تابع ماهیت موضوعی رشته باشند از سیاست

ها روند یکسانی دارند. مدل ذیل مدل  کنند و معموالً برای کلیه رشته تبعیت می
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دهد. مزیتی که این  ر ایالت کالیفرنیای ایاالت متحده را نشان مید آموزشعمودی 
های عمودی دیگر دارد نشان دادن حجم دانشجویان در مقاطع  مدل عمودی بر مدل

یابد. در  ای که تعداد دانشجویان با طی مسیر به مراحل باالتر کاهش می است به گونه
نون کمی مشابهی حاکم است قانظام سلسله مراتبی مدیران  مانند های عمودی مدل

های یعنی از نظر کمی تعداد دانشجویان مدارج عالی کمتر از دانشجویان رده
میانی)کارشناسی( و تعداد دانشجویان رده کارشناسی کمتر از تعداد افراد مشغول به 

 تحصیل در رده های کاردانی است.

 
 7کالیفرنیا آموزشمدل عمودی  .:شکل 

ی نشان آموزشمدل فوق سلسه مراتب تحصیلی هر فرد را از بدو ورود به سیستم  
آموزان در آن بخش  دهد و مساحت هر بخش گویای تعداد دانشجویان و دانش می

یابد و از سوی دیگر نظام سلسله  که با طی روند صعودی این تعداد کاهش می است
مقطع منوط به گذراندن مقطع  مراتبی هرم بیانگر این نکته است که ثبت نام در هر

منظور از واحد  0است در مقاطع تحصیالت تکمیلی گفتنیپیشین خواهد بود. 

                                                                                                                   
1- Pixel.fhda.education/Lesson07/media/model1.gif  (21/8/88)  

 کارشناسی ارشد و دکتری -1
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نامه  کیفی است که دانشجو از گذران واحدهای درسی و پروژه )پایان میانگین امتیاز
 آموزشنماید. این الگو در پیوستار  کارشناسی ارشد یا رساله دکتری( کسب می

 .نیز قابل مشاهده است (10:801:0یجعفر)جعفری گردشگری پروفسور

 شناسی پژوهشروش

 کاربردی هدف اساس بر و تحلیلیـ  توصیفی ماهیت اساس بر پژوهش حاضر 
 نوع نظر از اما است کیفی و یکمّ نوع دو هر ازپژوهش  های داده چه اگر .است

 .گیرد می قرار کیفی تحقیقات چارچوب در حاضر تحقیق تحلیل
 یکمّ( ای رشته تنوع ایجاد و دانشجویان تعداد نظر از) رشد میزان تعیین منظوربه  

 ده زمانی بازه در "طولی مطالعات" روش کشور عالی آموزش نظام در گردشگری
 مطالعات به نسبت را امتیاز این طولی روش .است شده برگزیده (01:1-0151) ساله

 فراهم را زمان طول در ها فرآیند توصیف برای الزم اطالعاتی که دارد عرضی
و  پنل ،جمعیت کل پژوهشی روندبررسی  روش سه به طولی مطالعات .سازد می

 (.001- 00:801:8ببی) گیردصورت می همسال های گروهبررسی 
 های رشته دانشجویان تعداد یعنی فرعی گروه یک تغییرات حاضر پژوهش در 

 یک طول در ها رشته و ها دانشکده تعداد علمی، هیئت اعضای گردشگری، با مرتبط
 این طولی مطالعات روش لذا ،است گرفته قرار مطالعه مورد ساله ده زمانی بازه

 در آمده دستهبهای ثانویۀ داده .است همسال های گروه مطالعه مبنای بر پژوهش
 آزمون برگزاری های دفترچه مبنای بر حضوری نیمه و نور پیام سراسری، های دانشگاه

 تا 0185-01:1 تحصیلی های سال طی کشور آموزش و سنجش سازمان سراسری
 اطالعات مبنای بر کاربردی و علمی جامع دانشگاه به مربوط های آمار و 0151-01:5

 آمارهای همچنین .است شده گردآوری دانشگاه این گسترش معاونت از حاصله
 مدهآ بدست دانشگاه این آمار و اطالعات معاونت از اسالمی آزاد دانشگاه به مربوط

 فعالیت دانشگاه این اگرچه کاربردی و علمی جامع دانشگاه آمار خصوص در. است
 و آمار نموده، آغاز 0189 سال از گردشگری با مرتبط های رشته زمینه در را خود

                                                                                                                   
1- Jaffary 
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 گونه هیچ و است موجود 01:1-01:8تحصیلی سال از ها رشته این به مربوط اطالعات
 .ندارد وجود تحقیق زمانی بازه های سال سایر اطالعات برداشت جهت آماری منبع

 شده اعالم ظرفیت و بوده مقاطع در شدگانپذیرفته تعداد مبنای بر آمار این همچنین
 بر علمی هیئات اعضای به مربوط اطالعات ثبت که آنجا از همچنین .نیست موجود

 افراد این که هاییرشته زمینه در اطالعاتی و است گرفته صورت خدمت محل مبنای
 گردشگری با مرتبط هایرشته در ۀسران ۀمحاسب امکان ندارد وجود کنندمی تدریس

 هایمصاحبه از شده استخراج نتایج مبنای بر گرفته صورت هایتحلیل و ندارد وجود
 .استم پژوهشی

 استفاده یافته مصاحبۀ نیمه ساختار از های مورد نیازگردآوری سایر داده منظور به 
آماری مصاحبه شوندگان شامل یازده نفر از اعضای هیئت علمی است که جامعۀ. شد

گیری های مرتبط با گردشگری مشغول به تدریس هستند که به روش نمونهدر رشته
های یادشده در خصوص هریک از هدفمند یا قضاوتی برگزیده شدند. در مصاحبه

)عوامل یادگیرنده، عوامل  های علمی و یادگیریگانه مربوط به شاخصمتغیرهای سه
های یاد دهنده و شرایط یادگیری( دو سؤال باز پرسیده شده و نکات برجسته پاسخ

های سایر افراد در تحلیل های کمی موجود و پاسخدست آمده با توجه به دادهبه
 وضعیت متغیرهای هر شاخص مورد استفاده قرار گرفت.

 عالی گردشگری در ایران  شآموزو  آموزشسابقه  

سیس اداره جلب سیاحان أو ت 0104گردشگری در ایران به سال  آموزش ۀسابق 
سیس مدرسه أتوان به ت انقالب می از گردد. از مهمترین اقدامات دوره قبل  می باز

سیس أ( اشاره کرد و از ت0149) ( و مدرسه عالی هتلداری0140) عالی مهمانداری
و  (01:1) ارشد( و کارشناسی0184) جهانگردی در مقاطع کارشناسیت یرشته مدیر

توان به  بایی تهران میططبا ۀدانشگاه عالم (01:1) هتلداری در مقطع کارشناسی ۀرشت
همچنین در های پس از انقالب نام برد.  گردشگری در سال آموزشنقطه عطف  مثابه

ارشد مقطع کارشناسیهای مرتبط بر گردشگری بر پنج سال اخیر توسعه رشته
 ریزی و توسعۀ گردشگریتوان به تأسیس رشتۀ برنامهمتمرکز شده است که مثالً می
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 گردی( و طبیعت01:1ریزی توریسم دانشگاه آزاد اسالمی)(، جغرافیا و برنامه01:1)
 ( اشاره کرد.01:5 )اکوتوریسم

 های تحقیقیافته

صورت گرفته  01:1-0151الهمطالعات طولی پژوهش حاضر در بازه زمانی ده س 
دانشگاه عالمه طباطبایی به بازگشایی  0184همانگونه که اشاره شد در سال  است.

هایی تعداد دانشگاه 01:4رشته گردشگری در مقطع کارشناسی اقدام نمود. تا سال 
 نمودند به پنج واحد دانشگاهیکه در زمینۀ گردشگری اقدام به جذب دانشجو می

. اما در سال تحصیلی 0واحد دانشگاهی آزاد ( افزایش یافت 1ری و دانشگاه سراس 0)
نور و غیر انتفاعی به این عرصه روند رشد به سرعت و با ورود دانشگاه پیام 01:9

به جذب  0151افزایش یافت و تعداد واحدهای دانشگاهی که در سال تحصیلی
های نامبرده در نه گاهواحد رسیده است. گفتنی است دانش 044اند به دانشجو پرداخته

 .کنندگرایش دانشجو جذب می 00رشته و 
های مرتبط با های صورت گرفته با اعضای هیئات علمی رشتهبر اساس مصاحبه  

گردشگری در خصوص رشد تعداد دانشجویان گردشگری، پاسخ دهندگان بر این 
امکانات موجود اند که رشد شتابان جذب دانشجویان با توجه به نکته تأکید داشته

آموزشی مناسب نیست و پراکندگی دانشجویان باید از مقطع کارشناسی به مقطع 
 کاردانی و مقاطع تحصیالت تکمیلی منتقل شود.

 یا شده پذیرفته دانشجویان تعداد به رشته هر متخصص علمی هیئت اعضای سرانه 
 نظام یتکیف آن وسیله به که است هاییشاخص از یکی رشته آن تحصیل حال در

 هیئت اعضای تعداد شامل آماری تا است نیاز زمینه این در. شودمی ارزیابی یآموزش
 فراهم کنندمی تدریس که دروسی و تخصص تفکیک به رشته هر مدرسان و علمی
 یاد شده است آمار دارای که کاربردی علمی جامع دانشگاه جز سفانهأمت. باشد

 تخصص تفکیک به آماری چنین( اسالمی آزاد و سراسری) هادانشگاه درسایر

                                                                                                                   
 2881-2881همانگونه که در بخش روش تحقیق ارائه شد اطالعات دانشگاه علمی و کاربردی تا پیش از سال تحصیلی ـ  2

 موجود نمی باشد. 
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 همکاری اطالعات و آمار ۀارائ ۀزمین در نور پیام دانشگاه و نیست موجود تاداناس
 و علمی دانشگاه در تنها دانشجو به استاد ۀسران استخراج رو این از .است ننموده

 کلیه آمار) 01:5-0151تحصیلی سال در عدد این که است گرفته صورت کاربردی
 دانشجو 051 هر ازای به دیگر عبارت به باشد می 119/1رقم( است موجود مقاطع

 .دارد وجود در این رشته 1دارای تحصیالت گردشگری یا خبره استاد یک
ها در زمینه تعداد استادان و اعضای هیئت علمی پاسخ دهندگان در مصاحبه 

ن مطابق با رشد مرتبط با گردشگری بر این نکته تاکید کردند که روند تربیت مدرسا
تعداد دانشجویان نبوده است و کمبودهای بسیاری در این زمینه وجود دارد و 

ها در این عرصه الزم است تا کارگیری استادان از سایر رشتههمچنین برای به
تری از جمله تعداد مقاالت و کتب مرتبط، تحصیالت و پایان نامه یا معیارهای علمی

 رگرفته شود.رسالۀ مرتبط با رشته به کا
های مرتبط های رشتهدر زمینۀ شرایط و امکانات یادگیری بررسی طرح درس 

دهد که به مقولۀ سفرهای علمی که الزمه آموزش گردشگری است توجهی نشان می
تر نمودن درسها و کاربردیدهندگان بر بازنگری طرحصورت نگرفته و کلیه پاسخ

اند که این امر مستلزم ایجاد امکانات نمودهتر تأکید آنها به ویژه در سطوح پایین
کارگاهی متناسب با رشته خواهد بود.نمودارهای زیر روند رشد تعداد دانشجویان 

های مختلف نشان رشته گردشگری را در بازه تحقیق و پراکنش آنها را در رشته
 دهد.می

                                                                                                                   
در دانشگاه جامع علمی کاربردی عالوه بر معیار داشتن تحصیالت مرتبط خبره بودن در یک رشته معیار گزینش استادان ـ  1

 دهند.است که در رشته هتداری به ویژه در زمینه دروسی مانند آشپزی غالب استادان را خبرگان تشکیل می
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–ایران های  )دانشگاه در مقطع کاردانی ظرفیت جذب دانشجویان گردشگری. 7مودار ن

 1(7:52-7:12دوره زمانی 

-7:12های مرتبط با گردشگری رشته کاردانی ناپیوسته مقطع انیدانشجو تعداد. 7 جدول
7:52 

 
های انتخاب رشته آزمون سراسری، معاونت گسترش دانشگاه جامع علمی (دفترچه7:51منبع: تراب احمدی)

 و کاربردی، معاونت فنی و آماری دانشگاه آزاد اسالمی

                                                                                                                   
جذب  2883نیز مانند  2831رض اینکه دانشگاه آزاد در سال . با فنیستشامل دانشجویان دانشگاه آزاد  2831آمار سال  ـ 2

 نفر خواهد بود و روند کاهش همچنان حفظ خواهد شد. 3618دانشجو نماید تعداد کل دانشجویان 

ف
ردی

 

 سال تحصیلی
غیر  سراسری

 انتفاعی
 پیام نور

علمی و 
 کاربردی

 آزاد
مجموع در 

  شبانه  روزانه سال

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

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

1 01:4-01:1 1 81 1 1 1 01 51 

4 01:9-01:4 1 :1 1 1 1 01 011 

9 01:1-01:9 1 51 1 1 1 :1 0110 

1 01:8-01:1 1 :1 :11 1 559 :8 0100 

8 01::-01:8 51 51 511 1 4180 1: 9905 

: 01:5-01:: :1 :1 01:1 1 90:: 09 1441 

5 0151-01:5 54 01: 0145 1 9:11 010 :900 

01 0150-0151 010 004 0591 1 1050 
موجود 

 نیست
9111 



  11  جایگاه گردشگری در نظام آموزش عالی ایران

 

 
  ایران های دانشگاه در ناپیوسته کاردانی مقطع گردشگری هایرشته ترکیب. 2 نمودار

 
در مقطع کارشناسی ظرفیت جذب دانشجویان گردشگری . :مودار ن  

  (7:11-ایرانهای  )دانشگاه
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 گردشگری با مرتبط هایرشته کارشناسی ناپیوسته مقطع انیدانشجو تعداد .2 جدول
7:12-7:52 

 
 و علمی جامع دانشگاه گسترش معاونت سراسری، آزمون رشته انتخاب های دفترچه(01:5)احمدی تراب8 منبع

 آزاداسالمی دانشگاه آماری و فنی معاونت کاربردی،

 

 
  ایران های دانشگاه در ناپیوسته کارشناسی مقطع گردشگری هایرشته ترکیب .4 نمودار

 

 سراسری سال تحصیلی ردیف
غیر 

 انتفاعی

پیام 
 نور

علمی 
 کاربردیو

نیمه 
 حضوری

 آزاد
مجموع در 

 سال

0 01:0-01:0 11 1 1 - 1  11 

0 01:1-01:0 11 1 1 - 1  11 

1 01:4-01:1 89 1 1 - 1  89 

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

9 01:1-01:9 50 0:1 0110 - 1 05 0101 

1 01:8-01:1 009 91 4180 - 011 51 9151 

8 01::-01:8 119 0:1 4114 441 011 000 9015 

: 01:5-01:: 19: 11 9441 041 011 058 1899 

5 0151-01:5 811 09:0 1091 884 55 081 01105 

01 0150-0151 411 518 8518 
موجود 
 نیست

1 
موجود 

 نیست
5084 
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ایران در بازه  های )دانشگاه ارشد کارشناسیظرفیت جذب دانشجویان گردشگری. 8تمودار 

 ( 7:52-7:12زمانی 

 7:52-7:12 گردشگری با مرتبط هایرشته ارشد کارشناسی مقطع دانشجویان تعداد .:جدول 

ف
ردی

لی 
صی

تح
ل 

سا
 

ت 
یری

مد
دی

گر
هان

ج
-

ش
رای

گ


مه
رنا

ب


زی
ری

 

ت 
یری

مد
ی 

رد
نگ

جها ش
رای

گ


بی
ریا

ازا
ب

 

 و 
زی

 ری
مه

رنا
ب

سم
وری

ه ت
سع

تو
 

ت
بیع

ط


دی
گر

 

 و
فیا

غرا
ج

 
مه

رنا
ب


ی 

ریز سم
وری

ت
 

زاد
آ

 
 و 

فیا
غرا

)ج مه
رنا

ب


ی 
ریز م(
یس

ور
ت

ال 
 س

در
ع 

مو
مج

 

7 7:52-7:57 2 2 2 2 2 2 2 

2 7:5:-7:52 2 2 2 2 2 2 2 

: 7:54-7:5: 2 72 2 2 2 :1 45 

4 7:58-7:54 2 72 2 2 2 :1 45 

8 7:51-7:58 2 72 2 2 2 87 17 

1 7:51-7:51 22 22 72 2 2 18 778 

1 7:55-7:51 27 27 72 2 2 82 722 

5 7:51-7:55 21 :2 72 2 2 18 7:4 

1 7:12-7:51 81 84 72 2 1: 81 248 

72 7:17-7:12 15 84 :1 21 741 
 موجود
 :4: نیست

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

 بحث و نتیجه گیری

های ارائه شده و همچنین آمار موجود در شرایط کنونی نظام با توجه به مدل 
 های زیر روبروست8 عالی گردشگری کشور با چالش آموزش

بر  های عمودی موجود که منطبق عدم تطابق حجمی تعداد دانشجویان با مدل
 .نظام سلسله مراتبی صنعت باشد

ترکیب ظرفیت جذب دانشجویان در مقاطع مختلف  ۀآمارهای موجود در زمین 
های ایران تقارن الزم در هرم تعداد دانشجویی وجود ندارد نشگاهدر دا دهد نشان می

 دهد. این ترکیب را در کشور نشان می زیرنمودارهای 

 
 های ایران  در دانشگاهعدم توازن در ظرفیت جذب دانشجویان گردشگری  .1نمودار 

 (بر اساس مدل عمودی کالیفرنیا)
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دهد پراکندگی دانشجویان بر مقطع  همانگونه که نمودارهای فوق نشان می 
کارشناسی متمرکز شده و الزم است تا توسعه کمی دانشجویان به سوی تحصیالت 

ت با قاطعیهای پژوهشی نیز ع کاردانی هدایت شود. نتایج مصاحبهتکمیلی و مقط
دهندگان بر نامتقارن بودن پراکندگی  پاسخ %011کند و نتیجه فوق را تأیید می

 اند. دانشجویان و لزوم تغییر این الگو تاکید داشته
همچنین با توجه به گسترش روز افزون تعداد دانشجویان در مقاطع کارشناسی و  

ای ه های تربیت مدرس و در صورت امکان اعطای بورس کاردانی ایجاد دوره
ی تخصصی اهای دکتر تحصیلی برای اعزام افراد واجد شرایط برای طی دوره

عالی  آموزشهای  گردشگری در خارج از کشور از ملزومات حفظ کیفیت دوره
 گردشگری است.

های افقی موجود )که متضمن تنوع  عدم تطابق الگوهای توسعه با مدل 
نمودارهای ترکیب   ۀمقایس های بازار است(، عالی و پوشش کلیه بخش آموزش

ها بیشتر بر در طراحی دوره دهد های گردشگری در مقطع کاردانی نشان می رشته
های بازار محصول و کاربردی در این  و دوره است خدمات گردشگری تمرکز شده

مقطع نیز مانند مقطع کارشناسی وجود ندارد. در این زمینه در مقطع کارشناسی که 
 ای که تر است به گونهز از نظر کمی دارد ترکیب نامناسبروند روبه رشد شتابانی نی

 )به عنوان یکهای دوره کارشناسی را تنها مدیریت گردشگری  % رشته51بیش از
و  تشکیل داده است که این امر به دلیل ظرفیت باالی دانشگاه پیام نور (رشته کلی

 است. در زمینه گردشگری ای این دانشگاهجذب تک رشته
مقاطع  ۀدر گردشگری الزم است تا در کلی آموزشه مدل سه وجهی با توجه ب 

محصول تغییر یابد و  / های کاربردی و بازار های کلی به دوره گرایش از سوی دوره
ها نیز اشاره شد اصول بومی توسعه مقاصد و  همانگونه که در ماهیت این رشته

های اقلیمی موجود اوتبا توجه به تفمحصوالت در سرلوحه کار قرار گیرد. این امر 
ها در ارائه محصوالت متفاوت از اهمیت بسزایی برخوردار در ایران و توانایی استان

این رشته افزایش بی رویه  استاداندهد که  های پژوهشی نشان می نتایج مصاحبه است.
سیس أو بر لزوم تدانند  میتعداد دانشجویان را در رشته مدیریت گردشگری نامناسب 
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ی مناسب با محصول گردشگری کشور و همچنین بومی نمودن محتوای ها رشته
اند.همچنین انجام مطالعات تطبیقی جهت استفاده از تجارب  دروس تاکید داشته
تواند به تدوین  عالی گردشگری با تشابهات فرهنگی می آموزشکشورهای موفق در 
 عالی گردشگری کشور کمک نماید. آموزشالگوی افقی مناسب 

آموزش عالی های نظری و عملی در سطح  آموزش نکردنتفکیک 
 گردشگری

کید أهای عملی به دانشجویان ت مهارت آموزشهای کاربردی بر  اگرچه دوره 
دهد که ترکیب نظری و عملی دروس  های پژوهشی نشان می دارند اما نتایج مصاحبه

 ای نیازمند بازنگری است.  های حرفه مهارت آموزشهای کاردانی و  به ویژه در دوره
همچنین با توجه به تدوین طرح درس رشته مدیریت گردشگری در دوره کارشناسی 

واحدهای ارائه شده در این دوره نیازمند بازنگری و به روز شدن است  0184در سال 
 ،سمینار یآموزش کارگاهای شامل باید درسی واحدهای کارشناسی دوره ۀبرنامزیرا 

 ،[تجربی در دورس]گفتگو، آزمایشگاه و های بحث جلسه و ها سخنرانی سلسله
همچنین باید توجه داشت  (.Cathy.2005:248) باشد تحصیلی تجارب و کارآموزی

کارشناسی گرایش به سمتی است که هر کدام از  ۀریزی درسی دوردر برنامه
 . (045واحدها با محیط و اهداف خود مرتبط باشد )همان

های توسعه و بومی نمودن آن با توجه  الگوها و مدل در انتها باید اشاره کرد که 
های  های توسعه رشته به فرهنگ محور بودن صنعت گردشگری از مهمترین گام

از بررسی روند  . نتایج حاصلآید با صنعت گردشگری به شمار می دانشگاهی مرتبط
 بهدهد که  نشان میش عالی ایران های مرتبط با گردشگری در نظام آموزتوسعه رشته

های گردشگری به ویژه در مقطع افزون کمی تعداد دانشجویان رشته روز ۀرغم توسع
های مرتبط با گردشگری نیازمند  کمی و کیفی رشته ۀکارشناسی، روند توسع

 بازنگری است.
های تحصیالت تکمیلی و کاردانی  ی الزم است تا بردورهکمّ ۀدر زمینه توسع 

با توجه به  های کاربردی و بازار/محصولدر زمینه توسعۀ کیفی دوره کز شده ومتمر
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جهت بهسازی همچنین  مقاطع در دستور کار قرار گیرد. ۀماهیت گردشگری در کلی
حاضر الزم است تا سایر  ۀموزش عالی عالوه بر عوامل بررسی شده در مقالسیستم آ
تا زمینه الزم برای تدوین و  ودعالی گردشگری بررسی ش آموزشهای  شاخص

 .شودعالی گردشگری کشور فراهم  آموزشاجرای طرح جامع 
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