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گفته می شود که برنامه ریزي گردشگري همانطور که دربـاره ي برنامـه ریـزي    
براي بازدیدکنندگان است باید شامل برنامه ریزي براي ساکنین نیز باشـد. اگـر   

واهیم گردشگري عاملی مثبت در زنـدگی سـاکنین محلـی باشـد، ایـن کـار       بخ
مشروط به عکس العمل، مشارکت و حمایت مردم محلی است. بسیاري از برنامه 
هاي گردشگري در مقاصد در حال توسعه، به توسعه منابع انسانی توجـه کـافی   

شـگري  ندارند. بعـالوه، بسـیاري از برنامـه هـاي گردشـگري، از اشـکالی از گرد      
حمایت می کنند که با تواناییهـاي منـابع انسـانی موجـود، هماهنـگ نیسـت و       
بنابراین مردم محلی، مشارکت در گردشگري را امـري مشـکل مـی یابنـد و در     
نتیجه این برنامه ها کمتر از آنچه که باید، سودمند هستند. توسعه منابع انسانی 

توجـه دارد، بخصـوص در    اغلب به نیازهاي اشتغال شرکتهاي بین المللی بزرگ
مهمان نوازي و نیازها و فرصتهاي اشتغال در گردشـگري را نادیـده مـی گیـرد.     
براي رونق بخشـیدن بـه دیـدگاههاي توسـعه منـابع انسـانی در برنامـه ریـزي         

گرایـی بـه همـراه سـواالت      محلـی -صنعت-گردشگري، یک چهارچوب سیاست
 تحقیق و نیازهاي اطالعاتی مطرح شده است.
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 برنامه ریزي اشتغال گردشگري: از منظر یک کشور در حال توسعه
 

 1معصومه توحیدلو
 

 هاي جهانگردي ل؛ منابع انسانی؛ برنامه ریزي؛ سیاستکلمات کلیدي: کشورهاي در حال توسعه؛ اشتغا

 

 مقدمه .1
رونق و کمک به توسعه  جهانگردي عموما به عنوان وسیله اي جهت رونق اقتصادهاي بی   

مشاغل و درآمدهایی است که از آن ناشی می شود. هرچند تاکنون به این موضوع به طور 
جایی نیروي کار به سطوح  ارتقاي جابهواضحی پرداخته نشده است، امیدواریم که از طریق 

تر، این مشکل کاهش می یابد. هرچند در گردشگري، این تجربه متفاوت است. بخشی از  عالی
آن به دلیل اشکال مختلفی است که گردشگري می تواند به خود بگیرد و همچنین به دلیل 

نان. بنابراین، اتفاق نظر تواناییهاي مختلف مقاصد در جذب گردشگران و برآورده کردن نیازهاي آ
درباره ي آنچه گردشگري به دنبال دارد وجود ندارد زیرا نتایج آن، احتمالی است و از منطقه اي 
به منطقه دیگر فرق می کند. بخصوص در مورد اقتصادهاي درحال توسعه معموال توسعه 

ش گردشگري یک استراتژي مورد تردید است و حمایت از گردشگري به عنوان یک بخ
 اقتصادي مهم به طور متناوب مناظراتی را پیش می آورد. 

یک اتفاق نظر عمومی درباره ي معنی کشورهاي توسعه یافته و درحال توسعه وجود ندارد.    
اقتصاد درحال توسعه در این مقاله به کشورهایی اشاره دارد که درآمد ناخالص ملی سرانه آنها از 

). این اقتصادها عموما 2004کمتر است (بانک جهانی، دالر آمریکا  5120میانگین جهانی 
ویژگیهاي دیگري نیز دارند مثل سهم نسبتا باالي جمعیت افرادي که در بخش کشاورزي کار 

                                                 
 از دانشگاه عالمه طباطبایی گرایش بازاریابی -ارشد رشته مدیریت جهانگردي کارشناس ۱

می کنند و جمعیت زیاد که باعث فشار به منابع می شود. در کشورهاي در حال توسعه 
میم گیري براي توسعه این نوع جهانگردي معموال با نگرش باال به پایین اجرا می شود. تص

جهانگردي غالبا با مداخله آژانسهاي دولتی و شرکتهاي بزرگ توریستی صورت می گیرد که 
منجر به تسلط سرمایه هاي بیرونی و معموال خارجی و کنارگذاشتن مردم محلی می شود. 

محدود گزینه بنابراین، هرچند معموال به نظر می رسد که جهانگردي به عنوان یکی از بخشهاي 
هاي اقتصادي، جذاب باشد، درعین حال گفته می شود که ساکنین محلی طعمه جهانگردي می 
شوند. در توسعه جهانگردي به مردم محلی چه به عنوان سرمایه گذار و چه تصمیم گیر، مسولیت 
 کمی داده می شود. این به این خاطر است که اطالعات جهانگردي و مهارتهاي مرتبط با آن در

آنها کم است و نیز به دلیل اولویت بندي که سیاستمداران براي توسعه اقتصادي انجام می دهند 
). بنابراین سهم افراد محلی از 10، فصل 1986، 1982و توجه کمی به تساوي دارند (کوهن، 

 منافع اقتصادي معموال کم است.
م سطوح دولتی حائز اهمیت درحالیکه جهانگردي در برنامه هاي اجتماعی و اقتصادي در تما   

شده است و دانشگاهیان، همواره از نیاز به مشارکت مردم محلی حمایت کرده اند، به ابزارهایی 
که توسط آنها تواناییهاي مردم محلی براي پاسخگویی به فرصتهاي جهانگردي افزایش می یابد 

جهانگردي وجود دارد، به  توجه کافی نشده است. هرچند ادبیات زیادي درباره ي منابع انسانی در
). می 2002ندرت با ادبیات توسعه ارتباط دارند ( هرچند اخیراً استثناهایی وجود دارد مثل تلفر، 

توانیم بگوییم که در نتیجه، اقداماتی که به کار می روند به جاي اینکه ابهامات اشتغال محلی را 
 برطرف کنند، معموال اوضاع را وخیم تر می کنند.

له به بی توجهی نسبی به سرمایه انسانی در برنامه ریزي جهانگردي (براي مثال در این مقا
مقایسه با زیرساختها، حمل و نقل یا بازاریابی) می پردازد. بیشتر مطالعات آکادمیک در اشتغال و 
کیفیت خدمات جهانگردي بر میهمان نوازي تمرکز دارد و به ندرت با اشتغال و موضوع وسیع 

ي ارتباط دارد. براساس دسته اي از قضایا که از ادبیات ناشی می شوند، چهارچوب برنامه ریز
بودن به عنوان راهنما براي بازنگري در اشتغال در جهانگردي و  محلی-صنعت-سیاست
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موضوعات منابع انسانی در کشورهاي درحال توسعه  در زمینه سیاست گذاري و برنامه ریزي 
 پیشنهاد می شود.

 

 عنوان یک استراتژي توسعه جهانگردي به .2

 
جهانگردي، همانطور که در در کشورهاي پیشرفته تجربه شده است، یک ضرورت اقتصادي    

است، درحالیکه در کشورهاي درحال توسعه عمدتا به عنوان استفاده از اوقات فراغت و راهی 
انگردي تنها ). این استفاده مشاغلی را تولید می کند و جه1980براي توسعه است (جنکینس، 

امان اشتغال در مناطق فقیر و حاشیه اي است که در آنها سایر گزینه ها براي توسعه اقتصاد 
ضعیف کمتر است. جهانگردي نیاز باالیی به سرمایه انسانی دارد و مشاغل متنوعی را با 

). از 2003فعالیتهاي متنوع و اندازه و نوع مختلف عرضه می کند (زیواس، ریلی،و ایري، 
جایی این نیروي  یژگیهاي صنعت جهانگردي مثل دسترسی زیاد به نیروي کار و جذب و جابهو

). با این وجود، در جوامع 1999کار در دوران تغییر اقتصادي استقبال می شود (زیواس و ریلی، 
فقیر تین دانشگاهیان و عوامل اجرایی در جهانگردي جدایی وجود دارد (بریدن هان و ویکنز، 

). علیرغم اینکه سخنگویان دولتی جهانگردي را وسیله اي براي توسعه 1999کینس، ؛ جن2004
می دانند، دانشگاهیان معموالً آن را واژه اي داراي بار منفی تعریف می کنند و نگران اثرات 
منفی آن هستند و بر حفاظت از سنتها و محیط تاکید می کنند. آنها معموال فرض می کنند که 

ز تغییر سبک زندگیشان که در اثر جهانگردي ایجاد شده است ناراحت اند و جمعیت میزبان ا
 تمایلی به شرکت در این مبادالت ندارند.

در بیشتر نوشتجات جهانگردي از این نگرش توسعه برپایه جامعه حمایت می شود تا مطمئن    
رهنگی، فرسایش شویم که فوائد آن عاید جامعه محلی می شود و به نگرانیهایی مثل تغییرات ف

محیطی و وابستگی اقتصادي توجه داشته باشیم. ولی معموال به تواناییهاي جامعه میزبان براي 

تسریع رشد، عرضه موثر محصوالتشان به دنیاي بزرگتر و مدیریت منابعشان براي رسیدن به 
 ) یادآور می شود که6، ص 1986). دین (1990حداکثر منافع توجه کافی نمی شود (پیرس، 

چیزي آرزومندانه و رویاپردازانه است، اگر "دیدگاه مشارکت مردم محلی در توسعه جهانگردي 
. براي اینکه جهانگردي بی مقدمه و یکباره به "فرد منابع انسانی منطقه محلی را در نظر بگیرد

ده مردم محلی باید  از نظر انگیزش، آگاهی و تجربه براي فرهنگ بازار از پیش آما"وجود بیاید، 
 . "باشند

مهمتر اینکه، در دستورالعملهاي سیاستگذاري، جهانگردي در زمینه هایی تشویق می شود که    
زندگی مردم محلی را بهبود بخشد و به معناي دقیق کلمه، برنامه ریزي جهانگردي باید به همان 

رنامه ریزي اندازه که براي بازدیدکنندگان صورت می گیرد براي ساکنین نیز صورت بگیرد. در ب
جهانگردي، به ابعاد انسانی کمتر توجه شده است و هرچند درباره ي اینکه برنامه ریزي 

) در تجزیه 1991؛ اینسکیپ؛ 1988جهانگردي چه چیزي باید باشد ادبیات زیادي هست (گان، 
تحلیلها این ادبیات با آنچه در واقعیت وجود دارد هماهنگ نیست. تالشهاي کمی درباره ي 

 بی اثربخشی و نتایج برنامه هاي جهانگردي انجام شده است.ارزیا
بنابراین، چالش این است که جوامع میزبان قادر شوند که توسعه جهانگردي و مشارکت مولد    

). هرچند، این در حد یک حرف است مگراینکه 1996در صنعت جهانگردي را کنترل کنند (هال، 
ایش قابلیتهاي ساکنین منطقه مقصد، اهمیت بیشتري درعالم واقع به ظرفیت جامعه محلی و افز

داده شود. بیشتر جوامع در کشورهاي در حال توسعه  یک عامل تسریع کننده خارجی را الزم 
دارند تا باعث تحریک سرمایه گذاري در جهانگردي شود و متخصصانی را از بیرون الزم دارند تا 

 بهترین استفاده را از فرصتهایشان ببرند.
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 اولویتهاي سیاستها و برنامه هاي جهانگردي .3

 
جهانگردي به عنوان یک استراتژي توسعه در برنامه هاي جهانگردي دو سه دهه اخیر انعکاس    

لیستی شامل بیش از   (WTO)، سازمان جهانی جهانگردي 1980داشته است؛ حتی در سال 
ه ها و سیاستهاي مرتبط با ). هنوز برنام1989برنامه جانگردي را تهیه کرد (پیرس،  1600

جهانگردي انتظارات جوامع میزبان را برآورده نمی کنند، هم به دلیل محتواي خود برنامه ها و 
هم به دلیل روش اجرا شدن یا شکست در اجراي آنها. بسیاري از سیاستهاي جهانگردي که در 

ک، تبادل فرهنگی، سطح جهانی ترویج دارند اهداف نوع دوستانه، یکی کردن منافع دیپلماتی
 (objective)و عینی  (goal)بهبود اجتماعی و حتی صلح جهانی را دارند ولی اهداف کلی 

آنها معموال با تعداد بازدیدکنندگان تعیین می شود ( اهداف عینی اي که اگر به بازدیدکنندگان، 
دي، بدون سفر مجانی دادهن شود سریعاً به آنها می رسیم!). هنوز نیروي محرك در جهانگر

). 1994توجه به سطح توسعه یافتگی، تقریباًانتظارات اقتصادي مثبت از آن است (وان هیل، 
هرچند، از آنجاییکه مردم محلی در جهان در حال توسعه با طرز کار اقتصاد خدمات ناآشنا هستند 

 ).2003 جهانگردي اغلب نهادي است و اکثراً با برنامه هاي دولتی اداره می شوند (لیو و وال،
بررسی محتواي سیاستها و برنامه هاي جهانگردي حاکی از این است که کسانی که در حوزه    

جهانگردي کار می کنند گرایش دارند که خودشان صاحب نظر باشند و بتوانند نظرات نهایی خود 
مکان به نظر می آید که یک گرایش ذاتی وجود دارد که به بسیاري از مطالعات ا"را اعمال کنند. 

سنجی و برنامه ریزي این ویژگی را می بخشد که به جاي اینکه موقعیت واقعی جهانتگردي را 
به عنوان بخشی از یک مجموعه کلی توسعه ببینند، آن را گسسته می بینند و این تهدیدي براي 

). درنتیجه، معموال برنامه ها نمی توانند به تمام زمینه 123، ص1996(لیو،  "جهانگردي است
ایی که بر جهانگردي اثر می گذارد بپردازند یا توجه کافی به آنها ندارند. مقامات جهانگردي ه

عموماً برنامه ریزي خوب جهانگردي را به عنوان راهبري براي گسترش صنعت جهانگردي می 

 "سرعت بخشیدن به اجراي پروژه هاي توسعه ي جهانگردي است"دانند و مسولیت اصلی آنها 
 ).213، ص 1998(گادفري، 

هاي ملی جهانگردي وارد شده است. اثرات شناخته  مالحظات منابع انسانی در بسیاري از برنامه   
شده ي اشتغال جهانگردي یک موضوع حیاتی است که در برنامه هاي جهانگردي به آن توجه 

کمتر می شود ولی معموال به کمیت آنها که همان تعداد شغلهایی است که می تواند تولید کند 
اعتنا می شود. درمورد کیفیت شغلها و شرایط الزم براي احراز آنها کم نوشته شده است. به طور 
مشابه، مالکیت تاسیسات توریستی، بخصوص توانایی جامعه میزبان در به چنگ آوردن مالکیت 

 ). براي مثال، یکی از1994بنگاههاي توریستی محلی خیلی مورد توجه قرار نمی گیرد (اسمیت، 
آماده شد، ترغیب عمانیها به انتخاب  1991اهداف اصلی برنامه جهانگردي عمان که در سال 

جهانگردي به عنوان یک شغل و در نهایت، رسیدن به عمانی شدن نیروي کار بخش جهانگردي 
). عرضه و تقاضاي کار در این برنامه خیلی کم بررسی شده است و عمده WTO، 1994است (

اشتغال در بخش هتل است. تالشهایی صورت گرفت تا عمانیها با مهارتهاي  ي توجه آن تنها به
جهانگردي و زبان انگلیسی آشنا شوند و موانع فرهنگی براي ورود مشاغل جهانگردي برداشته 

 ) WTO، 1994شوند (
دامنه وسیع تري داشت که بر آموزش و  1989-1994برنامه جهانگردي مکزیک در سالهاي      

، ص 1997نگردي به عنوان عناصر مهم استراتژیک برنامه تاکید می کرد (کاسادو، تعلیم جها
مهارتهاي شغلی، حرفه اي و تحقیقاتی دانش آموزان "). اقدامات دولتی مناسب انجام شد تا 47

وري صنعت  دانش تکنیکی و علمی مورد نیاز براي رشد سطح کارایی و بهره"تا  "توسعه یابد
(کاسادو،  "در لبه ي برنده ي رقابت بین المللی در این زمینه قرار دهد ایجاد شود و کشور را

 ).47، ص 1997
هرچند برنامه جهانگردي مکزیک مثالی از یک مشکل عمومی دیگر است : برنامه هاي    

جهانگردي عمدتاً توسعه یک محصول کیفی براي بازار لوکس را توصیه می کنند که نیازمند 
کیفیت باال است و این یعنی خواهان استانداردهاي بین المللی بودن و فراهم سازي خدمات با 
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)  سازمان 1982-2000ساله ( 18رسیدن به تقاضاهاي پیچیده و در حال رشد بازار. در برنامه 
معیار مرتبط با تربیت نیروي کار جهانگردي،  8چین یکی از  (SATT)ایالتی سفر و گردشگري 

(زانگ،  "صنعت بود تا تصویر جهانگردي چین را بهبود بخشد توسعه توانایی کارکنان"هدفش 
). فعالیت کیفیت شغلی، ادامه می یابد تا به یک هدف اساسی توسعه منابع انسانی 1985

جهانگردي چین تبدیل شود. رضایت بخش ترین موفقیت جهانگردي چین با شروع به کار اولین 
ا می دهد (کسانی که به این کار عالقه به نها لقب مشتاقان ر CNTAگروه حرفه اي ها که 

دارند)، حرفه اي ها (می دانند که چه کار می کنند، می دانند که چگونه کار را انجام دهند و 
اصول اخالقی کار را می دانند) و روشنفکران (کسانی که آماده یادگیري هستند) شروع می شود 

 ).24ص  1999(وي، 
محلی و زندگی بومی، بخشی از توسعه محسوب شده است. در بسیاري از برنامه ها، فرهنگ    

؛ 1982به این ها بیشتر به عنوان یک جاذبه نگریسته می شود تا ذینفعان جهانگردي (دین، 
ي خاصی به  ). براي مثال، طرح جامع جهانگردي مالزي، اشاره2003؛ لیو و وال، 1996کوهن، 

ها، بومیان شبه  یت اتوکتونوس شامل ماالییپوتراس (جمع معیارهاي تشویق جامعه بومی یا بامی
جزیره ي مالزي، گروههاي محلی صباح و ساراواك) براي شرکت در جهانگردي نشده است 

). درنتیجه، درحالیکه دانشگاهیان و برنامه ریزان جهانگردي فهمیده اند که 1982،1997(دین، 
امع مقصد منتفع شوند، مشارکت جامعه در جهانگردي، حیاتی است بخصوص اگر بخواهیم جو

تکنیکها و مکانیسمهاي مفید براي رسیدن به این مساله به ندرت مشخص و اجرا می شوند. 
اغلب، متخصصان محلی کم با درآمد ناچیز براي کمک به تیم مشاوران با درآمد باال به کار 

 گرفته می شوند. 
ی که سرمایه شان از خارج تامین اخیراً، به عنوان بخشی از نیازها و الزامات آژانسهاي خارج   

می شود، برنامه ها و سیاستهاي جهانگردي براي کشورهاي درحال توسعه، نیاز به تسهیل 
مشارکت جوامع بومی و افراد آنها در انواع اشکال توسعه را دربر دارند. الزام به کمک کردن به 

صریح توسط بسیاري  مشارکت جامعه بومی و ایجاد ظرفیت براي مشارکت مردم محلی به طور

) و 1999از آژانسهاي توریستی بیان شده است، براي مثال، وزارت محیط و جهانگردي نامیبیا (
 ). 2000وزارت محیط و جهانگردي، محیط و ارتباطات، سوئیس (

بنابراین به نظر می رسد که توسعه منابع انسانی یک جزء همبسته براي برنامه هاي ملی    
گرچه تمرکز کمی بر نیازهاي کارمندیابی صنعت مهمان نوازي دارد.  جهانگردي شده است،

همزمان، موضوعات منابع انسانی جهانگردي خیلی ضعیف به صورت مفهوم درآورده شده است 
وبسیاري از مطالعات در مورد رویکردهاي توسعه جهانگردي، هم نظري و هم عملی در قراردادن 

در چارچوب برنامه ریزي جامع جهانگردي ثبات ندارند. در ابعاد انسانی به عنوان یک جزء الزم 
خصوص جهانگردي در یک اقتصاد در حال توسعه، بررسی موضوعات مرتبط با برنامه ریزي 
جهانگردي و اشتغال زایی همانطور که در باال بحث شد، نیاز ضروري به توجه به توسعه منابع 

 کند. نامه هاي جهانگردي را توجیه میانسانی و گنجاندن آن به عنوان یک اولویت در بر

 
 . منابع انسانی جهانگردي4
 

اجراي استراتژي جهانگردي در کشورهاي در حال توسعه یک کار دولتی است و به شدت سیاسی 
). این رویکردهاي توسعه 1983است تا به برنامه هاي اجتماعی و اقتصادي شان برسند (ریشتر، 

ح شده است، ذبه روئشهاي اتخاذ شده توسط بخش دولتی ) مطر1983که توسط تناس و راشد (
براي برنامه ریزي سرمایه گذاري انسانی جهانگردي اشاره دارد.این نیازمندي به منابع انسانی، 
نتایجی براي انتخاب نوع و محتواي برنامه هاي جهانگردي دارد. بنابراین، رویکرد عمومی براي 

ایجاد "عه در مقیاس بزرگ و متمرکز بر سرمایه است تعلیم و آموزش جهانگردي زمانی که توس
(اچنر،  "منابع انسانی اي است که روحیه کارکردن و خدمت کردن براي دیگران را داشته باشد

). این ظاهراً ناشی از بی میلی برنامه ریزان و محصالن جهانگردي به اندیشیدن 121، ص 1995
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خدام همه بنگاهها با اندازه هاي مختلف، از به معیارهاي مناسب براي برآوردن نیازهاي است
 شرکتهاي بزرگ چندملیتی گرفته تا شرکتهاي متوسط و کوچک و واحدهاي تجاري بومی.

مطالعات منابع انسانی جهانگردي (یا فقط ارزیابی اثرات استخدام جهانگردي) به طور کلی    
است. تحقیقات در منابع بازتابی از ظهور جهانگردي به عنوان محرکی براي رشد اقتصادي 

انسانی جهانگردي از دو دیدگاه عمومی کلی انجام می شود: الزامات منابع انسانی (نیازهاي 
). اثرات اشتغال در توسعه 1994کارمندیابی صنعت) و مطالعه اثرات اشتغال (الکین و رابرتز،

هاي دولتی و جهانگردي بررسی می شوند چون این اطالعات براي کمک مالی گرفتن از آژانس
داشتن حمایت جوامع مقصد و ساکنین براي توسعه جهانگردي در آینده سودمند است. هرچند 
این مثالها ماهیتاً کیفی هستند، در بسیاري از موقعیتها اثرات واقعی اشتغال جهانگردي را درست 
. نشان نمی دهند چون تنها دامنه کوچکی از مشاغل در تجزیه تحلیلها استفاده می شوند

مطالعات جدیدتر به درك اشتغال جهانگردي از طریق بررسی عوامل پویاي بازار کار (مثل 
) و گنجاندن بخش 2003؛ زیواس و همکاران، 2002؛ ریلی، الدکین، و زیواس، 1999زیواس، 

) کمک می کند. هرچند، همانطور 1997؛ تیموسی و وال، 1994غیر رسمی (مثل کوکر و وال، 
قراردادن منابع انسانی در سیاستهاي جهانگردي  و ") بیان می کند 259، ص 1994که باوم (

. ماهیت پویاي بازار کار "اجراي این سیاستها مشروط به تحلیلهاي گسترده دانشگاهی نیست
جهانگردي (یعنی حرکت زیاد نیروي کار بین سازمانها، گسترده بودن سطح درآمدها ، فصلی 

تر می کند که منجر به مشکالت برنامه ریزي می شود (ریلی  بودن و...)، این موضوع را پیچیده
). در کشورهاي درحال توسعه، رقابت افراد جوان و با تحصیالت پایین براي 2002و همکاران، 

کار در بخش جهانگردي نیز یک چالش اضطراب آور براي مسولین و برنامه ریزان است (لیو و 
 ).2003وال، 

ه به دلیل تنگناها، دامنه اقتصاد جهانگردي کم می شود زیرا اغلب در کشورهاي درحال توسع
بسیاري از آنها متخصصان تکنیکی و نیز برنامه هاي تعلیم و آموزش براي انگیزش بخشیدن به 

). یک تحقیق 1990سکنه اي که عالقه دارند در جهانگردي مشارکت داشته باشند ندارند (میلنه، 

ماهر مسبب عملکرد بسیار نامناسب صنعت جهانگردي  آفریقایی مشخص کرد که کمبود کارگر
) اشاره می کند که منابع انسانی ناکافی براي 189، ص 1998). لیپس کوم(1991است (آنکوما، 

مطرح کردن سولومون به عنوان یک مقصد و کمبود آموزش و تخصص بین اپراتورهاي بومی، 
ي  توازن بین تقاضا و عرضه ي جهانگردي بودند. همچنین مشکل دیگر عدم مشکالت عمده

کارکنان ماهر توریسم است که یک عامل دست و پا گیر براي رشد صنعت جهانگردي ترکیه 
 ).2000؛ کسلووان و کسلووان، 1994بود. (برادرتون، ولفندر و همیتوگلو، 

، بسیاري از کشورهاي منطقه آسیا و اقیانوس آرام، علیرغم وابستگی اقتصاد آنها به جهانگردي   
). در چین، کمبود 1993؛ هیچکاك، 1993با کمبود نیروي کار ماهر مواجه اند (سینکالر و وکز، 

تجربه کارکنان جهانگردي براي برآوردن نیازهاي جهانگردان و مدیریت امکانات جهانگردي و 
عدم آشنایی آنها با فرهنگ خدمات جهانگردي، فرآیند توسعه را مشکل ساخته است (چوي و 

) اشاره می کند که 313، ص 1993). هیچکاك (2003؛ لیو و وال، 1990؛ اودیت، 1983گی، 
رشد جهانگردي در جزایر کومودو اندونزي هم جنبه هاي خوب دارد و هم جنبه هاي بد، زیرا 

مقامات به [اشتغال جهانگردي] نظارت می کنند و از طرفی به دلیل کمبود مهارتهاي مناسب و "

یکی از موانع . "از مشارکت در این توسعه جدید ناتوان هستند تحصیالت، جزیره نشینان

کمبود منابع انسانی آموزش دیده مطابق با استانداردها و به تعداد "جهانگردي در فیلیپین 
تایلند نیروي "). تنگناي مشابه دیگر در تایلند است: 139، ص. WTO ،1994( "موردنیاز است

ها در شغلهایی که نیاز به مهارتها و تواناییهاي گوناگون دارند کار فراوان دارد ولی براي گماردن آن
(اسی چایکول و  "و نیز مشاغل حرفه اي، مشکل دارد و با کمبود افراد آموزش دیده مواجه است

). این کمبود دائمی افراد محلی آموزش دیده منجر به یک موقعیت 361، ص. 1998باوم، 
رشد توسط خارجی ها پر می شود و پستهاي نامطلوب شده است: پستهاي مدیریتی و ا

 ).1995ها می ماند (اچنر،  غیرتخصصی و به همان نسبت داراي درآمد پایین براي محلی
براي اینکه فوائد اقتصادي جهانگردي درك شوند و در محل باقی بمانند، حمایت از ظرفیتهاي    

قصد، جستجوي استانداردهاي محلی، ضروري است. متاسفانه، در تالش براي ایجاد رقابت در م
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خدمات بین المللی گفته شده متناوباً با توسعه جهانگردي منطقه اختالف دارد. معموالً فرض می 
شود که گردآوري مجموعه اي از مهارتهاي اساسی، هدف نهایی آموزش است ولی قابلیت 

رویکرد ساده  عملی، تنها یک جنبه ي نیازهاي گسترده ي تعلیم و آموزش جهانگردي است. این
وري است بلکه فرهنگ  انگارانه، نه تنها براي رونق بخشیدن به رشد جهانگردي محلی، ضدبهره

تملق و چاپلوسی را نیز تداوم می بخشد و به آن دامن می زند. درك پایین ادارات دولتی از این 
هستند که شود دالیل مهمی  مساله و دامنه کوچک اقدامات آموزشی که توسط مربیان اتخاذ می

اساس دیدگاههاي رایج را تشکیل می دهند که میزبانان را به عنوان قربانیان در برخورد با 
 دانند. جنوب می-توریسم شمال

در یک اقتصاد درحال توسعه، کمبود سرمایه انسانی، ولو باوجود مازاد کار، با مهارتها و    
است که جوامع میزبان را از  شایستگیهاي کم و کمبود متخصصان جهانگردي، یک مانع بزرگ

دارد. تمایل صنعت به برآورده ساختن نیازهاي منابع  مشارکت موثر در اشتغال جهانگردي بازمی
انسانی اپراتورهاي بزرگ منتج به باال رفتن کیفیت خدمات و سلطه ي مهارتهاي تکنیکی می 

شود. بعالوه، استراتژي  شود. درنتیجه، مشارکت جامعه، حالت لوکس می گیرد و نادیده گرفته می
شود چون  توسعه منابع انسانی (که معموال در برنامه هاي توریسم یافت می شود) سطحی می

تقاضاهاي مختلف و فرصتهایی که جهانگردي براي مقصد به دنبال دارد را نشان نمی دهد. به 
صیالت، نظر می آید که یک بی توجهی عمومی توسط دولت وجود دارد که به ارتباط بین تح

انتقال تجربه کیفی جهانگردي و بوسعه یک صنعت پایدار جهانگردي نمی پردازد (بارون و 
). همزمان، بیمی که در مورد جهانگردي و اثرات اشتغال آن وجود دارد 224، ص. 1998پریدوکز، 

و فراگیر شده است بیشتر به دلیل سطح درآمد نامعلوم و مفاهیم وسیع اجتماعی و فرهنگی 
ردي است. اگر این نگرانیها را می دانیم، منطقی است که بپرسیم که چه معیارهایی براي جهانگ

پرداختن به این نگرانیها وجود دارد و جوامع میزبان چگونه اشتغال جهانگردي را ارزیابی می 
 کنند؟

این مالحظات، اساس نیازهاي تحقیق را تشکیل می دهند و به موضوعات اشتغال زایی و    
نی تعداد مهارتهاي کارکنان که مورد نیاز صنعت هستند و براي توسعه صنعت در آینده در پیش بی

دسترس است می پردازند. این مالحظات، همچنین به موانعی که اثرات استخدام جهانگردي را 
در مقیاسهاي مختلف اقتصاد جهانگردي کاهش می دهند توجه می کنند. بنابراین ضرورت دارد 

رنامه ریزي منابع انسانی جهانگردي به ارتباطات پیچیده و پویایی که بین که در فرایند ب
سیاستهاي جهانگردي و اثرات آنها بر ساختار و پراکندگی اشتغال و موقعیت اجتماعی مشاغل 
جهانگردي وجود دارد ارزیابی شود. گزارشات ذکرشده در باال درباره ي چالشها و فرصتها در 

شورهاي درحال توسعه نشان می دهد که مطالعات درباره ي اشتغال استرانژي هاي جهانگردي ک
 جهانگردي نیاز به اصالح بیشتري دارد. موضوعاتی که نیازمند این توجهات هستند شامل:

 مشارکت زنان، اقلیتها و بچه ها؛
 کیفیت و کمیت مشاغل جهانگردي؛

 اندازه ي اقتصاد غیر رسمی جهانگردي و اشتغال اظهارنشده؛
 کار و مهارتهاي مورد نیاز آنان؛ جایی نیروي جابه

 توجهات فرهنگی و سایر موانع براي اشتغال در جهانگردي؛
جایی) که با نوسانات در تجارت  امکان عدم اشتغال ساختاري یا هزینه فرصت (یعنی اثر جابه

 جهانگردي کاهش می یابد؛
 فرصتها و چالشهاي اشتغال که با سیاستهاي جهانگردي مشخص می شوند.
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 مفهومی کردن نیازها و فرصتهاي تحقیق .5
 

براي یکپارچگی بهتر توسعه منابع انسانی با گامهاي اولیه برنامه ریزي، یک چارچوب مفهومی 
) 1: (براي آزمایش موضوعات مختلف تحقیق، براساس سه عنصر اصلی پیشنهاد شده است

موضوعات گسترده ي سیاستهاي جهانگردي که مستقیماً بر برنامه ریزي منابع انسانی 
) موضوعات عمومی مرتبط با اشتغال جهانگردي در یک اقتصاد در 2جهانگردي اثر می گذارد؛ (

) میزان آگاهی مردم محلی از فرصتهاي شغلی مختلفی که توسط جهانگردي 3حال توسعه؛ (
. نشان داده شده 1اسخگویی آنها به این فرصتها. این چارچوب که در شکل ایجاد می شود و پ
. گسترش داده شده است دامنه اي از موضوعات را دربرمی گیرند که شامل 3است و در شکل 

اهداف عینی سیاستگذاري براي رسیدن به اهداف کالن اقتصادي، الزامات عملی بخش صنعتی 
 د استراتژیهاي توسعه جهانگردي است.و نیازهاي اشتغال افراد، در فراین

براساس مالحظات مفهومی که در باال اشاره شد براي کشورهاي درحال توسعه  رویکرد توسعه  
گرایی قرار داده شده است. این چارچوب با  محلی-صنعت-در یک چارچوب سیاستگذاري

که در بسیاري  رویکردهاي متعارف صنعت مدار شامل اثرات سیاست گذاري و قابلیت هاي محلی
از تحقیقات اشتغال  استفاده می شود فرق دارد. این چارچوب می گوید که تحقیقات منابع انسانی  
باید فراتر از مالحظات صنعتی صرف باشد تا بتوان اثرات عمیقی را که اقدامات سیاست گذاري 

د را درك کرد. به عنوان دستورالعملهاي آینده بر مشارکت مردم محلی در جهانگردي  می گذارن
 عناصر اصلی موردنیاز براي تحقیقات بیشتر به ارتباط بین موارد زیر تمرکز دارد: 

عواملی که بر سیاستها و استراتژیهاي توسعه اثر می گذارند و میزان تاثیر این عوامل بر ساختار 
 اشتغال جهانگردي و رویکردهاي توسعه منابع انسانی؛

 در فعالیتهاي اقتصادي جهانگردي جلوگیري می کنند؛  موانعی که از مشارکت مردم بومی
استفاده از نتایج باال، توسعه راههایی که ورود محلی ها را آسان می سازد و پیشرفت شغلی در 

 بخش جهانگردي با استفاده از ابزارهاي آموزشی و تحصیلی. 

. ابتدا این . مشخص شده اند1عناصر کلیدي مورد نیاز در تحقیقات جهانگردي در شکل    
چارچوب، ساختاري را فراهم می کند که شامل دامنه وسیعی از فعاالن و موضوعات پیچیده است 
که بر اشتغال زایی جهانگردي و سرمایه انسانی آن تاثیر می گذارند. اشتغال زایی به سه عامل 

لوژي، . پیشینه سیاستگذاري (یعنی ایدئو1. بسیار وابسته است: 1کلیدي مشخص شده در شکل 
. آموزشگاهها 3. ویژگیهاي صنعت (یعنی ساختار، مدخل ورودي، کارمندیابی) و 2ارزشها، بدیلها)، 

(یعنی تحصیالت و آموزش). براي درك ماهیت بخشی بودن جهانگردي، باید به طبقه بندي 
خصوصیات شغلی در جهانگردي و چالشهایی که بنگاههاي جهانگردي با آن مواجه می شوند 

. به عمد عمومی ترین قسمتهاي صنعت (یعنی هتل، توراپراتور، جاذبه ها و شغلها) را توجه کرد
کوچک نشان داده ایم. در تحقیقات اشتغال جهانگردي، صاحبان تجارت (استخدام تمام وقت، 
خودفرما و بخش غیررسمی) به عنوان معیاري براي طبقه بندي مشاغل جهانگردي به کار می 

بقه شغلی از سازمان بین المللی کار استخراج شده است. مشاغل استخدام رود. تعاریف کلی هر ط
مشاغلی هستند که شاغل، یک قرارداد صریح (شفاهی  (paid employment)تمام وقت 

یا کتبی) یا ضمنی می بندد که طی آن یک درآمد پایه به آنها تعلق می گیرد که این درآمد 
. مشاغل  )ILO ،2004کار می کنند بستگی ندارد (  مستقیماً به میزان درآمد واحدي که درآن

خودفرما مشاغلی هستند که درآمد آنها مستقیماً بسته به سود (یا سود بالقوه) کاالها و خدمات 
). بخش غیررسمی به فعالیتهاي اقتصادي اشاره دارد که به ILO ،2004تولیدشده است ( 

تابع قانون ملی کار، مالیات بر درآمد، صورت قانونی انجام می شوند ولی دیده نمی شوند و 
 ).2004ژوئن  ILO ،2004 ،The Economist ،19مصونیت اجتماعی نیستند ( 

) مشخص کردن اثرات دستورالعملهاي 1این طبقه بندي از چند جهت مفید است: (   
) ارزیابی میزان حمایت عوامل صنعتی و 2سیاستگذاري بر شکل بندي اشتغال جهانگردي؛ (

جایی نیروي  ) ایجاد منابع، کیفیت و جابه3شی از بخش آموزش سهیم در بازار جهانگردي (آموز
کار. این سه گروه بندي در این مقاله، فرضی هستند زیرا در هیچ مورد خاصی به کار برده نشده 
اند. درواقع، کمبود اطالعات جامع استخدامی، محاسبات عددي دقیق را غیرممکن می سازد. 



[ کشور درحال توسعهمعصومه توحیدلو: برنامه ریزي اشتغال گردشگري از منظر یک  علم گردشگري        [ tourismscience.ir 

 

 ۸ 

اند و نشان  روههاي رسمی، غیررسمی و خودفرما با خطوط نقطه چین مشخص شدهاندازه ي گ
 کنند. می دهند که این اندازه ها متناسب با ویژگیهاي محلی و در طول زمان تغییر می

 
مناطق خاصی را می توان براي تحقیقات انتخاب کرد تا جنبه هاي مختلف سیاسی، فرهنگی،    

شتر موضوعات منابع انسانی جهانگردي شرکت دارند را نشان و اجتماعی را که در گسترش بی
داد. براي مثال، در جین مفهوم سازي اشتغال جهانگردي و موضوعات منابع انسانی در یک روند 
متمرکز تصمیم گیري انجام می شود و سیاستهاي زیرساخت تعلیم و آموزش همزمان با تغییر 

 ید به موارد زیر توجه کرد: اقتصادي طرح ریزي می شود. در این حالت با
 اهمیت تغییر اقتصادي از سیستم حاکمیت به سیستم بازار آزاد؛

 استانداردهاي ایدئولوژیکی در تضاد با  فرهنگ خدماتی جهانگردي؛
 اولویتهاي ملی در مقابل منافع صنعت؛

 معانی سیاستگذاري براي گسترش صنعت جهانگردي؛
 ارزشهاي خدمات.سازگاري فرهنگی کارکنان جهانگردي و 

در یک موقعیت سیاسی و فرهنگی متفاوت، موضوعات مختلفی به وجود می آید. براي مثال، در 
مالزي که مسائل قومی مهم است و توسعه روستایی از اولویت باالیی برخوردار است، پیشگامی 

ناسب توریسم روستایی، تنوع قومی و حساسیت فرهنگی همگی بسیار مورد توجه هستند. اینجا م
است که رویکرد قومی را براي توسعه ي منابع انسانی جهانگردي طی مراحل زیر مورد توجه 

 قرار دهیم:
 اقدامات اولیه براي توسعه جهانگردي؛

 جهانگردي به عنوان یک ابزار مهندسی اجتماعی براي رسیدن به برابري در استخدام؛
 منابع انسانی؛ و تعیین کننده هاي فرهنگی و قومی در استراتژیهاي توسعه

 نقش منابع انسانی در توسعه توریسم روستایی.

یک فایده ي چارچوب مفهومی پیشنهاد شده این است که یکپارچگی اطالعات را هم از جنبه    
ي افقی و هم عمودي فراهم می کند. مثال مورد افقی شامل تجزیه تحلیل روابط بین عوامل 

سیاستهاي جهانگردي، ساختار صنعت جهانگردي و  است. براي مثال، ارتباط سه جانبه بین
ماهیت مشارکت افرادمحلی در جهانگردي. مثال مورد عمودي شامل موضوعات مرتبط با سه 
گروه اصلی اشتغال جهانگردي و ویژگیهاي مرتبط با آنهاست. این چارچوب منعطف است و می 

بگیرد و همچنین از دیدگاههاي  تواند مقاصد مختلف توریستی را با ویژگیهاي مختلفشان در نظر
مختلف در مطالعات جهانگردي پشتیبانی می کند. با بازگشت به مثالهاي چین و مالزي، می 

سیاسی، -بینیم که تحقیقات در موضوع منابع انسانی جهانگردي در چین بر زمینه هاي اقتصادي
تاکید دارند. در  موضوعات اشتغال در زمان انتقال اقتصادي و مفهوم سیستم متمرکز مرکزي

مالزي، مفهوم سازي مجدد در زمینه تحقیقات کلیدي مورد نیاز است، براي مثال از تاکید بر 
اقتصاد سیاسی به سیاستهاي فرهنگی (اسالمی)، انتقال اقتصادي به سوي تساوي اشتغال، و از 

دات، همان یک سیستم غالب مرکزي به یک سیستم قوم گرا. با اعتراف به این تفاوتها در تاکی
جارجوب مشابه را می توان براي هر دو کشور به کار برد. این به درك و آزمایش محیطهاي 
اجتماعی مختلف جهانگردي کمک می کند و در نتیجه، از کلیشه اي برخورد کردن با اشتغال 

 جهانگردي اجتناب می شود.
   
یاز به دامنه وسیعی از کاربرد چارچوب این تحقیق براي درك موضوعات پیچیده ي اشتغال ن 

(تفسیري) مورد نیاز است. یک  "نرم"(عددي) و هم  "سخت"داده ها دارد. هم داده هاي 
رویکرد دوشاخه اي را می توان براي تحلیل این اطالعات کمی و کیفی به کار برد. داده هاي 

ان شروعی ثانویه را می توان از گزارشات دولتی و ادبیات دانشگاهی جمع آوري کرد و به عنو
اي 9براي کسب اطالعات مقدماتی درمورد زمینه هاي مشکل و حل آنها به کار برد. رویکرده

ساستگذاري و برنامه ریزي جهانگردي به این ترتیب می تواند یک راهنما براي انتخاب مطالعه 
موردي و مکانها باشد. در این روش، موضوعات مشخص در داخل محیط کلی سیاستگذاري 
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ند. شامل اهداف کلی و اهداف عینی توسعه، ارزشهاي ایدئولوژیک، تئوریها و درك می شو
 گیري. روشهاي برنامه ریزي و فرایندهاي تصمیم

گرایی می تواند به مفهوم سازي وسیع تري  محلی-صنعت-چارچوب کلی یک طرفه سیاست   
. 2ست مثل شکل گسترش یابد که به عنوان ماتریس منابع انسانی جهانگردي، سازماندهی شده ا

این چارچوب ابزاري است براي ایجاد سواالت تحقیق که براي اهداف عینی دانشگاهی، برنامه 
ریزان و مدیران مناسب است. این چارچوب به همان ترتیب، ایجاد درك مناسب درمورد 

 سازد. دیدگاههاي مختلف را آسان می
ل اشتغال توریسم را تعیین به طور کلی ، توزیع هزینه هاي توریسم به طور مستقیم شک

میکند.هر جند معموال عوامل کلیدي دیگري در تحقیقات منابع انسانی توریسم در نظر گرفته می 
شوند.سیاستهاي توریسم ( نشان دهنده ي ساختار قدرت ) ، وضعیت کارگران محلی ( مثل 

و تحصیلی نسبت جنسیت ، مشارکت اقلیتها ) و دسترسی به صنعت ( یعنی فرصتهاي آموزشی 
در توریسم ) سه عامل مهم تعیین کننده اند که ماهیت مشارکت میزبانان در جهانگردي و 

،  2ساختار اشتغال را شکل میدهند و شامل ایجاد انواع مختلف مشاغل جهانگردي هستند. شکل 
که اجزاي تحقیقات منابع انسانسی جهانگردي را مفهوم سازي می کند نشان میدهد که چگونه 

هاي مختلف بر الگوي اشتغال جهانگردي تاثیر می گذارد و منابع و انواع تاثیر را توضیح نیرو
 میدهد.                                  

 
با استفاده از ماتریس ، میتوان بر اطالعات خاص هر خانه یا پیوند با سایر عناصر به منظور     

. سواالتی را ایجاد 1ستونها). براي مثال خانه  ارائه پیشنهادات تاکید شود (ترکیبی از سطرها و
می کند مثل اینکه اثرات سیاستهاي جهانگردي بر اشتغال زایی ر در شغلهاي استخدام تمام وقت 
متناسب با هزینه هاي توریستها، انواع توریستها، اندازه تاسیسات و مقیاس توسعه چیست. بعالوه 

انبه، دستورالعملها یا اثرات، توجهمان به رابطه بین سطح . به عنوان خانه دوج1با قرار دادن خانه 
سیاستهاي "حمایت سیاست و ایجاد مشاغل استخدامی در جهانگردي جلب می شود (در ستون 

). این جدول همچنین براي پیشنهاد مطالعات چندوجهی با 7، 1،4یا خانه هاي  "جهانگردي
 ترکیب سطرها و ستونها به کار می رود.

 
. نشان داده شده است، جهانگردي یک فرایند پویا است که شامل 2ور که در شکل همانط   

عوامل زیادي است و چالشهاي چشمگیري را همراه با فرصتهاي جدید در مقاصد ایجاد می کند. 
بنابراین نه تنها باید مهارتها و دانش الزم را به میزبانان داد تا بتوانند از فرصتهاي اشتغال استفاده 

بلکه باید درکمان را از فرهنگ جهانگردي باال برده و به آن ارج نهیم و نهایتاً باال بردن کنند 
قابلیتهاي جوامع میزبان براي شکل دادن به جهانگردي یا مدیریت مشارکت آنان در جهانگردي 
به شیوه اي که با برنامه هاي خودشان هماهنگ شود. همچنان، اگر به منابع انسانی ، در برنامه 

یزي و فرایند توسعه کم اهمیت داده شود، امکان دارد جهانگردي سست شود و وابسته به ر
متخصصان خارجی و اولویتها و سیستمهاي ارزشی توریستها شود، درحالیکه نقش افراد محلی بی 

 اهمیت باقی می ماند.
 
 
 
 
 
 

 

 
 :ماتریس منابع انسانی جهانگردي2شکل شماره 

Source: Baum, T. Baum, National Tourism Policies: Implementing the Human 
Resource Dimension, Tourism Management, 15 (1994), p. 259. 
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 مضامین عملی .6
 

گرایی تاکید دارد تا ابعاد  محلی-صنعت-از دیدگاه تئوریکی این مقاله، بر روابط بین سیاست
چندگانه ویژگیهاي اشتغال جهانگردي را روشن سازد. همزمان، دیدگاههاي مفیدي را براي 

می شود که ارزش سرمایه انسانی برنامه ریزي منابع انسانی جهانگردي فراهم می کند. گفته 
توانا، بیشتر از آن چیزي است که همیشه به آن توجه می شود. در بسیاري از کشورهاي درحال 
توسعه، جهانگردي یک بخش اقتصادي بنیادي است که پتانسیل ایجاد شغلها و درآمدهاي 

ایه انسانی توانا مواجه بیشتري را دارد ولی همواره با عدم توانایی کشورهاي میزبان در ایجاد سرم
است. براي حذف تقاضاهاي دلهره آور ایجاد یا یافتن کارکنان آموزش دیده جهانگردي و براي 
تشویق کنترلهاي محلی بیشتر و مشارکت در استفاده از نیروي محلی جهانگردي، طرح ریزي و 

 اجراي مکانیسمهاي تعلیمی و آموزشی مناسب، موردنیاز است.
ش جهانگردي براي تضمین اثرات مثبت در مقصد، ضروري است. به طور سنتی، تعلیم و آموز   

افزایش استانداردهاي خدمات مهمترین پارامتر آماده سازي ساختار تعلیم و آموزش جهانگردي 
است. هرچند، بیشتر کشورها استراتژي توسعه منابع انسانی را مطابق با نیازهاي سیاسی، 

 ساختار 
طبقه بندي کارکنان 

 جهانگردي
سیاست هاي 

 جهانگردي
موقعیت 
 کارکنان

دسترسی 
 به صنعت

 3 2 1 کارکنان رسمی
 6 5 4 خویش فرما

 9 8 7 رکنان غیررسمیکا
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ح ریزي می کنند. علیرغم این تفاوتها یک ویژگی عمومی، اجتماعی و اقتصادي خودشان طر
جهت گیري به سوي توانایی فنی مرتبط با کیفیت خدمات و استانداردهاي بین المللی است (که 
همچنین یک هدف کلی بین المللی تعلیم و آموزش جهانگردي است) (سازمان جهانی 

 ).1999جهانگردي، 
نیروهاي جهانگردي هستند، جهانگردي در واقع هرچند عده اي نگران هماهنگ کردن    

صنعتی است که ریشه در خصوصیات محلی و ویژگیهاي خاص مناطق دارد. این مساله، جابه 
جایی را مشکل می سازد. برخالف صنایع متحرك با قابلیت باالي انتقال عواملشان در جستجوي 

ین نحو از طریق حفظ کارایی منابع هزینه هاي مواد و کارگر ارزان، جهانگردي می تواند به بهتر
بومی ملموس و غیرملموس به حیات خود ادامه دهد. این مساله نیاز دارد تا مقامات دولتی منابع 
و امکانات کافی در اختیار جامعه کار که توانایی مدیریت موهبتهاي جهانگردي محلی، مشارکت 

 در بخش جهانگردي و کسب درآمد کافی دارند قرار بدهد.
برنامه هاي جهانگردي معموال بی نظیر بودن کشورشان را بیان می دارند ولی الزم است که از    

اهداف عینی دستیابی به عالیترین خدمات و حرفه گرایی سطحی فراتر برویم. بیشتر تالشها براي 
ي جهانگردي است. هرچند، در کشورهاي درحال توسعه  رفع مشکل کمبود کارکنان آموزش دیده

بودن سطح فردگرایی و کارآفرینی و عدم آشنایی با ماهیت اشتغال جهانگردي در قسمت پایین 
مردم محلی، براي سازمانها و عوامل صنعت جهانگردي مشکل ایجاد می کند. آنها همچنین در 
برنامه هاي جهانگردي نادیده گرفته می شوند. نتیجه این می شود که نیازهاي ساکنین محلی 

 جهانگردي وارد شوند نادیده گرفته می شود.که مایلند در بخش 
. چشم اندازي را مفهوم سازي می کند که مهارتها و ظرفیتهاي گسترده اي را در بر 3شکل    

دارد که براي توسعه منابع انسانی جهانگردي مورد نیاز است. این چارچوب با چارچوبهاي قبلی 
ارد. این چارچوب هم شامل عرضه و که اکثرا براساس تقاضاي صنعت و توریستها است فرق د

هم تقاضاي نیروي کار جهانگردي در تمام سطوح مهارتی است. مهمتر اینکه به خاطر ماهیت 

بخشی بودن جهانگردي، این صنعت به پرورش کارکنان عملیاتی مختلف براي تمام وجوه 
 جهانگردي نیاز دارد.

هانگردي اشاره می کند. به دلیل عنصر اول، به نقش بخش عمومی در پرورش نیروي کار ج   
تصمیم گیري از باال به پایین که در بسیاري از کشورهاي درحال توسعه وجود دارد، فرض می 
شود که مسولیت پذیري در سطح ادارات ملی اجرایی جهانگردي بسیار زیاد است. اداره ي 

ا را به همکاري جهانگردي به عنوان یک تسهیل کننده عمل می کند تا سایر ادارات و نهاده
دعوت کند و تمامی ذینفعان جهانگردي را به هم پیوند دهد. سپس می توان یک کمیته یا شورا 
تشکیل داد که مسوول برنامه ریزي و توسعه منابع انسانی جهانگردي و فعالیتهاي تعلیم و 

 آموزش جهانگردي باشد. 
شامل ارزیابی و برآوردتقاضاي  دومین عنصر، وظایف این کمیته را شرح می دهد. این وظایف   

کار است شامل مهارتهاي موردنیاز و تنظیم عناصر آموزش در پاسخ به نیازهاي نیروي کار، 
 صنعت و جامعه میزبان.

سومین عنصر، یک رویکرد سه وجهی یکپارچه به توسعه نیروي کار جهانگردي است شامل    
به کمیت نیروي کار موردنیاز جهانگردي  عناصر یادکیري، عملیاتی و ترویج. این بخش نه تنها

پردازد بلکه فرصتهاي ارتقاي شغلی را نیز براي کارکنان  (عمودي) و تنوع آن (افقی) می
جهانگردي درنظر می گیرد (بخش کروي شکل). وجوه عمومی (یادگیري) و افقی (عملی) بر 

مرکز دارند (آموزشهاي ازمیان برداشتن موانع ورود به کار و برتري داشتن مهارتهاي عملی ت
شغلی و یادگیري عملی). وجه کروي اشاره بر فرصتها دارد و انتقال مهارتها و پیشرفت دانش را 
تشویق می کند. این رویکرد بر کفایت انسانی اشاره دارد. از این جهات، این رویکرد همچنین به 

 نی کمک می کند.ایجاد یک محیط پویا و منعطف براي تسهیل حرکت (صعودي) سرمایه انسا
عنصر چهارم، در پاسخ به الزامات عملی بسیار متفاوت و با اندازه هاي مختلف تاسیسات    

جهانگردي، به عنوان پهنه اي براي عرضه ترکیبی از کارگران با سطوح مهارتهاي موردنیاز، 
ت مفهوم سازي شده است. موضوعات تعلیم و آموزش براي سطوح فنون عملی و دانش و الزاما
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خاص دانشی و مهارتی به عنوان مهارتهاي حرفه اي، کفایت فنی و خالقیت مشخص شده اند. 
براي مثال، در یک مقصد درحال شکل گیري (یا یک منطقه جدید جهانگردي) که بیشتر 
ساکنین محلی با فعالیتهاي جهانگردي غریبه هستند، الزم است که میزبانان با فرهنگ 

ز طریق برنامه هاي تعلیم و آموزش آشنا شوند تا به استفاده مناسب جهانگردي و مهارتهاي آن ا
از منابع و انواع فرصتهاي اشتغال که می تواند ایجاد شود کمک کنند. برعکس در مناطق توسعه 
یافته تر یا محیطهاي پیچیده تر، حضور کارکنان باکفایت، باتجربه و خالق موردانتظار است نه 

سخهاي سریع تر به تقاضاهاي توریستها بلکه براي کمک به رقابت تنها براي فراهم کردن پا
 پایدار.

در نهایت، نتایج، ترکیبی است از انواع کارکنان جهانگردي که تقاضاهاي نیروي کار بنگاههاي    
مختلف جهانگردي را برآورده میکنند. این دیدگاه سیستماتیک براي بهبود سرمایه انسانی 

نامه هاي تعلیمی و آموزشی را ترکیب می کند تا تقاضاهاي دانش و جهانگردي، امکانات و بر
مهارت مورد نیاز عوامل جهانگردي و فراهم آورندگان جانبی خدمات را برآورده کنند. به دلیل 
انعطافهاي نشان داده شده در رویکرد سه وجهی و یکپارچه ي توسعه نیروي کار جهانگردي، این 

از پایین به باال و متمرکز بر کارکنان است و امکان جابه جایی  امر شدنی است. این یک رویکرد
شغلی را فراهم می کند. یک فایده ي دیگر چارچوب پیشنهادي، این است که این چارچوب نیاز 
به توسعه برنامه هاي خاص را براي اجزاي خاص بخش جهانگردي مثل مجریان و واسطه ها 

 و نقل در نظر می گیرد.مانند آژانسهاي مسافرتی و کارکنان حمل 
البته، کشورهاي درحال توسعه موانع زیادي را براي اجراي چنین استراتژي اي، با شرایط    

خاص متداول از باال به پایین، سیستمهاي تصمیم گیري و تنگناهاي معمول منابع در برابر خود 
راي سرمایه دارند. شناخت ناکافی بخش دولتی از منابع انسانی، بی میلی بخش خصوصی ب

گذاري در آموزش، آگاهی محدود عموم مردم از فرصتهاي یادگیري و اشتغال، و موجود بودن 
منابع مالی، ازجمله چالشهاي عمومی هستند که مانع توسعه ي سرمایه ي انسانی جهانگردي می 

ه به شوند. راه حلهاي ساده اي براي از میان برداشتن این تنگناها وجود ندارد. هرچند، با توج

واقعیت سیاسی که سیستمهاي متمرکز مرکزي هنوز در کشورهاي درحال توسعه مانعی هستند، 
منطقی است که از دولتهاي مرکزي انتظار داشته باشیم که مسوولیتهاي اصلی را به عهده داشته 

ت اقدامات روشنفکرانه داشته باشند، جابه جایی منابع و مشارک-باشند و نقش رهبر را داشته باشند
فعال ذینفعان کلیدي را تشویق کنند تا منابع انسانی کافی را ایجاد کنند، مشارکت درست محلی 
ها را تشویق کنند و حضور بیشتر مردم محلی را در اشتغال جهانگردي تسهیل کنند. عملی بودن 

 ) بسته به پذیرش و تعهد ذینفعان کلیدي است.3چارچوب توسعه منابع انسانی (شکل 
 

 خالصه .7
 

اقتصادي شروع -انگردي در بسیاري از مقاصد به عنوان یک تسریع کننده ي تغییرات اجتماعیجه
شده است. هرچند، ممکن است در آغاز، اهداف کلی محلی طی جهانگردي حاصل نشوند، تداوم آن به 
عنوان یک نیروي مثبت در زندگی مردم محلی مشروط به عکس العمل، مشارکت و حمایت مردم 

وضوعات منابع انسانی در سفر و جهانگردي، اصوال مربوط به کیفیت کارکنان محلی است. م
جهانگردي در سطح کوچک و اثرات استخدام جهانگردي در سطح بزرگ است. تالشهاي کمی براي 
تعیین موقعیت منابع انسانی جهانگردي در متن ساستها و برنامه ها انجام شده است. براي اشاره به این 

لیت در قبال منابع انسانی جهانگردي همانطور که در برنامه هاي توسعه جهانگردي نقصان ها، مسوو
نشان داده شده اند، ارزیابی شدند و مجموعه اي از موانع منابع انسانی جهانگردي در کشورهاي در 
حال توسعه مشخص شدند. هدف عینی اولیه این مقاله، باال بردن سطح آگاهی و تشویق سرمایه 

ورش سرمایه انسانی جهانگردي است. برنامه هاي آتی جهانگردي باید به توسعه منابع گذاري در پر
انسانی براي جهانگردي اولویت بیشتري قائل شوند تا ساکنین محلی موقعیت بهتري براي شرکت در 

 آن داشته باشند و از توسعه جهانگردي در منطقه شان بهره مند شوند.
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باره ي اشتغال جهانگردي یا توسعه منابع انسانی باید فراتر از یک از منظر دانشگاهی، مطالعات در   
مهمان نوازي ساده باشد و تصور وسیع تري درباره ي جهانگردي را شامل شود. در عمل معمول است 
که در هنگام برنامه ریزي جهانگردي منابع انسانی را نادیده می گیرند یا به آن سطحی می نگرند. 

وقتی جهانگردي در برنامه هاي توسعه ملی گنجانده می شود، تالشها براي همچنین واضح است که 
ارتقاي منابع انسانی جهانگردي عموما خیلی ضعیف بر پرورش کارکنانی براي نیازهاي تاسیسات 
مهمان نوازي انجام می شود و هدف آنها کمتر، راضی کردن توریستها از طریق تدارك دیدن خدمت 

سرمایه انسانی جهانگردي در محدودیت قرار گرفته است زیرا این تالشها در باکیفیت است. گردآوري 
جهت رسیدن به استانداردهاي بین المللی خدمات و حرفه اي گري بین المللی است و بدون حساسیت 

 و استفاده مناسب از زمینه هاي اجتماعی و فرهنگی جامعه محلی.
-صنعت-سانی جهانگردي در چارچوب سیاست گذاريمالحظات مفهومی در رابطه با توسعه منابع ان   

) موضوعات گسترده ي سیاستهاي جهانگردي و 1محلی گرایی مورد توجه قرار گرفته است و شامل: (
) موضوعات عمومی اشتغال جهانگردي در ارتباط با یک اقتصاد 2اولویتهاي برنامه ریزي جهانگردي؛ (

) ماهیت و در دسترس بودن فرصتهاي تعلیم و 3(در حال توسعه و ماهیت مشارکت مردم محلی؛ و 
آموزش جهانگردي. در این مقاله، ابتدا به اینکه برنامه ها و سیاستهاي جهانگردي تا چه اندازه اي 
موضوعات منابع انسانی جهانگردي را تعیین کرده اند توجه شده است. گفتیم که برنامه ها و 

به ندرت به موضوعات منابع انسانی توجه کافی  سیاستهاي جهانگردي در کشورهاي درحال توسعه
 داشته اند.

رضایت مستمر براي دخالت بیشتر مردم محلی در اداره کردن، مشارکت و بهره مندي از جهانگردي    
که در مقاصد وجود دارد یا براي مناطق زندگی آنان پیشنهاد شده است گواهی است بر نقصان هاي 

که شامل توسعه منابع انسانی جهانگردي نیز هستند. مرئم محلی  موجود در برنامه هاي جهانگردي
باید یک منبع اصلی کار باشند و باید مزایاي متناسب براي کارشان دریافت کنند ولی این تنها در 
صورتی اتفاق می افتد که آنها به طور مناسبی آماده شده باشند تا بتوانند از فرصتهایی که جهانگردي 

ه مند شوند. اگر بخواهیم این اتفاق بیفتد، باید ببرنامه هاي جهانگردي فراتر از یک فراهم می کند بهر

فلسفه ي ساده ي رشد و امکانات مرتبط و رویکردهاي بازار براي توجه به نیازها و فرصتهاي منابع 
و ابزاري براي ارتقاي زندگی ساکنین  "راهی براي توسعه"انسانی باشد. اگر می خواهیم جهانگردي 

محلی باشد باید در برنامه هاي جهانگردي به نیازها و قابلیتهاي مردم محلی توجه بیشتري شود. براي 
این کار نیاز است که توجه موشکافانه تري به توسعه منابع انسانی جهانگردي داشته باشیم. اگر این 

ند که زندگی مردم کار انجام نشود، مطالعات اثرات جهانگردي در مقاصد در حال توسعه معلوم می دار
 محلی توسط جهانگردي تغییر کرده است ولی بیشتر فواید آن عاید بیگانگان و یا خارجیها شده است.


