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 چکیده
ر ماهیت رابطه جهانگردي و آموزش عالی در پرتو نظریه تقابل در مقاله حاض

تا مشخص نماید آیا آن استاست. هدف از مقاله حاضر  شده یبررس
تعامل یا تقابل  توسعه گردشگري و آموزش عالی ایران در هاي یاستس

در دو مساله  گذاري یاستسقرار دارند؟ زیرا ماهیت  یکدیگرنسبت به 
جهانگردي و آموزش عالی متأثر از مبانی پیچیده  اجتماعی فرهنگی یعنی

علوم اجتماعی مانند قدرت، نظم و تضاد و واگرایی است؛ بنابراین با
تفسیري و منابع مختلف، منابع و مقاالت  -تحلیلی یشناس روشاز  یريگ بهره

توسعه کشور  يها برنامهعلمی موجود در مجالت علمی کشور در سال، اسناد 
و مدیران ارشد  نظران صاحبنظري  هاي یدگاهد اسالمی،بعد از انقالب 

 ها روزنامهاینترنتی،  هاي یتساکشوري در مجالت، بررسی مقاالت و مطالب 
اجرایی وابسته به گردشگري و آموزش عالی  يها دستگاهخبري  هاي یتساو 

از روش  یريگ بهرهاطالعات مستخرجه با  کشور و تجربه زیسته نگارنده
که الف: در  دهد یمنشان  آمده دست بهاست. نتایج  شده یبررستحلیل محتوا 

مرتبط  هاي گذاري یاستسپنج برنامه توسعه کشور بعد از انقالب اسالمی بین 
در برنامه  آموزش عالی تعاملی وجود نداشته است. يها نظامبا جهانگردي و 

 است؛ اما فضاي تقابلی کنونی شده بینی یشپششم توسعه رویکرد تعاملی 
 يها سالطی  شده یتتثبناشی از ساختارهاي پیچیده کنونی و ناهمگراي 

در  گذاري یاستسگسستگی نظام  گذشته، تضاد منافع سازمانی و مدیریتی،
در خصوص  ینانهب خوشاین دو حوزه باعث شده که نتوان در برنامه ششم نیز 

به  توسعه گردشگري بایدبینی کرد.  یشپخروج از تقابل بین دو حوزه را 
و  ها دانشگاهدر  اي رشته ینباي عنوان یک علم با حوزه مشخص و رشته

 جدي قرار گیرد. موردتوجهمراکز آموزش علمی کشور 

 هاي کلیديواژه
 توسعه کشور. ساله پنج برنامه جهانگردي، نظام آموزش عالی، تعامل، تقابل،

Abstract 
The main purpose of this paper is exploring the nature of 
tourism relation with higher education in the light of 
conflict theory. This paper is addressing to how extend 
the policies of tourism development planning and higher 
education in Iran are convergent or divergent. Since the 
nature of policy making in two socio –cultural issues such 
as tourism and higher education are effected from 
complicated social science bases like power, discipline T 
conflict, convergent or divergent, so by using of a 
phenomena-analytical methodology and applying 
different sources such as review of literature, documents 
of last five development planning in Iran, review of 
scholars, and websites of different organization relevant 
to tourism and higher education, collected data are 
examined by using of content analysis method.The results 
indicated that:a- in the last five year development 
planning of Iran there are less policies to make a relation 
between Tourism and Higher Education, b-in the first 
draft of the sixth five year development planning of Iran 
new relations are considered but due to the current 
divergent between tourism and higher education activities 
its successful under critical situation, c-development of 
tourism must be considered as an interdisciplinary science 
in the universities and higher education institutions. 
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Tourism, Higher Education, Interaction or Confrontation, 
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 مقدمه
انسان داراي ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و 

سان و تمایل به شناخت خود و دیگران فردي است. بعد فرهنگی ان
. به دهد میشناختی انسان را تشکیل  يها خصلتبخش مهمی از 

همین دلیل از نظر فرهنگی و اجتماعی در فطرت انسان میل به 
هاي جدید و آگاهی، کسب معرفت و دانش و آگاهی، سفر به مکان

یک  ها و اقوام و ملل دیگري به عنواندید و بازدید از فرهنگ
بنابراین ؛ اجتماعی وجود دارد-و فرهنگی یشناخت روانخصیصه 

جهانگردي از این منظر که بخشی از نیاز فرهنگی و اجتماعی 
اما ؛ در حال فزونی است اي گسترده طور به سازد یمانسان را تأمین 

چنین نیازي بر دیگر ابعاد و نیازهاي انسانی از بعد اقتصادي و 
اشته است. همچنین جهانگردي به سیاسی و حقوقی نیز تأثیر گذ

همه  دادوستديعنوان یک صنعت کاالي فرهنگی در بازار 
 در حال گسترش است. روز روزبهکشورها 

به عنوان یکی  المللی بیندر سطح صنعت گردشگري امروزه 
ایع به شمار صن نیتر متنوعو  نیتر یغن، نیتر بزرگترین، از مهم

 در راستاي توسعه ي از کشورهابسیارتوسعه  هاي استراتژي. رود می
منبع اصلی درآمد، ایجاد اشتغال، رشد بخش  به عنوان این صنعت

گیري شده است. جهت ها زیرساختخصوصی و عامل توسعه 
و تعامل  گردشگري امروزه یکی از بهترین ابزارهاي تبادل

مختلف  يها نیسرزمگذار در  و و گشتفرهنگی است و سیاحت 
که  گونه همان .باشد یماندن اوقات فراغت موفق گذر هاي روشاز 

جهانگردي ترکیبی از صنعت "بیان داشته  )1999( یالوان
، ضوابط، معیارها و ها یمش خط، ها یاستس، خدمات، ها یتفعال

ت دارد کاالیی است که براي تحقق یک سفر جهانگرد ضرور
 .")117(ص:

ئیس امور فرهنگ، گردشگري و ورزش رضا معصومی راد ر
) در نشست تخصصی 1395ر (کشو یزير برنامهان مدیریت و سازم

سهم نقش گردشگري در برنامه ششم توسعه کشور مطرح کرد 
میلیارد دالري گردشگران  400ایران از گردش مالی هزار و 

بوده است. و نیم میلیارد دالر)  7( فقط 2014خارجی در سال 
هنگی، تاریخی، فر يها جاذبهترین ظرفیت گردشگري کشور مهم

 شده خواسته ششم مذهبی است. در برنامه توسعه و طبیعی، معنوي
 5 ها آناست تا تعداد گردشگران ورودي و سهم درآمدي کشور از 

میلیون گردشگر به  35این به معنی ورود  ،برابر تعداد کنونی شود
 ت.کشور اس

 هاي عرصهتحوالت فراوانی در  ها سازمانتغییرات جهانی در 
و مدیریتی و اجرایی به وجود آورده است. تغییراتی نظري و عملی 

که مستلزم توجه به رویکردهاي مدیریت دانش و تغییر سازمانی با 
 Salehi,( هاي یاددهی و یادگیري و توانمندسازي فرهنگی است

et al 2002 ؛mehralizadeh,2009.(  به لحاظ اهمیت و
ي فرهنگی در توسعه اقتصادي و تأمین نیازها يجهانگردضرورت 

در این حوزه به  گذاري سیاستبه  اي یژهوو اجتماعی ملل توجه 
توسعه جهانگردي در  هاي پیشرانوجود آمده است. در جستجوي 

کنار عوامل مختلف، نقش توسعه منابع انسانی با تحصیالت 
 هاي ریزي برنامهاما چگونه بین ؛ است توجه قابلآموزش عالی نیز 

؟ شود میلی کشورها ارتباط برقرار توسعه گردشگري و آموزش عا
کشورها در راستاي توسعه و ارتقاي صنعت گردشگري چگونه از 

 برداري بهرهآموزش عالی  هاي نظامهاي توانمندي و قابلیت
آموزش  هاي نظامکالن،  هاي گذاري سیاست؟ در حوزه کنند می

 هاي رشتههاي تخصصی آموزشی، ها، گروهمدیریت دانشگاه عالی
علمی، روندهاي پذیرش دانشجو، مقاطع  هیئت، اعضاي تحصیلی

یاددهی و یادگیري علوم گردشگري، ارتباط  هاي شیوهتحصیلی، 
گردشگري با نیازهاي جامعه و صنعت گردشگري و ...  هاي رشته

 هاي رشتهمتعددي باید واکاوي و بررسی گردد. ایجاد  سؤاالت
ي در بین مرتبط با گردشگري، توسعه و اشاعه فرهنگ گردشگر

علمی و  هاي زیرساخت، ایجاد المللی بین دانشجویان، اساتید، جامعه
فرهنگی براي توسعه گردشگري به عنوان یک فرصت توسعه 

مهمی بوده که  مسائلانسانی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادي از 
 بوده است. موردتوجه المللی بین گذاري سیاستدر 
ور ایران نشان داده است در کش گذاري سیاستگذشته  تجربهاما 

سازمانی و مدیریتی  هاي حوزهکه بر اساس نظریه تقابل بین 
به لحاظ  اجرایی تضادها و اختالفات و ناهمگرایی هم هاي دستگاه

، اهداف کالن، راهبردها و ها مأموریت، اندازها چشممبانی نظري، 
عملیاتی وجود داشته است؛ چنین تضادهایی باعث  هاي برنامههم 
نظري و عملی اندکی  هاي عرصهدر  گذاري سیاستانسجام  شده
 ).Mehralizadeh, 2015کشور وجود داشته باشد ( مسائلدر 

زیرا  ؛نیست پذیر امکان سادگی بهعریف اصطالح تقابل، ت 
 یدوگانگ، تزاحم، تضاد، انحراف ،کشمکش زاع،ن چون هایی معادل

 است شده گرفتهاین نظریه نیز در نظر  يگذار نام نیو دشم
)Azad Armaky,2008 ( گوناگون دارد.  يها تیموضوعتقابل

، ملی، بین طبقات اجتماعی و اقتصادي، المللی بینتقابل در حوزه 
اشکال مختلفی دارد  ها سازمانفرهنگی، سیاسی، افراد و 

)Louisear,2003.( 
سازمانی منظور ما از تقابل ناهمگرایی  گذاري سیاستاما در حوزه 

دولتی، عمومی و خصوصی به  يها بخشو مدیران در  هاسازمان
صورت آگاهانه و گاه ناآگاهانه براي دستیابی به منابع کمیاب 
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هر سازمانی بر  شود میقدرت و ثروت است. چنین رویکردي باعث 
نماید که در سطح  ینیب شیپخود منافعی را  تیمأموراساس 

ین سازمانی عملیاتی و اجرایی منجر به اصطکاك و تضاد منافع ب
ها شود. بر اساس چنین مفهومی از تقابل، رفتار سازمان

است. بر اساس چنین برداشتی رابطه بین  یبررس قابل
نظام مدیریت و سازمانی جهانگردي و نظام  گذاري سیاست

مدیریت و سازمانی آموزش عالی ایران در پرتو نظریه تقابل 
 است. شده یبررساجتماعی و سازمانی 

که در کشور ایران تا چه  آن استمسأله مقاله حاضر بنابراین  
توسعه صنعت گردشگري و آموزش عالی در  گذاري سیاست اندازه

 تعامل یا تقابل با همدیگر هستند؟
 اهداف

زیر بررسی  سؤاالتاصلی فوق نیاز است تا  سؤالبراي پاسخ به 
 شوند:

اجتماعی، سیاسی، اقتصاد) –اهمیت گردشگري (فرهنگی  .1
 هاي یتمزت؟ و صنعت گردشگري در ایجاد چگونه اس

 اقتصادي در جهان و کشورها چه سهمی بر عهده دارد؟
 توسعه گردشگري در جهان چه عواملی هستند؟ هاي پیشران .2
 سهم گردشگري در اقتصاد ایران چگونه است؟ .3
نقش و جایگاه آموزش عالی در توسعه گردشگري چگونه  .4

سعه گردشگري در تو تواند یماست و آموزش عالی چگونه 
 سهیم باشد؟

 توسعه گردشگري و آموزش عالی ایران در هاي سیاستآیا  .5
 تعامل یا تقابل هستند؟

 پژوهش شناسی روش
 شده استفادهبراي بررسی مقاله حاضر از روش تحلیل اسنادي 

تفسیري تالش شده -است. در این روش با رویکردي تحلیلی
و بخشی نیز  کمی-توصیفی  جنبهمقاله که بخشی  سؤاالتاست 

). بر Mehralizadeh,2012حالت تحلیلی دارند بررسی شوند (
 این اساس اطالعات الزم از چندین منبع یعنی:

منابع و مقاالت علمی موجود در مجالت علمی کشور  )الف 
 ،1305لغایت  1390 يها سالطی 

 توسعه کشور بعد از انقالب اسالمی، هاي برنامهاسناد  )ب
و مدیران ارشد کشوري  نظران صاحبي هاي نظردیدگاه) ج

 در مجالت،
و  ها روزنامهاینترنتی،  هاي یتسابررسی مقاالت و مطالب  د)

اجرایی وابسته به گردشگري و  هاي دستگاهخبري  هاي یتسا
 آموزش عالی کشور

 تجربه زیسته نگارندههـ) 

 است. شده یبررساز روش تحلیل محتوا  یريگ بهرهبا 

اجتماعی، سیاسی، –(فرهنگی اهمیت گردشگري . 1
اقتصاد) چگونه است؟ و صنعت گردشگري در ایجاد 

اقتصادي در جهان و کشورها چه سهمی بر  هاي مزیت
 عهده دارد؟

در بررسی اهمیت گردشگري مطالعات گذشته نشان داده است 
اجتماعی، سیاسی، اقتصاد) متعدد و –ابعاد گردشگري (فرهنگی 

از انسانی است، نیازي که ریشه متنوع هستند. گردشگري یک نی
در سطوح نیازهاي مادي و جسمانی، نیاز تعلق، نیاز احترام و نیاز 

دارد. از منظر روانشناسی شخصیت انسان  ییخود شکوفابه 
سطوحی از نیازهاي فردي، گروهی و اجتماعی دارد که نیاز به 

تر و واالتر نیازهاي انسانی و عالی تر یقعمگردشگري در سطوح 
 .کند یمضوعیت پیدا مو

سهم مستقیم سفر و گردشگري در تولید از منظر اقتصادي 
 2,2به ترتیب  2015ناخالص داخلی و مشاغل جهان در سال 

گزارش  بر اساسمیلیون شغل بوده است.  108تریلیون دالر و 
درباره  (WTTC) ساالنه شوراي جهانی سفر و گردشگري

نظر گرفتن اثرات  ثیرات اقتصادي صنعت توریسم، با درأت
نقش غیرمستقیم آن، سهم کل  ازجملهاین صنعت  تر گسترده

) صنعت سفر در اقتصاد جهانی طی سال یرمستقیمغ(مستقیم و 
درصد از کل تولید  9,8تریلیون دالر بوده که معادل  7,2، 2015

طبق این گزارش، در  .دهد میناخالص داخلی جهان را تشکیل 
مستقیم و  طور بهون شغل جدید میلی 2,5سال گذشته میالدي 

که تعداد کل  یجادشدهامیلیون شغل در کل در این بخش  7.2
ست میلیون رسانده ا 108مشاغل مستقیم در این بخش را به 

)World Economy, 2016(. 
 ، شوراي جهانی سفر و گردشگري»دنیاي اقتصاد«به گزارش 

 ري برثیر گردشگأترین گزارش خود به بررسی آماري ت در تازه
اقتصاد کشورهاي مختلف پرداخته است. این شورا در گزارش 

منطقه جهان را  25کشور و  184خود،  2015ساالنه اقتصادي 
 بار نینخستقرار داده است. در این گزارش براي  یموردبررس

 .اند شده گنجاندهآن) نیز  سه کشورهاي عضو اتحاد اقیانوس آرام (آ
و گردشگري براي اقتصاد  سفر 2014طبق این گزارش در سال 

درصد از تولید ناخالص داخلی  10دالر (تریلیون  7/ 6جهانی 
 11که از هر  يا گونه بهمیلیون شغل ایجاد کرده؛  277جهان) و 

  .شغل، یک شغل مربوط به بخش سفر و گردشگري بوده است
هاي اخیر بخش سفر و  کید بر اینکه در سالأاین گزارش با ت

هاي عمده  و دیگر بخش یطورکل بهاقتصاد گردشگري نسبت به 

٤۱ 
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تري  مانند خودرو، خدمات مالی و بهداشت و درمان با رشد سریع
نبوده است،  مستثناله أرو شد و سال گذشته هم از این مس روبه

المللی نیز  ورود گردشگران بین 2014کند: در سال  خاطرنشان می
گردشگران میلیارد نفر رسید.  1/ 14افزایش داشت و به نزدیک 

المللی  درصد از سهم ورود گردشگران بین 46 اقتصادهاي نوظهور
، 2000درصد در سال  38را به خود اختصاص دادند که نسبت به 

هاي این شورا،  بینی پیش بر اساسرشد محسوسی داشته است. 
 .رو است هایی روبه با چالش هرسالهبخش سفر و گردشگري 

گردشگري طی سال  از سوي دیگر در مورد مشاغل، صنعت
به عبارت دیگر از  است؛ میلیون شغل حمایت کرده 284از  2015

شغل جهان، یک شغل مربوط به بخش سفر و گردشگري  11هر 
بر همین اساس، سهم کل این صنعت در رشد مشاغل  .بوده است

 3,1درصد و سهم کل در رشد تولید ناخالص داخلی تا  2,6تا 
اي پنجمین سال متوالی رشد درصد بوده است؛ ارقامی که بر

درصد است، نشان  2,3از رشد اقتصادي جهان را که  تر عیسر
 .دهد می

به لحاظ  2015بنابراین در مجموع، گردشگري طی سال 
سهم در رشد تولید ناخالص داخلی بهتر از بسیاري از دیگر

 فروشی خردهبخش تولیدي و  ازجملهعمده اقتصادي،  هاي بخش
نسبت  تري مناسبرشد مشاغل نیز عملکرد  عمل کرده و از نظر

بخش خدمات مالی، آموزش  ازجملهاقتصادي  هاي بخشبه دیگر 
 هاي بررسیو خدمات بهداشت و درمان داشته است. چه اینکه طی 

WTTC  در سطح کشوري، سهم مستقیم گردشگري در رشد
از رشد کلی تولید ناخالص داخلی در  تریشبتولید ناخالص داخلی 

 .بوده است یموردبررسکشور  184ر از کشو 127
ایسلند، ژاپن، مکزیک، نیوزیلند، قطر، عربستان سعودي، تایلند 

این کشورها هستند. تقاضاي مستمر براي سفر به  ازجملهو اوگاندا 
همراه توانایی این بخش در پیشی گرفتن مداوم از اقتصاد جهانی و 

یت و ارزش این اهم دهنده نشان، ها شوكدر برابر  يریپذ انعطاف
بخش به عنوان یک بخش اصلی در توسعه اقتصادي و

 ,World Economy( در سراسر جهان است ییزا اشتغال
نظر به اهمیت و ابعاد گردشگري در توسعه انسانی و  .)2016
در این  توجهی قابل گذاري یهسرماکه  شود میدیده  وضوح بهجامعه 

 گونه است؟حوزه صورت گرفته است؛ اما وضعیت ایران چ
سهم گردشگري در اقتصاد ایران چگونه  .1

 است؟
انقالب  هاي سالگردشگري از موضوعاتی بوده که متأسفانه طی 

شده  گذاري سیاستهاي مختلفی اسالمی با رویکردها و دیدگاه
در کشور ایران این حوزه  شود میاست. به همین دلیل مشاهده 

دستاوردي در  هم از لحاظ علمی و نظري و هم از نظر تجربی و
 موقعیت مطلوبی قرار ندارد.

دستی و گردشگري  رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع
میلیارد دالر  250و  هزار کیدرآمد ارزي گردشگري خارجی را 

 درصد مینعنوان کرد و گفت: سهم ایران از محل گردشگري 
سهم مستقیم سفر و گردشگري بر  .میلیارد دالر است 5/6یعنی 

 121و  هزار 237، 2014الص داخلی ایران در سال تولید ناخ
 درصد از کل تولید ناخالص داخلی) بوده است 2/ 3( الیرمیلیارد 

)world Economy Newspaper, 2016(  گزارش شوراي
ثیرات سفر و گردشگري بر أت در موردجهانی سفر و گردشگري 

سهم مستقیم سفر و گردشگري در  دهد مینشان اقتصاد ایران 
 121و  هزار 237، 2014ید ناخالص داخلی ایران در سال تول

درصد از کل تولید ناخالص داخلی) بوده است.  2/ 3( الیرمیلیارد 
را به خود اختصاص داده  135ایران در این شاخص آماري جایگاه 
اردن، سوریه، ترکیه، پاکستان،   و بعد از کشورهایی همچون لبنان، 

است. همچنین طبق  فتهقرارگرعمان و عربستان سعودي 
برآوردها، سهم مستقیم سفر و گردشگري از تولید ناخالص داخلی 

درصد افزایش خواهد  5/ 7ساالنه  2025تا سال  2015از سال 
درصد از  2/ 9میلیارد ریال ( 442156 به 2025یافت و در سال 

همچنین این گزارش  .کل تولید ناخالص داخلی) خواهد رسید
ثیرات مستقیم گردشگري بر اقتصاد أبر ت  الوهکند که ع تصریح می

 ؛است مؤثرطور غیرمستقیم نیز بر اقتصاد  کشورها، این صنعت به
نابراین سهم کل سفر و گردشگري یعنی جمع سهم مستقیم و ب

گذاري، زنجیره  سهم غیرمستقیم از تولید ناخالص داخلی سرمایه
 گیرد. برمی ثیرات درآمدي را هم درأعرضه و ت
در حوزه گردشگري ضرورت  ها یاستسظور بازنگري به من

 توسعه گردشگري بررسی شوند. هاي پیشراندارد تا 
توسعه گردشگري  هاي یرساختزها و پیشران. 2

 کدامند؟
 ها گذاري یاستستوسعه صنعت گردشگري وابسته به  هاي پیشران

 مختلفی است. يافزار نرمو  يافزار سخت هاي یرساختزو 
عه صنعت گردشگري متعدد هستند توس هاي پیشران

)Samadian et al., 2007 بازاریابی و تبلیغات،  یرنظ). عواملی
(بررسی وضعیت بازار گردشگري؛ رفتار گردشگران داخلی و 
خارجی)، ایجاد امنیت مادي و معنوي و فرهنگی گردشگران به 
ویژه گردشگران خارجی، خدمات و تسهیالت گردشگري (توسعه 

، دفاتر خدمات مسافرتی، تسهیل ویزا و يا ادهج هاي زیرساخت
و پزشکی، اطالعات گردشگري و  اي یمهباقامت در ایران، خدمات 

-آموزش و آماده( یانسان، منابع يا رسانهو  یرسان اطالعترویجی)، 
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گردشگري،  آموزشسازي نیروي انسانی، ایجاد مطالعات آمایش 
، اصالحات ها یرساختزتحقیق و توسعه در حوزه گردشگري)، 

هماهنگی و اقدامات قانونی و  گذاري سیاستساختاري و 
 هاي برنامه است. مرتبط به امر گردشگري مؤثر يها سازمان

توسعه ایران با فراز و فرودهاي فراوان همراه بوده است 
)Mehralizadeh, 2016 به منظور ارزیابی میزان توجه به .(

ب اسالمی اطالعات توسعه بعد از انقال هاي برنامهگردشگري در 
 است. شده  ارائهزیر 

هاي توسعه بعد از انقالب اسالمیارزیابی گردشگري در برنامه .1جدول   
هاي توسعه گردشگري سیاست برنامه  

هاي  برنامه
اول و دوم 

 توسعه

صویب رسید، با توجه به اولویت و پس از گذشت حدود یک سال از پایان جنگ تحمیلی به ت 1369برنامه اول توسعه کشور که در سال 
 نداشتن این صنعت، نگاه کاملی به توریسم نداشته است.

گردي و جهانگردي در جهت  یراناابزار اجرایی تقویت و توسعه  هرگونهطور کامالً کلی و بدون  این قانون به 52تبصره  15-3تنها بند 
ي ها مشارکتی ده سازمانو ایران را از طریق حمایت، تشویق و تبادل تجربه و دانش و شناساندن میراث تمدن و فرهنگ اسالمی 

 هاي غیردولتی در این زمینه موردتوجه قرار داده است. یهسرماعمومی و جذب و هدایت 
گردي به ارائه تسهیالت به بخش خصوصی و  یرانایی جهانگردي و کار آبرنامه دوم نیز به منظور باال بردن سطح علمی و  58در تبصره 

 است. شده اشارهی، باز هم به صورت کلی و مبهم عموم

قانون برنامه 
 سوم توسعه

ها فواید فراوانی  این قانون امروز صالحیت اجراي خود را به دلیل اتمام برنامه از دست داده است؛ اما نگاهی گذرا به مفاد آن هرچند
توجهی را  قانون در رابطه با جهانگردي است که تسهیالت قابل ترین ماده اینقانون برنامه سوم توسعه مهم 164خواهد داشت. ماده 

هاي اجراي برنامه سوم، بانک مرکزي جمهوري  مقرر داشته که در طی سال 164براي توسعه این صنعت مدنظر قرارگرفته است. ماده 
ها و دفاتر  ی، دریایی، زمینی، هتلهاي کشور بتوانند در مبادي ورودي هوای اسالمی ایران مقرراتی را معمول خواهد داشت که بانک

 اند اقدام کنند. خدمات جهانگردي نسبت به خرید ارز گردشگرانی که به ایران آمده
توانند به این گردشگران که قصد خروج از کشور دارند، به شرط ارائه مدارك الزم ارزهاي معتبر بفروشند.  شعب نظام بانکی همچنین می

شده و سایر مقررات موردنیاز به  بینی امل نوع مدارك و مستندات الزم براي استفاده از تسهیالت پیشنامه اجرایی این ماده ش آیین
 هیئتپیشنهاد مشترك بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب 

 وزیران رسیده است.
و بیت  منتهی به حسینیه جماران  (محدودهمنظور حفظ بافت قدیمی و سنتی منطقه جماران  (د) به دربنداین قانون نیز  166ماده 

ي فرهنگی و خدماتی براي زائران و گردشگران داخلی و خارجی، شهرداري تهران را ا مجموعهو تبدیل آن به ) حضرت امام خمینی (ره)
 ختیار موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) قرار دهد.موظف کرده بود اقدام الزم را به عمل آورده و پس از تملک، در ا

قانون 
برنامه 
چهارم 
 توسعه

مانده  یباقدرصد  50به مبحث توریسم داشته و براي مثال در ماده اول خود به دولت اجازه داده بود  تر جامعبرنامه چهارم توسعه نگاهی 
 است. ذکرشدهطور صریح (گردشگري)  ، یکی از این امور بهحساب ذخیره ارزي را به امور اقتصادي اختصاص دهد

زیست را در مسائلی همچون  پرداخته است، حمایت از محیط ونقل حملخود که به اصالح اقتصاد  28همچنین این قانون در ماده 
اقتصاد فرهنگ، افزایش  این قانون نیز دولت را مکلف ساخته است، به منظور رونق 104گردشگري دریایی ضروري دانسته است. ماده 

پذیري، خلق منابع جدید، توزیع عادالنه محصوالت و خدماتی فرهنگی و ایجاد بستر مناسب  اشتغال، بهبود کیفیت کاال و خدمات، رقابت
ي ین فضاهاي کافی براي عرضه محصوالت فرهنگی، به تصویب و ابالغ استانداردهاتأمبراي ورود به بازارهاي جهانی فرهنگ و هنر و 

قانون برنامه توسعه چهارم،  104مندي نقاط مختلف کشور، از فضاهاي گردشگري بپردازد. توسعه بسترهاي گردشگري ماده  بهره
 ترین بخش این قانون در مبحث گردشگري و توریسم است. طبق این ماده دولت موظف شده است به منظور اهتمام ملی در مهم

مندي و معرفی میراث فرهنگی کشور و ارتقاي توان گردشگري در کشور به انجام  هرهیی، حفاظت، پژوهش، مرمت، احیا، بشناسا
هاي مربوط به (حمایت از مالکان) متصرفان قانونی و  از الف) تهیه و اجراي طرح اند عبارتاقداماتی مبادرت ورزد. این اقدامات 

مدیریت ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال ها) و ( فرهنگی و امالك واقع در حریم آن –برداران آثار تاریخی  بهره
 تخصصی وابسته به  –هاي پژوهشی  تاریخی منقول مجاز) تا پایان سال اول برنامه چهارم؛ ب) ایجاد و توسعه موزه –فرهنگی 

ي طرح، توسط دستگاه مجري با فرهنگی در محدوده جغرافیایی اجرا –هاي اجرایی؛ ج) شناسایی و مستندسازي آثار تاریخی  دستگاه
هاي میراث فرهنگی در آثار تاریخی مهم کشور و مضامین  یز پایگاهتجهنظارت و تأیید سازمان میراث فرهنگی و گردشگري؛ د) ایجاد و 

ي اصلی مرتبط با موضوع میراث فرهنگی؛ ه) شناسایی و حمایت از آثار فرهنگی و تاریخی حوزه فرهنگی ایران موجود در کشورها

٤۳ 
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 همسایه و منطقه به عنوان میراث فرهنگی مشترك.
 شرط توسعه گردشگري ورود بخش خصوصی پیش

 اي داشته است. برنامه چهارم توسعه به بخش خصوصی نیز توجه ویژه 104ماده 
است  شده هداد(و) این ماده که به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی، به سازمان میراث فرهنگی و گردشگري اجازه  دربند

هاي  و مشاوره و کارشناسی مرتبط با موضع فعالیت  مؤسساتهاي خصوصی و تخصصی و  موزه  نسبت به صدور مجوز تأمین و فعالیت
هاي هنرهاي سنتی و  تاریخی، کارگاه–تاریخی، مؤسسات کارشناسی اموال فرهنگی  –هاي مرمت آثار فرهنگی  میراث فرهنگی، کارگاه

 رتبط با میراث فرهنگی اقدام کند.سایر مؤسسات خصوصی م
برداري  همچنین بند (ز) این ماده سازمان میراث فرهنگی و گردشگري را مجاز دانسته است به منظور اعطاي مجوز کاربري و بهره

برداري از  گذاري بخش خصوصی داخلی و خارجی، صندوق احیا و بهره مناسب از بناها و اماکن تاریخی قابل احیا با استفاده از سرمایه
 فرهنگی را ایجاد کند. –بناها و اماکن تاریخی 

پذیري در صنعت گردشگري از طریق اصالح قوانین و  (ح) این قانون نیز بر ارتقاي جایگاه بخش غیردولتی و افزایش رقابت دربند
گذاران و  نیز جذب سرمایه مقررات و ارائه تسهیالت الزم، تهیه ضوابط حمایتی، اداري و بانکی براي مؤسسات بخش غیردولتی و

المللی و بیمه براي گردشگران خارجی تأکید شده است. تکمیل نظام جامع آماري گردشگري  مشارکت مؤسسات تخصصی داخلی و بین
ی و هاي کشور از قبیل دهکده توریست ها و استان با نظارت و هدایت مرکز آمار ایران و ایجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ ایلی در شهرستان

 چهارم توسعه است. ساله پنجدر برنامه  شده مطرحي تفرجگاهی ایلی از دیگر ضوابط ها اتراقمراکز و 

برنامه 
پنجم 
 توسعه

مقرراتی را درباره صنعت توریسم مقرر داشته است. مواردي همچون تأسیس و حمایت  12،13،14،151،174برنامه پنجم توسعه در موارد 
وسعه گردشگري، حمایت مالی از مراکز خصوصی براي انجام امور فرهنگی و گردشگري و نظارت بر این مراکز، مالی از صندوق ت

رسانی در  اسالمی و اقدام به تحقیق و پژوهش و اطالع –ساماندهی امر زائران مشهد، قم و شیراز، تشکیل شوراي معماري ایرانی 
ترین نکات مربوط به مبحث توریسم در قانون  توان از مهم را می  اسالمی –مسائل فرهنگی و گردشگري مرتبط با معماري ایرانی 

قانون دولت مکلف شده است به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه  174برنامه پنجم توسعه دانست.همچنین طبق ماده 
ح درآمد و کیفیت زندگی روستاییان و یی، ارتقاء سطاجراهاي  ریزي راهبردي، نظارت و هماهنگی بین دستگاه گذاري، برنامه سیاست

دستی و خدمات گردشگري با  هاي موجود بین جامعه روستایی، عشایري و جامعه شهري به حمایت از صنایع کشاورزان و کاهش نابرابري
 هاي داراي قابلیت توسعه اقدام کند. اولویت مراکز دهستان

تر بوده  قبل بسیار کوچک ساله پنجحجم موضوع در این قانون نسبت به قانون  الًاوکه  ترین نکته درباره مفاد قانون پنجم توسعه این مهم
 تر است. و ثانیًا کیفیت از توسعه این صنعت در این قانون باز هم نسبت به قانون قبل بسیار پایین

هاي متعدد در  ز اقدامات و روشبرنامه چهارم که هنوز قابلیت اجرایی دارد، با تنظیم بندهاي مختلف به حمایت ا 104براي مثال ماده 
که وضعیت گردشگري در کشور با توجه به این قواعد صریح هنوز با آنچه  توسعه صنعت گردشگري پرداخته است؛ اما با توجه به این

فه مواجه مطلوب است بسیار فاصله دارد، عدم توجه کمی و کیفی به این صنعت در برنامه پنجم روند اجرایی چندساله اخیر را نیز با وق
 خواهد کرد.

برنامه 
پیشنهادي 

 ششم

انداز و  گوید: دولت موظف است به منظور تحقق اهداف سند چشم ماده واحده می 36در الیحه پیشنهادي برنامه ششم توسعه تبصره 
هاي  داف سیاستهاي کلی برنامه ششم موضوع پنج برابر شدن ایران گردان خارجی تا پایان برنامه ششم و همچنین تحقق اه سیاست

هاي انسانی و علمی کشور به منظور  سازي کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه کلی اقتصاد مقاومتی در زمینه تأمین شرایط و فعال
هاي الزم اقدامات زیر  هاي اقتصادي با تسهیل و تشویق همکاري توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت

 انجام دهد:را 
ظرف  اند مکلفهاي اجرایی و نیروهاي مسلح کشور  الف) به منظور ارتقاي خدمات و ظرفیت اقامتی و گردشگري کشور، تمام دستگاه

مدت دو سال اول برنامه نسبت به فروش تمام تأسیسات گردشگري، رفاهی و تفریحی خود اعم از خودگردان یا وابسته اقدام کنند. در 
فهرست این اماکن که به پیشنهاد سازمان به  بر اساسدن در زمان مقرر، وزارت امور اقتصادي و دارایی موظف است صورت اقدام نکر

 ها اقدام نماید. رسد نسبت به فروش آن وزیران می هیئتتصویب 
دستی و  ، صنایعیر با تشخیص سازمان میراث فرهنگیگردشگر پذهاي اقامتی کشور صرفاً در شهرهاي  ب) به منظور افزایش ظرفیت

برداري گردشگري اعطا  ساله به واحدهاي مسکونی واجد شرایط براي بهره ها، تغییر کاربري موقت پنج گردشگري و همکاري شهرداري
 تا در چارچوب ضوابط و استانداردها و تحت نظارت سازمان مذکور فعالیت کنند.
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و جایگاه آموزش عالی در توسعه گردشگري  نقش .3
د در توسعه توان میت و آموزش عالی چگونه چگونه اس

 گردشگري سهیم باشد؟
اصلی مانند  هاي پیشرانتوسعه صنعت گردشگري وابسته به 

 و تربیت و آماده سازي نیروي  ، هاسازي فرهنگها، زیرساخت
تحت عنوان  انسانی و مدیریتی است. نظریه معروف جعفر جعفري

ه و تجربه خاص او برخاسته از دیدگا "علمی سازي گردشگري "
). Haydari et al., 2010( در توسعه گردشگري در جهان است

جعفري به هنگام دریافت جایزه اولیس که یکی از  2005در سال 
علمی سازمان جهانی گردشگري ملل متحد  هاي جایزهمعتبرترین 

 بیان داشتند که: است
... کمتر شخصی تصورش بر آن بود که براي آموختن صنعت"

هاي علمی باشد و  هاي دانشگاهی و پژوهش گري نیازي به رشتهگردش
. این کردند یمي و صنفی تلقی ا حرفهیک تجارت  مثابه بهاغلب آن را 

هاي علمی و دانشگاهی مربوط  در حالی است که در حال حاضر، رشته
و از  اند افتهي بسیاري ی توسعهبه صنعت گردشگري و هتلداري 

ي دانشگاهی در ها دانشکدهها و ، گروهها شتهر نیتر يضرورترین و  مهم
 ).P.130( "شوند یمالمللی محسوب  سطح بین

توسعه صنعت  نقش آموزش عالی در مهارت سازي گردشگري:    
شکوفایی  و تداومافتد  گردشگري در یک فضاي رقابتی اتفاق می

کیفیت  درگرورضایت مشتري و رضایت مشتري  درگرومقاصد 
هاي شغلی در صنعت خدماتی  مهارت جاکهازآنمحصول است و 

رود آموزش در صنعت  گردشگري بخشی از محصول به شمار می
برخورداري از  سزایی برخوردار است.ه گردشگري از اهمیت ب

هاي رقابتی در  به عنوان یکی از مزیت دهید آموزشنیروهاي 
 مقاصد مطرح است.

نظري و  هاي آموزش عالی در میان سطوح آموزشی و آموزش     
مسئولیت انتقال علم به  چراکهعملی داراي جایگاهی ویژه است 

تر و تولید علم بر عهده آموزش دیدگان این مقاطع  سطوح پایین
دهد یکی از مشکالت توسعه گردشگري  ها نشان می است. بررسی

در ایران ناکارآمدي نیروهاي شاغل در این صنعت است و دستیابی 
صنعت گردشگري نیازمند بازنگري در به روال مطلوب توسعه در 

هاي آموزشی است. بهبود روند توسعه کمی و کیفی تربیت  برنامه
ریزي  نیروي انسانی کارآمد در صنعت گردشگري نیازمند برنامه

مناسب با اهداف توسعه و نیازهاي بازار کار است. تحلیل وضعیت 
کنونی نظام علمی آموزش گردشگري در آموزش عالی ایران 

 ریزي مناسب براي توسعه گردشگري است تین گام برنامهنخس
)Torab Ahmady, 2009.( 

 مرتبط با گردشگري هاي رشتهایجاد 
توسعه و اشاعه فرهنگ گردشگري در بین دانشجویان،  .1

 المللی بیناساتید، جامعه و 
علمی و فرهنگی براي توسعه هاي زیرساختایجاد  .2

و  گردشگري به عنوان یک فرصت توسعه انسانی
 فرهنگی و اجتماعی و اقتصادي

توسعه گردشگري و آموزش عالی  هاي سیاستآیا 
 تعامل یا تقابل هستند؟ ایران در

آموزش  یرگذارتأثسه حوزه اصلی  سؤالبراي بررسی این 
 شده یبررسعالی براي توسعه صنعت گردشگري در ایران 

 است:
 نقشه علمی کشور به سمت گردشگري یريگ جهت •
اد مقاومتی در گردشگري و سهم حوزهاقتص یريگ جهت •

 آموزش عالی
و کیفیت نظام تربیت انسانی و پژوهشی براي  ها رشتهارزیابی  •

 توسعه گردشگري در کشور
نقشه علمی کشور به  یريگ جهتاولین زمینه بررسی وضعیت      

بررسی سند نقشه علمی  سمت گردشگري در کشور ایران است.
اولویت دار کشور در سه اولویت  يها رشتهکه  دهد میکشور نشان 

 Scientific Holistic( است شده ارائهالف، ب و ج 
Roadmap of Iran ( هاي رشته. متأسفانه جایگاهی براي 

 هاي استراتژيو در  ها یتاولووابسته به صنعت جهانگردي در 
سند جایگاه مشخصی جز چند حوزه در هنر  گانه یزدهس
 است. نشده بینی یشپ

زه بررسی سهم و جایگاه گردشگري و دومین حو
کالن اقتصاد مقاومتی  هاي سیاستآموزش عالی در 

 کشور است.
کشور توجه به  شده تدویناقتصاد مقاومتی  هاي سیاستدر 

 موضوعات خاص زیر شده است:
 احتمالی آینده هاي بحرانالف) موضوعات خاص مرتبط با 

  ،بازنشستگی هاي صندوقو  زیست محیطآب 
 محورات خاص مکان ) موضوعب

 توسعه سواحل مکران 
 ج) موضوعات خاص بخشی

  ونقل حملمعدن و صنایع معدنی، گردشگري، ترانزیت و 
 ریلی، فناوري اطالعات و ارتباطات و انرژي

 یفرا بخش) موضوعات خاص کالن د

٤٥ 



گردشگري و آموزش عالی ایران: تعامل یا تقابلمهرعلی زاده،   

  اشتغال، تأمین منابع مالی براي اقتصاد وکار کسبمحیط ،
 ومین و فقرامحر توانمندسازيوري و  کشور، بهره

سند اقتصاد مقاومتی به چند شاخص  هاي برنامههمچنین در 
 کلیدي مرتبط با صنعت گردشگري توجه شده است:

 سهم خدمات در صنعت گردشگري •
 سهم خدمات گردشگري از کل صادرات غیرنفتی •
در سفر و  پذیري رقابترتبه ایران در شاخص  •

 گردشگري
اومتی و چارچوب تدوین در تدوین سند اقتصاد مق اینهاعالوه بر 

 زیر هاي طرحبرنامه اقدام و عمل اقتصاد مقاومتی کشور 
 است: شده بینی پیش
 رفع معضالت واحدهاي صنعتی تولیدي نیمه فعال و راکد 
  فرسوده يها بافتبازسازي 
 پرورش ماهی در قفس 

  يا گلخانه يها کشتتوسعه 
  عمومی ونقل حملخارج نمودن ناوگان فرسوده از ناوگان 
 از سواحل جنوبی کشور برداري هرهب 
  نوین هاي يفناورتوسعه اقتصاد دانش بنیان مبتنی بر 

و کیفیت نظام تربیت انسانی و  ها رشتهارزیابی 
 پژوهشی براي توسعه گردشگري در کشور

و کیفیت نظام تربیت انسانی و  ها رشتهسومین حوزه ارزیابی 
 پژوهشی براي توسعه گردشگري در کشور است.

آموزش عالی کشور در راستاي ارزیابی  هاي نظامررسی زیر در ب •
پژوهشی براي توسعه  و و کیفیت نظام تربیت انسانی ها رشته

.)2شماره جدولاست( آمده دست بهگردشگري در کشور نتایج زیر 

ها رشتهآموزش عالی کشور در راستاي ارزیابی  يها نظام یرزبررسی  .2جدول   
آموزش عالی هاي نظامزیر  ها رشته   

هاي دولتیدانشگاه مدیریت جهانگرديمدیریت هتلداري،    

 دانشگاه علمی کاربردي
امور تشریفات-مدیریت، هتلداري، گردشگريکاردانی   

، گردشگريخدمات -حسابداري، خدمات هتلداري-حسابداريکارشناسی 
آشپزي ایرانی-آشپزي، مدیریت هتلداري، مدیریت گردشگري  

(Tourism Management) رشته مدیریت جهانگرديکارشناسی  غیردولتی غیرانتفاعی

 آزاد
 رشته مدیریت جهانگردي

ریزي توریسم رشته جغرافیا و برنامه  
 رشته خدمات مسافرتی و جهانگردي

 مدیریت هتلداري
ارشناسی ارشدرشته اکوتوریسم در مقطع ک  

کاربردي میراث  -موسسه آموزش عالی علمی نامه اساس
دستی و گردشگري وابسته به سازمان میراث  فرهنگی، صنایع
 21/4/93دستی و گردشگري در جلسه مورخ  فرهنگی، صنایع

شوراي گسترش آموزش عالی به منظور رفع نیازهاي تخصصی 
شگري به نیروهاي دستی و گرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع

هاي سازمان به  کارآمد، توانمند و متخصص در زمینه مأموریت
 .تصویب رسید

مرکز خصوصی تحت  5مرکز دولتی و  19در حال حاضر  

ظام آموزشی این مراکز به ن .باشند نظارت این موسسه می
است. این موسسه با دارا بودن کادر مجرب و  یترم،  صورت

ي سازمان مجري برگزاري ها ریتمأمودر  نظر صاحباساتید 
مصوب  يها یپودمانکوتاه مدت، ضمن خدمت و تک  هاي دوره

در حال حاضر این موسسه  .بردي استرکا -دانشگاه جامع علمی
کارشناسی  رشته 28  رشته کاردانی و 20داراي 

 Cultural heritage, Carfts and Tourism( باشد می

higher education institution, 2016,.( 
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دستی و گردشگري کاربردي میراث فرهنگی، صنایع -موسسه آموزش عالی علمی هاي مقطع کاردانی رشته .3جدول   

مرتبط يها معاونت مقطع تحصیلی عنوان رشته ردیف  
آزمایشگاه–صنایع سرامیک  1 دستی صنایع کاردانی فنی   
خط تولید–صنایع سرامیک  2 دستی صنایع کاردانی فنی   
سنتی یو کاشسفال – ستید صنایع 3 اي حرفهکاردانی   دستی صنایع   
فرش دستباف– دستی صنایع 4 اي حرفهکاردانی   دستی صنایع   
مصنوعات چوبی– دستی صنایع 5 اي حرفهکاردانی   دستی صنایع   
قیمتی هاي سنگتراش  -طال و جواهر  6 اي حرفهکاردانی   دستی صنایع   
نقاشی ایرانی–هنرهاي تجسمی  7 اي حرفهی کاردان  دستی صنایع   
اي حرفهکاردانی  طراحی لباس 8 دستی صنایع   
گرافیک-هنرهاي تجسمی 9 اي حرفهکاردانی   دستی صنایع   
نقاشی -هنرهاي تجسمی  10 اي حرفهکاردانی   دستی صنایع   
اي حرفهکاردانی  طراحی کیف و کفش 11 دستی صنایع   
اي حرفهکاردانی  گردشگري 12  گردشگري 
ريهتلدا 13 اي حرفهکاردانی    گردشگري 
امور تشریفات-مدیریت 14 اي حرفهکاردانی    گردشگري 
نوازندگی ساز ایرانی -موسیقی 15 اي حرفهکاردانی    میراث فرهنگی 
امور موزه -امور فرهنگی 16 اي حرفهکاردانی    میراث فرهنگی 
معماري داخلی -معماري 17 اي حرفهکاردانی    میراث فرهنگی 
معماري روستایی-معماري 18 اي حرفهکاردانی    میراث فرهنگی 
معماري شهري-معماري 19 اي حرفهکاردانی    میراث فرهنگی 
نگهداري و مرمت ساختمان-عمران 20 اي حرفهکاردانی    میراث فرهنگی 

يدستی و گردشگر کاربردي میراث فرهنگی، صنایع -موسسه آموزش عالی علمیشناسی هاي مقطع کار رشته .4جدول   
هاي مرتبط معاونت مقطع تحصیلی عنوان رشته ردیف  

و میراث فرهنگی دستی صنایعارزیابی  1 اي حرفهکارشناسی   دستی صنایع   
صنایع چوبی-دستی صنایع 2 اي حرفهکارشناسی   دستی صنایع   
آبگینه-دستی صنایع 3 اي حرفهکارشناسی   دستی صنایع   
لباس اجتماعی و مشاغل -طراحی پوشاك 4 اي حرفهاسی کارشن  دستی صنایع   
لباس اقوام -طراحی پوشاك 5 اي حرفهکارشناسی   دستی صنایع   
لباس مجلسی و خانگی -طراحی پوشاك 6 اي حرفهکارشناسی   دستی صنایع   
طراحی -فرش 7 اي حرفهکارشناسی   دستی صنایع   
بندي بستهچاپ و -گرافیک 8 اي حرفهکارشناسی   دستی صنایع   
انینقاشی ایر–نقاشی  9 اي حرفهکارشناسی   دستی صنایع   
فلزي-دستی صنایع 10 اي حرفهکارشناسی   دستی صنایع   
سنگی-دستی صنایع 11 اي حرفهکارشناسی   دستی صنایع   
اي حرفهکارشناسی  سرامیک کاشی و چینی 12 دستی صنایع   
نقاشی-نقاشی 13 اي حرفهکارشناسی   دستی صنایع   
تصویرسازي -گرافیک 14 اي فهحرکارشناسی   دستی صنایع   
نشانه پوستر و -گرافیک 15 اي حرفهکارشناسی   دستی صنایع   
یطیو محتزیینی –گرافیک  16 اي حرفهکارشناسی   دستی صنایع   

٤۷ 
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خدمات هتلداري-حسابداري 17 اي حرفهکارشناسی    گردشگري 
خدمات گردشگري-حسابداري 18 اي حرفهکارشناسی    گردشگري 
اي حرفهی کارشناس مدیریت گردشگري 19  گردشگري 
اي حرفهکارشناسی  مدیریت هتلداري 20  گردشگري 
آشپزي ایرانی-آشپزي 21 اي حرفهکارشناسی    گردشگري 
امور موزه -میراث فرهنگی 22 اي حرفهکارشناسی    میراث فرهنگی 
نوازندگی ساز ایرانی–موسیقی  23 اي حرفهکارشناسی    میراث فرهنگی 
موسیقی آئینی–موسیقی  24 اي حرفهارشناسی ک   میراث فرهنگی 
نوسازي بافت فرسوده طراحی و -معماري 25 اي حرفهکارشناسی    میراث فرهنگی 
اي حرفهکارشناسی  معماري محیط بیرونی 26  میراث فرهنگی 
اي حرفهکارشناسی  معماري محیط داخلی 27  میراث فرهنگی 
اي حرفهکارشناسی  مرمت و احیاء بناهاي تاریخی 28 فرهنگی میراث   

ز تحت پوشش در حال حاضر تعداد کل دانشجویان مراک     
کاربردي سازمان میراث فرهنگی، ی ـ مؤسسه آموزش عالی علم

هزار نفر  7 ) حدوددستی و گردشگري (دولتی و خصوصی صنایع
با ورود دانشجویان جدید آمار ایشان به  شود می بینی پیشاست که 
 .دهزار نفر افزایش یاب 9بیش از 

نشان  تاریخچه مختصري از پیشینه آموزش عالی گردشگري     
سیس مدرسه عالی أدر دوره قبل انقالب به تکه  دهد می

) اشاره کرد و 1345) و مدرسه عالی هتلداري (1342مهمانداري (
 يهتلدار) و مدیریت 1374( يجهانگردت یسیس رشته مدیرأاز ت

) در 1383( دارش یکارشناس) در مقاطع کارشناسی و 1383(
توان به عنوان نقطه عطف  تهران می ییعالمه طباطبادانشگاه 

 .ادکردیهاي پس از انقالب  آموزش گردشگري در سال
در تعامل یا تقابل با  گذاري سیاستآیا آموزش عالی ایران در 

 توسعه گردشگري است؟
 توان به مسأله نگریست:از دو زاویه می سؤالبراي پاسخ به این 

جه اسناد باالدستی وزارت علوم، تحقیقات و میزان تو •
 هاي رشتهفناوري و دانشگاه آزاد به مسأله توسعه 

 مرتبط با گردشگري
و  ها رشتهکیفیت در ایجاد  يها شاخصمیزان توجه به  •

در  آموختگان دانش يریکارگ بهآموزش و یادگیري و 
 بازار گسترده گردشگري کشور

ترین ن داد که مهمنشا )2012حیدري و همکاران (مطالعه 
 اند عبارتآموزش عالی گردشگري در نظام دانشگاهی  هاي چالش

، مربیان، خدمات دانشجویی، ...)، ها مشوق ارائهآموزشی (عدم  از:
اجرایی (ناکارآمدي تحقیقات، ...)، قوانین و مقررات –مدیریتی 

(امین شغلی پایین، ...)، درون و برون بخشی صنعت، منابع انسانی، 
 الزم. يها مهارتفیزیکی، دانشجویان و  هاي ساختیرز

 1394آموزش گردشگري در ایران سال  هاي چالشدر بررسی 
 :اند کردهزیر تأکید  مسائلبر  شده ارائه يها دگاهید

این  76بند (هاي کلی برنامه ششم توسعه  سیاست در •
هاي مهارتی در نظام  افزایش سهم آموزش )ابالغ

به دلیل مهارتی بودن وشده کید أآموزش کشور ت
گردشگري، این حوزه نیز از این قاعده  هاي آموزش
 نیست. مستثنا

ما  هاي دیده آموزش که آن استعمده چالش این حوزه  •
ها بدون آموزش هستند و  گرفته شده به کارو  کار بی

آموزش ما در  .اساساً این تناسب در کشور وجود ندارد
رد در داخل باشد حوزه گردشگري باید مناسب و استاندا

تا در مرحله بعدي بتوانیم در صورت حضور گردشگران 
نیز ارائه  ها آنخارجی در کشور خدمات مناسبی به 

 .دهیم
 - رحیم یعقوب زاده، رئیس مرکز گردشگري علمی •

عمده حوزه  هاي چالشترین مهمفرهنگی دانشجویان 
آموزش در به شرح زیر بیان کرده است: موزش را آ

له و أپرورش، آشنایی عموم با مس سطوح آموزش
اهمیت گردشگري، مطالعه رفتار گردشگران سایر 

 .راهکارهاي پیشنهادي ایشان بود ازجملهکشورها و... 
 روز بهاین حوزه را آشنا نبودن و  هاي چالشعمده  •

 هاي دوره، عدم هماهنگی ها بخشنامهنبودن قوانین و 
و  موزشآي متولی، انحصار ها سازمانآموزشی در 
دانست. محمدرضا مجمع در پایان  انتشارات و...

را  ... مناسب و هاي سرفصل، تدوین زمان همتحصیل 
راهکارهاي پیشنهادي خود در این نشست  ازجمله

 .اعالم نمود
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تحلیل آموزش  ) به بررسی گردشگري و2012مطالعه تراب احمد (
یک عموماً از پرداخته است.  دو وجه ساختاري و مفهومی در عالی
زمانی) به عنوان مدل ( يعموداي) و یک مدل  رشته( یافقمدل 

شود تا عالوه بر  ترکیبی در آموزش عالی گردشگري استفاده می
تبیین جایگاه دروس در نظام آموزشی، روند طی دوره توسط 

با ترکیب این دو مدل هر چه . دانشجویان ورودي مشخص شود
افقی  درروندکند،  دانشجو روند عمودي را به سمت باال طی می

شود. در برخی موارد مانند  تر می وارد دروس تخصصی
هاي قبل از  اي تفکیک تخصصی از سال هاي حرفه دبیرستان

که در دوره آموزش عالی  اي گونه بهشود  دانشگاه آغاز می
اي مجزا  مختلف گردشگري هر یک به صورت رشته هاي زیرشاخه

 .ندیاب نمود 
 :ه قرار ذیل استاهم نتایج این پژوهش ب

از نظر کمی گسترش تعداد دانشجویان از نظر فراوانی  •
 .گردشگري با مدل کالیفرنیا تطابق ندارد هاي رشتهدر 
گسترش تعداد دانشجویان بر مبناي نیاز بازار نبوده و  •

خیر انداختن ورود نیروي أفرادست در جهت به ت هاي برنامه
 .فعال به بازار کار است

الی گردشگري به ویژه در مقطع در توسعه آموزش ع •
بوده و به کیفیت  مدنظرکارشناسی تنها گسترش تعداد 

 هاي دورهشود این امر در افزایش شدید  ها توجه نمی دوره
 .مشهود است حضوري نیمهو  غیرانتفاعیپیام نور، 

با توجه به رشد سریع تعداد دانشجویان و عدم وجود  •
تاد به دانشجو در تربیت مدرس از نظر سرانه اس هاي دوره
هاي گردشگري وضعیت مناسبی وجود ندارد. در کشور  رشته

ترکیه نیز مشکل کمبود استاد باعث شده تا با مشارکت 
 .هاي تربیت مدرس برگزار شود هاي خارجی دوره دانشگاه

از نظر کیفی بسیاري از اساتیدي که زمینه گردشگري  •
نور و  هاي پیام کنند (به ویژه در دانشگاه فعالیت می
) فاقد تجربه و تخصص الزم براي تدریس غیرانتفاعی

 .گردشگري هستند
به علت فشار مضاعفی که به علت تعداد زیاد  •

شدن از طریق  روز بهدانشجویان بر اساتید وجود دارد امکان 
هاي مطالعاتی و شرکت در  مطالعه آزاد، تحقیق، فرصت

 یافته کاهشهاي گردشگري  هاي تخصصی در رشته دوره
 .است

بودن گردشگري اساتید از  اي رشته میانبه علت  اگرچه •
هاي گردشگري  توانند در تدریس رشته هاي دیگر می رشته

اما الزم است جهت گزینش اساتید یکی از  ؛مشارکت کنند
 .معیارهاي زیر رعایت شود

 .باشند کرده تحصیلالف: در رشته گردشگري  •
ود را در حداقل رساله علمی یا کارشناسی ارشد خ ب: •

 .زمینه گردشگري تدوین کرده باشد
کتاب و مقاالت علمی مبتنی بر دانش گردشگري  ج: •

 .تدوین کرده باشد
در برخی از دروس تخصصی به ویژه در زمینه هتلداري  •

یید أاساتیدي متخصص شرایط و مدارك تحصیلی مورد ت
 .باشند را دارا نمی فناوريوزارت علوم و تحقیقات و 

امکانات یادگیري در رشته خصوص شرایط و  •
 يفناورهاي آموزشی و  کارگاه گردشگري که شامل سفر،

هاي  در مجموع وضعیت مناسبی در دانشگاه استآموزشی 
 .کشور وجود ندارد دولتی نیمهدولتی و 

هاي کارآموزي در مقطع کارشناسی به  در زمینه برنامه •
 هاي هاي پودمانی ضعف و دوره نور امیپویژه در دانشگاه 

هاي هتلداري در هیچ  اي وجود دارد. براي دوره عمده
 2006دانشگاهی کارگاه تخصصی وجود ندارد. در سال 

دانشگاه و  45کشور ترکیه با مشارکت بانک جهانی بیش از 
هاي تخصصی  دانشکده خود را در زمینه تجهیزات و کارگاه

 يکارآموزگردشگري تجهیز نمود و طی معاهداتی ساعات 
(اماکن اقامتی،  خود را در بدنه صنعتدانشجویان 

ها، دفاتر خدمات مسافرتی  هاي گردشگري، رستوران سازمان
ساعت  60هاي مرتبط) به حداقل  و گردشگري و دیگر بنگاه

 .در هر دوره رساند
هاي  با توجه به مدل موضوع بندي ترکیب رشته •

ها  گردشگري در ایران در مقطع کاردانی که نیاز است دوره
محصول متمرکز باشد طراحی  -ي بازار تر بر دورهبر بیش

ها کاربردي است. در مقطع کارشناسی بیش از اینکه  دوره
محصول باشد بر -هاي کاربردي و بازار مبتنی بر دوره

 .هاي مدیریتی و کلی متمرکز است دوره
هاي  در رشته شده ارائهاز نظر تعداد واحدهاي  •

واحدها و سرفصل گردشگري کشور ترکیه با ارتقاي تعداد 
ها را افزایش داده و تعداد واحدها به  دروس کیفیت دوره

امریکا رسانده  هاي اروپا و سطح یا باالتر از سطح دانشگاه
است. در مقایسه کشور ایران در هر مقطع تعداد واحدهاي 

 .دهد کمتري را به دانشجو ارائه می
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هاي گردشگري با توجه  هاي درسی دوره بررسی برنامه •
هاي تحصیلی موارد زیر را نشان  هسته مرکزي دورهبه 
 .دهد می
هاي مرتبط با هتلداري و مهمانداري هوایی در  رشته •

هاي کاردانی و کارشناسی در ایران نیز بر دروس مرتبط  رده
ها  و تمرکز بعدي این برنامه اند متمرکزشدهبا ساختار صنعت 

یق هاي ارتباطی دانشجویان از طر بر روي تقویت مهارت
 .هاي خارجی است آموزش زبان

انگردي دروس بر مبناي ابعاد هاي خدمات جه در رشته •
 .است شده یطراحو ساختار رشته امدها و پی

رشته مدیریت جهانگردي در مقطع کارشناسی دروس  •
و مدیریت را بیش از سایر  گذاري سیاستمعانی و ماهیت و 

 .دهد میدروس ارائه 
هاي مدیریت  رشته کیدأدر مقطع کارشناسی ارشد ت •

و  گذاري سیاستریزي بر  جهانگردي در گرایش برنامه
ریزي گردشگري و توسعه بر  ریزي و در برنامه برنامه

و  صنعت است پیامدهايو مدیریت و ابعاد و  گذاري سیاست
رشته مدیریت جهانگردي در گرایش بازاریابی بر دروس 

 .تاس متمرکزشدهو مدیریت  گذاري سیاستبازاریابی و 
جایگاه  "ایران با موضوع  شناسی جامعهنشست انجمن در پایان 

 ماه فروردینبیست و سوم  "گردشگري در نظام آموزش عالی ایران
شناسی توریسم و  تخصصی جامعه -گروه علمی کی و نودسال 

از حاضرین در  شناسی ایران، انجمن جامعه گردشگري نشست
رشته  النیحصالت فارغخاص دانشجویان و  طور بهجلسه و 

 نیتر بزرگ آنهابه نظر "پرسیده شد که  سؤالگردشگري این 
موجود در بخش آموزش عالی گردشگري  هاي چالشمشکالت و 

در راستاي رفع این  ییها شنهادیپکشور چه مواردي است و چه 
. بر این اساس، عمده مشکالت به قرار زیر عنوان "مشکالت دارند

 :گردید
هاي کارآموزي  ی و دورههاي عمل ارائه درس خأل •

 مناسب
کمبود امکانات آموزشی و مشکل دسترسی به منابع  •

 ها دنیا در عمده دانشگاه روز به
نبودن و کاربردي نبودن عمده منابع درسی و  روز به •

 هاي فعلی طرح درس
در زمینه  دیده آموزشجذب بسیار محدود نیروي  •

گردشگري پس از فراغت از تحصیل و افق کاري 
 نامناسب

اطع تکمیلی از میان افرادي که قجذب دانشجو در م •
 وجود ندارد ها آنزمینه علمی الزم براي بیشتر 

مشکل منابع انسانی به ویژه جذب مدرس متخصص در  •
 رشته گردشگري

عدم نظارت و یا کمبود نظارت بر کارهاي پژوهشی و  •
در  شده ارائه هاي پژوهشضعف کیفی  حال درعین

 شجویانمقاطع تکمیلی توسط دان

 گیري و نتیجهبحث 
مقاله حاضر در پرتو نظریه تقابل اجتماعی به واکاوي نظام 
مدیریت و سازمانی گردشگري و آموزش عالی کشور پرداخته 

 دهد:نشان می آمده دست بهاست. نتایج 
است  يا رشته نیب اي رشته ،گردشگري در آموزش عالی .1

 که براي درك رفتارهاي علمی گردشگران و مدیریت
 ارائه نیهمچنتقاضاهاي گردشگري داخلی و خارجی و 

باید توسعه یابد. نگریستن به گردشگري  تر یفیکخدمات 
از وظایف و  "يا رشته نیبعلم "به عنوان یک 

ها و مراکز آموزش عالی کشور ي مهم دانشگاهها مأموریت
تربیت نیروي انسانی  شود میاست. این رویکرد باعث 

در تحلیل رفتارهاي علمی  رگ پژوهشو  دیده آموزش
گردشگري سهم مهمی به عنوان پیشران توسعه 

 گردشگري در کشور ایفا نماید.
در مطالعه حاضر چند آسیب مهم در حوزه نظام آموزش  .2

 از: اند عبارتعالی کشور 
  گردشگري را صرفاً بنا  هاي رشتهآموزش عالی توسعه

ت و کرده اس يانداز راهها به تقلید از دیگر دانشگاه
متولی گردشگري ضعیف  هاي دستگاهبا  ها آنارتباط 

 است.
  از نظر کمی گسترش تعداد دانشجویان از نظر فراوانی

نیاز کیفی و کاربردي بازار گردشگري با  هاي رشتهدر 
گسترش تعداد دانشجویان بر مبناي و  نداردکار تطابق 

پاسخ به فرادست در جهت  هاي برنامهنیاز بازار نبوده و 
خیر انداختن ورود أبه تر تقاضاي اجتماعی و یا فشا

 .نیروي فعال به بازار کار است
  در توسعه آموزش عالی گردشگري به ویژه در مقطع

بوده و به کیفیت  مدنظرکارشناسی تنها گسترش تعداد 
شود این امر در افزایش شدید  ها توجه نمی دوره
 فاعیغیرانتپیام نور،  علمی کاربردي، دانشگاه هاي دوره

 .مشهود است حضوري نیمهو 
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  در  المللی بیناز همکاري مشترك  يریگ بهرهعدم
 هاي گذاري سیاستدر  وضوح بهآموزش دانشجویان 

 نظام آموزش عالی ایران مشهود است.
  توجه ناکافی اسناد باالدستی وزارت علوم، تحقیقات و

 هاي رشتهفناوري و دانشگاه آزاد به مسأله توسعه 
 دشگريمرتبط با گر

  کیفیت  يها شاخصعدم مطلوبیت در میزان توجه به
 يریکارگ بهو آموزش و یادگیري و  ها رشتهدر ایجاد 

 در بازار گسترده گردشگري کشور آموختگان دانش
گذاري سازمانی تقابل یا ناهمگرایی  در حوزه سیاست .3

ي دولتی، عمومی و ها بخشها و مدیران در سازمان
گاه ناآگاهانه براي  خصوصی به صورت آگاهانه و

دستیابی به منابع کمیاب قدرت و ثروت در جریان 
شده تا سازمان جهانگردي  است. چنین رویکردي باعث

و نظام آموزش عالی کشور از طرف دیگر  طرف کاز ی
بر اساس مأموریت خود و ساختارهاي پیشین خود 

بینی نماید که در سطح عملیاتی و  منافعی را پیش
اصطکاك و تضاد منافع بین سازمانی  اجرایی منجر به
گذاري  بنابراین تجربه گذشته سیاست؛ آنان شده است

در کشور ایران نشان داده است که بر اساس نظریه 
هاي  هاي سازمانی و مدیریتی دستگاه تقابل بین حوزه

اجرایی تضادها و اختالفات و ناهمگرایی هم از به 
ها، اهداف  اندازها، مأموریت لحاظ مبانی نظري، چشم

هاي عملیاتی وجود داشته  کالن، راهبردها و هم برنامه
است. چنین تضادهایی باعث شده انسجام 

هاي نظري و عملی  گذاري نامطلوبی در عرصه سیاست
 این دو حوزه وجود داشته باشد.

در پنج برنامه توسعه کشور بعد از انقالب اسالمی بین  .4
 هاي نظاممرتبط با جهانگردي و  هاي گذاري سیاست

نقشه علمی کشور به سمت  یريگ جهتآموزش عالی (
توسعه  گردشگري و ...) تعاملی وجود نداشته است.

فراوان آن در اقتصاد  هاي مزیترغم علی يگردشگر

ایران به عنوان یک اولویت و مطالب ملی در
قرار نگرفته  موردتوجهآموزش عالی  گذاري سیاست

 است
 شده بینی پیشتعاملی  رویکرد در برنامه ششم توسعه .5

است؛ اما فضاي تقابلی کنونی ناشی از ساختارهاي 
 هاي سالطی  شده یتتثبپیچیده کنونی و ناهمگراي 

گذشته، تضاد منافع سازمانی و مدیریتی، گسستگی 
در این دو حوزه باعث شده که  گذاري سیاستنظام 

در خصوص  ینانهب خوشنتوان در برنامه ششم نیز 
 کرد. بینی پیشبین دو حوزه را خروج از تقابل 

علمی سازي  "بر اساس نظریه معروف در خاتمه 
ضرورت دارد تا به لحاظ توسعه منابع انسانی  "گردشگري

اهمیت و ضرورت جهانگردي در توسعه اقتصادي و تأمین 
به  اي ویژهنیازهاي فرهنگی و اجتماعی ملل توجه 

توسعه منابع در این حوزه به وجود آورده شود.  گذاري سیاست
قرار داده  يموردبازنگرانسانی با تحصیالت آموزش عالی 

هاي ویژه باید در زمینه نظام طور بهشود. چنین بازنگري 
کالن، مدیریت  هاي گذاري سیاستآموزش عالی در حوزه 

 هاي رشتههاي تخصصی آموزشی، ها، گروهدانشگاه
علمی، روندهاي پذیرش دانشجو،  هیئتتحصیلی، اعضاي 

یاددهی و یادگیري علوم  هاي شیوهقاطع تحصیلی، م
گردشگري با نیازهاي جامعه و  هاي رشتهگردشگري، ارتباط 

صنعت گردشگري و ... باشد. بر این اساس ضرورت دارد تا 
مرتبط  هاي رشتهدر برنامه ششم توسعه کشور موضوع ایجاد 

با گردشگري، توسعه و اشاعه فرهنگ گردشگري در بین 
 هاي زیرساخت، ایجاد المللی بیناساتید، جامعه  دانشجویان،

علمی و فرهنگی براي توسعه گردشگري به عنوان یک 
فرصت توسعه انسانی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادي در 

 قرار گیرد. موردتوجه المللی بین گذاري سیاست
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