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ها در گسترش 
ت گردشگري و 
د انساني را به 
 ند امر آموزشي

  شد. 
 نظـام  يهـا ش 

 يآموزشـ  ظـام 

تر،  همه مهم
م ارائه 

 ازين مورد ن

د و ابزارها ي جد
ت در يفيت کي

 از اصالح نظام 

  مديريت شهري
91 زمستان/ زدهم

  يانسان ي

ايداري آن نه تنه
پيرامون تجارت ر

 نگرش و رويكرد
 هر جامعه نيازمن

بايم يگردشگر 
چـالش حيتشـر  ع و  
نظ بهبـود  جهت ي

آموزش و از زات
تحوالت مستلزم 
مدرسان تيو ترب 

کرديد، رويجد ي
يريو مد يع انسان

توان کار را مي 

فصلنامه مطالعات م
دوا/ شماره چهارم

ينيرو موزش
۲۵/۱۲/۱۳۹۱قاله:

  ت)

ونگي توسعه و پا
هاي موفقيت در ه

 اين خود يك
عه گردشگري در

توسعه جهت يان
ور متـون و منـابع

ياصالح يهکارها

زيامکانات و تجه ،
نيا جاديا و شوند

يدر امر آموزش ي

يهامدل، دير جد
عت منابيريمد ي

کشور يردشگر

 
ف

چسال    
  

آمو نقش بر د
  
تاريخ پذيرش مق  ۱۳۹

z.kho مسئول مكاتبات)

 و همچنين چگو
آموزش زمينه در

 نهفته است كه
توسعه پايداري و

انسا ينيرو موزش
و مرو توصيفي –

راه ارائه به ،ينسان

،يآموزش يحدها
 سرعت متحول ش

يالملل نيبادالت

درن مستلزم تفکر
ييربناين بخش ز

صنعت گر يختار

 دانشگاه ،ين

تأکيد با يگر
۱۲/۱۱/۱دريافت مقاله:

odaee@modares.ac.

h_kalanta  

اخت گردشگري
بلكه د ،آنهاي  ي

 امر گردشگري
گيري،شكلگر، ي

آم نقش يو واکاو
 از روش تحليلي

ان يروين آموزش

و واح يش جهانگرد
به ديبا ها آنمال
گسترش مبا ،يش

ک سازمان مدير
 آموزش به عنوا
اصالح نظام ساخ

انسا يروين ،يگر

گردشگ وسعه
تاريخ د

ir.مدرس تربيت نشگاه

@acecr.ac.irari يه

درك و شنا هش:
ي درك نيازمندي

هر جامعه بهي
ي. به بيان دسازد ي

و يش حاضر، بررس
حاضر با استفاده

با رابطه در رانيا 

نظام آموزش داد
اعم يو چگونگ ي
مؤسسات آموزش ي

وزش اثر بخش د
از آنجا که .است

يبرا، طرح است

گردشگ توسعه ش،

 

 

تو

  يدائ
دان يشهرساز يدکتر ي

  خليل آباد ي کالنتر
جهاد دانشگاه يعلم ئت

  ده
ه و هدف پژوهش

 گردشگري براي
هاي ين نيازمندي
يمگري ضروري 

هدف پژوهش شد.
مقاله ح پژوهش: 

ا در يگردشگر ش
  .پردازديم 

ها نشانافتهيها: 
يو ضوابط نظارت ها

يهاتيو معاف الت
  

ارائه آمو ه گيري:
د ايجد يهازمين

مطر يت گردشگر
 آغاز کرد. ي

آموزشن كليدي: 

 

  
زهرا خد
يدانشجو
حسين

ئيهعضو 
 

چكيد
مقدمه
دانش
همچني
گردشگ

باش مي
روش

آموزش
کشور
ه يافته

ارهيمع
اليتسه

است.
نتيجه
و مکان
صنعت
يآموزش
واژگان
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 ي برا
در  ي

طرف 
ک يم

 يوها
دانش 
جهت 
وردار 

 و به 
ر به ي

-ي م
 ي فن
سم) ي

 دارد 
 يگر

هداف 
چنين 
گيزه 
ت با 
 براي 
ز اين 
-  مي

د؟ با 
ک ي 

سطح 
بديل 

ا يه آ
ا يود 

 يهات
صنعت 
 آن، 
استه 
ضاي 
(Lic .
-  مي

وجود 
الت و 
 پس 

البته. )۱۶ ،۱۳۸
يکنون خألکه  ي

برط يرمان به کل
الت آکادميتحص

اردو ييو برپا ي
وجه کرد تا د

الزم ج يي کارا
ر کشورمان برخو

سبتاً جديد است
ريفراگ ي در شکل

ري اجتناب ناپذ
رفتن اصطالحات

يست (توريت تور
ت را به دنباليع
به گردشگ ياريس

في را براي اه
(Leiper 1همچ .

ي با توجه به انگ
مالقات، تجارت، 

هان امر، تالش
كند. از مي حدود

آيا گردشگري را
بندي كردي طبقه

به منزله يشگر
حال حاضر فاقد س
 رشته علمي تب

نکهيبر ا يد: مبن
ده شوي صنعت د

تيوند فعالي پ
 مصرف باشد. صن
رد است كه در
 ديگر اقتصاد خو

شگري اساساً تقاض
ckorish 1991)

ادي» صنعت ني
ري در اقتصاد و
ختلفي از محصوال
( Edgell 199.

۸۶ يديفت (فرش
يخصص به نحو

کشور يو هتلدار
ش تي بر افزا

يتجرب يهاوزش
ز تويآنان ن يا

ت ويته از قابل
د يعت جهانگرد

  ي
ينه گردشگري نس

ن حرفهيشدن ا
تي و رو به رشد

با در نظر گر يد
گردشگر و صنعت

ن واقعير واژگان، ا
مختلف بس يهاه

كه همگي تعاريف
(340 ,1979 رند

عاليت گردشگري
د: اوقات فراغت
 و غيره. كه اين
يف مشترك را مح

كنند كه آث مي
ن يك رشته علمي

که گردش ير حال
شود، در حيم ي

يك بهت كه 
(Cooper et .  

ان وجود داردي م
کيت به عنوان 

که قادر بهي 
 به اهداف بازار
ي منحصر به فر

هايت) از بخش
، گردش١شيکوري ل

(ت نه يك صنعت 

يتر گسترده«ن نوا
هيچ صنعت ديگر
سيار متنوع و مخ

(90» شته باشد...

ده گرفيتوان نادي
متخ يروهايت ني

و يعت جهانگرد
د عالوهيد، با
ان، به آمويشجو
بر يعلم يوزش

ن رشتيوختگان ا
صنع يسترش علم

   ند.
  

وزش گردشگري
تحصيل در زمي

ت شناخته شيم
وان صنعتي حيات

ف متعدديشد. تعار
، گيگردشگر ي

ود دارد. تنوع در
ها و حرفه بخش
شوند كيتبط م

بر مي ختلف به كار
ع مختلفي از فع
دشگر وجود دار
ستان و بستگان
يدن به يك تعري

 برخي، حتي بحث
ن هنوز به عنوان

در«قاد بر اينكه 
يتلق يمطالعات زه

ربناي نظري است
(t al, 1993» دد

نيدر ا يبحث
بهتر است يدشگر

اي  عنوان حوزه
با توجه يدشگر

دشگري، صنعتي
حصوالت (و مقررات
شود: طبق گفته
جاد يك بازار است

از آن به عن ٢گل
ه«گويد  مي د و

رد كه با انواع بس
دمات ارتباط داش

 و ترين
بدل  هان
 دنبال ه

 براي ود

باشند.  ي
 درآمد،

، ارتقاء 
ن بيستم،

ميليارد  
شغل،  ۷

 يالملل ن
که  يثبت

 صنعت
 يح علم
 يص برا

ور باشد
و  يگرد

-  داشته

د شتاب
در  ياه

نده يها آ
هد کرد،

حد دون
 در دهه

محدود  
ص در دو
شت، هم

، ياردانک
و  يگرد
م که يست

 زد. هم
 ييطباطبا
 يهاشگاه

شابور در
من آنکه

در  يگر
جذب و 

 يز طرف
را در  ي

 يمسافرت
) را يار

ينم
يترب

صنع
شود
دانش
آمو
آمو
گس
شون

آمو

رسم
عنو
باشد
يبرا

وجو
که

مرتب
مخت
انواع
گرد
دوس
رسي
رو،

توان
اعتق
حوز
زير
گرد

گرد
به

گرد
گرد
محص

يم
ايجا

دگيا
كند
ندار
خد

  اد

پرسود از يكي ه
جه سطح در ي
به حاضر عصر در
خو سرزمين در ي

مي اقتصادي سود
، کسبييال زا

ياجتماع يهات
در اوايل قرن). ۱

۵۵۰النه بالغ بر
۷۵۰۰۰۰لغ بر

نيبمهم تجارت ي
مثد نکته يشا .)۱

گسترش ي برا
ژه به ارتقاء سطحي

متخصص يروهاي ن
در کشو يردشگر
ت جهانگيريف مد

در تحقق آن يع
، شاهديشمس ۸۰

دانشگا يهارشته
م که نه تنهيهست

خواه يران تداعي
ع و بدير بازار وس
د. اگريهد بخش

يتيبا ظرف يولت
متخصص يروها
ت داشيفعال يدار
متعدد ک يها
ارشد جهانگ ي

د کشورمان هس
عت رقم خواهد

زد و عالمه طي،
تخصص در دانش

شيقات) و ني تحق
م. ضميرشد هست

رشته گردشگ ۹۵
يرا برااي  سترده

ز کرده است. از
کاربرد يعلم مع

 رشته خدمات م
د(هتل يز اقامت

ين كالنتري خليل آبا

به حاضر قرن در 
اقتصادي هايتيل

مختلفي شورهاي
گردشگريهاي  ت
كسب تبع به و ن

ن اشاره به اشتغ
رساختيت زيتقو

۳۸۷ يرد (کاظم
مدهاي كالن، ساال

زايي ساالنه بالل
هاي كي از مؤلفه

۲ ،۱۳۸۶(سرور
کالن يهايزيره
يم کرد، توجه وي

 صنعت و پرورش
ت گريريمد ييرا

مختلف يهارشته
، سعيکز دانشگاه

دهه  يه از ابتدا
ش ريرح و افزا

ه يدارو هتل ي
ن صنعت در ايا 

ز دريما را ن يجهان
بهبود خواه» يد

دهاي  ز دانشکده
ريش و آموزش ن

و هتلد يجهانگرد
دوره ي برگزار

يکارشناس ي حت
متعددهاي  نشگاه
ن صنعيا يرا برا

زيتبر يهاانشگاه
مت يروهايت نيرب

حد تهران (علوم
ار يو کارشناس ي

۵جاد يز با ايور ن
ران، تالش گسيف ا
متخصص آغاز 

 ساله دانشگاه جا
متخصص در دو 

ت مراکزيريو مد

زهرا خدائي و حسي 

  

 

  مقدمه
د گردشگري

فعال كارآمدترين
است. كشو گشته

قابليت از استفاده
جذب گردشگران

توانيازجمله م
جذب ارز و ت

و ... کر يفرهنگ
درآمد به با توجه
اشتغال دالر و

به يك گردشگري
شده بود ( مبدل

بتوان در برنامه
يترس يگردشگر

ن صيشاغالن در ا
ه اجريت بنيتقو

س ريکه با تأس
در مراک يهتلدار

که يم. به طوريا
ن طرينده ايفزا
ينه گردشگريزم

يرا برا يروشن
ت جهيبلکه موقع

جهانگرد«مرز  و
از يکيتنها  ۷۰

رشينه پذيدر زم
ت جيريرشته مد

اکنون شاهد
و يکارشناس
در دان يهتلدار

ر ينده روشنيآ
اکنون جدا از دا
تهران، شاهد تر

واح يآزاد اسالم
يسطح کارشناس

ام نوريدانشگاه پ
مختلف يشهرها

يروهايت نيترب
چند يهاتالش

يروهايت نيترب
و يو جهانگرد

۴۸ 

 چهارم
  داوزدهم

 ۱۳۹۱ن

۸

سال
شماره
زمستا
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  ارم
  زدهم
۱۳۹۱ 

۴۹

چهاسال 
داوزشماره 

۱ زمستان

 انساني نيروي زش

در  يابل توجه
 ين رشدي چن

ر شدن آن در 
ن يت شناختن ا

ل، در انگلستان 
 ۶۱۰۰۰الغ بر 

جاد ين شغل را ا

 يش تقاضايزا
نسبتاً  يتقاضا

 ۱۹۹۶از سال  
ن يدر ا ير ثابت

دا يش پيافزا ۱
(Bosselman 

ش از ي عرضه ب
 Evans) شد 

نفعان يذ يبرا

ر يغ النيتحص
ان ينند دانشجو

هاي  مهارتند 
کسب کنند. به 

ت يکه با ماه ي
تواند  مي ستند،
 يگردشگر الن
 يهادر شکل ي

ا يکسان يوان 
شوند. به يئه م

ت يريوط به مد
ر موارد، ي در سا

 يشوند به ابتدا
ن يز عناوين يد

شود.  مي ادغام
مدرک  يريگل

بخش  يهانامه
ان که به يشجو
ان مدارک يت م

(Middleton 

آموز نقش بر تأكيد با

  ري
به طور قا يشگر

 رشد کرده است.
ري صنعت و سراز

تيز به رسميو ن 
ود. به عنوان مثال

با ۱۹۹۸در سال 
ونيليم ۷/۱ن يگ

با افز يردشگر
 است. سطح ت

يگردشگرهاي 
رش به طوريح پذ

۹۹۸فر در سال
 .et al يجهان

منجر به يريپذ
ن صنعتيود به ا

ب يعواقب جد

الت فارغ، يردشگر
خوانند (مانيرا م

 که قادر هستن
ک يحرفه گردشگر

يانيان کارفرمايم 
سيآشنا ن يشگر
اليالتحص فارغ يرا

يدارک گردشگر
چ عنوي بدون ه

ت و محتوا، ارائهي
ن مدرک مربوياون

هستند.  يدشگر
شيرا به عنوان پ» 

ل آن که در موارد
ا ييرايا پذي و 

از شکل شترک
ر برني آن از سا

ان و دانشيارفرما
تفاوت يابيهت ارز

 andرگم باشد

ب گردشگري توسعه 

موزش گردشگر
گردشهاي  ه دوره

سه دهه گذشته،
عي گسترش سر

يو محل يمل ي
شو مي دولت يسو

د ينعت گردشگر
انگيوند و به طور م
(Star UK19 .  

گرهاي  ه دوره
ن همراه بوده
ه در رابطه با دوره
شته است و سطح

نف ۲۳۵۰ش از ي
ن روند جي، اهذا

ه طور اجتناب نا
در ورو النيلتحص

ن اظهاراتي ا
  داشت.  ي

ان گري کارفرما
را به خدمت فر ي

 کسب و کار)
را در ح ازيورد ن

يفي، بالتکليقض
مدارک گردش ي
استخدام را بر ي
د. در واقع، مديما

صادر شده و
يدر رابطه با ماه

عن نيتر عيشال،
و مطالعات گرد ي

»يالملل نيب«انند
کنند. حاليفه م

مانند فراغت ي
عدم درک مش

و نحوه تفاوت ي
کا يتواند براي م
در تالش جه يان

ه هستند، سردر
Ladkin .  

ف
ف
د،
 ي
د.
ف،
 با
ن
بد
 ي
، ل
ن
ف؛
ع
ها
ي
جه
ي
ت
ي
چه
ي
ر،
ي
،(
ك
- ي
ي
ش

ن
ل،
ش
 و
ي
ل
-ي
ي
ل
 ش

  
تدارك آم
عرضه

ش از سيب
منجر به
ياقتصادها

حوزه از س
ارزش صنع

ون پويليم
(999کرد 

عرضه
انيدانشجو

د يداريپا
وجود داش
يدوره به ب

ه معکرد، 
به (1996

الت فارغحد 
1993).

يردشگرگ
اغلب
يگردشگر
مطالعات

مو يعموم
طور متناق

يمحتواو 
يهافرصت

محدود نم
يمختلف
د يفيتوص

عنوان مثا
يگردشگر

ما يعبارات
کلمه اضاف
يبا واژگان

ن،يبنابرا
يگردشگر

خدمات، م
کسايطور 

اخذ شده
n 1996) 

همچون ضعف ي
ضعفل مربوط به

طور که گفته شد
يمتعدد يهازمان

باشديم ي ضرور
مختلف يهاتيعال

ژه ارتباطيها به و
(Dieke 199ني. ا

ابييم يز تسري
يدر گردشگر يان
به طور معمولت.
مختلف همچون ي

مختلف يامنطقه
و مجامع يخصوص

ه لب توسط دولت
هم و قانوني براي
 که بتواند بودج

اي ه مدارس حرف
سطح كالن، دولت
دجه و منابع براي

(Jenkinsگرچ .
 صنعت گردشگري
وزش، نيروي كار
فع بخش خصوصي
گردشگري ملي

 ويژه در نبود يك
يکشاند، هنگامي

هاي مليسازمان
ش به چنين نق

ود ارائه دهندگان
در عمل«كند كه
آموزشاي   مؤسسه

 تجربه كاركنان
(Jenkinتخصصي .

ش عالي، در حال
در ارائه مي يخت

هاي آموزشيرنامه
 كرد كه تحميل
شگري را خاموش

ي افزايش مشكالت
ک مشکليگردد.

 است. همان ط
رنده سازيدربرگ 
اريبس ها آنان ي

فع يا در هماهنگ
هاستيس ي اجرا

(93  منافع باشد

ين ي منابع انسان
کمبود منابع انسا

ط استيدر مح 
يهادر بخش يست

م ي مختلف مل و
خ يهاز شرکتين

وه، گردشگري اغل
ن يك رشته مه

شودشناخته نمي
ها ور دانشكدهي

(Baum در س .
ص بودياي تخص

(s 1980ارد

جود دارند كه بر
 گردشگري، آمو

از مناف يبي). ترک
هاي گ سازمان
ها را بهسياست

يي به اضمحالل م
گردشگري يا

كلي از رسيدن

اختي نيز به خو
ك مي نز اشارهيجنک

ي كه توسط هر
س كننده سنت،

 (ns 1980 238ت

صوص در آموزش
کنواخير به عدم

 حل در اتخاذ بر
اما بايد توجه

در آموزش گردش

 

عامل، منجر به
گمي ياتيوب عمل

د در هر بخش
يت گردشگري

يم يکه هماهنگ
ش رو نه تنهايل پ

شتر دريحتماالً ب
جود درهاي مو

ل در برنامه کار
ک نيتر مهمکه ي
ي... هماهنگيملل
سيو تعهد با ييگو
به ادارات ييگو
و ن يتيفرامل يها

اده شود. به عالو
به عنوانها  شگاه

ل به رسميت ش
يرا نسبت به سا

 (1994ت آورد

يت نهايي را برا
خاص داهاي 

وج ياريبسهاي  ن
ذارند (از جمله

زي، امور خانگي)
لتي (از جمله

س يگي در اجرا
ن واحد حفاظتي

هاي گوزارتخانه
گري به طور ك

  اند. بازمانده يت
سئله عدم يكنوا
ش برمي گردد. جن
 درسي گردشگري

شود منعكس مي
آن مؤسسه است 

به خص ، برنامه
ش است كه منجر
 براي برخي، راه
 نهفته است، ا
ختي، خالقيت د

  .»د

اين ع
چارچو
عملکر
يمسئول

ک است
مشکل
بلکه اح
تفاوت
مشکل
يهنگام

الم نيب
پاسخگ
پاسخگ
هبنگاه

قرار دا
و دانش
تحصيل
الزم ر
بدست
مسئولي
ه بخش

سازمان
تأثيرگذ
كشاور
و دول
هماهنگ
سازمان
که و
گردشگ
حفاظت
مس
آموزش
برنامه
م داده

منافع
كردن

افزايش
گردد.
اصلي

يكنواخ
كند مي
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ماً با 
ي در 
 خود 
منابع 
وسعه 
ان از 

 يها ت
پاسخ 

ا چه 
اشته 
جامعه 
اصي 
 اين 
زه با 
ياري 
د نياز 
سيار 
ها با 
ن به 

خود  
نعت 

الزم  
دارند. 
دها و 
عمال 
 در 
ت. در 
از و 
ش و 
د كه 

  ست.
دمات 
 فته

 غول

 تي
بر  ث

 براي 
-نامه

يروي 
ستي 

ستم كه مستقيم
 جستجوي دايمي

اي رد نياز حرفه
 اهميت نقش م

ريزي تو گر برنامه
ي حصول اطمينا

پستسب و در 
مختلفي پ االت

چه تعداد افراد، با
ست؟ به خاطر د

اجتماعي ج -ي
ر از اهميت خا

ريزي دقيق در ه
انساني امروزابع 

افر نزديكي بسي
روي انساني مورد

بس ييها يدشواربا 
 گمان بريم تنه

توان افراد مي دت
  

ييآ گرد همر 
ه است كه صن

يها مهارتداراي 
 نقش اساسي د
ورد نياز، دستمزد
شويق كننده و اع
ردي است كه
حائز اهميت است

ي مورد نياننسا
ربوط به اين بخش

باشد ن اصلي مي
ن صنعت بوده اس

خد زيآم تيموفق
گرف قرار بحث د
مشغ جهانگردي ر

يموفق اتيعمل ص
بحثشوند.  مي حير

برنامه ريزي 
ن منطقه نيز برن
به عنوان يك ني

مطرح باشد، بايس

حسي اين سيس 
 هستند در يك

مور يها مهارتو 
حكايت از ها تي

گد. ان صنعت دار
 روش منظم براي
ب در زمان مناس

سؤيم بايد به 

نگردي چنعت جها
نياز اس ييها هارت
هاي فرهنگي مينه

 بر موارد ديگر
ياز به يك برنامه
ريزي توسعه منا
 در مقصد مسا
 كه با كمبود نير
ت در اين صنعت ب

انديشي است ده
کوتاه مد يها ش

عت دست يافت.
ي جهانگردي در
كته تاكيد كرده
افراد شايسته و د
 زمينه صنعت

مو يورش نيروها
ي انگيزشي و تش
 از جمله موار
 منابع انساني حا
رآورد نيروي ان

هاي مر پيچيدگي
آموزشي از اركان
ضه و تقاضا در اين

م ليتحو در ردم
مورداي  گسترده 

در که افرادي جه،
شاخص بعد عنوان

تشر بخش نيا ي
همانندت كه 

ستي براي ساكنا
گردشگري ب ست

ساكنان منطقه م

يها شاخکوان
شتريان در تماس
ل ارتقاء دانش و

يفعالاين باشند.  
ساني در توسعه اين
بع انساني را يك

خاب افراد مناسب
سب تعريف كني

  يم.
براي توسعه صن
مهدگاهي و با چه 

شيم توجه به زم
زبان نيز عالوه

خوردار است و ني
ر برنامه ينه دارد.

ريزي ضوع برنامه
د. در كشورهايي
جه است موفقيت
راه بوده و ساد

آموزشو  يريکارگ
فقيت در اين صنع
سازمان جهاني
واره بر اين نك
هانگردي نيازمند ا

باشد و در اين 
سئله آموزش و پرو

هاي چنين فعاليت
جدي يها رت
ريزي توسعه مه

ريزي بر ن برنامه
اسايي نيازها و پ

هاي آ وين برنامه
عرض ريتحت تأثد

مر ياتيح نقش
به طور هانگردي

جينت ت، به عنوان
به ع کار هستند

يکسب و کارها زي
 اين نكته است

بايس ،ديدكنندگان
زي كرد. اگر بناس
بت در زندگي س

 يردشگر
 ينشگاه

بتوانند  ن
ا به يشند
 يالنيحص

 صنعت
  د؟
ن باره يا

ت و يماه
ده است

ن ي) ا۱۹
از آنجا «

 يردشگر
دهندگان
متخصص
مل قرار

) اذعان 
رنده يبرگ
و  يريپذ
ر ياخ يا

 ي محتوا
 اروپا و

 است و
 و ارتقا
ن صنعت
ت بسيار

بدون  و
ني است
و يا عدم

ي ا ت ويژه

شگري به
ا تنظيم

و  ها رت
كنند تا
 نيازهاي
ردشگري
شي و به
ركنان به

عنو
مشت
حال
مي
انسا
مناب
انتخ
مناس
دهي

ديد
باشي
ميز
برخ
زمي
موض
دارد
مواج
همر
ک به

موف

همو
جها
مي
مسئ
همچ
نظا
برنا
اين
شنا

دوت
خود

جها
است

به
زيآم
سر
بازد

ريزي
مثب

  اد

ن گرنفعايان ذيم
ا مدارک دايآ ه
النيالتحص فارغه

باش يت گردشگر
التح فارغ، يدشگر

در يخاص يها
ابديشان ارتقاء يغل
در يش نگراني

ر مييهمگام با تغ
نبود ينه مطالعات

(Aي. کا) ۹۹۸سر
کند کهيح ميشر
ت در صنعت گري

ست تا آموزش د
ار ميکنند، بس مي
رند را مورد عمي

۱۹۹۸( کيت ل
سم دربيشته تور

، انعطاف پيآمد
هان، در ساليابرا
تر به سمتسجم
هي، اتحادي محل

 فعاليت خدماتي
توجه به آموزش
ضمين حيات اين
يل كه اين صنعت
ان و مهمان بوده
ي فراموش نشدن
د تجربه مجدد و
 در آن از اهميت

مهم صنعت گردش
آيند و با ت مي

مهارهت توسعه
ك ري تالش مي
 اين عرصه به

گرآموزشي  سات
زبيني مواد آموزش

كار؛ و كنند م مي

ين كالنتري خليل آبا

در م يئوال اساس
نکهيبر ا يد: مبن

ابند کهيارتقاء  ي
در خارج از صنعت

گرد يهاا دورهيآ
گاهيجا يباال برا

شغ يهاتا فرصت
يت منجر به افزا

ه يزش گردشگر
نيت به عنوان زم

Amoah and B

ن مطلب تشيکر ا
يها کسب مشروع

اس ياست، ضرور 
م قيس و تحقير

يگي را به کار م
وه، کوپر و وست

ر يدرس يزيه ر
 نشان دادن کار

بن». نفعان استي
منس يکرديت رو

در سطح يگر
 کند. يم 

 گردشگري

 جهانگردي يك
كنند ت  ارايه مي

 از رموز اصلي تض
 و باز به اين دلي
ط دو سويه ميزبا
ا ين ارتباط تجربه

گيري در مورد يم
قش كاركناند، ن

 

توجه به جايگاه م
گ با اين صنعت
ورد نياز در جه

اي گردشگر حرفه
اي پر رقابت

مؤسسسخ دهند.
داوم در جهت باز

اقدام ها درسواي

زهرا خدائي و حسي 

  

 

ن، سئيبنابرا
ديآ مي به وجود

يبه نحو يستيبا
واجد استخدام د

ن، آيگزيطور جا
با يهابا مهارت
د تينمايفراهم م

ن مجاورتيا
شود که آموزيم

ن صنعتيتنوع ا
Baum 1997)

ذکها را با ينگران
هکه هدف برنامه
يو مهمان نواز

درباره آنچه تدر
باشند و آنچه

به عالو». دهند
برنامه کردند که

جهت يملزومات
يبه ذ ييپاسخگو

به سمت يجهش
آموزش گردشگر

يشرويپ يجهان
 

منابع انساني گ
از آنجا كه
كاركنان آن را
دانش آنان يكي

رود به شمار مي
است ارتباط متأثر

شك محصول اين
و منجر به تصمي

شود تكرار آن مي
برخوردار است.

با تو ها دولت
همكاري تنگاتنگ

مو يها استيس
استانداردهاي ح
بتوانند در فضا
روزافزون آن پاس
در يك تالش مد
روز كردن محتو

۵ 

 چهارم
  داوزدهم

 ۱۳۹۱ن

۰

سال
شماره
زمستا
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۵ 

  ارم
  زدهم
۱۳۹۱ 

۵۱

چهاسال 
داوزشماره 

۱ زمستان

 انساني نيروي زش

 عضوي هر نيا،
 پرسدميها  تاق
 در امور تمام ا

 خدمه اين واقع
 ويژههاي  واسته

 بودن توانمند 
 خدمات ارائه ث
. شد خواهد ان
 در مشتري يت
هاي  سازمان ند

 مطلوب خدمات
 و اقتصادي هاي
 سرمايه و شگر

. دارند منطقه 
 نيز توانمند سي
 در بسزايي قش

 پايدار موفقيت
 و دولتي مند
 يك مانند كه
 كمك با كه د
 در بسزايي ش
  .د

 متفاوت يانسان
 و عملکردي ت
 و باالتر و يشغل

 ؛ فراهم کردن
-به مهارت يم

 و توسعهرشد 
عنوان ابزاري  
مجدد  ونياس
حرکت به  ختن

دانش محور و 
هاي اشتغال را 
صاد به حداقل 

 به طور د.شون
 يدر بازار مل 

 –دخالت محور
 تي رونق اکثر

و  يانسان تيف
افرادي که از  ن

 نديفرآ ني در ا
طور که همان .

آموز نقش بر تأكيد با

د موفقاي  نجيره
ات مسافران از صر

آيا اينكه و دارند
و در. است بوده 

خو برابر در وان
.باشد پاسخگو 

باعث نيز ردشگري
گردشگر به سب
رضاي كه دانند مي
توانمن پرسنل. رد

خ ارائه با نيز ري
واحده در گذاران

گردش جذب در 
توسعه و رشد ه
تاكس رانندگان ه

نق ورودي، مبادي
م نتيجه در و ن

توانم فعاالن كل
ك دانند مي گري
هستند نظام يك
نقش گردشگر ت
دارند خود منطقه 

 در قلمرو منابع ا
استيدر جهات س 

ل از مدرسه تا ش
؛کنديفراهم م ي

و عموم ي خصوص
براي ر ازيرد ن

هب ييها مهارت 
بريکال ؛قتصادي
خيبرانگ قيز طر

و اقتصاد د يص
هکه فرصت ييها
را در اقتص کاريي
ش ياجتماع تي
دييعناصر کل 

نرم و چه ذات د
براي ارتقاء و 

ظرف شيت. افزا
نيدر ب ژهيوه ، ب
قرار دارند يور ره
د.فرامرزي دارن ع

ب گردشگري توسعه 

زنهاي  هتل شتر
عص روز هر هتل
ند نياز اضافي ك
آنان رضايت ني

تو شخصاً مي هتل
آنان شكايات و

گر اماكن پرسنل
منا قيمت و باال

م توانمند مديران
دار قرار اهميت ل

گردشگر خصوصي
گ سرمايه و رجوع

بسزايي نقش ي،
به كمك نتيجه ر

جمله از خدماتي
م در مسافران به

گردشگران ضايت
ك واقع رد. دارن

گردشگ مناطق
ي از محكم ضوي

رضايت نيتأم و
گردشگري پايدار

هاي بالقوه دولت
اي ه در محدوده

آموزش از قبل ند
يدر طول زندگ

هايبراي بخش
مور يفيو ک ي

کسب قيتشو
اق ساختار ديد

ا گذاري هيسرما
تخصص يها هارت

هو برنامه هااستي
يب رسانند و مي ر

يو باعث مشمول
يدولت تيريمد
چه برخورد –ر

رييمس عنوان
است شده رفتهيذ

،جامعه يي انسان
بهرصادي در سن 

منافع نده بوده و

 د.
ق
به
 از
ع
 ي
ود

ل
ها
ي
س
ع
ي
ع

ي
ي
 ي
دو
ي
م.
رد
ب
ت
ي

 ل،
 ت
 -ا

 در
 ار
 و
 با
 ت
 از
 ي
 اد

بيش در
خدمه از
كمك به آيا

يتأم جهت
ه توانمند
و مهمانان
و مديران

كيفيت با
و پرسنل
اول درجه
خ و دولتي

ر ارباب به
گردشگري

در و گذار
خ نيروهاي

احترام با
رض نيتأم

دا منطقه
خصوصي
عض زنجير،

همديگر
پا موفقيت

هنقش
که هستند
نيفرآ براي

رييادگي
يدسترس

يکم هاي
؛اقتصادي

براي تجد
س تيجذاب

مهسمت 
ياجراي س

به حداکثر
رسانده و

، مياساس
کار رويين

هب عموماً
جامعه پذ

هايييتوانا
لحاظ اقتص

کنن نييتع

را نيز داشته باشد
ي توسعه مناطق

ب دهند. مي ساني
هاييي از شكل

منابعهاي   قابليت
 دليل مردم محلي
كرده و بالمال سو

 برند.

كشورهاي در حال
ه تحت امر دولت

هاي د برنامه بتوان
حقق بخشد. پس
ي، زماني كه انواع
سعه نقش محوري

خلق منابع«ر با
 ارتباط دارند. »

 (يا صرفاً ارزيابي
وماً بازتاب تجلي

رشد اقتصادي ي
شگري عموماً از د
مات منابع انساني
ت اثرات استخدام
ه اين دليل مور

براي كسب عات
 و تقاضاي حمايت
 بيشتر گردشگري

(L .  

پرسنل مندسازي
رضايت نيتأم با

بازارها( خصوصي
د توان مي )ها ن
پايد موفقيت به

رشد در دشگري
سالم، و مولد

خدمات ارائه و ي
توان مي مشتري
درآمدهاي فزايش

ايجا و منطقه عه

ساكنان منطقه ر
گردشگري براي 

ه توسعه منابع انس
گردشگري هايمه

كنند كه با مي
نبوده و به همين
دشگري را پيدا نك

ب مي صيبشان شود
دشگري كه در ك

اي ت، ذاتاً توسعه
تا ياسي است

 خودشان را تح
موزش گردشگري
ته از سرمايه توس
ري دارند، بيشت

»ديگران  كار براي
ساني گردشگري
گردشگري) عمو
ن محركي براي
نابع انساني گردش

گيرد: الزام مي رار
مطالعات صنعت) و

عه گردشگري به
 كه اين اطالع

دولتيهاي  ژانس
نان جهت توسعه

Liu & wall 200

  انساني
توانم مهم هاي

واقع در. است ي
خ و دولتيي
رستوران وها  تل
ب خصوصي و ي

گردها  سازمان ت
م اشتغال ايجاد

گردشگري اماكن 
م رضايت كسب 

ا با و كرده مد
توسع و رشد به 

  د. 

 

كت و پشتيباني س
هاي ي از برنامه

 اهميت كمي به
 بسياري از بر نام
گري پشتيباني

سازگار ن ي موجود
 مشاركت در گرد
ي از آنچه بايد نص

گردهاي  ستراتژي
 در حال اجراست
 و به شدت سي
عي و اقتصادي

د عمومي به آمو
مقياس و انباشت 

گردشگرهاي  نامه
ي مورد نياز براي ك

ت منابع انسطالعا
 استخدام در گ
گري به عنوان
شد. تحقيق در من
 مورد بررسي قر

كارمنديابي ص اي
 استخدامي توسع

گيرد مي ه قرار
مالي از آژهاي  ت

مع محلي و ساكن
 (06شود مي واقع

ا منابع ندسازي
دستاورده از كي
مشتري رضايت 
هاي بخش در ي
هتل - عمومي ت

دولتي مهمهاي 
رسالت به توجه با 

ا و اقتصادي 
پرسنل دسازي

و مشتري به ب
درآم كسب طريق

ب گردشگري از ل
دكر كمك مولد ل

مشارك
بسياري
مقصد
عالوه

گردشگ
انساني
امكان

كمتري
اس
توسعه
بوده

اجتماع
رويكرد
بزرگ
در برن
انساني
مط
اثرات

گردشگ
باش مي

منظر
(نيازها
اثرات

مطالعه
حمايت
از جوام
مفيد و
  
توانمن
يك

نيتأم
مشتري
خدمات
ه بخش
.رسيد
توسعه
توانمند
مطلوب

ط اين
حاصل
اشتغال
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ت اما 
 ذارد.

گوني 
ژانس 
مدير 
 همه 
ا هم 

 ري تأث
سايي 
قابت 
 اين 
وزش 
ر  كا

براي  
 دارد. 
ردي 
 دهد 
  اقالم

فقيت 
 را با 
 نظر 
دوين 
خش 

ل در 
ت و 
اليي 
صادي 
دگان 
جريان 
عنوان 
ي در 
نقش 

ه ينام
اند.  ده
اند  ده

زشي 
 اين 

و  ها
بر ده 

 جهانگردي نيست
گذ  و بر آن اثر مي

رغم تنوع و گوناگ
هتل، فروشنده آژ

كند، م ران كار مي
نده يك تاكسي

باشد با خدمت مي
شدتبه   كار

نيز بدون شناس
 و در جهان پر رق
زها بلكه كيفيت
 كاركنان بايد آمو
ال رفتن راندمان

؛ وباشد فيت مي
ي دا  جايگاه ويژه

اه صنعت جهانگر
تر ارايه يتي عالي

مواره بر كيفيت 

ي به منظور موفق
رده و خدماتي

نند. قدمي كه به
 گردشگري با تد
ردشگري در بخ

 جام آن است.

كاركنان شاغل ي
 كيفيت خدمات
ت از اهميت با
ي در چرخه اقتص
دان مشخص كنن

شي به عنوان مجر
تولي دولتي به عن
 سيستم مركزي

استاندارد ن يها ت

ستم صدور گواهي
ود را تقويت نمود
 ملي تشكيل داد

هاي آموز م برنامه
هاي آموزشي در

ه هنرستاني در 
هاي كوتاه و فشرد

 كامل وابسته به
ن صنعت داشته

اين مشاغل علير 
ارمند هد. کباش ي

كه در يك رستور
جهانگردي و رانن
 كه ارايه نوعي خ
ك و بر چگونگي
 اين خدمات ن

پذير نيست مكان
ورده ساختن نياز
ر اهميت دارد و

مروزه موجب باال
تي با حداكثر كيف
 كيفيت خدمات
 بزرگ بر سر ر

فرسا كيفي ي طاقت
 است كه بازار هم

دمات جهانگردي
ركنان توجه كر
خته شده ارايه كنن
يراث فرهنگي و

يت خدمات گر
ن بار در حال انج

يها مهارتدهاي 
 براي پايداري

يه در اين صنعت
وري  افزايش بهره

ارفرمايان به عنوا
آموزش مؤسسات، 
مت يها سازمان و 

 اعتبار دهنده
مهارت مبتني بر

ورها با ايجاد سيس
ستاندارد شده خو
 شوراي آموزشي

 وظيفه آن تنظيم
ه برنامه ف است.

ت آموزش رسمي
ه  به صورت دوره

ن مشاغل به طور
باط بسياري با اين
ه مشترك همه

 ارايه خدمت مي
سافرتي، گارسني ك

ج يمهمان سراك
 اين وجه از كار
شترك هستند و

گذارند. عرضه 
زهاي مشتريان ام
وني نه تنها برآو
سخگويي نيز بسيا
نند كه آنچه ام

شود ارايه خدمات 
ظ و توسعه بازار
ن چالشي همواره
ت كه بايد تالشي
ين به اين دليل

 گذارد.  مي

خد يها شرکت
د به آموزش كا
تانداردهاي شناخ

رسد سازمان مي 
تانداردهاي كيفي

اولينها براي  متگاه
حفظ استاندارد
عت جهانگردي
حصوالت قابل اراي
خوردار است و بر

كا  اثرگذار است.
كاركنان يها رت
هاي آموزشي مه

اهنگ كننده و
هاي راي سيستم
  يدي دارند.

بسياري از كشو
اس يها مهارتطح

ياري از كشورها
شور انگليس) كه

ي كارهاي مختلف
ينه يا به صورت

ها است و يا شگاه

 کيدر «
و آموزش

بهتر  تي
 متقابل
و توسعه
(Baum

 ردشگري
 پايدار ت
 صورت ه

 طريق ز

 گران

 مديران

 در پويا

 خصوصي

 هي

 اماكن ر

هاي  نگاه

 صنعت
 و رشد

هاي خش
ها بايد ش

 به ورود
 نياز را
نساني از
ورتي كه
 بسياري
ه اثرات
زان قرار
 مؤسسات
گوني آن
سياري از

اين
ارتب
وجه
آن
مسا
يك
در

مشت
مي
نياز
كنو
پاس
ببين
مي

حفظ
اين

است
و اي
اثر

بايد
است
مي
است
اقام

صنع
محص
برخ
آن
مها
برنا
هما
اجر
كليد

سط
بسي
(كش
براي
زمي
دانش

  اد

« کند مي شاره
و دهيد ميهتر تعل

يظرف نيو همچن
 تحمل و احترام

الملل ونيآزاد ب
 m &Szivasشود

گر صنعت ساني
موفقيت روي بر ي

به توان مي را مر

ا يگردشگر كن

گردشگ نيازهاي به
م با و همديگر با
كار محيط جاد

خ و دولتي رسنل

 كار انجام در

گروه كار انجام و ن

در گردشگري به

بن سودآوري ش

 پرسنل بين در

مدت كوتاه و ت
و ارزي مدهاي

ها و بخهمه پست
 و ساير بخش
مارهاي مربوط
ان نيروي مورد
ربوط به منابع ان

دهد در صو ن مي
عادل ايجاد نشود

زنند كه جرت مي
ريز د توجه برنامه

مشغلي در  يها ت
يرد تنوع و گوناگ
 در حالي كه بس

ين كالنتري خليل آبا

ا) ۳۷۴ ،۲۰۰۴
کار به رويين ،حور
داده شيافزا  را
مبناي بر هالت

تجارت پروراندن
ش مي خاص منجر

انس منابع ندسازي
خصوصي و ولتي
مستم بهبود و لف
 

اما در مشتري ت
 استاندارد ت

ب توجه با مناسب 
پرسنل و كاركنان

ايج و شغلي يت
 شگري

پر كارايي و يور
 

د نوآوري و القيت
سازمان به تعلق س
 كار انجام ت

ب شده ارائه مات
 

افزايش وها  ينه
 ردشگري

د گيري تصميم ت
بلندمدت اهداف 

درآم كسب در 
  يصاد

 نيروي انساني ه
 سطوح مديريت
 با استفاده از آ

تو مي جهانگردان
مر يها يزير نامهر

ها نشان د. بررسي
ضه نيروي كار تع
 دست به مهاج
 از آن بايد مورد

فرصت اشتغال و
د بررسي قرار گي

خورد،  چشم مي

زهرا خدائي و حسي 

  

 

۴ رنجلرنجل (
اقتصاد دانش مح

وريبهره ،افتهي
مل نيب دنيفهم
را براي پ يعلم

خرقابت صنعت 
2008)«.   

توانمن نقش
دوهاي  بخش در

مختلفهاي  بخش
:كرد خالصه زير
رضايت نيتأم -

خدمات ارائه
م خدمات ارائه -
ك بهتر ارتباط -
رضاي افزايش -

گردش اماكن
و بهره افزايش -

گردشگري
خال از استفاده -
حس احساس -
كيفيت افزايش -
خدما ارتقاي -

گردشگري
هزي كاهش -

گر اقتصادي
قدرت افزايش -
به رسيدن -

گردشگري
اقتص توسعه

براي برآورد
مورد نياز در

شناسايي شود.
گردشگران و ج

برتخمين و در 
مند شد آن بهره

بين تقاضا و عرض
از افراد بومي
اجتماعي ناشي

اگر بحث گيرد.
جهانگردي مورد
به شكل بارز به

۵۲ 

 چهارم
  داوزدهم

 ۱۳۹۱ن

۲

سال
شماره
زمستا
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۵ 

  ارم
  زدهم
۱۳۹۱ 

۵۳

چهاسال 
داوزشماره 

۱ زمستان

 انساني نيروي زش

تند. هركدام از 
 آموزشي براي 
ز اهميت است 
غيير و رو به 
ايه، نيروي كار 
 به اين موارد 
 از آن دارد كه 
اي نيروي كار 
ين نيرو بايد با 
ز خدمات خود 
ساني شاغل در 

  ت.

  

آموز نقش بر تأكيد با

ي و اقتصادي هست
هاي دوين برنامه

ين كاركنان حائز
هاي در حال تغ

نياز به سرما؛ و د
سب بايد با توجه

ها حكايت بيني ش
ردي تقاضا جهانگ

ابد و از آنجا كه ا
هاي مورد نيازص

توسعه منابع انس
برخوردار است اي

  ي

ب گردشگري توسعه 

سياسي، اجتماعي
ل به شكلي در تد

شغلي اي يها رت
 جوابگوي نيازه
 اين صنعت باشد

هاي متناسموزش
پيش ه قرار گيرد.

 توسعه صنعت
يا  نيز افزايش مي

و تخصص ها مهارت
هاي مايد برنامه

ا ژهيوت از اهميت 

گردشگر يبرا يب
Human R 

د.
ند
ت
 از
ي
 با
 از
ي
ن

ع
ت
ض

تغييرات س
اين عوامل

مهارارتقاء 
تا بتواند
گسترش ا
الزم و آمو
مورد توجه
با رشد و
متخصص
مهحداكثر 

را ارايه نم
اين صنعت

  

ي، چارچوبيع انسان
Resource Plann

باشد مختلف مي
ابل توجهي ندارن

شي ضمن خدمت
دهند. در برخي

 به مراكز خدماتي
وند و از نزديك

نوع ديگري د.
ز كارفرمايان براي
خود براي ارايه اين

حث توسعه منابع
رار گيرد اين است
ت دايم در معرض

توسعه منابع :1ر
ning (HRP)

يها بخش و
هاي آموزشي قا ه

هاي آموزش  برنامه
خود را افزايش د

دهند تا جازه مي
شود برو  ارايه مي

شود آشنا شوند ي
خواست برخي از
ربيت كاركنان خ

 ست.

ديگري كه در بح
ايد مورد توجه قر
نگردي به صورت

نمودا

 

نياز واحدها 
كه بودجه ييها ت

كنند تا با ب  مي
كاركنان خ يها ت
كنان اجبه كار ها ت

دمات با كيفيت
مي ي كه ارايه

درخ بر اساست 
و تر  خدمات ويژه

ت تنظيم شده اس
كته بسيار مهم د
ي در اين بخش با
روهاي كار جهانگ

اساس
شرکت
تالش
مهارت
شرکت
كه خد
خدماتي
خدمات
ارايه خ
خدمات
نك
انساني

رينكه 
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ظارات 
زمند 
سبت 
ر اين 

  کارها
وزش 

اي  ژه
 يسان

هداف 
 يظر
ز يني 
 ياتژ
ت يم
ن ير ا
 يزير

هبرد 
و  يم

- نامه

قاطع 
سري 
عموم 
ربوط 

هاي  س

  

طلب سطح انتظا
ه اين ترتيب نياز
گرشي متفاوت نس

كنند و در يه مي
  

ها و راهکا چالش
 به جذب و آمو

ژيت ويمحور، اهم
انس يروين يراوان

به اه يابيدست  
زان دانش نظيد، م
اي حرفه يهارت

استرا ين و اجرا
از اهم يردشگر

ن نقش را دريترم
ر، رابطه برنامه۲

  دهد. يشان م
دو نوع راه ،يش

عموم يآموزشي 
باشد. برن مي يص

وع شده و تا مق
س کي انضمام 

ع يء سطح آگاه
مر يصتخصهاي 

پرسنل آژانس ي،
   .باشند

 با بيان اين مط
فزايش داده و به

كه با نگر هستند 
ت متفاوتي را اراي

. بينند الزم را مي

چ ؛رانيشگري ا
ازي، نيگردشگر

ن صنعت انسان م
 است که تنها فر

يلکرد خوب برا
که عالوه بر تعداد

با مها  دهندگان
نين تدوي. بنابرا

صنعت گر يسان
ت و آموزش مهم

۲شکل شماره  
را نش يانسان يرو
آموزشهاي  استيس

هاي ه شامل برنامه
تخصص يي آموزش

طح دبستان شرو
به ابند،ي مي مه
که براي ارتقاء ي
ه و برنامه رنديپذ ي
گردشگريهاي  ن

بيو ... مها  انهي پا

  يانسان 

يده هستند كه
شتريان خود را اف
ري از نيروي كار
 كار خود خدمات

هاي الينه آموزش

ظام آموزش گرد
رشد صنعت گ

نيدر ا يانسان يو
واضح ته است.

تواند ضامن عملي
ن بخش باشد؛ بلک

خدمات ييآشنا
ن کننده استيي

منابع انس ي سعه
برخوردار استاي  ژه

کند.يفا ميستا ا
يو توسعه ن يوزش

در رابطه با س
ده وجود دارد که

هايو برنامه يگان
از سط يي همگان

ادام يليتحص ي
يآموزش هايتيل

مي  جامعه صورت
سازمان کارکنان 
،ها هتلهانگردي، 

يرويو توسعه ن
)1389، ي

ري مثل
ن مراكز
ش نيروي
 شوند و
 نيازهاي
ان خود
مشتريان
ت فعلي
ياز مبرم
ساني نيز
هايي كه
قامتي با

رسد  مي
موزش و
هستند و
 اقداماتي
د توسعه
ن خود و
ات ارايه
ين آنان
يد است

هاي هتل
ل و بيمه
ست كه
عه منابع

 يها تيل
 آموزشي
ت بر اين

عقي
مشت
قشر
ك به
زمي

  
نظ 

روين
افتي

ينم
نيا

و آ
ييتع

توس
ژيو

راس
آمو

عمد
همگ
هاي
يعال
الفع
در
به

جها

يآموزش يزيه ر
يو سرباز يالقانط

  اد

 مختلف گردشگر
رتي و همچنين
ه به اهميت نقش
ن صنعت همگام
ي متناسب با

كاركنا يها هارت
كيفيت باالتر به م

طالب فوق، وضعيت
ردشگري ايران ني
 توسعه منابع انس
ر است تا در جاه

و مراكز اق ها هتل
به نظر ح گردد.

ز به اهميت آم
راكز خود واقف ه
شغول به انجام

با ايجاد واحد ت
هاي كاركنانهارت

كه بر نوع خدما
يگذارد در ب  مي

مجموعه ارگ جد
فرتي، مجموعه ه
 مثل حمل و نقل

باشد، اس  غيره مي
جه جدي به توسع

فعال رأس را در
ل تدوين برنامه

وولين اين شركت

: برنامه2شكل 
)

ين كالنتري خليل آبا

هايا نيز بخش
ر خدمات مسافر

روند تا با توجه مي
رشد و توسعه اين

هاي آموزشي مه
مه هم در ارتقاء

 هم خدماتي با ك
ر نظر گرفتن مط
ساني در صنعت گ

رواج فرهنگد و
ر ناپذير برخوردار
هل مثل كار در

مواجه است اصال
اين صنعت نيز 

مر ساني شاغل در
نيز با جديت مش

مؤسساتي از اين
 صدد افزايش مه
 رضايت شغلي ك
ن به شدت اثر

م مؤسساته اين
دفتر خدمات مسا
ي وابسته به آن
ت جهانگردي و

كزي است كه توج
مختلف خود ي

در حال؛ و  است
باشد. مسو خود مي

زهرا خدائي و حسي 

  

 

در كشور ما
و دفاتر ها هتل

خدماتي ديگر مي
انساني با روند ر

ن برنامبا تدوي
مشتريان خود،

تالش نمايند و ه
با در ارايه كنند.

توسعه منابع انس
به اصالحات دارد
از ضرورتي انكار
اين گونه مشاغل
موانع فرهنگي م

اندرکاران دست
توسعه منابع انس
در اين زمينه ن
هستند. بسياري
منابع انساني در
همچنين ايجاد

شده توسط آنان
هستند. از جمله
كه متشكل از د
هايارگ و شركت

و دفتر مطالعات
جزو معدود مراك

يها بخشانساني 
خود قرار داده

براي كاركنان خ

  

۵۴ 

 چهارم
  داوزدهم

 ۱۳۹۱ن

۴

سال
شماره
زمستا
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۵ 

  ارم
  زدهم
۱۳۹۱ 

۵۵

چهاسال 
داوزشماره 

۱ زمستان

 انساني نيروي زش

  ان
نظام  کيجاد 

 انيم است م
در  يزيرنامه ر

وجه داشت که 
 نييدر تع ي

 يعوامل ردد دا
در تحقق  يگر

  رتند از:
 يدگيچيو پ 

  آن  عيسر
در سطح  يم

 يوسانات فصلن

 ريمختلف درگ 

با انتظارات  ي

اتخاذ  ازمندي ن
خرده  شتري ب
. عدم ميهست ي

 قيکنان از طر
 يشغلهاي  رت
 بيرفتن ضر 
شدن مدت  تر ي

ت منجر خواهد 
 يش گردشگر

) ها آنباالتر  ه
 ريز ليبه دال 
کارا و  يروهاي

در  ژهيالزم به و

دولت به  يسو

ه افراد آموزش 
۱۳۸.(  

 اشاره شد خود 
 سطح آموزش 

در کشورمان  ه

آموز نقش بر تأكيد با

ري گردشگري ا
ايج يرو شيپي 
ابتدا الزم يشگر

ضعف بر اي منابع 
تو دي. باميل شو

اهظقابل مالح 
وجود ي گردشگر

ه آموزش گردشگ
عوامل عبار نيد. ا

ين گردشگر

س راتييرشد و تغ
ستاندارد و عموم

(نمستحکم  يار
  مشاغل و ...) 

يها بخش نيم ب

يآموزش ي دادها
١٣٨٣.( 

موانع نيدن بر ا
هر چه ي بررس

يگردشگر ستميس
عناست که کارک

مهار يريادگي 
اال) که به ب۱۳

يطوالن خطاها و
است عاتيوم ضا
بخش يهاذا بنگاه
نهيرغم هزير (عل
يکنون طي شرا

ين تيتوقع ترب ي
  داشت: ي

ال زاتيجود تجه
  ) ياتي(عمل
از س يکاف ي مال

   يکز دانشگاه
نسبت به يصوص
۸۳،(ضرغام موجود

مورد سوم به آن
در يگريدهاي  ي
ژهيبه ومشکل  ن

ب گردشگري توسعه 

نظام آموزش ي
هاي چالش يررس

در بخش گردش
از کمبود ي ناش
قائل کيتفک يتير

ي روش شناخت
صنعت يآموزش

ن است مانع بازده
شود يو آت يفعل 

بودناي   رشته
  آن  يتار
و ر يگردشگر ي
اسهاي  اريمع ن

   لملل
کا طيوجود شرا

وقت بودن م مهين
الزم يهماهنگ ن

  صنعت
برونانطباق 

٣ (ضرغام انيرما
ه منظور فائق شد

و کيستماتيس
دهنده س ليتشک

مع نيکارکنان بد
 خطا اقدام به

۳۸۳ ،ي(ابطح
کارکنان و تداوم

تدا يکه به معن
)، لذ۱۳۸۳ يح

ماهر يروهاي از ن
هذا درمع .ند

ياز نظام آموزش
ير عرصه گردشگر

رشته و عدم وج ي
( يش آموزش عمل

منابع صيتخص
ش آموزش در مراک

بخش خص يعتماد
مراکز م ياز سو 

که در م ياعتماد
ييشکالت و نارسا

نيعمده بروز ا ل

ي،
ند

و 
 له
 ن
 ي
- ي
 گر
ي
 با
ي
 ،ي
ي
 ي،

و 

 ي
 ي
ن

هم

فه
ک
ع

ص

اه
ت
ن
د ي

 ي
 ي
ت
 تا
 ت
- ش
مه

يهاچالش
بر در

کارآمد د
مشکالت
رينظام مد
مشکالت

آ يازهاين
که ممکن
يتقاضاها

چند -
ساخت

ييايپو -
فقدان -

ال نيب
عدم -

 ،کار
فقدان -

در ص
عدم -

کارفر
که به

س کرديرو
يها نظام

آموزش ک
آزمون و

ندينما مي
ک يخطاها

يريادگي
ابطح( شد
تا لنديما

رنيبهره گ
توان ينم

موثر را در
يجوان. ۱

بخش
عدم. ۲

بخش
اعت کم. ۳

دهيد
عدم ا
معلول مش
لياست. دل

بخش گردشگري
 کارآمد عمل کن

تيکمد؛ لذا ش
تواند از جملي

نيمار رود. به هم
رويين تيکه ترب
گذاريتاسيدر س

گياز سوي د دد.
هاي دوره ي طراح

متناسب ديبا ،ي
صنعت گردشگري

يآموزشهاي  رنامه
هاي يژگيداشت، و

بعدي چند تيماه
   ن بازار و...

يطوح سرپرست
   د.ه

يازهايو ن يانسان
يدستگاه دولت يرا

 امر به روز کردن

ت را فراهمي و سا

حرف يهامهارت
کي يو طراح ي

آن منبع نامهيواه

خاص يتخصصي

کوتاهاي  دوره ي
طابق با مطالعات
حقق اهداف کالن

يبا يش گردشگر
يياجرا يها برنامه

يهاکردن دوره ي
ش ضمن خدمت

 خود قرار دهند
کارکنان از صنعت

ح چالشيبه تشر
خته و در ادام

  .دد

در ب الفع يسان
صنعت، نيسعه ا

زم برخوردار باش
يبخش م ني ا

 و اثرگذار به شم
ک سترش مراکزي

د شوند عهده دار
گرديم هيو توص 

شود که هه توج
يهاي آموزشنامه
اجاتيو احت ران
در بر ديبا که آن

د هردشگري توج
: مت که عبارتند از

شدن ياضا، جهان
  د:يتا با
، سطيآموزشاي

کند و آموزش ده
يرويستخدام ن

بر يت کند و منبع
باشد و در يشگر

 .ک کند

ز به مراکز اسناد

يهاعه استاندارد
يآموزش عملي 
و صدور گو يشغل
  د.ن

هاي ادر در حوزه
 د.عمل کن 

د ضمن اجرايبا 
مطاي  ورت دوره
تح يه در راستا

بخشهاي   بنگاه
نيرا در تدو ي
و ضمن الزام ط  د

آموز دالورود،يجد
را در دستور کار

و خروج ک ييجا
سعي شده است

پرداخ يگردشگر
هبود آن ارائه گرد

 

انس روييصوالً، ن
توس در تواند مي 

الزهاي   آموزش
آموزش در ت

مهم اريبس رهاي
و گست سيتأس 
صنعت را ع نيا ي

ديتأک ،يآموزش
نکته نيست به ا

و محتواي برن ي
ريفراگ ازهايي و ن
آ ليو دل رديت پذ

ه به الزامات گرد
صنعت است ني ا
بودن تقا يفصل ،ي

ن راستيدولت در ا
ها و دورهها  نامه
جاد کيت را ايريمد

ر زمينه روند اس
قاتيتحق يموزش
امور گردش يمتول

کمک يمنابع انسان
مجهزهاي  تابخانه

  .کند

وسعو ت ير طراح
هاي و برنامه ي
ستم آزمون شيس

جاد کنيا يمطمئن
 عنوان مرکز ما

يوسعه گردشگر
ي بخش خصوص

به صو يموزشآ 
انجام شده ينج
گام بردارد. ي
يمنابع انسان يژ

ر دهندمد نظر قرا
افراد ج يبرا ي

کارکنان شاغل ر
ج جابهق از ي طر

در اين راستا س .د
نظام آموزش گ 

رهايي در جهت به

اص
يزمان

که از
تيفيک

فاکتور
ل،يدل

يانسان
هاي آ
الزم اس
يآموزش
تقاضا
صورت
همواره
خاص

ييايپو
د 

بر. ۱
م

در. ۲
آم
م
م

کت. ۳
ک

در. ۴
يا
س
م

به. ۵
تو
و
مدت

ازسنين
يآموزش
استراتژ
خود م
يآموزش

ک يبرا
نيبد

بکاهند
يها

راهكار
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و فن 
نظور 

 يکار
 يگر

وزش 

مهم  
 و از 

 ياري
و  ير

 ها آن
طوح 
ردند. 

ق يعو
 ليحل
ر ي تأث

 ۲۵ 
د. با 
 کوتاه

داقل 
د يمف

طوح 
و  ي

ت و 
ان، يا

ب در 
کانات 

 يطي
 يرد

سخت 
 يبار
د ي با

وزش 
زات ي
و  يت
جاد ي
-تيف
در  ي

رخوردار از علم و
به من يگردشگر 

همک  اعتماد و
(عسگ يآموزش 

ر رابطه با آمو

يهاگر چالش
ک دهه رکوديز 

ياعث شد که بس
گذار استيسطوح 

آک کشور شوند. 
امه دادند، در سط

افت نکريدر يمد
ل و به تعيش تعط

ج به تحي به تدر
د شد اما تحت

  آمد بود. ناکار
آمارها فقط ني
انددهيآموزش د ي

ک اريبسو  يسطح
حتمال داد که حد

و م يکافهاي  ش
باً تمام سطيا تقر

ي از آموزش عال
تيريمدهاي  نهيزم

، راهنمايمسافرت
. مدرسان مجرب

و امک يآموزش 
ن شرايت. در چن

 در بخش جهانگر
و س ي نرم افزار

اعتبيا و البته ب
انياد. در پيآ مي 

هد که نظام آمو
ي امکانات و تجه
ي و ضوابط نظارت
ت متحول شوند. ا

يالت و معافي تسه
يالملل نيببادالت 

  از است. ين

و بر رومنديمان ن
نهيدر زم يعلم 

و جلب سسات
مؤسساتها و 

د يت گردشگر

گياز د ي انسان
ش ازيجاد بيست. ا
ران، بايا يدشگر

متخصص در سط
ا ترکير شغل ييغ

ادن بخش ي در ا
روز آم يهاموزش

آموزش يو علم ي
موجود يروهاي ن
جايمجدداً ا يزش

محدود، ناقص و ن
تر نانهيب خوش س

يبخش جهانگرد
طلوب، محدود، س

توان احيها، مش
ز از آموزشي ن

ازهايکمبودها و ن
اعم يجهانگرد
در ز يو کاربرد

 دفاتر خدمات م
رد.يگيرا در برم

ود ندارد. منابع
ار محدود استيس

ت آموزشي ظرف
م آوردن امکانات

هانامهيدور گواه
يرواقعيغ يارها

ده مي  فوق نشان
،يآموزش يدها

ارهاي، معتر مهم 
د به سرعتيبا ها
ن مستلزم ارائهي

، گسترش مبيزش
ت مدرسان مورد ن

سازم کي نبود
ييبا توانا اداره

مؤسنظارت بر 
ههتل رانيمد

١٣٧٣( . 

صنعت يهالش
  يانسان يرو

منابعتوسعه 
ران اسيا يهانگرد

ن رفتن بازار گر
افراد مجرب و م

ر از تغيناگز ييرا
ت خودي به فعال

آم يو خدمات ييرا
ي سطوح دانشگاه

که يد. در حال
رفتند، امور آموز 
جاد شده، ميط ايا

بر اساساکنون 
صد از شاغالن ب

ت نامطيفيجه به ک
ن آموزشياز ا يخ
ن افرادياز ا يم
. کاند نشده مند ره

ختلف آموزش ج
و يفن يهاوزش

،يدمات هتلدار
مل و نقل و ... ر

ها وجوب بخش
بس يسسات آموزش

شيافزا يش برا
 هم بدون فراهم

فقط به صد ير
به کار ارائه آما ها

طيت تمام شرا
و واحد يهانگرد

وزش و از همه
ه آناعمال  يگونگ

ين تحوالت همچن
مؤسسات آموز ي

تيو ترب ي آموزش

برنامه  ي
از  يطالع
معضل  ن
 تيترب ي

شدگان 
 نياهاي

ارگزاران
 را برتر

 اريبس ي
 انيشجو

د و عمالً
ا به کار

 طيا شرا
 يکي .ند
از  يناش

ها موزش
توسعه  ه
 يگذار ه
آن  جينتا
هاي  نهيز

دوره  ک
 مشخص

 يگذار ه
 ۱۳۸۰ل

را  يظارت
۱۳۸۴ (
ن مواجه

 ييو توانا
است که
اه مدت

 به .افتي
 آموزش

  رد:
 يعلمي

هاي  نامه

جلب  ي
   يگر

 يدر علم

-

  
چال
رين

جها
انيم

از ا
اجر
که
اجر
در
افتا
مي
شرا

درص
توج
برخ

يمين
بهر
مخت
آمو
خد
حم

اغلب
مؤس

تالش
آن
افزا
ه آن

گفت
جها
آمو
چگو

نيا
يها
امر

  اد

ينان توسط افراد
اط نيتر کوچک

نياهاي  شهياز ر
يبرااي  دوره گونه
  ت.ته اس
تيها به تربگاه

ه دانسته يارآمد
 چرا که اغلب کا

يموزش نظر
يهامهارت انيجو
از دانش ياريبس ن
شغل دارند کيز

خود ر يهاوخته
باها   تطابق آموزه

نيعمل نما اند خته
ن يش گردشگر

آم گونهنيا زاتيه
نهيموفق در زم ي
هيبا عنوان سرما ي

) چرا که ن۱۳۸۳
ما از آنجا که هز

کي) تنها در يوص
يبعدهاي  دوره
هيدر سرما يچندان

 ندارند و از سال
نظ کرديرو يگرد

يرده است (نور
ند مدت با بحران

و ليکمتر تما يص
ا يشي و ساده اند

کوتاهاي  آموزش
يصنعت دست  ن

مشکالت بخش
برشمر ريه شرح ز

هاي يسربر بر ين
کادرها و بر ،ي

شده برا هيته س
بخش گردشگ ازين

کمبود کاد لي دل
   يرد آموزش

ين كالنتري خليل آبا

که آموزش کارکن
شود که مي جرا

يکيد. ندارن ير
گ چيهس از انقالب

شته وجود نداشت
عدم اعتماد بنگ 

ناکاو  يگردشگر
است يکارهاي

آم يهاارزش ي
به دانشج جهير نت

نيشود بنابرا مي 
جهت احراز يکم

آمو ستنديقادر ن
به علت عدم يع
آموخخالف آنچه  

الت بخش آموزش
تجه نيتأمو  يش

ير اغلب کشورها
يآموزشهاي  نهيز

 يانچهآشود ( ي
شود ام مي رظاه
در بخش خصو ژه

آن در د جيو نتا
چ ليها تمابنگاه 
بلند مدتهاي  ش

و جهانگ ينگرد
کر اريموزش اخت
بلنهاي  ش آموزش

بخش خصوص که
را داردها  دوره ه

يريکارگ بها با
نيدر ا تيه موفق

نيتراز مهم ي
توان بهيرا م ران

مبتن قيبرنامه دق
يآموزش يازهاين 

سيکات الزم و از پ
مورد نهاي   رشته

ر امر آموزش به
و موا يکتب درس

زهرا خدائي و حسي 

  

 

آن است ک رانيا
اداره و اج ،يزير

آموزش گردشگر
است که پس آن

رش نيمدرس در ا
گريد علت

نظام آموزش گر
ه طيافراد در مح

يبخش آموزش
شمارند و در مي
آموخته ياندک
ک يهايستگيشا

کار ق طيدر مح
و در مواقع رنديگ

رنديموجود ناگز
از مشکال گريد

آموزش يهانهيهز
است. امروزه در

از هز يگردشگر
مي اديبلند مدت 

در بلند مدت ظ
ژيوه (ب يآموزش

محاسبه شده و
معموالًگردد يم

در بخش آموزش
رانيکه سازمان ا

نسبت به امر آم
صنعت در بخش

چرا کشده است 
گونه نيا يبرگزار

تنها ميگمان بر
توان بهيم فرادا

يبرخ يطور کل
ريدر ا يگردشگر

بر کي نبود -
نهيدر زم
   يآموزش

تدارک فقدان -
دانشجو در

در يينارسا -
متخصص ک

۵۶ 

 چهارم
  داوزدهم

 ۱۳۹۱ن

۶

سال
شماره
زمستا
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۵ 

  ارم
  زدهم
۱۳۹۱ 

۵۷

چهاسال 
داوزشماره 

۱ زمستان

 انساني نيروي زش

يش به سمت 
خود در روندي 
حي بهينه در 

هاي فضايي ن
ري رويكرد به 
 عه گردشگري

ي در چارچوب 
ه نيروي انساني 
زهاي واقعي در 
ح كلي سرمايه 

بر موزش آن، 
ري با تاكيد بر 
حلي جامعه و 

  .د
ده در يوزش د

ردار است. چرا 
. در ارتباطنددر 
 يالت مناسبيه

-ش و فراموش

ن يو قصور در ا
کره يه پب يري

ک ي مثال، اگر 
ک گردشگر يبا 

شورش خواهد 
پردازد. از ين م
ائه دار و اريه پا

متخصص را به  
 يزيد، برنامه ر

ر انجام يمات ز

 يانسان يروين 
 يازهايالت و ن

  ؛نده
م و يتعل يهامه

 حساس عرضه 
کارکنان آزموده 
 بخش مهم از 
ها قرار گرفت. 

ف يوظا ياستا
خصوص آموزش 

آموز نقش بر تأكيد با

ده بوده و گراي
كه اين خ ني دارد

وزشي به سطوح
پايدار در متن 

گر آموزش گردش
الزم براي توسع
وزش گردشگري
دشگري در زمينه
كه متناسب با نياز

سطوح باشد. مي 
گري پيرامون آم
 آموزش گردشگر
گ، خالقيت مح

گيرد مي كار شكل
متخصص و آمو 
برخور ياژهيت وي

ن افراد ديوم با ا
ند خدمات و تسه

خوش يا، خاطره
و ياگر کوتاه ي

يرت جبران ناپذ
شود. به عنواني

ب ي رفتار نادرست
با خود به کش يخ

زبانيورد کشور م
به اهداف توسعه 

يانسان يرويد ن
از بخش موجودي

ن منظور اقدايا 

يريکارگ به زاني
مشکال ييو شناسا

نياز آيمورد ن يان
ن برناميو تدو يش

و ي نقش اساس
ت کياحان، تربيس
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