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Abstract 

One of the most important cultural developments after the victory of the Islamic Revolution in 

Iran is the effort to internalize the values of the Islamic Revolution in the educational and 

research structures in the country. In the meantime, although many academic disciplines have 

undergone some structural changes, tourism management has received more serious attention 

due to the importance of its position in building a native and Islamic civilization. The 

achievement of this scientific strategy in the country is only possible through the 

operationalization of its goals in the field of tourism management; But on the other hand, 

according to the developments of education and research in the era of digital progress and 

knowledge explosion, some traditional methods and attitudes in tourism management need 

new changes in line with the production of knowledge in the current globalized era rather than 

Iranian Islamic civilization. be the output of the education system in Iran. In the main results 

section, the educational disadvantages of tourism management, which are 1- existing 

problems in the academic fields of tourism management, 2- examining the operational 

disadvantages of tourism management sciences, 3- existing damages in the teaching resources 

of tourism management, 4- existing damages in the management of courses and chapters I see 

. Therefore, it seems that the pathology of the tourism management situation in Iran is a 

necessary and inevitable introduction in order to achieve Iranian Islamic civilization. 
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 چکیده

های انقالب اسالمی در  سازی ارزش ترین تحوالت فرهنگی پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران، تالش برای درونی یکی از مهم
های دانشگاهی، دستخوش برخی تغییرات ساختاری  ساختارهای آموزشی و پژوهشی در کشور است. در این میان، اگرچه بسیاری از رشته

تری قرار گرفته است. تحقّق  ی به سبب اهمیت جایگاه آن در ساختِ تمدنی بومی و اسالمی مورد توجه جدیاند، اما مدیریت جهانگرد شده
های مدیریت جهانگردی ممکن می باشد؛ اما از سوی دیگر با  این استراتژی علمی در کشور، تنها از طریق عملیاتی شدن اهداف آن در رشته

های سنتی در مدیریت جهانگردی،  ها و نگرش فت دیجیتالی و انفجار دانش، برخی روشتوجه به تحوالت آموزش و پژوهش در عصر پیشر
ی کنونی است تا تمدن سازی اسالمی ایرانی، برون داد نظام آموزش در  نیازمند تغییرات نوینی در راستای تولید دانش در عصر جهانی شده

های دانشگاهی  مشکالت موجود بر رشته -1گردی که عبارتند از های آموزشی مدیریت جهان ایران باشد. در بخش نتایج، عمده آسیب
 -0های موجود در منابع تدریسی مدیریت جهانگردی  آسیب -3های اجرایی علوم مدیریت جهانگردی  بررسی آسیب -2مدیریت جهانگردی 

رسد که  گرفت. بنابراین به نظر میها مورد به تفصیل، مورد بحث و بررسی قرار خواهند  های موجود در مدیریت دروس و سرفصل آسیب
 ای ضروری و اجتناب ناپذیر است. آسیب شناسی وضعیت مدیریت جهانگردی در ایران، در راستای تحقّق تمدن سازی اسالمی ایرانی، مقدمه

 

 

 

 

 

 

 

 ضعف دانشگاه ،آموزشضعف  ،پژوهش ،آموزش دانشگاه ،مدیریت جهانگردی واژگان کلیدی:

 

 تربیتی محفوظ است.تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم 

 

 مقدمه  -1

انقالب  یروزیپس از پ یتحوالت فرهنگ نیتر از مهم یکی
 انقالب یها ارزش یساز یدرون یتالش برا ران،یدر ا یاسالم
 نیدر کشور است. ا یو پژوهش یآموزش یدر ساختارها یاسالم

 یتمدن ساز یو در راستا یمسئله که در قالب انقالب فرهنگ
 یصور و یماهو راتییسبب تغ ده،یگرد یریگیپ یرانیا یاسالم

در  مدیریت جهانگردیدر  ژهیو به و یدانشگاه یها در رشته
 اتیادب رییبا هدف تغ یشده است. در واقع، انقالب فرهنگ رانیا

و البته  نوین یکردیمحور آموزش و پژوهش به رو ،غرب
 ی وهیباز، ش یانداز اقبال نشان داده و با چشمسازی شده،  بومی

 نیااست. در  دهیو اجرا گرد میتنظ ،یرانیا یتمدن اسالم دیتول
 یدستخوش برخ ،یدانشگاه یها از رشته یاریاگرچه بس ،انیم
به سبب  مدیریت جهانگردیاند، اما  شده یساختار راتییتغ

مورد توجه  یو اسالم یبوم یآن در ساخت تمدن گاهیجا تیاهم
 یاصل ی هسته گر،یقرار گرفته است. به عبارت د یتر یجد

کشور  ینظام آموزش عال یبا بازنگر یرانیا یاسالم یساز تمدن

http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=1113430&_au=%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7++%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C
http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=1113430&_au=%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7++%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C
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تحقّق  را،یشده است. ز نیتدو مدیریت جهانگردی یها در حوزه
شدن  یاتیعمل قیدر کشور تنها از طر یعلم یاستراتژ نیا

باشد؛ اما  یممکن م مدیریت جهانگردی یها اهداف آن در رشته
با توجه به تحوالت آموزش و پژوهش در عصر  گرید یاز سو

 یها نگرشها و  روش یو انفجار دانش، برخ یتالیجید شرفتیپ
 یدر راستا ینینو راتییتغ ازمندین ،مدیریت جهانگردیدر  یسنت
 یاست تا تمدن ساز یکنون ی شده یدانش در عصر جهان دیتول

 نیا. [1]باشد رانیداد نظام آموزش در ا برون ،یرانیا یاسالم
کشور،  یدر حوزه آموزش عال ریرغم تحوالت چشمگ یمسئله عل

در  یرغم انقالب فرهنگ یقرار گرفته و عل جهکمتر مورد تو
 یها رشته یمواد آموزش یاز ساختارها و حت یاریها، بس دانشگاه
بل از انقالب، از ق مدیریت جهانگردیدر  ژهیبه و ،یدانشگاه

به نظر  نیاند. بنابرا مانده یکشور باق یها همچنان در دانشگاه
 ران،یدر ا مدیریت جهانگردی تیوضع یشناس بیرسد که آس یم

 یضرور یا مقدمه ،یرانیا یاسالم یساز تحقّق تمدن یدر راستا
مدیریت  تیوضع یمقاله به بررس نیا، است. لذا ریو اجتناب ناپذ

ها و  بر آن و چالش یانقالب اسالم ریتأث ران،یدر ا جهانگردی
 پردازد. یم یرانیا یتمدن اسالم دیموانع موجود در تول

 

 : رانیمدیریت جهانگردی در ا تیوضع
 دیمراکز تول نیو معتبرتر نیتر شرفتهیپ ن،یتر از مهم یکی رانیا

 ژهیمسئله، به و نیبوده است. ا یعلم در دوره اوج تمدن اسالم
 برخوردار بوده یاریبس تیاز اهم مدیریت جهانگردیدر حوزه 

قرار  رانیدر ا ،یمعتبر جهان یها از دانشگاه یاریبس رایز، است
در  یادیپردازان ز یفالسفه، حکماء و تئور شمندان،یاند وداشتند 

و  یدر علوم اجتماع ژهیو به و یمختلف علوم بشر یها حوزه
 ،مدیریت جهانگردیاند. در آن دوره،  بوده انیرانیا انیاز م یانسان

مورد توجه قرار  یو فن یعلوم تجرب یتمام یربنایبه عنوان ز
و  یتجرب ،یاضیر وماساس اکثر نوابغ در عل نیگرفت و برا یم
پرداختند. در  یم مدیریت جهانگردیدر ابتدا به اصول  زین یفن

 کیدر آن دوره،  یعلم یها شرفتیواقع اگرچه علوم و پ
متداول  یها یبند مینبود و تقس یواحد و کپارچهی ی مجموعه

در حوزه آموزش و پژوهش، در آن زمان متداول نبوده  یکنون
در شناخت  نیادیبن یاصلبه عنوان  مدیریت جهانگردیاست، اما 

است.  هشد یم یتلق یبشر یازهایفهم ن یبرا یا انسان و مقدمه
و  یادراک یبه عنوان مهارت ،مدیریت جهانگردی نیبنابرا
 یدر راستا یو فن یدر جهت تحقّق امور تجرب ،یافزار نرم

آمده است. با گذشت زمان و پس از  یبه حساب م یسعادت بشر
 یو صنعت یعلم یو به دنبال آن عقب ماندگ یافول تمدن اسالم

در  مدیریت جهانگردی یها ، رشتهیاز تمدن غرب یتمدن اسالم
که پس از  یا خود را از دست دادند. به گونه تیاهم زین رانیا

 یشد. از سو ینم ستهیان علم نگرها به عنو رشته نیبه ا یمدت
در غرب و  یا و توسعه یدانشِ کاربرد تیبا گسترش اهم گر،ید

علوم مورد توجه  یتجرب و یابعاد فن ران،یبه ا سمینفوذ مدرن
به  مدیریت جهانگردیدر  یورز شهیقرار گرفت و اند یشتریب

 [.2]افتیتنزّل  ،یصنعت یفناور ایسبب عدم امکان انتاج دانش 
مدیریت  یها آموزش و پژوهش در رشته ن،یبر ا عالوه

و ترجمه  یعلم، به انتقال مؤسسات تمدن دیاز تول ز،ین جهانگردی
 یکردهایرو نیداد. بنابرا تیّماه ریی، تغیصِرف متون غرب

 ییکه فاقد توانا زیتجو تیبدون قابل ،یلیو حداکثر تحل یفیتوص
ریت مدیدر  ،هستند یاجتماع یحل مشکالت روزمره زندگ

 نیا یربومیغرب محور و غ تیشدند و ماه تیتقو جهانگردی
 اتینظر نیرشته را تنها به مترجم نیا نیعلوم، محقق

رف صِ دیبا تول ن،ی. عالوه بر اکرد لیبدت یغرب شمندانیاند
و  یکاربرد معل دیو فقدان تول رانیدر ا یغرب یها شهیاند
علوم در حوزه  نیا رایممکن نشد؛ ز زیعلوم ن یساز یبوم

شده  یطراح یجوامع غرب یها یژگیهم تنها براساس و یکاربرد
 یدر موارد ینداشت و حت یچندان ییکارا گریبود و در جوامع د

را به وجود  یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیس یها انبحر
ادامه  رانیدر ا یانقالب اسالم یروزیتا پ تیوضع نیآورد. ا
 .[1]داشت
از زوایای مختلف و ، مدیریت جهانگردیهای آموزش  آسیب

و تقسیم است. بندی  های متفاوت قابل طبقه براساس مقسم
خواهیم ها  از آسیب ما ،تر باشد ها دقیق بندی هرچه این طبقه

داشته باشیم و در مقام رفع تری  توانست درک و دریافت صحیح
خواهیم  تری را پیش رو تر و مطمئن راهکارهای دقیق ،و حل آن

در  مدیریت جهانگردیهای آموزش  منظور از آسیب داشت.
شناسایی وضعیت و عوامل سلبی یا ایجابی محدود کننده  ،ایران

در  مدیریت جهانگردیبرای توسعه و ارتقای آموزش 
دادهای  ها ناشی از درون ر است. برخی از آسیبهای کشو دانشگاه

ها ناشی  است و برخی آسیب مدیریت جهانگردینظام آموزشی 
هایی است  ی، نظام مدیریتی، ساختار و سیاستاز اوضاع اجتماع

 حاکم است. مدیریت جهانگردیآموزش بر نظام   که از بیرون
ست. به این رابطه علت و معلولی ا ها رابطه میان برخی از آسیب

مل و برخی دیگر معلول به حساب عا، ها معنا که برخی از آسیب
 مدیریت جهانگردیها محدود به رشته  برخی از آسیب آیند.  می

کشور عارض شده رسمی نیست و به طور عام برنظام آموزش 
هایی که دراین مقاله مورد بررسی قرار  است اما اکثر آسیب

 مدیریت جهانگردیهای خاص نظام آموزشی  اند آسیب گرفته
از  یمدیریت جهانگردهای موجود در حوزه آموزش  آسیب .است

علم  نظر موضع پدیداری و موضوع پیدایی نیز قابل تقسیم است.
های  جایگاه خاصی در میان دیگر رشته ،مدیریت جهانگردی
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 یآمار ارائه شده توسط سازمان جهان. از آنجایی که داردمدیریت 
و رشد پرشتاب صنعت  ییای( نشان از پوWTO)یگردشگر
رجسته آن در زندگی به دلیل نقش بامر این  و دارد یگردشگر

معه نظم و انضباط حاکم اگر در جا و هاست اجتماعی انسان
شود و نظم  نظمی و هرج و مرج و نابسامانی ایجاد می نباشد، بی

حاکم بر  یمدیریت جهانگردو انضباط جز در سایه وجود مقررات 
آید. به دلیل ارتباط تنگاتنگی که میان  شئون جامعه به وجود نمی

ی و سایر نهادها و امور اجتماعی جهانگرد مدیریتقواعد 
)فرهنگ، مذهب، عرف و عادت، وضعیت اقتصادی و..( وجود 

نیز  مدیریت جهانگردیهای  دارد، در طول تاریخ بشری نظام
مدیریت اند؛ نظام  ه دستخوش تغییر شدههمپای تحوالت جامع

 یعیوطب یخیاگرچه به رغم دارا بودن منابع تار ،ایران جهانگردی
نیز از این ، در سطح جهان ندارد یمناسب گاهیجامتاسفانه سرشار، 

، وضعیت علم های نگارنده طبق پژوهشقاعده مستثنا نیست. 
و تحوالت آن در فاصله زمانی ورود اسالم  مدیریت جهانگردی

 شده است ای جداگانه بررسی  ان تا انقالب اسالمی در مقالهبه ایر
طبیقی دانشگاه تهران به چاپ ت مدیریت جهانگردیکه در مجله 
پیروزی انقالب اسالمی موجب دگرگونی . [3]رسیده است

مدیریت و  شدی ایران مدیریت جهانگردعظیمی در نظام 
 مدیریت جهانگردیاسالم به عنوان مبنای نظام  جهانگردی

ی در خدمت این مدیریت جهانگردبرگزیده شد و همه نهادهای 
ها نیز در  تفصیل این دگرگونیآرمان به کار گرفته شدند. 

مدیریت که در مجله  ه استای جداگانه بررسی شد مقاله
اما باوجود  .[3]تطبیقی دانشگاه تهران به چاپ رسید جهانگردی

مدیریت مزایای چشمگیری که این تحوالت برای نظام 
از جمله اسالمی شدن نظام  ،است ایران داشته جهانگردی

ه که از ده چهاردر طی مرور،  ی و...(، بهمدیریت جهانگرد
ت در دهه سوم(، تغییرا گذرد )به ویژه پیروزی انقالب اسالمی می

 مدیریت جهانگردیهایی در زمینه آموزش و پژوهش  و دگرگونی
مدیریت صورت گرفته که نه تنها موجب رشد و نمو نهال نظام 

اسالمی نشده، بلکه گاه موجب ضعف و  -ی ایرانیجهانگرد
یده که پایین آمدن کیفیت آموزش و پژوهش سستی آن گرد

استادان و سطح علمی دانشجویان و  مدیریت جهانگردی
برای آسیب شناسی نظام  .از جمله آنهاست مدیریت جهانگردی

مدیریت جهانگردی، بر آن شدیم که در آموزش و پژوهش 
مدیریت های نظام آموزش و پژوهش  ای مستقل آسیب مقاله

های اندیشمندان و دست  را با استفاده از دیدگاه جهانگردی
مطالعه کنیم و تا حد کاوش و  مدیریت جهانگردیاندرکاران 

این مقاله حاصل . هایی برای رفع آن ارائه دهیم ممکن راه حل
است که اکنون در اختیار  همباحث مطرح شده و تحقیق نگارند

درکاران ان ی کشور و دستمدیریت جهانگردخوانندگان و جامعه 

گیرد. امید است این تالش در  نظام آموزش عالی قرار می
ی کشورمان مؤثر مدیریت جهانگردبهسازی و بالندگی نظام 

 باشد.
ها و  شود: در بخش نخست آسیب مطالب در دو بخش ارائه می

در  مدیریت جهانگردیهایی که نظام آموزش و پژوهش  چالش
م، راهکارهای مقابله با به رو است، و در بخش دو ایران با آن رو

 شود. ها بررسی می آن
در ایران دارای  مدیریت جهانگردینظام آموزش و پژوهش 

مدیریت ها و نقایصی است که برای بالندگی این رشته از  آسیب
اندیشی کرد؛  یران باید نسبت به رفع آنها چارهدر ا جهانگردی
شد. البته برخی ها بیشتر خواهد  بار آن به روز آثار زیان وگرنه روز
اختصاص ندارد و از  مدیریت جهانگردیها به رشته  از آسیب

ی مدیریتهای  های نظام حاکم بر آموزش عالی در همه رشته آفت
 مدیریت جهانگردیاست، اما برخی دیگر، اختصاص به رشته 

مطرح شده در  موضوعاتو طبق مطالعات ادبیات پیشین، دارد. 
مدیریت مام استادان برجسته و اند که ت این مقاله، عناوینی

اند یا از آنها  که در این زمینه اظهار نظر کرده یئدانا جهانگردی
  است، نسبت به آن اتفاق نظر دارند. نظرخواهی شده

است  مدیریت جهانگردیهای دانشگاهی  ناظر به رشته اًموضوع
مدیریت به نظام اجرایی و عملی آموزش  ناظر و طیف دیگر

بعضأ  ها مچنین موضع وجایگاه پدیداری آسیبو ه جهانگردی
است و برخی دیگر  مدیریت جهانگردیهای آموزش  سرفصل

رسد که این  به نظر می مدیریت جهانگردیمتون آموزشی 
نسبت به  مدیریت جهانگردیهای آموزش  بندی از آسیب طبقه

 مدیریت جهانگردیمحورها و موضوعات مصوب کنگره ملی 
های  اساس دراین مقاله طبقه بندی آسیبن تر باشد. برای نزدیک

یت خواهد از همین سبک تبع، ایران مدیریت جهانگردیآموزشی 
های دانشگاهی  های ناظر به رشته کرد. لذا در ابتدا آسیب

های ناظر به  شود و آنگاه آسیب بررسی می مدیریت جهانگردی
مطرح خواهد شد و در  مدیریت جهانگردینظام اجرایی آموزش 

 مدیریت جهانگردیهای مربوط به متون آموزشی  ادامه آسیب
های موجود در ارتباط با  نهایت از آسیب شود و در بررسی می

یاد خواهیم کرد.  مدیریت جهانگردیهای آموزش  سرفصل
این تحقیق،  ناگفته پیداست که به اقتضای موضوع واهداف

مدیریت با حوزه آموزش های مرتبط  تمرکز مباحث بر آسیب
 .است جهانگردی

 

 تحقیقروش   -2
های دانشگاهی  رشته گیر گربیان که ییها آسیب در این بررسی

بندی  طبقه 1جدول شماره  رحش هت باس مدیریت جهانگردی
 .است شده
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 :، منبعمدیریت جهانگردیهای رشته دانشگاهی  : آسیب1جدول 
[.0،2] 

 عنوان ردیف

های  ای و فرا تخصصی رشته مطالعات میان رشته فقدان 1
 مدیریت جهانگردی

 نظام حاکم بر ارتقا و ترفیع اعضای هیئت علمی 2

 مدیریت جهانگردیهای تحصیلی  مستقیم رشته ارتباط ضعف 3
 با رشته شغلی آن

مدیریت های دانشگاهی  ضعف سلسله مراتب اهداف دررشته 0
 جهانگردی

مدیریت های  ایجاد رشته ضوابط مربوط بهضعف وناکارآمدی  5
 جهانگردی

 
در ایران دارای  مدیریت جهانگردینظام آموزش و پژوهش 

مدیریت ها و نقایصی است که برای بالندگی این رشته از  آسیب
در ایران باید نسبت به رفع آنها چاره اندیشی کرد؛  جهانگردی
خواهد شد. البته برخی از به روز آثار زیانبار آنها بیشتر  وگرنه روز

اختصاص ندارد و از  مدیریت جهانگردیها به رشته  آسیب
مدیریت های  حاکم بر آموزش عالی در همه رشته های نظام آفت

مدیریت است، اما برخی دیگر، اختصاص به رشته  جهانگردی
اند  موضوعات مطرح شده در این مقاله، عناوینیدارد.  جهانگردی

که در این زمینه  مدیریت جهانگردیجسته و که تمام استادان بر
ها نظرخواهی شده است، نسبت به آن  اند یا از آن اظهار نظر کرده

ها را  سیباتفاق نظر دارند. برای سهولت مطالعه و بررسی، این آ
 .ایم به شش دسته تقسیم کرده

 

ای و فرا تخصصی  رشته مطالعات میان فقدان -2-1

 یمدیریت جهانگردهای  رشته
فقر  با مدیریت جهانگردی یدانشگاه یها رشته ،انیم نیا در

مواجه  یا شدهدیبه صورت مضاعف و تشد یا رشته انیمطالعات م
 یها مشکل در حوزه رشته نیاست. وجه مضاعف بودن ا

سو  کیاز آن جهت است که از  ،مدیریت جهانگردی یدانشگاه
در ارتباط  یبه عنوان ضرورت توسعه علم یا رشته انیمطالعات م

مدیریت رشته  ،سو گریاست و از د رحها مط همه رشته با
 یا رشته انیو م یفرا تخصص یتیبه طور خاص از ماه جهانگردی

 یها نظر از ضرورت توسعه رشتهبرخوردار است و صرف 
 یدرارتباط مدیریت جهانگردی و موضوع تیماه ((یا رشته انیم))

مدیریت  اریز ،قرار دارد یتخصص یها تنگاتنگ باهمه رشته
و به  [2]کند یبحث م یاز روابط انسان اجتماع» جهانگردی

از حوادث  یمدیریت جهانگردقواعد  جادیدر ا یگریعبارت د
 یاخالق یها از آرمان زیدر همه شئون و انواع آن و ن یاجتماع

 ناجتماع را در همه شئو یها یازمندین دیلذا با ،شود یاستفاده م
مطالعه  تیاهم نجایو از ا [5]داد صیمختلف تشخ یها و رشته

به صورت مضاعف  ،مدیریت جهانگردیدر حوزه  یا رشته انیم
مدیریت  یدانشگاه یها شود. در حال حاضر رشته یروشن م

ها حداکثر ناظر به  آن یاست که محتوا یا به گونه جهانگردی
 یاست و نسبت به محتوا یمدیریت جهانگرد یمحتوا
محتوا  انبا فقر و فقد مدیریت جهانگردی یا نهیزم یها دانش

 یاقتصاد مدیریت جهانگردی رشته اریالبته اخ ،مواجه است
است که رشته  نیا تیاما واقع ،شده و در حال اجراست یطراح

در تمام  یا رشته نیبه صورت ب دیبا مدیریت جهانگردی
 یها از رشته یصورت انبوه نیمرتبط مطرح شود در ا یها نهیزم
 یخواهد آمد که محتوا دیپد مدیریت جهانگردی یا رشته نیب

 یتخصص نهیبه عالوه زم مدیریت جهانگردیآن ناظر به دانش 
مدیریت مطالعات »اساس  نی. بر اودخواهد ب مدیریت جهانگردی

خواهد آمد و  دیمختلف پد یها در حوزه« مضاف جهانگردی
در منظومه  دیجد یمرزها اریدیو پد یموجب توسعه علم

 نیا گریخواهد بود. در بخش د مدیریت جهانگردی یها رشته
 یداریپا یها نهیها عنوان از زم تالش خواهد شد تا ده قیتحق

 .شود شنهادیپ مدیریت جهانگردی یا رشته میانمطالعات 
 

نظام حاکم بر ارتقا و ترفیع اعضای هیئت -2-2

 علمی
 یاعضا تیبر رشد و ترب میکه به طور مستق یاز موضوعات یکی
بر نظام آموزش و پژوهش  میرمستقیو به شکل غ ،یعلم ئتیه

و  عیگذارد، نظام حاکم بر ترف یم ریتأث مدیریت جهانگردی
مدرسان مطابق  تیروند ترببایستی  که می استادان است یارتقا

 نیکه در ا یاریبس یباشد تا کمبودها انیبا رشد تعداد دانشجو
 یریکارگ به یبرا نیوجود دارد برطرف شود، همچن نهیزم

 یارهایاست تا مع الزمعرصه  نیها در ا رشته ریاستادان از سا
تعداد  ،یخارج یها تسلط بر زبان زانیاز جمله م یتر یعلم

 ی ەرسال اینامه  انیو پا التیتحص تبط،مقاالت و کتب مر
رانه سالزم به ذکر است،  مرتبط با رشته به کارگرفته شود.

 انیمتخصص هر رشته به تعداد دانشجو یعلم ئتیه یاعضا
 ییها از شاخص یکیآن رشته  لیدر حال تحص ایشده  رفتهیپذ

. در شود یم یابیارز ینظام آموزش تیفیآن ک لهیاست که به وس
و  یعلم ئتیه یشامل تعداد اعضا یاست تا آمار ازین نهیزم نیا

 سیکه تدر یتخصص و دروس کیمدرسان هر رشته به تفک
 [0] .م باشدفراه کنند یم

  



 آذری

 

0 

های تحصیلی  مستقیم رشته ارتباط ضعف -2-3

 با رشته شغلی آن مدیریت جهانگردی
ارائه خدمات  یبر مبنا ی، صنعت یکه صنعت گردشگر ییاز آنجا

در ارائه خدمات  یکنندگان آن، نقش مهم عرضه نیاست، بنابرا
دارند.  یمشتر تیجلب رضا تیو در نها تیفیمحصول با ک

توسعه  یاصل یازهایاز ن ،یکاف یشغل یها دانش و داشتن مهارت
و عامل  شود یمحسوب م یدر نظام گردشگر یمنابع انسان ی

آنها به مقصد و به ی گردشگران و وفادار تیدر جلب رضا یمهم
با   ن،یبه مقصد است. بنابرا یگردشگر انیجر یداریتبع آن، پا

منابع  تیریصنعت، مد نیدر ا یانسان یروین تیتوجه به اهم
 اتیبرخوردار خواهد بود. در ادب ییبسزا تیاز اهم یانسان

از محصول به  یخدمات خود بخش هفرد ارائه دهند ،یگردشگر
راهبرد توسعه منابع  یو اجرا نیتدو ن،یبنابرا د،یآ یشمار م

برخوردار است و  یژهایو تیازاهم یدر صنعت گردشگر یانسان
ارائه آموزش  .کند یم فایراستا ا نینقش را در ا نیآموزش مهمتر
 یها دلم د،یسازمان مدرن مستلزم تفکر جد کیاثر بخش در 

 .است دیجد یو ابزارها و سازوکارها دیجد کردیرو د،یجد
آموختگان  دانش طیف وسیعی از مشاغل به ،درحال حاضر

 های شغلی مزبور است. رشته هاختصاص یافتی مدیریت جهانگرد
 هر یک از اغالن دراست و وظایف ش تنوع بسیاری برخوردار از

ک دری ت.اس اوتکامالً متف دیگربا یک، های شغلی رشته
 آنها نتوا ی میمدیریت جهانگرد های شغلی رشته دی ازبن هطبق

فرعی  رشته شغلی ستیش از بیب اصلی و رابه شش رشته شغلی
 .است درج شده  2شماره بندی درجدول  تقسیم کرد.این طبقه

 
 [0] منبع:ی،مدیریت جهانگردهای مشاغل  طبقه بندی رشته :2 جدول

 رشته شغلی فرعی رشته شغلی اصلی ردیف

1 
مدیریت مدرسی 

 جهانگردی
مراجع دانشگاهی،مراجع غیر 

 رسمی

2 
تحقیق و نویسندگی 
 مدیریت جهانگردی

موضوعات تخصصی و عمومی 
 مدیریت جهانگردی

3 
مدیریت مشاغل آزاد 

 جهانگردی
 یمدیریت جهانگردی دفاتر

0 
مدیریت سایر مشاغل 

 جهانگردی
 ها و دفاتر جهانگردی بنگاه

 
 نیب یکینزد ی رابطه ،یگردشگر یها رشته یبند موضوع

تواند  یآورد که م  یم دیو دانشگاه پد زبانیجامعه م گذاران هیسرما
رشته و هم به عنوان  کیهم به عنوان  یگردشگر ی به توسعه

کارفرماها  نیب یمطلوب ی حرفه در جامعه منجر شود و رابطه کی
 ،یآموزش یها امهبرن ی. خروجدآوردیپد یو موسسات آموزش

 .خواهد شد یشغل یها تیموقع یرقابت برا جادیباعث ا

مقایسه  در را مدیریت جهانگردیهای دانشگاهی  رشته وقتی
به دونکته  نجیمس می مدیریت جهانگردیهای شغلی  بارشته

ک اغالن درهریایف شه وظک نای اول هنکت یم:رس یکامالً مهم م
 دیگری متفاوت کامالً از مدیریت جهانگردیهای شغلی  رشته از

 مدیریت جهانگردیدانشگاهی  ایه تهرش هنکای دوم نکته و است
 مدیریت جهانگردیغلی های ش رشته های متناسب با تفاوت

رشته  در خواهد می عبارت دیگر کسی که است. به شدهی نطراح
 دانشگاهی با رشته از نظر ،شود اره کشغلی سردفتری مشغول ب

 مدیریت جهانگردیی درسمُ غلیخواهد دررشته ش کسی که می
 .هیچ تفاوتی ندارد ،شودکار  مشغول به

 

های  رشته ضعف سلسله مراتب اهداف در-2-4

 مدیریت جهانگردیدانشگاهی 
درپیوند با نظام  مدیریت جهانگردیدانشگاهی  های رشته
 پیوند در است و عالی کشور وزشآم دستی خود جزیی از نظام باال

یک  هر است که ازاجزایی تشکیل شده دستی خود پاییننظام  با
 .از آنها است یکی مدیریت جهانگردیهای دانشگاهی  رشتهاز 

 تدوین وسازگاری سلسله مراتب اهداف ؛آنچه مهم است
 تی ونظام باالدس با دپیون در مدیریت جهانگردیهای  رشته

های  متأسفانه اهداف باالدستی رشته .[1]تآنهاس تیدس ایینپ
از  ،است عالیآموزش  اهداف نظام که همان مدیریت جهانگردی

اهداف  این. است شناوری باالیی  برخوردار و (پذیری ابهام)
تنظیم  باز باید، انداز بیست ساله کشور چشم عیتا وضمتناسب ب

 بهمدیریت های  رشته دافوان اهت یم ن امرای پس از و ودش
مدیریت ای ه تهرش دستی هر یک از اهداف پایین طورکلی و
 رسد اهداف خاص تدوین کرد. به نظر می طور به را جهانگردی
بندی  شرح زیر قابل طبقه محور به 5آموزش در  اصلی نظام

 .[0]است
 عرضه خدمات مورد نیاز جامعه -1
 )آموزش)یادگیری  یاددهی -2
 پژوهش-3

 )سازماندهی و عصاره کردن دانش موجود)دانش پژوهی -0

 اموردانشگاهی اداره-5
 

ایجاد  ضوابط مربوط بهناکارآمدی  و ضعف -2-5

 مدیریت جهانگردیهای  رشته
 ومعیارهای ضوابط ،مدیریت جهانگردیهای  رشته ایجاد برای

 ضوابط و از فعلی نیز موجود های رشته، ندارد وجود مدونی
 ازمانی وس حافظه کند. یکنواختی تبعیت نمی و معیارهای همگن

 مسئله این این ضوابط وضعیت روشنی ندارد. مستندات مربوط به
مدیریت های  برخی از رشته طرف که از یک موجب شده است
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 معناداری دائر اتت والزاماولوی نبدون داشت موجود جهانگردی
د وزه پدیاین ح در را جویای کار آموختگانِ دانش ومشکالت شود
ی مدیریت جهانگردهای  رشته از بعضی دیگر طرف و از آورد

 جایگاهی پیدا نکند.، شی الزماثربخباوجودداشتن اولویت و 
 ،دهآم هن مقالای در آنچه نگاهی به با ها رشته از برخی عناوین

 های برای تدوین معیارهای ایجاد رشته .شناسایی است لقاب
 مدنظر ایوابط و معیارهًض بایداصوال جهانگردی مدیریت جدید

شناسایی شود و  مدیریت جهانگردیهای فعلی  ایجاد رشته در
توجه به سلسله  با ضوابط و معیارها باز تنظیم این بازنگری و ثانیاً

 اًانجام شود. ثالث مدیریت جهانگردیمراتب اهداف آموزش 
 دهای دانشگاهی جدی رشته رعایت معیارهای مصوب درایجاد

 است که شده دیده زیرا، شده و رعایت شود هدی گرفتکامالً ج
 شده است جدی گرفته تهتاکنون هم نوش یی کهبرخی از معیارها

 آن الزنی متقاضی وامث معیارهایی چون توان چانه و شود نمی
 .است گاهی اولویت یافته

 

 های تحقیق یافته -3
 یا از آن است که در کشور ما آموزش حرفه یحاک هیمطالعات اول

توسعه خود به  نیدر مراحل آغاز یو گردشگر یهتلدار یو نظر
 یروهایدارند که ن دیصنعت تأک نیران اااندرک و دست برد یسر م

الزم  را ندارند. به  یا صنعت حداقل توان حرفه نیشاغل در ا
 دهیآموزش د یروینعالوه در سطوح مختلف کمبود آشکار 

 الزم، زاتیرشته و نبود تجه یمحسوس است و جوان
را در  یها و مؤسسات آموزش عال دانشگاه یاتیعمل یها آموزش

 یها استیس یبه طور کل. صنعت ناکارآمد ساخته است نیا نهیزم
به دو  توان یرا م یدر بخش گردشگر یمنابع انسان توسعه ی

و فراهم آوردن  یاشتغال رقابت جادیا یعنی همبخش مرتبط با 
مشاغل و  همه ی یبرا یا و حرفه یآموزش نظر یها فرصت

، محتوا و یاز انقالب فرهنگ شیتا پکرد  میها تقس تخصص
اساس  نیبرا .بود یو عمدتاً غرب یربومیغ ،ینظام آموزش تیماه

 -یآن در قالب اسالم تیماه لیبه دنبال تبد ،یانقالب فرهنگ
انقالب  یها ارزش یساز یبه درون قیطر نیتا از ا برآمد یبوم

را در  یاساس راتییتغ نهیاگرچه زم ،یبپردازد. انقالب فرهنگ
کارکردها و  ،یدرس یها متون و برنامه ،یسازمان اختارس
به وجود  مدیریت جهانگردیآموزش و پژوهش در  یکردهایرو

نه تنها  ،یآورد، اما با گذشت چند سال از آغاز انقالب فرهنگ
نکرد،  رییها تغ رشته نیموجود در جامعه نسبت به ا یها تیذهن

 یها دانشگاه رقبل از انقالب همچنان د یبلکه عمالً نظام آموزش
دهه از انقالب  چهارکه با گذشت  یا گونه هماند؛ ب یکشور باق

 یها از همان سرفصل یاریبس ،یجهان طیشرا رییو تغ یاسالم
قرار  دنظریمانده و مورد تجد یباق رییتغدون همچنان ب یآموزش

 یساز اسالم انداز تمدن است که چشم یدر حال نینگرفته است. ا
ها و اهداف  تیاولو نیاز مهمتر یکیاز گذشته تاکنون  ،یرانیا

برشمرده شده است. در واقع  رانیدر ا ینظام آموزش عال
و  یدانش بوم دیتول یاعالم شده برا یها استیرغم س یعل

در  مدیریت جهانگردی تیوضع ،یرانیا یاسالم یساز تمدن
 یاز سو یدیجد شهیاند ای هینظر چیو ه افتهیتنزّل  رانیا

در حد شرح و نقد  یحت ،یالملل نیبدر سطح  یرانیپژوهشگران ا
 زین -شود یم سیها تدر که هم اکنون در دانشگاه یغرب اتینظر

 نیهمچن« یعلم استیس قاتیمرکز تحق»مطرح نشده است. 
 رانیا یعلم داتیتول زانیم ،یسنج براساس گزارش هسته علم

مصر و  ه،یترک وان،یعربستان،  تا»مانند  یینسبت به کشورها
دوره  یکه در ط یا است؛ به گونه افتهیکاهش  زین یبجنو کره

مدیریت  یالملل نیمقاله در مجالت ب 302 رانیا ،پنج ساله
 داتیدرصد تول 11رقم معادل  نیمنتشر کرده، که ا جهانگردی

مدیریت  داتیتول نیبنابرا در آن زمان بوده است؛ رانیا یعلم
دوره پنج  داتیبرابر نصف تول ،ریسال اخ 24کشور در  جهانگردی

مدیریت  یکنون تیبه وضع وجهساله قبل بوده است با ت
 یشود که چه عوامل یسؤال مطرح م نی، ارانیدر ا جهانگردی

شده و چه  رانیدر ا مدیریت جهانگردی نماند  سبب تداوم عقب
بحران مهم در عدم تحقّق  نیگذر از ا یبرا ییراهکارها

 نیبا توجه به مجموعه ا .کشور داشته است یعلم یاستراتژ
 دیبا، ریز یها تیها و اولو استیرسد که س یمشکالت، به نظر م

مورد توجه  رانیدر ا مدیریت جهانگردی گاهیبهبود جا یدر راستا
 :ردیقرار گ
ها در حوزه  نظام ورود به دانشگاه یساختار کنون رییو تغ اصالح

نسبت  موجود در جامعه یها شاصالح نگر ،مدیریت جهانگردی
 ،یآموزش یها و متدها بکس رییتغ، رشته نیا گاهیو جا تیبه اهم

و  یانتقاد یکردهایمحور، به رو و حفظ ینظر یها از روش
و ارائه  مدیریت جهانگردیدر  یبر پژوهش محور دیفعال. تأک
. گسترش ارتباطات یو بوممحور  جامعه ،یکاربرد یها پژوهش

نخبگان و پژوهشگران.  ،یمراکز پژوهش یالملل نیو ب یداخل
ها به عنوان ابزار  در دانشگاه یخارج یها آموزش زبان تیتقو

چاپ و انتشار آثار  یها نهی. گسترش زمنیارتباط با تحوالت نو
 تیتقوو  یعلم دگانیگزاز بر ریتقد ،یدانشگاه یعلم
 انیاز مقاالت، پا تیو ... . حما حانیابور، یفاراب یها شیهما
 یپرداز هیدانش و نظر دیکه به تول یها و آثار علم نامه

 یاز حضور مؤثرتر استادان و پژوهشگران برا تیاند. حما هپرداخت
 یعلم یارتقا یو تالش برا یالملل نیو ب یا ارائه مقاالت منطقه

موجود. گسترش  یعلم یها ها و ماهنامه فصلنامه یالملل نیو ب
 یریکارگ هو بازار اشتغال. ب یتیریبا مراکز مد یارتباط مراکز علم
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 بیآس، کشورها ریسا یآموزش یها موجود در نظام اتیتجرب
 نقاط ضعف موجود. یشناس

مدیریت نظام آموزش و پژوهش  یها بیدر بخش نخست، آس
 یتا حدود زیرفع آن ها ن یها شمرده، و راه حل جهانگردی

بخش تالش شده است  نیدر ا ن،یا روشن شده است، باوجود
مدیریت نظام  یو بالندگ صیرفع نقا نهیکه زم ییراهکارها

خصوص، هم  نیکند، ارائه گردد. در ا یما را فراهم م جهانگردی
مدیریت صاحب نظران  گریو د شکسوتیپ ناستادا یها دگاهیاز د

 مدیریت جهانگردی یها نظام گرید اتیو هم از تجرب جهانگردی
 نجایاستفاده شده است. البته آنچه در ا یآموزش عال یها و نظام

 دیندارد و شا یبه عنوان راه حل ارائه شده است، جنبه انحصار
به ذهن برسد، اما  یگرید یها شود راه حل یشتریاگر تأمل ب

است که امکان  ییبوده راهکارها نگارندهمدنظر  شتریآنچه ب
بر همین اساس با  .در کوتاه مدت وجود دارد ها شدن آن ییاجرا

کار ، راههای صورت گرفته در بخش قبل توجه به آسب شناسی
 جهت ارائه راهکار ارائه میشود: زیرو پیشنهادهایی به شرح 

مدیریت  یدانشگاه یها رشته انیارتباط موثر م جادیا یبرا -1
 شنهادیپ مدیریت جهانگردی یشغل یها با رشته جهانگردی

شغل و  شیگرا یبا عنوان واحدها یواحد درس وانشود عن یم
 یها در رشته یشغل یها از رشته کیهر  فیمتناسب با وظا

 گنجانده شود  یدانشگاه
 یدانشگاه یها رشته جادیمربوط به ا یارهایضوابط و مع -2

 .شود نیتدو مدیریت جهانگردی
 مدیریت جهانگردیآموزش  تیفیمربوط به ک یها شاخص -3

مدیریت آموزش  انیمجر یرفع ناهمتراز یمدرن شده و برا
 و کنترل شود.  نییاستاندارد مربوط تع یها حداقل جهانگردی

مجاز  انیدانشجو تا برخوردار شود یاز انعطاف یمقررات آموزش-0
 یردو عالقه ف ازیمتناسب با ن یواحد درس 3باشند حداکثر تا 

 ینوان رشته فرعو به ع یدانشگاه یخود عالوه بر واحدها
 کنند.  افتیدر زیمدرک مربوط ن انیو در پا انتخاب کرده

شود. در  نیتدو مدیریت جهانگردی یمدرس طیضوابط و شرا -5
 یها اهداف، روش ،یبا فلسفه، فناور ییآشنا ،ضوابط نیا

 .گنجانده شود سیتدر یها و فنون و مهارت یآموزش
 یها در حوزه آموزش یانیو پا ینیتکو یابیساز و کار ارزش -0

 .شود میباز تنظ مدیریت جهانگردی
 .شود سازیو مستند  یبه روزرسان شآموز یها صلسرف -0
عنوان هیئت علمی خواهند به  که می انیکس ،ضررورت دارد-1

های  اشتغال، دوره ل ازجذب مراکز آموزشی و پژوهشی شوند، قب
 آن واندر عنت آموزشی خاصی را طی کنند و در صورت موفقی

 .جذب شوند و عضو هیئت علمی

وزارت علوم، که وزارت علوم  قیجذب متمرکز از طر وهیش -9
 اراتیاخت یبه طور کل و را ابداع کرد، آن یو فناور قاتیتحق

 یبازنگر ازمندینکرد، خالی از ایراد نیست و  ها را سلب گروه
)که  یعموم یها تیسبب شد صالح نکهیاز جمله ا .است
 یها تی( بر صالحستیاشکال ن یو ب قیآن هم دق صیتشخ
کمتر توجه  یعلم یها تیبه صالح وداده شود  حیترج یعلم

 .است یآفت بزرگ ن،یکه اشود 
و  لیاص یپژوهش یکارها یاستادان برا قینظام تشو جادیا -14

و جهت  یو اسالم یمل مدیریت جهانگردی تیتقو یبرا یاسالم
 یبرا ییها سو، الزم است مشوقآناستادان به  یها دادن پژوهش

 ینیب شیکند، از جمله پ زهیانگ جادیآنان در نظر گرفته شود تا ا
 .نامه ارتقا است نییآموضوع در 

 

 نتیجه گیری  -4
 یاساس یاز ضرورت بازنگر ،مدیریت جهانگردی ریفراگ یابیارز

 یفعل گاهیکند. جا یم تیقلمرو از علم حکا نیو همه جانبه در ا
از  یو کاربرد یعلم ،یقاتیدر ابعاد تحق مدیریت جهانگردیحوزه 

 طهیح نیرسد که ا یتر است . به نظر م نیآن پائ ستهیمکان شا
نتوانسته  ،ناگونبه دالئل گو ریدست کم در دو دهه اخ یعلم

 دیمایرا بپ یآوروو ن شرفتیراه پ ،یعلم یها رشته گریهمگام با د
به  ییمتخصصان حوزه در پاسخگو تیرو مسئول نیو از ا

مقاله  نیقلمرو مضاعف گشته است. ا نیمشکالت موجود در ا
با  مدیریت جهانگردیعلل مواجه شدن  انیب یابتدا در پ

 یهاها و راهکار  استیمعضالت فوق، و سپس به دنبال ارائه س
مدیریت مسائل  نیتر مهماز  یغلبه بر آن است. به عنوان بخش

مدیریت  قاتینامطلوب تحق تیفیتوان به ک یم جهانگردی
 یارینبودن بس یکاربرد ،یالملل نیو ب یدر سطح مل جهانگردی

از حد  شیدانشجو، اشتغال ب هیرو یب یرشد کم قات،یاز تحق
 قیتحق یجا هب سیبه تدر مدیریت جهانگردینظران  صاحب

 یشنهادیپ یها ا و راهکاره استیاز س یبرخ. اشاره داشت
 انیم یهماهنگ جادیا قات،یمند کردن تحق از نظاماند  عبارت

 یها به منظور محقق ساختن پژوهش یو اجرائ یقاتیمراکز تحق
از توان پژوهش متخصصان  نهیگشا، استفاده به و گره یکاربرد

 یمراکز پژوهش عالمانهو  یتوسعه تخصص ،مدیریت جهانگردی
مقاله به طور  یها و راهبردها که ط استیاز س گرید یاریو بس

 مبسوط مورد بحث قرار خواهند گرفت.
های انجام شده و مطالعه میدانی و نظرخواهی از  از پژوهش

مدیریت استادان و صاحب نظران پیشکسوت و باتجربه 
توان نتیجه گرفت که نظام آموزش و پژوهش  ، میجهانگردی

های متعددی  نقایص و ضعفدر ایران دارای  مدیریت جهانگردی
این امر علت ها و عوامل مختلفی دارد که مشکالت  است و



 

 فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی 

 

9 

اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و تغییر نگرش دانشجویان و 
ها و  داوطلبان نسبت به آموزش عالی و تحصیل در دانشگاه

گرایی و نگاه کمی و اقتصادی به علم و   گسترش حس مدرک
هاست. در  ترین عوامل آن آموزش عالی به جای کیفی، از مهم

های اخیر، به دالیل مختلف )که در جای خود قابل بررسی  هده
است( گرایش شدیدی به سمت تحصیالت عالیه و مدرک گرایی 

نه از باب اشتیاق به آموختن و  ها ایجاد شده است. این گرایش
ای مالی و اقتصادی و کسب ه کسب علم و دانش، بلکه به انگیزه

مدرک دانشگاهی های اجتماعی و صرفا به منظور کسب  موفقیت
و برخورداری از امتیازات آن بوده است. با افزایش تعداد داوطلبان 

ور، بی ضابطه ها، متصدیان آموزش عالی کش تحصیل در دانشگاه
ها و مراکز آموزش عالی را  ها، دانشگاه و بدون رعایت حداقل

گسترش داده، تعداد دانشجویان افزایش چشمگیری یافت که 
ها شده  دید آموزش و پژوهش در دانشگاهاین امر موجب افت ش

ون تستی و یا بدون پذیرش دانشجو نیز یا از طریق آزم است.
گیرد که با این روش، به ویژه در رشته  آزمون صورت می
توان صالحیت علمی دانشجو را برای  ، نمیمدیریت جهانگردی

تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری احراز کرد. براین 
کالت باید چاره اندیشی کرد و ی رفع این مشاساس، برا

ترین راه حل تغییر روش جذب استاد و شیوه ترفیع و ارتقای  مهم
آنان و تغییر شیوه پذیرش دانشجو و تربیت و آموزش او و تغییر 
نگرش مسئوالن به آموزش عالی از کمیت به کیفیت است. 

خصص ها باید مراکز تربیت نیروی انسانی متعهد و مت دانشگاه
های اقتصادی و کسب درآمد و سرمایه. همچنین  باشند، نه بنگاه

ریزی آموزشی  ها در زمینه مدیریت و برنامه باید استقالل دانشگاه
در و ... نیز حفظ گردد تا امید تحول و تغییر نگرش به وجود آید. 

 ،یاست که به فرهنگ محور بودن صنعت گردشگر الزم ،انیپا
 یبوم یها داشت و در توسعه الگوها و مدل ای ژهیتوجه و

 ی و روند توسعه ندیفرآ ن،ی. همچنصرف کردکوشش مضاعف 
قرار  ینیمورد بازببایستی که  می ،یمرتبط با گردشگر یها رشته

ها و  به هر حال در این تحقیق تالش شده است، آسیب. ردیگ

ها شمرده و بررسی شود، ولی شایسته  راهکارهای مقابله با آن
 است در این زمینه تحقیق بیشتری صورت گیرد.
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