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چکیده
با توجه به این که گردشگری و هتلداری فعاایتت دادتات ا ا و افاراد اراهاه دهداد دادت ب

ا ا

تحصول به شمار ت آیدد ،تو عه تدابع انسان ا ارکان تو عه تقاصد ،رضای گردشگران و به تبع آن حفا و
بقای عملکرد تستم ا

؛ و آتو ش تهمترین نقش را در این را تا ایفا ت کدد .هدف پژوهش حاضر ،شداد

جایگا آتو شها ی نتروی انسان در صدع گردشگری و هتلداری در نظام آتو ش عای ایران ت باشد .پژوهش
حاضر ،ا نظر تاهت توصتف  -پتمای

به شمار ت رود .همچدتن ا جدبه تان  ،تقطع و ا نگا نوع داد ها،

کم به شمار ت آید .جاتعه آتاری در این پژوهش ا دان جویان رشته تدیری گردشگری و هتلاداری و روش
نمونه گتری دوشه ای تک ترحله ای ت باشد .جمعآوری اطلاعات به و تله ابااار پر
ا

اداته صاورت پذیرفتاه

 .یافتهها ن ان ت دهد ،آتو شهای ت صص صدع گردشگری و هتلداری توجب ارتقا نظام آتو ش عای ،

توانمدد ا ی پر دل شاغل در این صدع و نهایتاً رضای شغل این افراد ،دواهد شد.
واژهای کلیدی :توانمدد ا ی نتروی انساان  ،نظاام آتاو ش گردشاگری و هتلاداری در ایاران ،دان اگا ،
رضای شغل .

 . 1ا تادیار جغرافتا و برناتهریای رو تای  ،دان گا آ اد ا لات  ،واحد علوم و تحقتقات تهران
 . 2نویساادد تساا ول :دان ااجوی دکتااری تاادیری آتااو ش عااای  ،دان ااگا آ اد ا االات واحااد علااوم و تحقتقااات ،تهااران
)(naeimi1987@gmail.com
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مقدمه
گردشگری در اویتن دهه ا هاار

وم تتلادی یک ا صادایع در حاال رشاد ت باشاد کاه اتارو

بعدوان یک ا انسان ترین فعایتتهای اقتصادی و فرهدگ ب ر شدادته شد ا

 .بدابراین هار گاام در

تو عهی پایدار این صدع به جهانتاان نویاد نادگ بهتار بار تبداای تهار و دو ات و ارتباا باتن
فرهدگهای جواتع ت تلف را ت دهد .به را ت اترو وجود پتانستلهای عظتم تاری
را به یک ا جذاب ترین تداطق گردشگری جهان تبدیل نمود ا

و طبتع  ،ایاران

و یتکن بهر برداری ا این تداابع

جه ددت ر ان و کسب در آتد بستگ به برناته ریای اصوی و ثبات در ادتار گردشگری ک ور
دارد که یک ا اجااء اصل آن آتو ش نتروی انسان تت صص ا

( Sherman and et al, 1996:

 .)239گردشگری ت تواند باه عدوان یک ا راهکارهای علم  ،رهای ا اقتصاد تک تحصوی و تتدوع
ا ی تدابع ار ی باشاااااااد .این درحای ا

که ک ورتان همچدان به درآتد ب ثبات نف وابستگ

شدیدی دارد .ا این رو ،بهاار گتری ا ﻇرفت هااای بایقو ی گردشگری و اارتایه گذاری های کﻼن
ک ور در این ب ش و توجه به این صدع به عدوان ابااری تدا ب ت تواند در اداتاه ی روند تو عه و
رشد اقتصادی ایران عاتل تهم تحسوب شود .با توجه باه ایان کاه گردشاگری و هتلاداری فعاایتت
ددتات ا

و افراد اراهه دهدد ددت ب

ا تحصول به شمار ت آیدد ،تو اعه تداابع انساان ا

ارکان تو عه تقاصد ،رضای گردشگران و به تبع آن حفا و بقاای عملکارد تساتم ا ا ؛ بداابراین
تدوین و اجرای راهبارد تو اعه تداابع انساان در صادع گردشاگری و هتلاداری ا اهمتا ویاژ ای
بردوردار ا

و آتو ش تهمترین نقش را در این را تا ایفا ت کدد .در اوایل قرن بتستم ،باا توجاه باه

درآتدهای کلان ،ایانه باای بار  555تتلتاارد ریاال و اشاتغال ای

اایانه باای بار  055555شاغل،

گردشگری به یک ا ت یفههای تهم تجارت بتنایملل تبدل شد بود .شاید نکته تثبت کاه بتاوان در
برناتهریای های کلان برای گسترش صدع گردشگری تر تم کرد ،توجه ویژ به ارتقااء اطع علما
شاغلان در این صدع و پرورش نتروهای تت صص برای تقوی بدتاه اجرایا تادیری گردشاگری در
ک ور باشد که با تأ تس رشتههای ت تلف تدیری جهانگردی و هتلداری در تراکا دان گاه  ،اع
در تحقق آن شد ا

 .به طوری که ا ابتادای دهاه  05شمسا  ،شااهد شاتاب فاآیداد این طار و

افاایش رشتههای دان گاه در تتده گردشگری و هتلداری هستتم که نه تدها آیدد روشاد را بارای
این صدع در ایران تداع دواهد کرد ،بلکه توقعت جهان تا را نتا در با ار و تع و بدون حاد و تار
جهانگردی بهبود دواهد ب

تد .اگر در دهه  05دان گاههای با ﻇرفت تحادود در تتداه پاذیرش و

آتو ش نتروهای تت صص در دو رشته تدیری جهاانگردی و هتلاداری فعایتا داشاتدد ،هام اکداون
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شاهد برگااری دور های تتعادد کااردان  ،کارشدا ا هتلاداری و حتا کارشدا ا ارشاد و دکتاری
تدیری جهانگردی در دان گا های تتعدد ک ورتان هستتم که آیدد روشد را برای این صادع رقام
ت ند(ابطح .)1101 ،
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
آموزش و اهمیت آن
آتو ش یاک عاتال کلتادی بارای پت ارف و تو اعه تداابع انساان ا ا ( McDonald and
 )Hopkins, 2003:157و جریاان ا ا کاه طا آن افاراد ،دانایتهاا ،تهارتهاا ،طار بردوردهاا و
گرای های تدا ب را جه ایفای نقش داص ت آتو د .ط این جریان آگاهتهای جدیادی باه نهان
فرد وارد ت شود و تتده ایجاد تغتترات را در رفتار و نگرش فرد فاراهم تا آورد .آتاو ش ،یاک ناوع
رتایه گذاری ضروری برای ا تان ا

 .بد

آوردن رضای کارکدان ،باه ارتایه گاذاری در اتار

آتو ش بر ت گردد یعد فعایتتهای آتو ش با کل فعایتتهای کسب و کار در ارتبا ا
تدیران عای

ا تان را جه آتو ش بد

آتو ش دوب انجام شد ا

 .باید حمایا

آورد و بدون حمای آنان تهم نتسا کاه دقادر برناتاه

و احتمال دارد که نتتجه تطلوب نداشته باشد .یاا م ا ا باه تادیران

عای توضتع داد شود که دطور آتو ش برای ا تان و کارتدادان آن تفتاد دواهاد باود و دطاور باا
اهداف کسب و کار در ارتبا ا

( .)Jerris ,1999هدف ا ا

آتو ش ،کماک باه اا تان جها

نتل به تقاصدش ت باشد .آتو ش بدنبال تو عه صلاحت ها و شایساتگ کارکداان و بهباود عملکارد
آنها ت باشد و فلسفه آتو ش در یک ا تان بتانگر تتاان اهمتا آتاو ش در اا تان ا ا (حاج
کریم و رنگریا .)205 :1101 ،ا جمله تاایای آتو ش برای کارکدان؛ افاایش رضای شغل  ،کمک به
بهداش و ایمد فردی ،کمک به کارتددان تا ریعتر به ا تاندارد های یک کارتدد تاهر نادیک شاوند
و افاایش انعطاف پذیری کارکدان ت باشد .همچدتن آتو ش برای کارفرتا نتا تاایای ا جمله :افاایش
ود ،افاایش ا تانداردهای عملکرد ،ا تفاد بهتده ا تدابع ،کاهش اتلاف تدابع ،کاهش شکایات ،کمک
به ا ت دام کارکدان ،دردش شغل  ،کمک به برناته ریای طر جان تن و بهبود رضای ت تری را به
همرا دارد(.)Jerris, 1999
آموزش در صنعت گردشگری
دانش و تهارتهای شغل به تثابه یک ا ارکان تو اعه تداابع انساان  ،یکا ا حلقاههای اصال
همپتوندی عملکرد نظام گردشگری تحسوب ت شود و عاتل تهم در جلب رضای گردشاگران و باه
تبع آن پایداری جریان گردشگری به تقصد ا

 .یذا با توجه به اهمت نتروی انسان در ایان صادع ،
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تدیری تدابع انسان ا اهمت به اای بردوردار دواهد بود .ا آن جا که صادع گردشاگری ا ا ااً
فعایتت ددتات ا

 ،عرضه کدددگان آن نقش تهم در کتفت تحصول و رضاای ت اتری دارناد و

در ادبتات گردشگری و هتلداری ،فرد اراهه دهدد ددتات دود ب

ا فرآیدد عرضه به شمار ت آیاد.

بدابراین ،تدوین و اجرای راهبرد تو عه تدابع انسان در صدع گردشگری ا اهمت ویاژ ای برداوردار
و آتو ش تهمترین نقش را در این را تا ایفا ت کدد(ضتای  .)21 :1101 ،اراهه آتاو ش اثارب ش

ا

در یک ا تان تدرن ،تستلام تفکر جدید ،تدل های جدید ،رویکرد جدید و اباارهاا و اا و کارهاای
جدید ا

(عباس ادگان و ترک اد  .)10 :1101 ،هر گاا ا یفا آتاو ش در صادع گردشاگری و

هتلداری

ن به تتاان ت آیاد دو ویژگا عماد در نهان تتباادر ت شاود ایاف) همگا تحققاتن

گردشگری بر این نکته اعتقاد دارند که در قایب صدع گردشگری انسان نتا فطری داود را تبدا بار
آتودتن برآورد ت

فر

ا د و همچدتن در حتن تبادرت به فر نتا برای بهر برداری هر ده بهتر ا

نتا به آتو ش دارد .ب) بدون شک این نکته تبرهن ا ا کاه جها تو اعه در صادع گردشاگری،
تو عه تدابع انسان نقطه آغا ین طرحهای تو عه ت باشد .بدابراین بدون وجود نتاروی کاار کارآتاد و
آتو ش دید نم توان پت رف و تو عهای در تتده ددت ر ان ت اهد نماود .باا در نظار گارفتن
این دو نکته بدظر ت ر د تمات د ا اندرکاران تو اعه صادع گردشاگری و حفا تواریاه کهان
فرهدگ و طبتع جه انتقال آنها به نسالهای بعادی بایاد ا یاک او تو اعه تداابع انساان
ادتهای این صدع و ا دگر و اشاعه فرهدگ حف و نگهداری ا آثار تاری

یار

و جانباههای طبتعا

را تد نظر داشته باشدد .در اتر تا تگذاری آتو ش  ،نهادهاای تتاوی و تا اتگذار در ایان صادع
نقاش تهم ایفا ت کددد .یذا پتوند تتان نهادهای آتو ش و ب ش دصوص یک عاتل تهم باه شامار
ت رود که در بستاری توارد همکاری و هماهدگ باه دصاود در برگاااری دور هاای ضامن دادت
کارکدان یر ادتها ا دط ت

روشد پتروی نم نماید(اتتری .)22 :1101 ،دویتهاا بارای تو اعه

تدابع انسان تورد نتاا گردشاگری باه صاورت فعاال اقادام نمود اناد و باه اا تانهای تربوطاه یاا
کارفرتایان کمک ت کددد تا نتا های تهارت را شدا ای کددد .اجرا کدددگان برناتههای آتو شا هام
در این حرک ت ارک نمود و به برر
ت

ت اغل و شر وﻇایف پردادتهاند تا تهارتهای تاورد نتاا را

ص کددد و برای این تهارتها ،ا تانداردها و برناتاههای در ا تعتاتن نمایداد و پاس ا آتاو ش،

تدرک یا م بدهدد .برای اراهه این تهارتها یاا آتو شاها برناتاههای در ا
ایها

یاادی اراهاه شاد ا ا و

که تهارتهاای اصاوی را آتاو ش ت دهداد و تادیران را تربتا ت کدداد .اراهاه کددادگان

برناتههای آتو ش را ت توان به دو گرو تقساتم کارد :آنهاا کاه دور هاای ر ام آتو شا تانداد
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برناتههای هدر تان صدعت و دان گاه را اراهه ت کدداد و د اته دوم اا تانهای هساتدد کاه باه
هایده کارفرتا به تدیران آتو شهای یا م را ت دهداد و در ایان تتداه برناتاههای را باه اجارا در تا
آورند .ا تان جهان جهانگردی در گردهمای دود هموار بر این نکته تأکتد کرد ا ا کاه صادع
گردشگری نتا تدد افراد شایسته و دارای تهارتهای یا م ت باشد .تسأیه آتاو ش و پارورش نتروهاای
تورد نتا  ،د تمادها و هم ددتن فعایت های انگتاش و ت ویق کددد و اعمال نظارت هاای جادی ،ا
جمله تواردی ا

که در برناتهریای تو عه تدابع انسان حاها اهمت ا

 .در این برناتهریای برآورد

نتروی انسان تورد نتا و شدا ای نتا ها و پتچتدگ های تربو به ایان ب اش و تادوین برناتاههای
آتو ش ا ارکان اصل ت باشاد کاه داود تحا تاأثتر عرضاه و تقاضاا در ایان صادع باود ا ا .
ا تراتژیهای گردشگری که در ک ورهای در حال تو عه در حال اجرا
دوی ها بود و به شدت تا
ب

ا

 ،ناتاا تو اعهای تحا اتار

تا بتواناد برناتاههای اجتمااع و اقتصاادی دودشاان را تحقاق

د .تطایعات تدابع انسان گردشگری(یا صرفا ار یاب اثرات ا ت دام در گردشگری) ،عموتاا با تااب

تجل گردشگری به عدوان تحرک برای رشد اقتصادی ت باشد .تحقتاق در تداابع انساان گردشاگری
عموتا ا دو تدظر تورد برر

قرار ت گترد :ایااتاات تداابع انساان (نتا های کارتداد یااب صادع ) و

تطایعات اثرات ا ت دام .اثرات ا ت دات تو عه گردشگری به این دیتل تورد تطایعه قرار ت گترد که
این اطلاعات برای کسب حمای های تای ا آژانسهای دویت و تقاضاای حمایا ا جواتاع تحلا و
اکدان جه تو عه بت تر گردشگری تفتد واقع ت شود(گ .)120 :1102 ،
روشهای آموزش در صنعت گردشگری
عرضه دور های آتو ش گردشگری بطور قابل تلاحظه ای ا
آن ا طریق تو عه ریع صدع و ت

ه دهه قبل رشد کارد ا ا و رشاد

تص حکوتتهاا ا ایدکاه گردشاگری بطاور د امگتری باعاه

تو عه اقتصاد تل و تحل ت شود ،بود ا

( .)Dale and Robinson, 2001روشهای آتاو ش

و تو عه را ت توان به دو گرو تقستم کرد )1 :روشهای که ا ا اً" تاهت اطلاعات یا انتقای دارناد،
به این تعدا که ا ارتبا یک طرفه ا تفاد ت شود که اطلاعات را به یادگترندگان تدتقل ت کداد و )2
روشهای که ا ا اً" تاهت تجرب دارند بدین تعدا که یادگترند با ترب یا کاتپتوتر یا ایر آتاو ش
گتران تهارت تورد نظر را اجرا و تمرین ت کدد .تسایه آتو ش گردشگری و هتلداری به دو ب ش تجاا
ا هم تقستم ت شود -1 :آتو ش همگان  :که تمام تردم یک ک ور را شاتل ت شود و به عهاد نظاام
آتو ش ک ور ت باشد .در این ب ش دویتها باید کوشش کددد که آتو شهای یا م تبتدا بار شاداد
واقعتتها را ،به دانش آتو ان ا

طع دبستان گرفته تا کارشدا

ارشد تدتقل نمایداد .در ایان اطو
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تساهل دون تاریخ و جغرافتای جهانگردی ،روحتات تلال ،آداب و ر اوم تلتهاا و بایاد هاا و نبایادها،
ادلاق حرفهای ،ت ریفات تطر ا

کاه بارای هار شاهروند ضاروری باه نظار ت ر اد -2 .آتاو ش

ت صص  :ت صود کارکدان ا تانهای گردشگری تاندد کارکدان دفااتر دادتات گردشاگری هتلهاا،
پایانه ها و ....این آتو شها تاندد کلا های ت صص

بانهای دارج  ،شرک در نمای گاهها و امتدارها

و جلسات ت صص و اعاام کارکدان به فرهای دارج و توارد ت ابه باه آن ت باشاد .در ایان ب اش
کارکدان باید بتاتو ند که تدیر کتس ؟ تایک کدام ا
کتس ؟ ددتتگاار یا تویتد کددد ده کس ا

؟ تصرف کدداد داه کسا ا ا ؟ گردشاگر

؟ و با ایان تفااهتم باه در ات آشادا شاوند و نحاو

بردورد با آنها را بتاتو ند( ا تان جهان جهاانگردی .)11 :1101 ،آتو شاهای ت صصا باه دو ناوع
ر م (دان گاه ) و غتر ر م تقستم ت شود کاه آتو شاهای ت صصا ر ام بصاورت دور هاای
دان گاه ت تلف در تقاطع کاردان  ،کارشدا

 ،کارشدا

ارشد و دکتاری در رشاته گردشاگری در

طع جهان اجرا ت شود و ا تانداردی بعدوان آتاو ش کتفا جهاانگردی (Tourism Education
) Quality(TEDQUALا

وی ا تان جهان جهانگردی اراهه شد ا

و آتو شهای ت صصا

غتر ر م که بصورت آتو شهای ضمن ددت  ،آتو ش تکاتبهای(ا را دور) ،دور های ت صص کوتاا
تدت ،گردشهای علم یک یا ددد برناته علما در اطع تادارس فدا و حرفاهای و یاا دان اگاه
ت توان اشار کرد.
توسعه و توانمند سازی نیروی انسانی
نتروی انسان اترو  ،به عدوان یک رتایه ار شمدد و بایدد تطر ت شاود کاه قادرت باا تویتاد
دارد .در حقتق کتفت کار نتروی انسان  ،در تماام ک اورهای پت ارفته و در حاال تو اعه تساتم
تجهتا و بهسا ی نتروی انسان و حف و نگهداری آن به صورت جااتع و پویاا عمال ت شاود .وایتاون
تدابع انسان را به تدایه "تجموعه فعایت های ا تان که در تدت تاان تعتدا صاورت ت گتارد و
برای ایجاد تغتترات رفتاری در کارکدان طراح ت شاود" ،تعریاف ت کداد .در تفهاوم جدیاد تو اعه
تدابع انسان  ،انسانهای ا تان باید به کتفت های تجها شوند که هتچ گوناه تعارضا باا اا تان
نداشته باشدد و با دیسو ی ،تعهد و بتد

علم  ،تمام توانمددیها ،انرژی ،ت صاص و فکار داود را در

را تای تحقق تاتوری های قرار دهدد و داهما برای ا تان ار شهای فکری و کتفا جدیادی تویتاد
کددد .به طور کل تو عه تدابع انسان در ب ش ددتات دارای ت یفههای ا

 * :ایجاد آگاه علما

و ارتقای دانش کارکدان* .تویتد رفتارهای علم تتعادل در کارکدان * .ایجاد ار ش افااود باه عداوان
کتفت در کارکدان * .ارتقای قابلت های کارکدان * .تو عه تهارتهاای انجاام کاار * .باه رو کاردن
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اطلاعات کارکدان * .توانای حل تساهل به شاکل علما  * .در ا انجاام دادن کارها(صااهب :1102 ،
 .)111تو عه انسان تفهوت ا

که ت کوشد تا انسان را در بطن تو عه قرار دهد و به عبارت دیگر

تو عه انسان در نهای فرآیددی ا

که گسترش گایده های تردم را در کانون توجاه قارار ت دهاد.

یک ا د تاوردهای تهم توانمدد ا ی پر دل ،تأتتن رضای ت تری ا

 .در واقع با تأتتن رضاای

ت تری در ب شهای دویت و دصوص (با ارها ،دادتات عماوت  ،هتلهاا و ر اتورانها) ت تاوان در
ب شهای تهم دویت و دصوص به توفقت پایدار ر تد .با توجه به ر ای

ا تانها ،گردشاگری در

رشد و تو عه اقتصادی و ایجاد اشتغال توید و ایم ،با توانمدد ا ی پر دل اتاکن گردشاگری و اراهاه
ددتات تطلوب به ت تری و کسب رضای ت تری ت توان ا ایان طریاق کساب درآتاد نماود و باا
افاایش درآتدهای حاصل ا گردشگری به رشد و تو عه تدطقه و ایجاد اشاتغال تویاد کماک کارد .در
بت تر هتلهای نجتر ای توفق دنتا ،هر عضوی ا ددته هتل هر رو عصار ا تساافران اتااق هاا تا
پر د آیا به کمک نتا دارند و این که آیا تمام اتور در جه تأتتن رضای آناان باود ا ا  .توانمداد
بودن تدیران و پر دل اتاکن گردشگری نتاا باعاه اراهاه کتفتا دادتات بایاا و قتما تدا اب باه
گردشگران دواهد شد .شرک های ددتات جهانگردی و هتلداری به تدظور توفقتا بایاد باه آتاو ش
کارکدان توجه کرد و ددتات را با ا تانداردهای شدادته شد اراهه کددد.
رضایت شغلی
رضای شغل  ،تجموعهای ا احسا ات و باورها

که افراد در تورد ت ااغل کداون داود دارناد.

رضای شغل یک ا عواتل تهم در توفقت شغل ا ا ؛ عااتل کاه توجاب افااایش کاارای و نتاا
احساس رضای

فردی ت گردد .رضای

شغل یعد دو

داشتن شرایط و یوا م یک شغل ،شارایط

که درآن کار انجام ت گترد و پاداش که برای آن دریاف ت شاود .فت ار 1و هاناا ،2رضاای شاغل را
عاتل درون ت داندد و آن را نوع

ا گاری عاطف با شغل و شرایط اشتغال ت انگارند؛ یعدا اگار

شغل تورد نظر ،یذت تطلوب را برای فرد تأتتن کدد ،او ا شغلش راض ا

 .در تقابل ،ددانچه شاغل

توردنظر رضای و یذت تطلوب را به فرد ندهد ،در این حای  ،او ا کار دود تذت ت نماید و درصادد
تغتتر آن برت آید(شفتع آبادی .)1101 ،به نظر هاپاک ،1رضای شغل  ،تفهوت پتچتاد و دددبعادی
ا

و با عواتل روان  ،جسمان و اجتماع ارتبا دارد .تدها یک عاتل توجب رضای شغل نم شود،

بلکه ترکتب تعتد ا تجموعه عواتل گوناگون بب ت گردد که شاغل در یحظاه تعتدا ا تاان ،ا
1

. Fisher
. Hanna
1
. Hoppock
2
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شغلش احساس رضای کدد و به دود بگوید که ا شغلش راضا ا ا و ا آن یاذت تا برد(شافتع
آبادی.)1105 ،
دانشگاه
دان گا ترکا گردآتدن انسانهای ت اتاق داناش و فان ،جایگاا پارورش ارتایه انساان  ،عاتال
نو ا ی تدا بات اجتماع و انتقال تکدویوژی ،تغا تتفکر جاتعه و در یک کلام ،دان گا تهاد نو اا ی
اجتماع و تو عه به طور کل ا

.ا ا

عای (دان گا ) با جاتعه ،تربت و آتاد
تدظور پا

ترین عاتال برقارار نماودن ارتباا تتاان نظاام آتاو ش
ادتن نتاروی انساان کارآتاد ،شایساته و دارای تهاارت ،باه

گوی به نتا های واقع جاتعه در یمده های ت تلف ت باشاد .هام دداتن تویتاد و اراهاه

دانش بوت برای حل تساهل جاری و حتات جواتع که دان گا ها در آن قارار دارناد ،ا عماد تارین
نقش های نظام آتو ش عای به شامار ت آیاد .دور هاای دان اگاه بارای آتاو ش و تربتا نتاروی
کارشدا

ت صص جه تصدی تس ویت های تدیریت در طو تتان و عای طراحا شاد و باه

اجرا گذاشته ت شوند .در این دور ها بر آتو ش اصول نظری و تباان علام گردشاگری بت اتر تأکتاد
ت شود تا بدین ترتتب دان جویان ،دانش و اباار یا م را کسب نمایدد و برای اعمال تادیری کارآتاد و
ت ثر آتاد شوند .در ایران ،دان گا ها و تو سات آتو ش عاای گردشاگری و باه طاور تحادود بردا
تو سات عموت که تجو دریاف نمود اند و تح نظارت و ارت علوم ،تحقتقاات و فدااوری هساتدد،
دور های بلددتدت دان گاه را برگاار ت کددد.
چالشها و راهکارهای نظام آموزش گردشگری در ایران
در برر

دایشهای پتش روی ایجاد یک نظام کارآتد در ب ش گردشگری ابتدا یا م ا ا تتاان

ت کلات ناش ا کمبود تدابع یا ضعف برناتهریای در نظام تدیریت تفکتک قاهال شاویم .بایاد توجاه
داش که ت کلات روش شدادت قابل تلاحظاه ای در تعتاتن نتا هاای آتو شا صادع گردشاگری
وجود دارد عواتل که تمکن ا

تانع با د آتو ش گردشگری در تحقق تقاضاهای فعل و آت شاود.

ایاان عواتاال عبارتدااد ا  * :ددااد رشااته ای بااودن گردشااگری و پتچتاادگ

ااادتاری آن * .فقاادان

هماهدگ های یا م بتن ب شهای ت تلف درگتر در صدع  * .کمبود تدر تن تت صص و با تجربه* .
کمبود آتو شهای عملتات و کارگاه * .کااهش شارک کارکداان در کلا اهای آتو شا باه دیایال
ت تلف * .کمبود رتایهگذاری کارفرتایان در ب ش آتو ش و نگا

دت به این حاو  * .ا اتفاد ا

نتروهای فصل و کاهش رغب کارفرتا به تدظور اراهه آتو ش به آنها * .عدم انطبااق بارون داد هاای
آتو ش با انتظارات کارفرتایان .به تدظور فاهق آتدن بر این توانع ،نتا تدد ات ان رویکارد تساتماتتک
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و برر

هرده بت تر درد نظامهای ت کتل دهدد

تستم گردشگری هستتم .عدم آتو ش کارکدان

بااه ایاان تعدا ا کااه کارکدااان ا طریااق آ تااون و دطااا اقاادام بااه یااادگتری تهارتهااای شااغل
ت نمایدد(ابطح  .)1101 ،یذا بدگا های ب ش گردشگری تایلدد تاا ا نتروهاای تااهر(علترغم هایداه
بایاتر آنها) بهر گترند .با توجه به دایشهای فوق ،راهکارهای اصلاح پت دهاد ت گردد * :دعاوت ا
تت صصان و تجریان توفق در عرصه گردشگری و هتلداری جه تدظتم قانون و برناتهها * .برر ا و
ار یاب تتاان به کارگتری نتروی انسان در ب ش گردشگری و شدا ای ت کلات و نتا های توجود* .
پتش بتد نتروی انسان تورد نتا آیداد  * .تعتاتن نتا هاای آتو شا و تادوین برناتاههای تعلاتم و
تربتا  * .برگااااری کلا ااهای آتو شا بااه صااورت کارگاااه و حااتن عملتااات * .دعااوت ا ا اااتتد
دان گا های ک ورهای پت رفته در حو گردشگری و هتلداری* .تأ اتس تدر اه هتلاداری .یکا ا
تهمترین گام ها و اقداتات ،تعتتن نتا های آتو ش ا
تمهتدی تدا ب و ا ا

جه اثرب

که اگر به در ت طر ریاای و انجاام شاود

کاارکرد آتاو ش و بهساا ی و باه تباع آن اثرب

ا نظاام

آتو ش دواهد بود .بدین تدظور ،انواع و تحتوای دور ها ،تعداد آتو ش دیادگان و تعاداد افاراد کاادر
آتو ش باید تورد برر

قرار گرفته و کمبودهاا و شاکاف هاای توجاود تتاان نظامهاا و تادل هاای

آتو ش شدا ای شود .تقایه حاضر با هدف تبتتن جایگا آتو شهای دان اگاه رشاتههای تادیری
گردشگری و هتلداری و تعتتن تأثتر آتو شهای فوق بر توانمدد ا ی و تو عه نتروی انسان در ایان
صدع ت پردا د .با توجه به اهمت نظام آتو ش عای در صدع گردشاگری و هتلاداری ،باه برر ا
علم و توردکاوی آتو ش عای در گردشگری پردادته دواهد شد .ا ال اصال پاژوهش حاضار ،آیاا
آتو شهای صدع گردشگری و هتلداری در نظام آتو ش عای  ،دارای جایگاا ت صصا ت باشاد؟ باا
توجه به ادبتات فوق و

ال اصل پژوهش،

ایات فرع نیل تورد برر

قرار دواهدد گرف :

ال  :1آیا دان گا (آتو ش عای ) بر غدای رشتههای تدیری گردشاگری و هتلاداری تاأثتر گاذار
ا

؟
ال  :2آیا صدع گردشگری و هتلداری بر تو عه ت صص دان گا نقش دارد؟
ال  :1آیا آتو شهای دان گاه رشته گردشگری و هتلداری بار توانمدد اا ی شااغلان صادع ،

تأثتر دارد؟
ال  :1آیا نتروی انسان آتو ش دید و تو عهیافته ،در نهای به رضاای شاغل د ا دواهداد
یاف ؟
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روش شناسی تحقیق
این پژوهش ا نظر تاهت
پر

توصتف  -پتمای

داته جمعآوری شد ا

به شمار ت رود؛ یرا اطلاعاات تاورد نتاا ا طریاق

 .همچدتن ا جدبه تان  ،تقطع و ا نگا نوع داد ها ،کم باه شامار

ت آید .جاتعه آتااری در ایان پاژوهش ا دان اجویان رشاته تادیری گردشاگری و هتلاداری ،روش
نمونهگتری ا نوع نمونه گتری دوشه ای تاک ترحلاه ای ت باشاد .تعاداد  155پر
دان جویان تو یع شد ،که تعداد  105پر

اداته در تتاان

داته ت دوش ن د جماعآوری گردیاد ،باه عداوان نموناه

نهای انت اب گردیدند .روشهای گردآوری اطلاعات در این پژوهش را ت توان به دو د ته کتاب اناهای
و تتدان تقستم نمود .در دصود جمعآوری اطلاعات تربو به ادبتاات توضاوع و پت اتده تحقتاق ا
روشهای کتاب انهای و در تتده جمعآوری اطلاعات برای تأیتد یا رد
ا تفاد شد ا

ایات پژوهش ا روش تتادان

؛ یعد در روش گردآوری اطلاعات به صاورت تتادان ا ابااار پر

گردآوری اطلاعات به صورت کتاب اناهای ا فاتش بارداری ا اتفاد شاد ا ا  .پر

اداته و در روش
اداته ،یکا ا

تعروفترین روشهای جمعآوری اطلاعاات در تحقتقاات گردشاگری و هتلاداری ا ا  .در ایان روش،
پژوه گران ا تجموعه

ایات ا پتش تعتتن شد و اد یافته جه کساب اطلاعاات ا نموناه هاا

ا تفاد ت کددد(صایح .)1111 ،
یافتهها
در این تحقتق ،برای پا خ به فرضتات تحقتاق ا تکدتاک هاای تحلتال عااتل تأیتادی( )CFAو
تدل ا ی تعادیات ادتاری( )SEMبا کمک نرم افاار یتارل نس ه  0/01ا تفاد شد ا

.

قبل ا وارد شدن به ترحله آ تون فرضاتات و تادل تفهاوت تحقتاق ،اطمتداان یاافتن ا صاح
تدلهای اندا گتری تتغترهای برون ا و درون ا ضروری ت باشاد .ایان کاار ا طریاق تحلتال عااتل
ترتبه تأیتدی دو ترتبهای صورت گرفته ا
آتاری ا

که برای برر

 .تحلتل عاتل تأیتادی یکا ا قادیم تارین روشهاای

ارتبا بتن تتغترهای تکدون(عاتلهای بد

شد ( ایات) به کار برد ت شود و بتانگر تدل اندا گتری ا

آتد ) و تتغترهای ت اهد

 .این تکدتک که به برآورد پاراتترهاا و

آ تون فرضتهها با توجه به تعداد عاتلهای یربدای تتان ن انگرها ت پردا د ،تبتد بار یاک شاایود
تجرب و نظری قوی ا

وت

کداتتک ا عاتلها همبسته ا

ص ت کدد که کدام تتغترها با کدام عاتل و همچدتن کدام عاتال باا
 .به تدظور تحلتل ادتار پر

هر ا ا بارهای عاتل ا تفاد شد ا

داته و ک ف عواتال ت اکتل دهداد

 .نتایج بارهای عاتل تتغترهای تحقتق در جادول  1ن اان

داد شد اند .تمات تقادیر بارهای عاتل ا  5/5بت تر شد اند و هام دداتن تقاادیر تحا ابه شاد t
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برای هر یک ا بارهاای عااتل بایاای  1/11ا ا  .جادول  2شاادصهای اعتباار همگارا ،1اا گاری
درون (آیفای کرونباخ( ، )CAتتانگتن پا خها را ن ان ت دهد .آیفای کرونباخ تتاان بارگتری هماتاان
تتغترهای تکدون یا ا را در تان افاایش یک تتغتر آشکار اندا گتری ت کدد .تقدار ایان شاادص
ا  5تا  1ت باشد .تقدار این شادص نبایاد کمتار ا  ./0باشاد( داتن .)11102،تماات تقاادیر آیفاای
اداته ت باشاد .روایا همگارا 1در

کرونباخ ا تقدار  5/0بارگتر شد اند و ن ان ا پایاای بایاای پر
تحقتق حاضر نتا ا تفاد شد ا

 ،به این تعدا که ن انگرهای هر ا در نهای تفکتک تدا اب را

به یحاظ اندا گتری نسب به ا های دیگر تدل فراهم آورند .به عبارت اد تر هر ن انگر فقاط اا
دود را اندا گتری کدد و ترکتب آنها به گونهای باشد که تمام ا های به دوب ا یکادیگر تفکتاک
شوند .با کمک شادص تتانگتن واریانس ا ت راج شد ( )AVE 1ت

ص شد که تمام ا های تورد

تطایعه دارای تتانگتن واریانس ا ت راج شد بایاتر ا  5/5هستدد .جدول  2تااتریس همبساتگ باتن
تتغترهای تحقتق و شادص روای واگرا 5را نتا شاان ت دهاد .اتون آدار ایان تااتریس ری اه دوم
تتانگتن واریانس تبتتن شد ( )AVEرا ن ان ت دهد .طبق این شادص واریاانس هار تتغتار تکداون
باید برای شادصهای تربو به دودش بت تر ا

ایر شادصها باشد .برای ت ا تص ایان اتار ابتادا

جذر  AVEتتغتر تکدون تحا به و پس حاصل را با تقادیر همبستگ ای که این تتغتار تکداون باا
ایر تتغترهای تکدون داشته تقایسه ت شود .در نهای یا م ا

حاصل جذر  AVEا تقاادیر اایر

همبستگ ها بتت ر باشد .ایدکار برای ایر تتغترهای تکدون تکرار ت شود .یا ته تأیتاد روایا تدفاک
بت تر بودن تقدار ری ه دوم تتانگتن واریانس تبتتن شد ا تمات ضرایب همبستگ تتغتر تربو باا
باق تتغترها ا

(شادص فورنل و یارکر .)1101 1،پایتن قطر اصل ضرایب همبستگ پتر ون ن اان

داد شد اند .ضریب تثب ن ان دهدد رابطهی تثب و تستقتم و ضریب تدفا ن اان دهداد رابطاه
تدف و تعکوس بتن دو تتغتر ت باشد .تمات ضرایب همبستگ در طع دطای کمتر ا  %5تثب و
تعدادار هستدد .نمودار  1تدل تعادیات ادتاری را در حایا ت ماتن ضارایب ا اتاندارد و تعدااداری
ن ان ت دهد .تتغترهای آتو ش عای و آتو ش صدع هتلداری و گردشاگری بروناا(تساتقل) ،تتغتار
توانمدد ا ی نتروی انسان (تتانج ) و رضای شغل (وابسته) دروناا ت باشدد .در ایان نماودار اعاداد و
1

. Average Variance Extracted
. Chin
1
. Convergent Validity
1
. Average Variance Extracted
5
. Discriminated Validity
1
. Fornell-Larcker Criterion
2
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یا ضرایب به ه د ته تقستم ت شوند .د تهی اول تح عدوان ضرایب همبستگ هساتدد کاه بارای
رابطه بتن دو تتغتر تستقل ا تفاد شد اند(در این تدل با فلش دو طرفه ن ان داد شد اند) .د اتهی
دوم ضرایب تستقتم هستدد(در این تدل با فلش یک طرفه ن ان داد شد اند) و د اته اوم ضارایب
غتر تستقتم هستدد که اثر تتغترهای تستقل بر وابسته را ا طریق تتغتار تتاانج بر ا ت کداد(در
این تدل با فلش یک طرفه نقطه دتن ن ان داد شد اند) .تمات این ضرایب با ا اتفاد ا آتاار تا
آ تون ت شوند .اعداد درون پرانتا آتار ت ت باشادد .بار طباق ایان تادل ،ضاریب تساتر در اطع
اطمتدان  %15تعدادار ت باشد اگر قدرتطلق آتار ی  tا  1/11بت تر باشد .در ایان تادل شاادصهای
برا ش تدل نتا ن اان داد شاد اند .در ایان تحقتاق بارای ار یااب تادل تحلتال عااتل تأیتادی ا
شادصهای کای دو ،شادص برا نادگ ( ،)GFIشاادص برا نادگ تعادیل یافتاه( ،)AGFIشاادص
برا ناادگ تطبتق ا (تقایسااهای)( )CFIو شااادص بسااتار تهاام ری ااه دوم باارآورد واریااانس دطااای
تقریب( )RMSEAا تفاد شد ا

 .در صاورت تأیتاد تادل تو اط شاادصهای برا نادگ  ،ا آن

ت توان برای آ تون فرضتات روابط عل بتن تتغترهای توجود ا تفاد کارد .در تاورد نساب تجاذور
کااایدو  χ2بااه درجااه آ ادی قطعت ا وجااود ناادارد و در تدااابع تقاادار یاار  1قاباال قبااول ا ا
کلانتری( )1100که در تدل این تقدار  1/051بود ا
 GFIگاارش شد برای تدل  5/11بود ا
ا

 ،و ن ان ا برا ش تدا اب تادل دارد .تقادار

 ،تقدار  RMSEAبرای این تدل( )5/511تحا به شد

و ن ان ا تبتتن تدا ب کوواریانسها دارد .در نتتجه همانطور که ت

صههای برا ندگ نوشاته

شد در تدل  1ن ان ت دهد ،داد های تدل تحقتق با ادتار عاتل و یربدای نظری تحقتاق بارا ش
تدا ب دارد و این بتانگر همسو بودن

ایات با ا های نظری ا

 .و درنتتجه ت توان گفا تادل

تحقتق تورد تأیتد واقع ت گردد.
جدول  :1روایی شاخص(بارهای عاملی و مقادیر آماره تی)

صدع

گردشگری و

هتلداری

آتو ش

0.92
0.96
0.96
0.88
0.93
0.95
0.97

19.64
19.94
18.73
19.18
19.72
20.33
20.78

عای

تتغترهای پدهان گویهها بارعاتل

تقادیر ت

A1
A2
A3
B1
B2
B4
B5

طع تعداداری
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
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C1
C2
C3
C4
C5
D1
D2
D3
D4
D5

رضای شغل

انسان

توانمدد ا ی نروی
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0.99
1
0.97
0.96
0.98
0.90
0.88
0.86
0.92
0.90

21.88
21.67
21.05
21.42
18.08
17.51
18.18
18.15

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

جدول  :2ماتریس همبستگی و شاخصهای روایی و پایایی
آیفای
تتغترهای پدهان

()1

()1توانمدد ا ی نتروی انسان

1

()2

()1

()2رضای شغل

0.41

()1آتو ش عای

0.23 0.56

()1صدع هتلداری و گردشگری

0.34 0.17 0.42

()1

1
1
1

تتانگتن

 AVEکرونباخ پا خ ها

AVE

0.794 0.776

0.881 3.134

0.768 0.762

0.873 3.552

0.712 0.779

0.883 3.211

0.855 0.792

0.890 3.191

*تمات ضرایب همبستگ در طع دطای کمتر ا  %5تعدادار هستدد.
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نمودار  :1تدل در حای ت متن ضرایب ا تاندارد و تعداداری

نتایج معادلات ساختاری(فرضیههای تحقیق)
جدول  :3ضرایب مسیر(بتا) ،آماره  ،tضریب تعیین و نتیجه فرضیههای تحقیق
اثرات تستقتم
فرضتات تحقتق

بتا

اثر غتر تستقتم همبستگ

 Tبتا

R

T

 R2وضعت

T

جه

آتو ش عای
↔صدع هتلداری

-

-

-

-

- 6.60 0.34

تأیتد

+

و گردشگری
آتو ش عای ←
توانمدد ا ی نتروی 8.88 0.48

-

-

-

تأیتد

-

+

انسان
صدع هتلداری و
گردشگری ←
توانمدد ا ی نتروی

0.38
5.03 0.25

-

-

-

تأیتد

-

+

انسان
توانمدد ا ی نتروی
انسان ← رضای

7.53 0.41

-

-

-

-

0.17

تأیتد

+

شغل
آتو ش عای ←
رضای شغل

-

-

5.92 0.20

-

-

صدع هتلداری و
گردشگری ←

تأیتد

+

0.063
-

-

4.25 0.10

-

-

تأیتد

رضای شغل
|t|>1.96 Significant at P<0.05, |t|>2.58 Significant at P<0.01,
بحث و نتیجهگیری

+
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آتو ش نوع

رتایهگذاری تفتد و یک عاتل کلتدی در تو اعه تحساوب ت شاود و ددانچاه باه

در ت و شایستگ برناتهریای و اجرا شود ،ت تواند با د اقتصاادی قابال تلاحظاه ای داشاته باشاد.
نقش برجسته تدابع انسان در تو عه صدع گردشگری و هتلاداری کاه ناشا ا اتار آتاو ش ا ا ،
ت تواند با رشد تهارتها و دانش کارکدان شاغل توجب رشد اقتصادی در اطع تلا گاردد .ایان در
حای ا

که به باور عموت گردشگری به عدوان یک ب اش ابا اقتصاادی باا آ اتبهای تحتطا

کمتری همرا ت باشد و نقش بستاری در رشد فعایت های اقتصادی دارد که دود وابسته به تکدویاوژی
اد بود و گرایش به م بهر وری ا نتروی انسان که این دود در روندی ا پردا ش بدتاان هاای
آتو ش به طوح بهتده در ایفای نقش تو عهای پایدار در تتن هاای فضاای تا انجاتاد .داشاتن
نتروی انسان تت صص و آتو ش دید در صدع گردشگری ا اهمتا ویاژ ای برداوردار ا ا

یارا

گردشگران به طور تداوم با این افراد در ارتبا هستدد .در صاورت کاه ایان افاراد بتوانداد دادتات و
تسهتلات تدا ب به گردشگران اراهه دهدد ،داطر ای دوش و فراتوش ن دن با دود ت برند اتاا اگار
کوتاه و قصور در اراهه ددتات صورت گترد ،دساارات جباران ناپاذیری باه صادع گردشاگری وارد
دواهد شد .با توجه به یافتههای این پژوهش ،نم توان به طور قطع اعلام نمود کاه تحتاوای دور هاا و
اتکانات آتو ش توجود پا

گوی نتا های آتو ش نتروی انسان در صادع گردشاگری و هتلاداری

ت باشد ،یذا پت دهاد ت گردد که با برر

توشکافانه و دقتق تر تحتاوای دور هاای آتو شا ا یاک

طرف و انجام نتا دج جه تعتتن تتاان کمبود نتروی انسان آتو ش دید و تت صاص در صادع
گردشگری و هتلداری ا طرف دیگر ،برر

جاتع تری صاورت گتارد .ایبتاه واضاع ا ا کاه رعایا

ا تانداردهای آتو ش بتنایملل و تعاتلات گسترد باا دان اگا های تطار در صادع گردشاگری و
هتلداری در دنتا ،ت توان به افاایش کارای نظام آتو ش گردشگری و هتلداری ک ور کمک نمود .هم
ددتن ،تتا فانه آتار و اطلاعات دقتق و کااتل ا تعاداد دان اجویان شااغل در صادع گردشاگری و
هتلداری به تفکتک در اکثر دان گا های شاهر تهاران وجاود نادارد ،کاه در ایان تاورد نتاا پت ادهاد
ت گردد ،تستم در کلته دان گا ها جه تعتتن تعداد دان جویان شااغل در هار صادع  ،دصوصااً
صدع گردشگری و هتلداری به نفکتک به هدگام ثب نام دان جویان ،به کار گرفته شود.
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