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چکیـده| از آنجـا کـه گردشـگری یـک فعالیـت خدماتـی اسـت و کارکنـان آن را ارائـه می کننـد، توجه 
بـه آمـوزش و ارتقـای دانـش آنـان یکـی از رمـوز اصلـی تضمیـن حیـات ایـن صنعت به شـمار مـی رود. 
هـدف اصلـی ایـن پژوهش، طراحی و تدوین الگوی توسـعۀ منابع انسـانی در صنعت گردشـگری سـواحل 
»مکـران« اسـت. ایـن پژوهـش بـر مبنای دسـتاورد از نـوع کاربـردی، و بر مبنای هدف اکتشـافی اسـت. 
جامعـۀ آمـاری شـامل مدیـران و کارشناسـان و صاحب نظران حوزۀ گردشـگری به تعداد 33 نفر هسـتند 
کـه بـه شـیوۀ نمونه گیـری گلوله برفـی انتخـاب شـدند. روش اصلـی گـردآوری داده هـا در ایـن پژوهـش 
تکنیـک مصاحبه هـای عمیـق نیمه سـاختاریافته اسـت. در ایـن پژوهـش از روش اسـتراوس در نظریـۀ 
  Maxqda 10داده بنیـاد بـرای تحلیـل داده ها اسـتفاده شـده اسـت. در فراینـد تحلیل نظریـه، از نرم افـزار
کمـک گرفتـه شـد و در مجمـوع 136مفهـوم و 25 مقولـۀ اصلی مشـخص شـد. نتایج حاصـل از تجزیه و 
تحلیـل داده هـا نشـان داد کـه مقوله هـای توانمندسـازی نیروی انسـانی، ارتقـای مهارت آمـوزی، افزایش 
سـطح رضایت منـدی، بهبـود کیفیت زندگـی جامعۀ میزبان، گسـترش مبادالت فرهنگی بین گردشـگران 
و افـراد بومـی و حفـظ هویـت فرهنگـی و سـنتی سـواحل مکـران، افزایش اشـتغال و درآمد و دسـتیابی 
بـه توسـعۀ پایـدار گردشـگری از پیامدهـای اسـتخدام راهبردهـای طراحی الگوی توسـعۀ منابع انسـانی 

صنعت گردشـگری در سـواحل مکران اسـت.
واژگان کلیدی| منابع انسانی، صنعت گردشگری، الگو، سواحل مکران، نظریۀ داده بنیاد.

مقدمـه| صنعـت گردشـگری الگوی مشـخصی اسـت که با رشـد 
اقتصـادی، تجـاری و پیشـرفت در ایـن زمینـه همـراه اسـت  و در 
ایـن زمینـه نیـروی انسـانی و توسـعه و به کارگیـری آن از اهمیت 
باالیـی برخـوردار اسـت و توجـه بـه چنیـن سـازه ای امکان رشـد 
مکـران  سـواحل  می شـود.  موجـب  را  آن  پیرامـون  موفقیـت  و 
چـه از نظـر سیاسـت ناحیـه ای و چـه از نظـر بازرگانـی خارجـی 
اهمیـت دارد. سـواحل مکـران کـه از بنـدر عبـاس تا گواتر اسـت، 

عـرض جلگـۀ سـاحلی آن متفـاوت و از چند جهـت دارای اهمیت 
اسـت: نخسـت اینکـه از نظـر بندرگاهـی، اقتصـادی و نظامـی در 
ارزش  اینکـه  قـرار دارد و دیگـر  اسـتراتژیکی  بهتریـن موقعیـت 
صیدگاهـی بالقـوۀ عظیمـی دارد کـه پایگاه هـای صیـادی موجـود 
قـادر بـه اسـتفادۀ کامـل از آن نیسـتند و عـالوه بـر این بـه دلیل 
بـرای  موجـود  کشـاورزی  زمین هـای  آب و هوایـی  مسـاعدت های 
دوره هـای کشـت متعدد اسـتعداد قابـل توجهی دارنـد )رهنمایی، 
1389، 109(. در گـذر زمـان و در چنـد دهـۀ اخیـر بـا توسـعۀ 
وسـایل ارتباطـی و گسـترش روابـط اجتماعی و اقتصـادی به ویژه 
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بـا ایجـاد منطقۀ آزاد چابهار و در نتیجۀ آن جذب مهاجر و توسـعۀ 
گردشـگری، ایـن منطقه از انـزوای محیطی خـارج و در مدار ادغام 
بـا جامعـۀ ملـی و بـازار وسـیع آن قـرار گرفته اسـت. به طـور کلی 
منابـع و جاذبه هـای متنـوع و غنـی طبیعی و فرهنگی در سـواحل 
مکـران وجـود دارد که توسـعۀ گردشـگری ایـن محدوده را بسـیار 
بااهمیـت و ضـروری می کند )علیقلـی زاده فیروزجانـی،1391، 3(. 
بررسـی ها نشـان می دهـد کـه با توجـه بـه توانمندی هـای بالقوه و 
بالفعل درصنعت گردشـگری اسـتان سیسـتان و بلوچستان، جذب 
گردشـگران خارجـی، بایـد ده هـا و بلکـه صـد برابـر رقـم موجـود 
باشـد؛ در حالـی کـه آمارهای موجود، رقم سـالیانۀ درخـور توجه و 
قابـل مالحظـه ای از گردشـگر خارجی بازدیدکننـده از آثار تاریخی 
و طبیعـی اسـتان را نشـان نمی دهـد، از این رو، با توجه به شـکافی 
کـه بیـن وضـع موجـود و مطلـوب در حـوزۀ گردشـگری اسـتان 
وجـود دارد، رمـز موفقیـت در گردشـگری و بهره منـدی از آن در 
ابعـاد اقتصـادی، اجتماعـی، فرهنگـی، سیاسـی و ... می تواند وجود 
منابـع انسـانی شایسـته و بهره بـرداری از آنـان توصیـف شـود. در 
سـال های اخیـر یکی از مسـائلی که در بحث گردشـگری سـواحل 
مکـران به وجـود آمـده اسـت بی توجهـی بـه آمـوزش کارکنـان و 
جـذب نیروهـای توانمنـد در ایـن منطقـه بـوده کـه دلیـل آن را 
می تـوان عـدم تمایل سـازمان گردشـگری جهـت پرداخـت هزینۀ 
به کارگیـری  عـدم  و  انسـانی  نیـروی  آموزشـی  زیرسـاخت های 
نیروهـای شایسـته دانسـت کـه باعـث شـده اسـت تا گردشـگران 
ایـن منطقـه نتواننـد بـه درسـتی از خدمـات سـازمان گردشـگری 
اسـتفاده کـرده و بـه نوعـی باعـث کاهـش جذابیـت ایـن مناطـق 
برای گردشـگران شـده اسـت. بنابراین از آنجا که گردشـگری یک 
فعالیـت خدماتـی اسـت و کارکنـان آن را ارائـه می کننـد، توجه به 
آمـوزش و ارتقـای دانـش آنـان یکـی از رموز اصلـی تضمین حیات 
ایـن صنعـت به شـمار مـی رود ) محمـدی نجف آبـادی،  اعتباریان 

خوراسـگانی و ابراهیـم زاده دسـتجردی، 1399، 209(. 
در حـال حاضـر وضعیـت موجـود صنعـت گردشـگری سـواحل 
مکـران حاکـی از نبـود یک مدل جامع برای توسـعۀ منابع انسـانی 
اسـت. بنابرایـن با توجـه به اهمیت بحث منابع انسـانی در توسـعۀ 
صنعـت گردشـگری سـواحل مکـران، و خألیـی کـه در ایـن زمینه 
بـا طرح ریـزی  تـا  بـر آن داشـت  را  پژوهشـگران  وجـود داشـت 
پژوهشـی در ایـن زمینـه، خأل موجـود را تا حدودی بتـوان کاهش 
داد. بنابرایـن هـدف اصلـی این پژوهـش، تدوین و طراحـی الگوی 

توسـعۀ منابـع انسـانی در سـواحل مکران اسـت.

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
مفهوم گردشگری •

امـروزه از گردشـگری به عنـوان یکی از پرسـودترین و کارآمدترین 
فعالیت هـای اقتصـادی در سـطح جهـان یـاد می شـود کـه سـهم 
جهـان  و  منطقـه  سـرزمین،  یـک  پایـدار  توسـعۀ  در  بسـزایی 

دارد  فرهنگـی  و  اجتماعـی  سیاسـی،  اقتصـادی،  ابعـاد  در 
 (Ying, Mursitama & Abbas, 2018)

صنعـت  در  توجهـی  قابـل  توسـعۀ  گذشـته،  دهـۀ  چنـد  در 
گرفتـه  صـورت  بین المللـی  گردشـگری  ویـژه  بـه  گردشـگری 
اسـت (Lia, Jin & Shi, 2017,1) . به طوری که گردشـگری یکی از 
مهم ترین صنایع دنیا بوده و نقشی اساسی در توسعه و رقابت پذیری 
بسـیاری از مناطـق ایفا می کنـد ( Teixeira  &  João, 2018, 1) . با 
ایـن حـال، گردشـگری نه تنهـا منافـع اقتصـادی را ایجـاد می کند 
ارمغـان  بـه  نیـز  را  فرهنگی-اجتماعـی  دسـتاوردهای  بلکـه 
می آورد (Hieu & Rasovska, 2017, 1)  و عامل مهم رشد اقتصادی در 
 (Henderson, Mark &  Wai Hong, 2018, 167) سراسر جهان است
بـه طور کلی، توسـعۀ گردشـگری بر فضای طبیعی، سـبک زندگی 
اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی سـاکنین محلی به طور مسـتقیم 
اثـر گـذارده و کیفیـت زندگـی سـاکنان را تحت تأثیر قـرار می دهد 

)پرچکانـی، رکن الدیـن افتخاری و هاشـمی ، 1399، 158(.

منابع انسانی گردشگری
از آنجـا کـه گردشـگری یک فعالیـت خدماتی اسـت و کارکنان آن 
را ارائـه می کننـد، توجـه به آمـوزش و ارتقـای دانش آنـان یکی از 
رمـوز اصلی تضمین حیات این صنعت به شـمار مـی رود و به دلیل 
اینکـه ایـن صنعت بسـیار متأثر از ارتباط دوسـویۀ میزبان و مهمان 
بـوده و بـدون شـک این ارتبـاط تجربه ای فراموش نشـدنی اسـت و 
منجـر بـه تصمیم گیـری در مورد تجربـۀ مجدد و یا عـدم تکرار آن 
 می شـود، نقـش کارکنـان در آن از اهمیت ویژه ای برخوردار اسـت

  .(Griffin, Phillips & Gully,  2016, 1) 
کلیـد دسـتیابی بـه توسـعۀ پایـدار گردشـگری در اختیارداشـتن 
عمدتـاً  منابـع  ایـن  کـه  اسـت  منحصربه فـرد  منابـع  توسـعۀ  و 
مبنـای  بـر  کـه  هسـتند  نهفتـه  شـرکت ها  انسـانی  سـرمایۀ  در 
شایسـتگی کارکنـان شـرکت، از جملـه مهارت ها، دانـش، تخصص 
و ظرفیت هـای مختلـف پایه ریـزی شـده اسـت. سـرمایۀ انسـانی، 
زیرسـاخت های مـورد نیـاز را بـرای ایجـاد منابـع و ظرفیت هـای 

.)2 البانـا،1399،  و  )الشـانوبی  می دهنـد  ارائـه  منحصربه فـرد 
سـرمایۀ انسـانی بـه مهارت هـا و دانـش مربوط می شـود کـه مردم 
از طریـق سـرمایه گذاری در آمـوزش و آمـوزش شـغلی بـه دسـت 

.(Kallmuenzer et al., 2021) می آورنـد 
فکـری  سـرمایۀ  از  جزیـی  عنـوان  بـه  اغلـب  انسـانی  سـرمایۀ 
سـازمان توصیـف می شـود کـه دانـش متعلـق بـه سـازمان را بـه 
تصویـر می کشـد. ایـن دانـش شـامل دانـش ضمنـی اسـت کـه 
 توسـط روابـط شـبکه و دانـش شـخصی کارکنـان ایجـاد می شـود

  .(García-Villaverde,  Elche & Martínez-Perez, 2020)
بـا توجـه بـه این دیـدگاه، دانـش در زمینۀ سـازمانی ممکن اسـت 
در سـه حـوزۀ کلیـدی وجـود داشـته باشـد: سـازمان، شـبکه ها 
و افـراد. اولـی بـه عنـوان سـرمایۀ سـازمانی شـناخته می شـود و 
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متشـکل از روال هـای کاری شـرکت، رویه ها و سیاسـت های همراه 
بـا انـواع دیگـر دانش اسـت که توسـط سـازمان بـه جای پرسـنل 

آن اداره می شـود  )الشـانوبی و البانـا،1399، 2(.
دوم، سـرمایۀ اجتماعی نامیده می شـود و شـامل شـبکه ها و روابط 
بـا ذینفعـان مختلـف اسـت کـه ایجـاد و انتقـال دانش را تسـهیل 

.(Maher & Elsharnouby, 2020) می کننـد
سـوم، سـرمایۀ انسـانی نامیـده می شـود که بـر صالحیت پرسـنل 
اسـتوار اسـت. از جملـه مهارت هـا، دانـش و قابلیت هـای آن نیز به 

.(Hilton, 2019) عنـوان ترکیبـی از ویژگی هـا تعریـف می شـود
بنابرایـن، توسـعۀ منابع انسـانی دربرگیرندۀ معرفـی، حذف، اصالح 
اسـت  نحـوی  بـه  فرایندهـا  راهنمایـی  و  جهت دهـی  تعدیـل،  و 
کـه تمامـی افـراد و گروه هـا را بـه کسـب مهارت هـا، دانش هـا و 
شایسـتگی های ضـروری و انجـام وظایـف کاری در حـال و آینـده 

توانـا سـازد )محمـدی نجف آبـادی و همـکاران، 1399، 208(.

جایگاه منابع انسانی در صنعت گردشگری
توسـعۀ منابـع انسـانی در صنعـت گردشـگری شـامل برنامه هـا، 
سیسـتم ها و فعالیت هایـی اسـت که بـرای بهبود عملکـرد کارکنان 
و شـاغلین ایـن بخش اقتصـادی طراحی می شـود. مهمترین هدف 
آن شـامل حـل مشـکالت فعلی عملکـرد، جلوگیری از مشـکالت و 
چالش هـای آتـی عملکـرد و توسـعۀ دانش کارکنان اسـت. توسـعۀ 
منابـع انسـانی یکـی از فرایندهـا و مأموریت هـای اصلـی و مهم در 
مدیریـت منابع انسـانی اسـت )جزنـی،  طاهری و ابیلـی، 1389(.

برنامه ریـزي جهانگـردي  انسـانی در  از مالحظـات منابـع  غفلـت 
می تواند عواقب مهمی داشـته باشد )هیچکاك، 1993(. و»لیو« و» 
وال« به مشـکالت آمیختۀ توسـعۀ جهانگردي در غیاب مهارت هاي 
مناسـب در جزیـرۀ »کومودو اندونزي« اشـاره می کننـد،  جایی که 
اسـتخدام جهانگـردي  بخاطـر کمی مهارت هاي مناسـب و آموزش 
 قادر به مشـارکت در برنامۀ وسـعۀ جدید نیستند . »اسیچایکول« و

» بـاوم « ) 1998( بـه طـور مشـابهی اظهـار می کننـد که»تایلنـد 
عرضـۀ نیـروي انسـانی وسـیعی را دارد، اما با دشـواري هاي تجربی 
و کمبـود پرسـنل تعلیم دیـده بـراي احـراز مشـاغلی بـا مهارت ها، 
ظرفیت هـا و درجـۀ حرفه اي بـودن متفـاوت مواجـه اسـت. لیـو و 
وال کشـورهاي در حـال توسـعه را بررسـی کرده انـد کـه فقـدان 
سـرمایه هاي انسـانی، ولـو بـه قیمـت مـازاد نیـروي کار، بـا درجـۀ 
پایینـی از مهـارت و تخصـص جهانگـردي، مهمتریـن مانـع را در 
جهـت عـدم مشـارکت جامعۀ میزبان در اشـتغال جهانگـردي دارد 

.(Liu & Wall, 2006)

معرفی قلمرو تحقیق: سواحل مکران
سـواحل جنوب شـرقی ایـران کـه منطبـق بـر سـواحل ایـران در 
دریای عمان اسـت به سـواحل مکـران معروف اسـت. این محدودۀ 
جغرافیایـی از رأس الکـوه در غـرب بندر جاسـک شـروع می شـود 

و تـا مـرز ایـران و پاکسـتان در خلیـج گواتـر ادامـه می یابـد. ایـن 
محـدودۀ سـاحلی بیـش از 500 کیلومتـر طـول دارد کـه حـدود 
300 کیلومتر آن در جنوب اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان و در دو 
شهرسـتان چابهار و کنارك و حدود 200 کیلومتر دیگر در اسـتان 
هرمزگان و در شهرسـتان جاسـک اسـت. این سـه شهرستان روی 
هـم حـدود 300 کیلومتـر مربع مسـاحت دارند که نزدیک به سـه 

برابر کشـور قطر اسـت.
سـواحل مکـران در محـدودۀ قلمـرو اقلیـم گـرم و نسـبتاً مرطوب 
و بـا ویژگی هـای اقلیمـی موسـمی و متأثـر از شـبه قـارۀ هنـد 
اسـت. ارتبـاط مسـتقیم بـه آب هـای آزاد دریـای عمان بـه عنوان 
زیرحـوزه ای از اقیانـوس هنـد و نزدیکـی بـه خلیـج فـارس و تنگۀ 
هرمـز و شـبه جزیرۀ عربسـتان و همجـواری شهرسـتان چابهـار به 
کشـور پاکسـتان و وجـود مهم تریـن بنـدر اقیانوسـی ایـران یعنـی 
بنـدر چابهـار در ایـن منطقـه از مهم تریـن ویژگی هـای سـواحل 
مکـران اسـت. ایـن محـدودۀ سـاحلی قریـب بـه 350 هـزار نفـر 
جمعیـت دارد کـه جـزء مناطـق نسـبتاً کم تراکم اسـت )مرکز آمار 

ایـران، 1395(.

پیشینۀ تحقیق
پیشینۀ داخلی •

محمـدی نجف آبـادی و همـکاران )1399( در مقالـۀ خـود عنـوان 
می کننـد کـه مـدل استخراج شـده شـامل نُـه شـاخص اسـت کـه 
مطابـق بـا فرایند مدیریت دانـش در چهار بُعد ایجـاد دانش، حفظ 
و نگهـداری دانـش، تبدیـل و انتقـال دانـش و به کارگیـری دانش و 
در پنـج سـطح قـرار گرفتند و روابط بین آنها مشـخص شـد. نتایج 
نشـان داد در پایین ترین سـطح بیشـترین» طراحی نظام اطالعات 
منابـع انسـانی »و « طراحـی مدل شایسـتگی های مشـاغل صنعت 

گردشـگری« شـاخص های تأثیـر را بـر دیگر شـاخص ها دارند .
شـفیعا و سـید نقـوی )1398( در مقالـه ای تحـت عنـوان »الگوی 
برندسـازی درون سـازمانی در بخش خدمات و گردشـگری تهران« 
بـه ایـن نتایـج دسـت یافته انـد کـه درونی سـازی و هم راستاشـدن 
کارکنـان بـا برنـد، نه تنهـا موجـب پیامدهـای مطلـوب کارکنـان، 
بلکـه موجـب سـوددهی های مالـی، منافـع ذینفعـان و پیامدهـای 
مطلـوب معنـوی خواهد شـد؛ بنابراین برندسـازی داخلـی، اقدامی 

درونـی بـرای توسـعۀ تمامـی بخش های گردشـگری اسـت.
پاکـدل، قلی پـور و حسـینی )1397(، در مقالـه ای تحـت عنـوان 
»طراحـی الگـوی توسـعۀ منابـع انسـانی ملـی بـا رویکـرد پویایـی 
سیسـتم«، بـه ایـن نتایـج دسـت یافته انـد کـه سیسـتم توسـعۀ 
منابـع انسـاني ملـي داراي زیرسیسـتم هاي اصلـي تربیـت و عرضۀ 

نیـروي انسـاني و بـازار کار اسـت.
تقـی زاده جورشـری،  دل افروز، شـبگو منصف و سـلیمی )1397(، 
در مقالـه ای تحـت عنوان»برندسـازی مقصد گردشـگری بـا تأکید 
بـر شناسـایی ابعـاد شـخصیت برنـد مقصد در اسـتان گیـالن«، به 
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ایـن نتایـج اشـاره کرده اسـت که بـا تحلیـل داده هـای جمع آوری 
شـده از 468 گردشـگر به شـیوۀ تحلیل عاملي اکتشـافي، سـه بٌعد 
بی نظیـر، خونگـرم و صاحـب سـبک شناسـایی شـد. ایـن ابعـاد و 
شـانزده ویژگـی شـخصیتی زیرمجموعـۀ آنها بـار دیگـر در تحلیل 

عاملـی تأییـدی و نرم افـزار لیـزرل بـه تأیید رسـید.
ابراهیمی نـژاد، دهقانـی سـلطانی، فارسـی زاده و همتـی )1396(، 
در مقالـه ای تحـت عنوان»تأثیـر برندسـازی داخلـی بـر عملکـرد 
برنـد در صنعـت هتلـداری )مـورد مطالعـه: هتل هـای بین المللـی 
اللـه و پارسـیان اسـتقالل در شـهر تهـران(«، عنـوان می کننـد 
کـه برندسـازي داخلـي بـه صورتـي مثبـت جنبه هـاي نگرشـي و 
رفتـاري کارکنـان در تحویـل و تحقـق وعده هاي برند به مشـتریان 
را تحت تأثیـر خـود قـرار مي دهـد. از آنجایـي کـه تعهـد کارکنـان 
بـه برنـد، ارتبـاط معنـاداري بـا عملکـرد برنـد کارکنـان دارد، بـه 
عنـوان عامـل میانجـي مؤثـر بـر ارتبـاط بیـن برندسـازي داخلي و 
عملکـرد برنـد کارکنـان تأییـد شـد. عـالوه بر ایـن، بر طبـق نتایج 
ایـن مطالعـه، هویـت برنـد پیشـران و تعهـد بـه برنـد زمینه سـاز 

وفـاداراي کارکنـان بـه برند اسـت.
عنـوان  بـا  در پژوهشـی   )1396( افتخـاری  و  نصیـری زاده 
نقش آمـوزش در توسـعۀ صنعـت گردشـگري بیـان داشـتند کـه 
ایـن صنعـت بـه انـدازه ای درآمـدزا و پرسـود اسـت کـه بسـیاری 
از کشـورها بـه انـدازۀ درآمـد نفتـی کشـور ایـران از ایـن صنعـت 

کرده انـد.  درآمدزایـی  پرسـود  و  کم هزینـه 
حبیبـی و محمـدی )1396(، در پژوهشـی تحـت عنوان»بررسـی 
تأثیـر توسـعۀ گردشـگری بـر شـاخص توسـعه انسـانی« عنـوان 
می کنـد کـه امـروزه  گردشـگری یکـی از بزرگتریـن بخش هـای 
اقتصـادی در بسـیاری از کشـورها بـه شـمار مـی رود کـه دارای 
پتانسـیل اثرگـذاری بـر روابـط بین الملـل و ابـزاری بـرای ترویـج 

صلـح در جهـان اسـت. 
ویسـی )1395(، در مقالـه ای تحـت عنوان»بررسـی ظرفیت هـای 
توسـعۀ گردشـگری در سـواحل مکران و تأثیر آن بر توسـعۀ پایدار 
منطقـه ای« عنـوان می کنـد کـه نقـاط قـوت و فرصت های توسـعۀ 
گردشـگری سـواحل مکـران بسـیار زیـاد اسـت و می توانـد نقـش 
مؤثـری در توسـعۀ پایـدار سـواحل جنـوب شـرقی ایران ایفـا کند.

فیـض و نبـوی  چاشـمی )1395( در پژوهشـی بـا عنـوان توسـعۀ 
صنعت گردشـگری با تأکید بر رویکرد منابع انسـانی بیان داشـتند 
اثـر مدیریـت منابـع انسـانی بر توسـعۀ صنعت گردشـگری اسـتان 
سـمنان معنـادار بـوده اسـت. همچنین ضریـب تعیین 53/. اسـت 
کـه میـزان تغییرپذیری در توسـعۀ صنعت گردشـگری بـا تأکید بر 

رویکـرد منابع انسـانی در اسـتان سـمنان را نشـان می دهد.
شـمس الدینی، درخشـان و کریمـی )1395(، در مقالـه ای تحـت 
عنوان»ارزیابـی اثـرات توانمندسـازی نیـروی انسـانی در توسـعۀ 
و  کهگیلویـه  اسـتان  مـوردی:  )مطالعـۀ  گردشـگری  صنعـت 
بویراحمـد(«، بـه ایـن نتایـج دسـت یافته انـد کـه متغیـر نیـروی 

انسـانی توانمنـد، در توسـعۀ گردشـگری بـا ضریـب0/746 تأثیرات 
دارد. مثبـت و مسـتقیمی 

عنوان»نقـش  تحـت  مقالـه ای  در   ،)1394( بجسـتانی  اشـرافی 
مدیریـت منابـع انسـانی در صنعت گردشـگری«، بیان مـی دارد که 
پیش بینـی نیروی انسـانی مورد نیاز در صنعت گردشـگری، تعیین 
نیازهـای آموزشـی و تدویـن برنامه هـای مـورد نیـاز بـرای تعلیم و 
تربیـت، شناسـایی مشـکالت و نیازهـای بخش گردشـگری، دعوت 
از متخصصـان بـرای ارائۀ برنامـه، دعوت از کارشناسـان جهانگردی 
کشـورهای گردشـگری بـرای بررسـی پتانسـیل های گردشـگری 
کشـورهای  بـه  کشـور  گردشـگری  کارشناسـان  اعـزام  و  ایـران 
گردشـگری برای آشـنایی بـا نظام گردشـگری آنهـا، از راهبردهای 

پیشـنهادی توسـعۀ منابـع انسـانی در صنعت گردشـگری اسـت.
منشـی و جان بابانـژاد )1394( در مقالـه ای تحـت عنوان»نقـش 
بیـان  گردشـگری«  برنامه ریـزی  در  برندسـازی  اهمیـت  و 
می کننـد کـه بـرای ایجـاد یـک برنـد موفـق و پـرآوازه بایـد بیـن 
سـه عامـل چشـم انداز مدیریـت، ارزش هـای کارکنـان و انـگاره و 
ذهنیـت مشـتری ارتبـاط برقـرار شـود. الزمـۀ تحقـق برنـد ایجاد 
امـر  متخصصیـن  ورود  مناسـب،  گردشـگری  زیرسـاخت های 
بـه حـوزۀ گردشـگری، حمایـت دولـت از صنعـت گردشـگری و 
هتلـداری، آموزش تخصصـی کارکنان، پشـتیبانی مردمی و جامعۀ 

میزبـان از دولـت و گردشـگر اسـت.
تحـت  مقالـه ای  در   ،)1392( بارزانـی  و  بروجنـی  ضرغـام 
ایـن نتایـج  ایـران«، بـه  عنوان»آسیب شناسـی برنـد گردشـگری 
دسـت یافته انـد کـه هسـتۀ برنـد ایـران )متشـکل از شـخصیت، 
موقعیت یابـی و تعهـد برنـد( دارای ضعـف اساسـی اسـت و میـزان 
ضعیـف  بسـیار  کشـور  در  برندسـازی  فعالیت هـای  بـه  اهتمـام 
بـوده اسـت. بـر مبنـای یافته هـای تحقیـق الزامـات و توصیه هـای 

بازاریابـی مـورد بحـث قـرار گرفتنـد. مدیریتـی و 
پیشینۀ خارجی •

وانـگ و یوتسـوموتو در پژوهشـی بـا عنـوان» نقـش منابع انسـانی 
داشـتند  بیـان  چیـن«  کشـور  در  توریسـم  عملکـرد  بهبـود  در 
حـوزۀ  در  را  الزم  آموزش هـای  ابتـدا  بایـد  انسـانی  منابـع  کـه 
گردشـگری دیده باشـد تـا بتوانند تأثیـرات مثبتی بـر روی صنعت 
توانمندسـازی  بـه  توجـه  بنابرایـن  باشـند.  داشـته  گردشـگری 
 نقـش مهمـی در بهبـود عملکـرد سـازمانی در گردشـگری دارد

.(Wang & Yotsumoto, 2019)
گامـاج در پژوهشـی بـا عنـوان توسـعۀ منابـع انسـانی در بخـش 
گردشـگری کشـور سـریالنکا بیان داشـت کـه یافته هـای پژوهش 
نیـاز  بـه  بـا توجـه  امـوزش کارکنـان  بـه  نشـان داد کـه توجـه 
سـنجی های مشـتری مداری باعـث خواهـد شـد تـا سـازمان های 
ایـن  و  کـرده  عمـل  مشـتریان  خواسـته های  طبـق  گردشـگری 
شـد  خواهـد  گردشـگری  بخـش  عملکـرد  بهبـود  باعـث  امـر 

.(Gamage, 2017)
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ریکالیتنـوز در پژوهشـی نشـان داد کـه توســعۀ منــابع انســانی 
اســتراتژیک بــر سـاخت عملکرد سازمانی تأثیر مسـتقیم دارد که 
هـر پنج بعـد عملکرد ســازمانی شـامل فرایندها، مشـتري مداري، 
نیروي کار، رهبري و حکمرانــی و مــالی بــا توسعۀ منابع انسانی 

.(Rikalitnz, 2016)رابطـه دارنـد
بررسـی  بـه  مدیـران  توانمندسـازی  زمینه سـازی  بـه  کومالـو 
افزایـش عملکـرد مدیـران گردشـگری مناطـق حفاظت شـده در 
قـرن بیسـت و یکم پرداختنـد، کـه نتایـج ایـن پژوهـش حاکـی از 
ایـن اسـت کـه بـا توجـه بـه نظریـۀ توانمندسـازی زنـان در ایـن 
بـه صـورت همـگام می تواننـد  مـرد  و  نیـز، مدیـران زن  زمینـه 
و چالش هـای موجـود  منابـع طبیعـی  تغییـر  رونـد درحـال  بـه 
در زمینـۀ گردشـگری بـا ارائـۀ یـک چارچـوب درسـت و اصولـی 
 بـرای افزایـش آگاهـی و قـدرت مدیـران در چهار بٌعد پاسـخ دهند 

 .(Khumalo, 2015)
در کلیـۀ پژوهش هـای انجـام گرفتـۀ فوق به نقش آمـوزش و منابع 
انسـانی در صنعـت گردشـگری اشـاره شـده اسـت. از جملـه وجه 
اشـتراك ایـن تحقیـق بـا پژوهش هـای انجام گرفتـه پرداختـن بـه 
بحـث نیـروی انسـانی و آمـوزش و نقـش آن در توسـعۀ صنعـت 
گردشـگری بـوده اسـت. وجـه تمایـز آن بـا سـایر پژوهش هـا نیـز 
طراحـی الگـوی توسـعۀ منابـع انسـانی در صنعـت گردشـگری بـا 
اسـتفاده از روش داده بنیـاد اسـت کـه در سـایر پژوهش هـا بـه آن 

پرداخته نشـده اسـت.

روش تحقیق
پژوهـش حاضـر از نظر زمـان تک مقطعی، به لحـاظ هدف کاربردی 
و از نظـر روش انجـام پژوهـش روش کیفـی بـا رویکـرد اکتشـافی 
اسـت. جامعۀ آماری شـامل مدیـران و کارشناسـان و صاحب نظران 
حـوزۀ گردشـگری بـه تعـداد 33 نفر هسـتند. با توجه بـه اینکه در 
ایـن مطالعـه، مبنـای تحقیق براسـاس روش کیفی بـوده و به طور 
خـاص از راهبـرد نظریـۀ داده بنیاد اسـتفاده شـده، نمونه گیری نیز 
تابـع قواعـد همیـن روش بـوده و بـه طـور هدفمند و نظـری انجام 
شـده اسـت. در ایـن پژوهـش نمونه گیـری بـه روش گلوله برفـی، 
انجـام شـد. بـه ایـن صـورت کـه در ایـن روش، ابتـدا بـا یکـی از 
جهانگـردی  حـوزۀ  صاحب نظـران  و  دانشـگاه  اسـاتید  مدیـران، 
مصاحبه می شـود و سـپس از آن شـخص خواسـته خواهد شـد که 
دوسـتان، آشـنایان و یـا افـرادی کـه ممکـن اسـت برای محاسـبه 
مناسـب باشـند را بـه مـا معرفی کنـد. بـرای جمـع آوری اطالعات 
پژوهش  از روش مصاحبۀ نیمه سـاختار یافته اسـتفاده شـدکه پس 
از رسـیدن به اشـباع نظـری در نهایت با انجـام  مصاحبه با 33 نفر 
از صاحب نظـران، اطالعـات الزم جمـع آوری و تحلیـل شـد. بـرای 
تجزیـه و تحلیـل  داده های پژوهش نیز از روش داده بنیاد اسـتفاده 
شـده اسـت. در میان روش هـای کیفـی و تفسـیری، نظریه پردازی 
داده بنیـاد مزایـای منحصربه فـردی بـرای پژوهشـگران بـه همـراه 

دارد. چـرا کـه ظرفیـت باالیـی بـرای تفسـیر پدیده هـای پیچیـده 
بررسـی  آنهـا مـورد  را در موقعیـت طبیعـی  پدیده هـا  و  داشـته 
قـرار داده و توصیـف می کنـد. در فراینـد تحلیـل نظریـه، داده های 
مصاحبـه ای و متنـی کدبندی می شـوند. کدبندی اطالعات شـامل 
سـه مرحله اسـت: کدگـذاری باز، کدگـذاری محـوری و کدگذاری 
گزینشـی یـا انتخابـی. در کدگـذاری بـاز محقـق با مـرور و مطالعه 
خـط به خـط مصاحبه های انجام شـده، مفاهیم و کدهای مشـخص 
را اسـتخراج کـرده اسـت. در مرحلۀ اول طی کدگـذاری باز، حدود 
136 مقولـه شناسـایی و در نهایـت طـی کدگـذاری محـوری در 
قالـب 25 مقولـۀ اصلـی دسـته بندی شـدند و مقوله هـای اصلـی 

تحقیق مشـخص شـدند.

یافته های پژوهش
نتایـج حاصـل از یافته هـای جمعیت شناسـی حاکـی از آن اسـت 
و  مـرد  پاسـخگویان  از  )96.9درصـد(  نفـر   32 مجمـوع  در  کـه 
1نفر)3درصـد(  همچنیـن  بوده انـد.  زن  )3.03درصـد(  1نفـر 
-30 بیـن  )27.2درصـد(  9نفـر  زیر30سـال،  پاسـخگویان  از 
نفـر   6 و  41-50سـال  بیـن  )51.5درصـد(  17نفـر  40سـال، 
)18.1درصـد( بـاالی 51 سـال بوده انـد. بـه لحـاظ تحصیـالت 2 
نفـر )6.06درصـد( از پاسـخگویان دارای تحصیـالت کارشناسـی 
و پایین تـر، 23 نفر)69.6درصـد( دارای تحصیـالت کارشناسـی و 
8 نفر)24.2درصـد( دارای تحصیـالت دکتـرا بوده انـد. بـه لحـاظ 
سـابقۀ کار 1نفـر )3درصـد( دارای سـابقۀ کاری کمتـر از 5سـال، 
-15 )42.4درصـد(  14نفـر  5-15سـال،  )30.3درصـد(  10نفـر 

25سـال و 8 نفـر )25.2درصـد( 25سـال بـه بـاال بوده انـد. از نظر 
وضعیـت پسـت سـازمانی 11 نفـر )33.3درصـد( کارشـناس، 13 
نفر)39.3درصـد( مدیـران میانـی و 9نفـر )27.2درصـد( مدیـران 

)جـدول1(. بوده انـد  ارشـد 

در  انسـانی  منابـع  عناصـر  متغیرهـای  توصیـف 
مکـران سـواحل  گردشـگری  صنعـت 

نظریـۀ  در  فراینـد  اصلی تریـن  و  مهم تریـن  کـه  داده هـا  تحلیـل 
داده بنیـاد اسـت پـس از گـردآوری داده هـای مصاحبـه ای و متنی، 
تحلیـل و کدگـذاری در سـه گام کدگذاری باز، کدگـذاری محوری 
و کدگـذاری گزینشـی صورت می گیـرد.گام اول، نخسـتین مرحلۀ 
تحلیـل داده هـا، کدگـذاری بـاز اسـت کـه بعـد از اولیـن مصاحبه 
شـروع شـد. داده هـا تحلیـل و پـس از اسـتخراج جمـالت اصلـی، 
مفاهیـم شناسـایی و اجـزای مشـابه و معنی دار به صـورت کدهایی 
ثبـت شـدند. کدگـذاری ایـن مرحلـه بـه دو روش انجـام گرفـت؛ 
کلمـات و مفاهیـم بیان شـده توسـط فـرد مصاحبه شـونده بـدون 
تغییـر اسـتفاده شـد و یـا بـر مبنـای مفاهیـم موجـود در داده هـا 
کـه توسـط پژوهشـگر سـاخته شـدند. کدگـذاری بـاز بـه صـورت 
دسـتی انجـام گرفت بـه منظور حصـول اطمینان از بررسـی کامل 
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جدول 1. مشخصات کلی شرکت کنندگان در مصاحبه. مأخذ: نگارندگان.

داده هـا در فراینـد کدگـذاری از رهیافـت تحلیـل جزئـی اسـتفاده 
شـد. متـن و داده هـا خط بـه خط تحلیـل و براسـاس مصاحبه های 
انجـام گرفتـه 136کد اولیه شناسـایی شـدند. کدگـذاری محوری، 
رونـد ارتبـاط دادن خرده مقـوالت به یکدیگر اسـت. در ایـن مرحله 
داده هایـی کـه در مرحلـۀ کدگـذاری بازتحلیل شـده اند بـا یکدیگر 
مقایسـه و به صورت خوشـه های دارای تناسب ساماندهی و کدهای 
مشـابه در یـک طبقـه قـرار گرفتنـد و ارتبـاط بیـن خرده طبقه هـا 
مشـخص شـدند. در ایـن مرحلـه، 25 مقولـه، به  عنـوان مقوله های 
اصلـی تحقیـق مشـخص شـدند. در این مرحله تالش شـده اسـت 
تـا مفاهیـم مشـابه و مشـترك بـا مقولـۀ  واحـد جایگزیـن شـود 
و مقوله هـای اصلـی تحقیـق طـی کدگـذاری محـوری مشـخص 
شـوند. مفاهیـم فـوق طـی کدگـذاری محوری بـه 25مقولـۀ اصلی 

دسـته بندی شـدندکه نتایـج آن در جـدول 2 آمـده اسـت.
در گام سـوم، کدگـذاری گزینشـی یـا انتخابی، یکـی از مقوله ها به 
عنـوان مقولـۀ محـوری در مرکز فرایند مـورد کاوش قـرار گرفته و 
سـایر مقوله هـا بـه طور نظـری بـه آن ارتبـاط داده می شـوند. این 
مرحلـه شـامل ترسـیم یک نمودار اسـت کـه »الگـوي کدگذاري« 
نامیـده می شـود. در این الگو، شـش جعبـه )یا مقولـه( از اطالعات 

دارد: وجود 
شـرایط علـی )علـل ایجـاد پدیـدۀ اصلـی(، مقولـۀ محـوری )یـک 
صـورت ذهنـي از پدیـده ای کـه اسـاس فراینـد اسـت( ، راهبردها 
)کنـش یـا کنش هـای متقابلـی کـه بـرای کنتـرل، اداره و پاسـخ 
بسترسـاز  )شـرایط  زمینـه  می شـوند(،  انجـام  اصلـی  پدیـدۀ  بـه 
مؤثـر در راهبردهـا(، شـرایط مداخله گـر )شـرایط بسترسـاز عـام 
راهبردهـا(  به کاربسـتن  )نتایـج  پیامدهـا  و  راهبردهـا(،  در  مؤثـر 
پژوهشـگر،  مرحلـۀ  ایـن  در   )19 آذر،1397،  و  )رضایی پنـدری 
چارچـوب مـدل پارادایـم را تحلیـل و نظریـۀ نهایـی را بـه صـورت 
ترسـیمی نمایـش داده اسـت. حـدود 136 مقولـه شناسـایی و در 
قالـب 25 مقولـۀ اصلـی دسـته بندی شـدند و مقوله هـای اصلـی 

تحقیـق مشـخص شـدند )تصویـر 1(.
بـا توجـه بـه موضـوع اصلـی مصاحبـه و موضـوع مـورد مطالعـه، 

انسـانی در صنعـت  ایـن پژوهـش توسـعۀ منابـع  پدیده محـوری 
مقوله هایـی  علـی  شـرایط  اسـت.  مکـران  سـواحل  گردشـگری 

می گذارنـد. تأثیـر  پدیده محـوری  بـر  کـه  هسـتند 
در ایـن پژوهـش، مقوله هـای عناصـر سـاختاری، عناصـر فرهنگی، 
عناصـر برنامه ریـزی و سیاسـت گذاری های دولتی  عواملی هسـتند 
کـه از زیرسـاخت ها و ملزومـات توسـعۀ منابع انسـانی گردشـگری 

هسـتند و در شـرایط علّـی کدبندی محوری شـده اند. 
صنعـت،  فعالیـن  شایسـتگی های  به روزرسـانی  نظـام  طراحـی 
طراحـی نظـام اطالعـات منابـع انسـانی، طراحـی نظـام ارزشـیابی 
عملکـرد و توسـعۀ منابـع انسـانی، توسـعۀ شایسـتگی های فـردی، 
آمـوزش و آگاه سـازی، توسـعۀ زیرسـاخت های خدماتـی، توسـعۀ 
زیرسـاخت های حمل و نقـل، مدیریـت یکپارچـه و توسـعۀ بازاریابی 
هشـت مقولـۀ اصلـی ایـن پژوهش اسـت کـه به عنـوان راهبردهای 
انتخـاب  گردشـگری  صنعـت  در  انسـانی  منابـع  توسـعۀ  اصلـی 
 شـده اند. بـه عبـارت دیگـر جهـت توسـعۀ منابع انسـانی بایـد این 

مقوله هـا توسـعه و بهبـود یابـد.
قوانیـن و مقـررات و مؤلفه هـای اقتصـادی  دو مقولـه ای هسـتند 
کـه به عنـوان مداخله گـر بـر راهبردهـا تأثیـر می گذارنـد و امنیت، 
جاذبه هـای گردشـگری و ارزیابـی مـداوم و مؤثـر منابع انسـانی به 
 عنـوان مقوله هـای زمینـه ای توسـعۀ منابع انسـانی  را تحـت تأثیر 

خـود قـرار می دهد. 
مناسـب  راهبردهـای  اسـتخدام  از  حاصـل  خروجـی  پیامدهـا، 
پژوهـش  ایـن  در  اسـت.  گردشـگری  انسـانی  منابـع  توسـعۀ  در 
مقوله هـای توانمندسـازی نیـروی انسـانی، ارتقـای مهارت آمـوزی، 
جامعـۀ  زندگـی  کیفیـت  بهبـود  رضایت منـدی،  سـطح  افزایـش 
میزبان، گسـترش مبـادالت فرهنگی بین گردشـگران و افراد بومی 
و حفـظ هویت فرهنگی و سـنتی منطقه، افزایش اشـتغال و درآمد 
و دسـتیابی بـه توسـعۀ پایـدار گردشـگری از پیامدهای اسـتخدام 
راهبردهـای مناسـب در توسـعۀ منابع انسـانی صنعت گردشـگری 
در سـواحل مکـران اسـت. الگـوی کدگذاری توسـعۀ منابع انسـانی 
سـواحل مکـران در نمودار زیر نشـان داده شـده اسـت )تصویر 2(.

وضعیت پست سازمانی سابقۀ کار تحصیالت سن جنسیت

کارشناسان مدیران 
میانی

مدیران 
ارشد

 25
سال 
به باال

بین 
15 تا 

25

بین 5 
تا 15

کمتر 
از 5 
سال

دکتری کارشناسی 
ارشد

کارشناسی 
و پایین تر

 51
سال 
به باال

41 تا 
50

 30
تا 
40

زیر 
 30
سال

مرد زن

11 13 9 8 14 10 1 8 23 2 6 17 9 1 1 32
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مفاهیم مرتبطمقوله

طراحی نظام به روزرسانی شایستگی های فعالین صنعت

گزینش نیروی انسانی مناسب، استخدام نیروهای ماهر و آموزش دیده، 
برنامه ریزی جهت فارغ التحصیالن دانشگاهی مرتبط با گردشگری، 
بها دادن به کارکنان آموزش دیده، جذب افراد دانشگاهی، آشناکردن 

مدیران با صنعت گردشگری، توجه به شایسته ساالری در گزینش افراد، 
توسعۀ شایستگی های کارکنان

طراحی نظام اطالعات منابع انسانی
به کارگیری دانش های روز، وجود نظام مدیریت دانش، سیستم 

اطالع رسانی، ارتقای زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات، استفاده 
از تکنولوژی های روز، توسعۀ زیرساخت های الکترونیکی

طراحی نظام ارزشیابی عملکرد و توسعۀ منابع انسانی
ارزیابی شغلی کارکنان، برگزاری نظام ارزیابی عملکرد، شناسایی، نظارت 

بر عملکرد بخش خصوصی و دولتی در حوزۀ توسعۀ منابع انسانی 
گردشگری، پایش و ارزیابی سطح استاندارهای الزم در حوزۀ گردشگری

شرح وظایف، فرایند صدور مجوزهاقوانین و مقررات

ارزیابی مؤثر و مداوم منابع انسانی
انتخاب و تقدیر از سازمان های برتر در حوۀ آموزش و توسعۀ منابع 
انسانی، شناسایی، انتخاب و تقدیر از شاغلین سرآمد در صنعت گر، 

استفاده از سیستم تشویق و تنبیه

اجتماعی سازی، مشارکت، اخالق و منشور اخالقی، احترام، اعتماد، توسعۀ شایستگی های فردی منابع انسانی
مسئولیت پذیری

توسعۀ بازاریابی
بازاریابی، تبلیغات، تورهای جهانگردی، آژانس های مسافرتی، راهنمایان 

مخصوص گردشگری، برگزاری سمینارها، انجمن های مردم نهاد، 
برگزاری نمایشگاه های صنایع دستی، برگزاری سمینارها

آموزش و آگاه سازی

سواد، آموزش صنوف مرتبط، برگزاری دوره ها و برنامه های آموزشی 
جهت ساکنان بومی و جامعۀ محلی و توجیه آنان نسبت به کارکردهای 
گردشگری و شیوۀ برخورد با گردشگر، پرورش نیروها، ارتقای آگاهی 

عمومی، آموزش تخصصی، آموزش صنوف مرتبط، همگانی کردن آموزش، 
آگاهی به منطقه، شیوۀ برخورد کارکنان صنعت گردشگری، توجه به 
نهادهایی مثل آموزش و پرورش، دانشگاه، صدا و سیما و رسانه ها و 
گسترش همکاری با آنان در معرفی ظرفیت های گردشگری و ارائۀ 

آموزش های مورد نیاز، برگزاری دوره های آموزشی برای پرسنل نیروی 
پلیس، شهرداری، ترافیک و شهروندان، انتشار کتب و جزوات آموزشی 
در معرفی ظرفیت های منطقه، هدایت پایان نامه ها به سمت گردشگری، 
ایجاد رشتۀ گردشگری در دانشگاه چابهار، دعوت از اساتید داخلی و 
خارجی، شیوۀ برخورد کارکنان شاغل در صنعت گردشگری و صنایع 

مرتبط با آن

سرمایه گذاری دولت، تسهیالت و اعتبارات، خدمات بیمه ای، داشتن نگاه مؤلفه های اقتصادی
اقتصادی به صنعت، اختصاص بودجۀ مناسب

شناخت کامل و جامع ازچشم ا ندازهای طبیعی منطقه، جذابیت و شناخت جاذبه های گردشگری
منحصر به فردبودن منطقه ، شناسایی منابع و ظرفیت های محیطی

کارآفرینی، خالقیت، مشارکت زنان، توانمندسازی نیروی انسانیتوانمندسازی نیروی انسانی

ارتقای مهارت آموزی
مهارت های فنی، مهارت های ارتباطی کاری، مهارت های کالمی مؤثر، 

مهارت و تخصص شغلی، تمرکز بر آموزش های کیفی کاربردی و مهارتی 
نیروی انسانی

رضایت مندی کارکنان، رضایت مندی جامعۀ محلی، رضایت مندی افزایش سطح رضایت مندی
گردشگران

گسترش تبادالت فرهنگی بین گردشگران و افراد بومی و حفظ هویت فرهنگی و 
سنتی منطقه

تسلط فعالین گردشگری به زبان، به کارگیری تجربیات موفق دیگر 
کشورها، ارتباط با کشورهای توسعه یافته در حوزۀ گردشگری و مقایسه با 

آنان، فرهنگ سازی در حوزۀ گردشگری

توسعۀ زیرساخت های خدماتی
اماکن اقامتی، احداث هتل ها و مهمان سراها، تسهیالت پذیرایی، امکانات 

گردشگری درمانی، دسترسی به خدمات غذایی و نوشیدنی، تأمین 
زیرساخت های آب، برق، تلفن و گاز منطقه.

ارتقای کیفیت خدمات، استانداردسازی ارائه خدماتبهبود کیفیت زندگی جامعۀ میزبان

صنایع دستی، باورها و ارزش های محلی ساکنان، مهمان نوازی، آداب و عناصر فرهنگی
رسوم، زبان و لهجه، پوشش محلی ساکنان، تنوع فرهنگی

توسعۀ حمل ونقل زمینی، توسعۀ حمل ونقل هوایی، توسعۀ حمل ونقل زیرساخت های حمل و نقل
دریایی)بندری(

جدول 2. مقوله بندی کدها. مأخذ: نگارندگان.
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مفاهیم مرتبطمقوله

ثبات مدیران صنعت، هماهنگی سازمان های دخیل در امر گردشگری، مدیریت یکپارچه
داشتن نگاه سیستمی به صنعت، داشتن نگاه تخصصی به صنعت

دانش سازمانی، ساختار سازمانی، رعایت ساختار سلسله مراتبی، ایجاد عناصر ساختاری
ساختار پایگاه پژوهشی و خدماتی سواحل مکران

حفظ امنیت،  ایمنی، بهداشت و سالمتامنیت

دستیابی به توسعۀ پایدار گردشگری
عوامل اقلیمی و زیست محیطی، زیبایی محیطی، حفظ محیط طبیعی، 

درنظر گرفتن و حفظ منابع محیطی برای نسل های آینده، استفاده 
صحیح و بهینه از منابع و امکانات

عناصر برنامه ریزی
برنامه ریزی اقتصادی، برنامه ریزی نیروی انسانی، برنامه ریزی تسهیالت، 

تدوین برنامه ها و طرح ها متناسب با امکانات و ویژگی های فرهنگی 
منطقه، هدفمندبودن میران خدمات ارائه شده به گردشگران، 

هدفمند بودن برنامه ها

وجود نیروهای جوان و مشتاق به فعالیت در حوزۀ گردشگری، افزایش اشتغال و درآمد
اشتغال زایی، درآمدزایی

سیاست گذاری های دولتی
تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری، حمایت جدی از بخش 

خصوصی، حمایت مادی، حمایت معنوی، تلفیق بخش خصوصی و دولتی 
در جهت توسعۀ گردشگری منطقه

ادامۀ جدول 2.

تصویر 1. مقوله های اصلی تحقیق. مأخذ: نگارندگان.

بحث و نتیجه گیری
یکـی از منابـع بسـیار ارزشـمند در هر سـازمان و صنعتـی، نیروی 
انسـانی آن اسـت. توجه به توسـعۀ نیروی انسـانی کلید توسـعه در 
سـایر بخش هـای آن سـازمان و صنعت محسـوب می شـود. منـابع 
انـساني شامل توانایی هـا، دانش، مهارت و تجربۀ  فـردي کارکنـان 
و مدیران سازمان است که آنها از طریق وظایف محوله در سازمان و 
همچنین اندوختههاي فردي خود کسب کرده اند. در تعریفي دیگر 

ميتوان گفت منابع انساني نمایانگر ذخیرۀ دانش یک سازمان است 
کـه توسـط کارکنان سازمان تجلي ميشود. از این رو ارزشمندترین 
و راهبردی ترین منابع در بخش گردشـگری، نیروی انسـانی شـاغل 
در این بخش اسـت. بخش گردشـگری در تأمین منابع انسـانی اش 
ناگزیـر بایسـتی بـه توسـعه و ارتقـای نیروهـای داخلـی و بیرونـی 
گردشـگری،  لحـاظ جاذبه هـای  بـه  بیندیشـد  بـه شـکل جـدی 
سـواحل مکـران جاذبه هـاي متنـوع و متفاوتـی دارد. بدین ترتیب 
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تصویر 2. الگوی توسعۀ منابع انسانی در صنعت گردشگری سواحل مکران. مأخذ: نگارندگان.

برنامه ریزي و مدیریت توسـعۀ گردشـگري چهت جذب گردشـگران 
داخلـی و خارجـی به ویـژه توسـعۀ انواع گردشـگري، )ژئوتوریسـم، 
گردشـگري تاریخی،گردشـگري روسـتایی، اگروتوریسـم و...( تبدیل 
آن بـه قطـب بین المللی گردشـگري دنیا در راسـتاي ایجاد اشـتغال 

و درآمـد بیشـتر و زدودن چهره فقر ضـرورت دارد. 
بـا توجـه به یافته هـای تحقیق و تحلیـل آنها، نتیجه گیری می شـود 
کـه توسـعۀ گردشـگری منطقه به لحـاظ اقتصادی منجـر به کاهش 
بیـکاری و ایجـاد شـغل، بـه لحـاظ اجتماعـی و فرهنگـی منجـر به 
کاهـش مهاجـرت از منطقـه و باالرفتـن نـرخ شـاخص های توسـعۀ 
انسـانی و بازنمایی مثبت اسـتان در کشـور خواهد شـد که از جمله 
پیامدهای آن، توسـعۀ زیرسـاخت ها و ترویج آگاهـی عمومی خواهد 

بود.

نتایـج تحقیـق نشـان داد کـه طراحـی مـدل توسـعۀ  همچنیـن 
منابـع انسـانی یکـی از مهم تریـن اسـتراتژی ها در توسـعۀ صنعـت 
گردشـگری سـواحل مکران محسـوب می شـود. صنعت گردشـگری 
بـه عنـوان یکـی از بخش هـای اقتصـادی مبتنـی بر خدمـات اتکای 
بسـیار بـر منابـع انسـانی و دانـش، مهارت هـا و قابلیت هـای آنـان 
داشـته و دسـتیابی بـه موفقیـت و اهـداف کالن تعییـن شـده در 
ایـن صنعـت بـدون برخـورداری از منابـع و سـرمایه های انسـانی 
واجـد شـرایط ممکـن نخواهـد بـود. از ایـن رو صنعـت گردشـگری 
بـه ماننـد هـر صنعـت دیگـری می بایسـت الگـوی توسـعۀ منابـع 
انسـانی مخصـوص خـود را در هـر منطقـه طراحـی کـرده، از ایـن 
طریـق موجبـات توسـعۀ صنعت گردشـگری و دسـتیابی بـه اهداف 

می شـود. فراهـم  تعیین  شـده 
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مطالعـه پژوهش های گذشـته ماننـد وانگ و بوتسـوموتو )2019(، 
گامـاج )2017( و نیـز مطالعـات داخلـی انجـام گرفتـه هماننـد 
پژوهش هـای محمـدی نجف آبـادی و همکاران )1399(، اشـرفی 
 ،)1391( آبـاد  خلیـل  کالنتـری  خدایـی  و   )1394( بجسـتانی 
بـه مقولـۀ آمـوزش و توسـعۀ منابـع  اهمیـت پرداختـن  بیانگـر 

انسـانی در صنعـت گردشـگری بـوده اسـت.

پیشنهادات
پیشنهادات کاربردی •

و  گروهـی  رسـانه های  طریـق  از  تبلیغـات  بـرای  -برنامه ریـزی 
اینترنـت در سـطح ملـی و فراملـی.

- برپایـی سـمینارهای تخصصـی جهـت اسـتفاده از نظـرات افراد 
متخصـص در زمینـۀ گردشـگری توسـط مسـئوالن ذیربط؛

-اولویـت دادن بـه سـاکنان و مـردم محلـی از طریـق مشـارکت 
همه جانبـه برای توسـعۀ گردشـگری منطقـه و توزیـع درآمدهای 

ناشـی از آن در بیـن سـاکنان محلـی؛.
- ارتقـای کمـی و کیفـی نیروهـای شـاغل در بخـش گردشـگری 

منطقـۀ مکـران و توسـعۀ آمـوزش در ایـن بخش؛
-توسـعه و تجهیـز امکانـات گردشـگری در سـواحل مکـران بـه 
عنـوان یکـی از مهم تریـن نقـاط جـاذب گردشـگر در منطقـه و 

ن؛ ستا ا
-ایجـاد زمینه هـای مناسـب بـرای سـرمایه گذاری سـرمایه داران 

در زمینه هـای مختلـف گردشـگری منطقـه؛
-آمـوزش و اطالع رسـانی بـه سـاکنان )بـه ویـژه در مکان هـای 
گردشـگرپذیر( بـه منظـور جلوگیـری از تعـارض بین گردشـگران 

مردم؛ و 
- سـرمایه گذاری در جهـت توسـعه و تجهیـز امکانـات مـورد نیاز 

گردشـگران )مراکـز اقامتی و پذیرایـی، راه و ...(؛
-توسـعۀ زیرسـاخت های اطالعاتـی و ارتباطی صنعت گردشـگری 

سـواحل مکران؛

- برقـراری یـک نظـام ارزیابـی عملکـرد سـازمان یافته متناسـب بـا 
هریـک از بخش هـای صنعـت گردشـگری؛

پیشنهادات برای تحقیقات آتی •
- پیشـنهاد می شـود در تحقیقـات بعـدی بـه پیاده سـازی الگـوی 

ارائه شـده پرداختـه شـود.
- پیشـنهاد می شـود کـه در تحقیقـات بعـدی فرایند توسـعه منابع 
انسـانی در سـازمان های دیگـر مـورد پیگیری و بررسـی قـرار گیرد.

محدودیت های پژوهش
عمده ترین موانع در فرایند این تحقیق عبارتند از:

در  پژوهش هـای صورت گرفتـه  و  نظـری  پیشـینۀ  در  محدودیـت 
حـوزۀ طراحـی الگوی توسـعۀ منابع انسـانی در صنعت گردشـگری 
هم در داخل کشـور و هم در خارج از کشـور، نخسـتین محدودیتی 

اسـت کـه پژوهش بـا آن روبـه رو بوده اسـت.
بـر خـالف پژوهش حاضر، تاکنون پژوهشـی در مورد بررسـی عوامل 
و شـرایط علّـی، مداخله گـر و بسـتر در توسـعۀ منابـع انسـانی در 
صنعـت گردشـگری مطالعـات چندانی صـورت نگرفته اسـت. از این 
رو می تـوان در پژوهش هـای آتـی، منحصـراً این شـرایط و عوامل را 
مـورد بررسـی و شناسـایی قـرار داد و بر دانش موجـود در این حوزه 
افـزود. محدودیـت بعـدی مرتبـط با رویکـرد کیفـی و روش تحقیق 
ایـن پژوهـش اسـت. نخسـت بـا توجـه بـه اینکـه در نظریه پـردازی 
شـده  جمـع آوری  داده هـای  براسـاس  حاصـل  نظریـۀ  زمینـه ای، 
پژوهشـگر بـا افـرادی خـاص و در زمینـۀ به خصـوص )گردشـگری 
سـواحل مکـران( ارائـه شـده اسـت، از ایـن رو امـکان تعمیـم ایـن 
نظریـه بـه سـایر سـازمان ها وجود نـدارد. از سـویی دیگـر نتایج این 
پژوهـش متکـی بر داده هایی اسـت کـه در فرایند انجـام مصاحبه با 
تعـداد محدودی از مدیران و کارکنان سـازمان گردشـگری سـواحل 
مکـران بـه دسـت آمـد. از ایـن رو نتایـج تـا حـد زیـادی وابسـته به 
پارادایم هـای ذهنـی این مدیـران و کارکنـان دارد. بنابراین نتایج آن 

قابـل تعمیم نیسـتند.
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