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  :ها لید واژهک

 گردشگري، سیاست اجراي

 انگیزه، هماهنگی، نهادینگی،

  .آمادگی

  چکیده

 بسیار توسعه، حال در کشورهاي عمومی  اداره چارچوب در ویژه به گردشگري سیاست اجراي زمینه در مطالعات      

 در مندرج گردشگري توسعه کالن هاي سیاست و انداز چشم بین اخیر هاي سال در ایران.ا.ج در. است شده انجام محدود

 این اصلی رسالت بنابراین،. دارد وجود اساسی خالء واقعی، بستر در ها سیاست این اجراي و ساله 20 انداز چشم سند

 ایران.ا.ج شرایط در گردشگري سیاست کاراتر اجراي به کمک و مسئله این حل ساز¬زمینه که است الگویی ارائه مطالعه

 براي بنیان داده نظریه کیفی تحقیق استراتژي اجتماعی،  گرایی ساخت فلسقی پارادایم اکتشافی، تحقیق روش. باشد

 ایران.ا.ج گردشگري  توسعه با مرتبط کلیدي نفعان ذي کلیه تحقیق آماري  جامعه. است شُد استفاده نظریه  توسعه

 این در تحقیق، نتایج عنوان به. شدند انتخاب رو در رو عمیق  مصاحبه براي نفر 37 و هدفمند گیري نمونه روش بنابراین

 که شد وتبین شناسایی. شد شناسایی و تبیین اصلی  طبقه 6 در فرعی مفهومی  طبقه 74 و باز مفهومی کد 341 تحقیق

: تحقیق این نتایج ترین مهم از برخی. شد ایران.ا.ج در گردشگري سیاست اجراي براي پارادایمی مدلی ارائه مبناي

 و بیرونی حمایت و هماهنگی اجرا، به تعهد و انگیزه اجرا، براي آمادگی شرایط گردشگري،  توسعه گفتمان نهادینگی

 ارتقاي براي مفهومی الگویی  ارائه تحقیق این سهم ترین مهم. شدند شناسایی کشور، عمومی اداره سیستم شرایط درونی،

  .است گردشگري سیاست اجراي الزامات مورد در گردشگري گذاران سیاست اجرایی دانش

  

   و طرح مسئله مقدمه

عوامل اقتصـادي، اجتمـاعی  و فرهنگـی اسـت      :سیاست گردشگري یک سیستم متشکل از عوامل مختلف و چند وجهی مانند   

اي جـامع از عوامـل    تحـت تـاثیر مجموعـه   به صورت طبیعی تدوین و اجراي سیاست گردشگري ). 2019و همکارانشان،  1دنگ(

اخیـر از   يهـا  سـال اجراي سیاست گردشگري در ). و دنگ و همکارانشان 2010، 3و برامویل 2کروتویوش(است  متنوعمختلف و 

، 5و اپ 4انـگ و ؛2012، 3، و لـی 2، تزنـگ 1؛ لیـو 2008، 4هـال ( شـود  موضوعات مهم تحقیقی در ادبیات گردشگري محسوب مـی 
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و  7رودریگــز(دارد  تأکیــد در بســتر واقعــی گــذاري و عمــل اجــرا بــر ارتبــاط بــین سیاســت ).2015و برامویــل،  6، بنــور 2013

کننـد کـه طـی آن ایـده هـا و       اجراي سیاست را فرایندي توصیف می) 170ص  2007( 9و جنکینز 8درچ). 2014شان،  همکاران

  توسـعه  موفقیـت در اجـراي سیاسـت    هـاي عـدم   نمونـه . شـوند  در بستر واقعی ترجمه مـی  ي سیاسی به اقدامات عملیها برنامه

به طـوري کـه    .امر مستثنی نیستنیز از این ایران .ا.جو  شود میگردشگري در سطح کشورهاي در حال توسعه به وفور مشاهده 

  ها و اسـناد فرادسـت ملـی توسـعه     طرح ترین مهماز  یکیذکر شده در  کالن توسعه گردشگري و راهبردهاي ها سیاستدر اغلب 

میـراث فرهنگـی، صـنایع دسـتی و     وزارت  اي اجرائـی هـ  برنامـه و  1404 ردشـگري ایـران  گ  گردشگري سند چشم انداز توسـعه 

 در چـارچوب نـد مـدت   لیابی بـه اهـداف ب  ستز عدم موفقیت این سند در داانداز نشان  برد این سند چشمپیش گردشگري براي 

هاي اجرایـی   از سایر دستگاههاي اجرائی الزم را  و حمایت ، منابعمکاناتاموارد نتواسته اغلب انداز متصور شده است و یا در  چشم

 2 بـه  زمـانی کـه   .داشته باشـد ي خود ها سیاستبراي پیشبرد ي پنجم و ششم توسعه ها برنامهدستی مانند و اسناد فرادست باال

 شـود  مراجعـه مـی  گردشگري   انداز توسعه مندرج در سند چشم کالن سیاست و راهبرد 37سازي  ملیاتیبراي عکه برنامه اجرائی 

برنامه اجرائـی سـازمان میـراث فرهنگـی و گردشـگري در یـک سـال        . 2و   10استان 30ساله جهت  2برنامه عملیاتی . 1شامل 

هاي پیشتاز آن به نوعی بـه   ها و پروژه برنامه شود که ، مالحظه میباقیمانده برنامه پنجم توسعه جهت ارائه به برنامه ششم توسعه

بـراي   ،خص نیست بـه عنـوان مثـال   ، از طرفی مشصورت ناقص ارائه شده و ساز و کار و نحوه اجرائی سازي آنها مشخص نیست

در توسـعه  ) ارزیـابی محیطـی اسـتراتژیک   (بکارگیري اصول و ساز وکارهاي ارزیابی محیطی راهبـردي   ": اجراي سیاستی مانند

 "، طبیعی، صنایع دسـتی و گردشـگري  )ملموس و غیرملموس(بخش بمنظور تحقق مفاد سند چشم انداز بخش میراث فرهنگی 

بـه چـه شـکلی بـا سـازمان حفاظـت       براي اجراي آن ها و مناطق مختلف تعریف شده است یا  براي استان اي چه برنامه و پروژه

همچنان کـه بـه لحـاظ    . شود هاي تخصصی و منابع در اختیار این سازمان استفاده می کند و از ظرفیت می محیط زیست تعامل

زیست محیطی، جنگلبـانی، برخـی منـابع فرهنگـی در     اختار اداري و مدیریت اجرائی در کشور روشن است که مدیریت منابع س

هـا   ي مردم نهـاد و انجمـن  ها سازمانمجریه انجام گرفته و   وهقهاي مختلفی در سطوح مختلف  و دستگاه ها سازمانایران توسط 

هـا و سـاختارهاي بروکراتیـک     اراي دپارتمـان دبه خودي خود نیـز   ها سازماناین . مختلفی در ارتباط با این موضوع وجود دارند

هـاي مـرتبط بـا صـنعت      و دسـتگاه  هـا  سـازمان این ماهیت چند وجهی و اغلـب جـدا از هـم     ،بنابراین. خود هستندمختص به 

هاي دولتـی در سـطوح    شود براي اجراي سیاست گردشگري به مساعدت و همراهی دیگر دستگاه گردشگري است که باعث می

توانـد بـدون همکـاري و همـاهنگی دیگـر       طوري که اجراي اثربخش سیاست گردشـگري نمـی   به ؛نیاز باشد 12و عمومی 11افقی

شـود کـه بخـش     گفته می ،به عبارتی). 2013پ، ؛ وانگ و آ2000، 15و چونگ 14، ییپ13لو(ي مرتبط انجام گیرد ها سازمان

                                                                                                                                                                                              
1 . Liu 
2 . Tzeng 
3 . Lee 
4. Wang 
5 . Ap 
6 . Benur 
7 . Rodríguez 
8 . Dredge 
9 . Jenkins 

  .براي سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري تدوین شد) اندیشان پایدارسبز (توسط مهندسین مشاور ساپ  87سال .  ١٠

11 . Harizontal 
12 . Vertical 
13  Lo 
14 . Yip 
15 . Cheung 
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هـاي اجرائـی    ها و برنامه موضوعی که در طرح ).2015جنکینز، (گذار  است نه سیاست 1گردشگري سیاست گیرنده

  . شود نمی براي پاسخ به این مسئله مشاهده اقدامی اجرائیایران .ا.وسعه گردشگري جتانداز  پشتیبان سند چشم

انداز پرداخته شده و سیاست گردشگري با چـه سـاز و کـار     که با چه رویکردي به اجراي سیاست گردشگري در سند چشم این  

بـه   نهـادي اسـتراتژیک بـین بخشـی،      که چگونه با یک برنامه و توافقنامـه  و این شود میعملیاتی پیاده   مدیریت اجرائی و برنامه

کـه آیـا اساسـا چنـین      و ایـن  ،توسعه گردشگري هستند هاي اجرائی مرتبط با همکاري و هماهنگی سایر دستگاه دنبال ترغیب

آن تـا کنـون   کـه  همچنـان  . سواالتی است که در ذهن محققان این مطالعه  اسـت  توافق نهادي و راهبردي در دستور کار است،

لی و نتایج ملموس و توفیق چندانی الملسهم قابل قبولی از منافع تجارت گردشگري بینو به صورت پایدار گونه که باید و شاید 

 ایـن .  حاصل نشده اسـت میلیون گردشگر در سال  20و جذب  1404براي دستیابی به اهداف کالن مندرج در سند چشم انداز 

گردشـگري تعریـف شـده و پیشـنهاد       انداز توسعه سال از افق چشم 15که چرا در طول این چند سال و با وجود  گذشته حدود 

زیـادي    بینیم فاصـله  ولی باز میگردشگري ایران   وسعهتانداز  ي مندرج در سند چشمها سیاستهاي عملیاتی براي اجراي  طرح

ایـن  سنجی   علتانداز و اهداف کالن پیشنهادي در این سند راهبردي داریم، لزوم انجام تحقیقی عمیق براي موشکافی و  با چشم

  ةایـران را در حـوز  .ا.اگر بخواهیم این ادعا و عملکـرد ج . دهد را به ما نشان میشگري هاي گرد و عدم کارائی سیاستعدم توفیق 

بین المللی تجارت گردشگري بررسی کنیم به عنـوان نمونـه    2هاي- گردشگري بر اساس واقعیت  ي توسعهها سیاستسازي  پیاده

هـاي فرهنگـی، تـاریخی و طبیعـی کشـور و       معرفی فرهنگ و تمدن غنی و ظرفیت": انداز در این سند چشم 2براي هدف کالن 

شـود اقـدامات و    ، مالحظـه مـی  "جایگاه تمـدن ایـران در جهـان    يهاي آن براي تثبیت و ارتقا ها و ظرفیت گیري از مزیت بهره

هـاي   -دستاوردهاي ملموس و اجرائی مشخصی در سطح جهان و در رقابت با سایر مقصـدهاي گردشـگري بـر اسـاس شـاخص     

مقصـدهاي گردشـگري   اي هـ  بنـدي  در رتبـه  ،به عنوان مثال. شود قابتمندي مقصدهاي گردشگري دیده نمیمختلف جذابیت و ر

بنـدي   مانند رتبـه . ها کسب نکرده است بندي ایران جایگاه درخور خود را در این رتبه.ا.ج ،جهان نهادها و موسسات معتبرتوسط 

و شـوراي  ) 2019زمان جهانی گردشـگري ملـل متحـد،    سا(سازمان جهانی گردشگري   مقصدهاي گردشگري توسط دو موسسه

بندي مقصدهاي گردشـگري   رتبه  و یا به طور ویژه در زمینه) 2018شوراي جهانی سفر و گردشگري، (جهانی سفر و گردشگري 

بینـیم در  هـاي پزشـکی مـی    ي پیشـرفت  باالي درمانی و سالمت و سـرآمد بـودن در زمینـه    هايسالمت، ایران با وجود ظرفیت

مقصد اول محسوب نمی شود، و  30یران جزء ا 3گردشگري پزشکی هاي مرجع سایتترین  و قدیمی ترین مهمبندي یکی از  رتبه

بـراي تعیـین میـزان جـذابیت مقصـدها      ) 2018( 4شود بـه شـاخص مسـافرت مسـلمانان جهـان      مثال مشخص دیگر مربوط می

هـاي خـدمات و    ا و زیرسـاخت هـ  یـت که از ظرف موسسه ایران با وجود اینگردشگري حالل است، در این پلتفرم و گزارش این 

  مسئله. شود مقصد اول محسوب نمی 10شود که در این گزارش ایران جزء  االیی برخوردار است ولی باز مشاهده میبگردشگري 

روشـن  . هاي پشتیبان این سند راهبـردي اسـت   ها و پروژه -شود به موضوع انسجام بین سند چشم انداز و طرح دیگر مربوط می

گردشـگري بـه     ي کالن توسعهها سیاستو اجرائی در فرایند ترجمه ) گذاري سیاست(است که انسجام بین دو سطح استراتژیک 

همپیونـد بـا   هاي اجرائی مشـخص   به طوري که پاسخ  ؛انداز توسعه گردشگري ایران وجود ندارد هاي اجرائی در سند چشم برنامه

  . شود هاي عملیاتی پیشنهادي دیده نمی ها و پروژ و راهبردهاي کالن در برنامه ها سیاست

                                                             
1  .  Policy-taker 
2 . Facts 
3 . medicaltourism.com 
4 . Global Muslim Travel Index 
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مسئله و موضوعاتی از این دست باعث شده که ضرورت انجام تحقیق در مورد موضوعات و مسائل مهـم مـوثر مربـوط بـه      این  

در واقـع  . زم اسـت مـورد تحقیـق و بررسـی قـرار گیـرد      ي گردشگري کشور بیش از پیش احساس شود، که الها سیاستاجرائی 

 .باشـد  ایـران .ا.ج شرایطسیاست گردشگري در  تر ساز اجراي مطلوبالگویی است که بتواند زمینه رسالت اصلی این مطالعه ارائه

یـدگی مسـئله   پیچه بـه  با توجـ . تحقیق در حوزه اجراي سیاست گردشگري دارد  مروري بر مبانی نظري و پیشینهمقاله در ابتدا 

ماهیـت پیچیـده    طالعه مورد توجه قرار گرفته است، به ایـن جهـت کـه   مورد مطالعه، روش تحقیق اکتشافی براي طراحی این م

 قبـل از آن و  اسـت  نفع محـور  ذي عمیق  مطالعهیک رویکرد بر  تأکید مستلزم موانع و عوامل موثر بر اجراي سیاست گردشگري

از بسـتر اجـراي سیاسـت گردشـگري     ه جانبـ  همـه  ست ودرك در تعریف یا مدلی را بسنجیم نیاز داریماي را  که بخواهیم فرضیه

هاي عمیق کشف و شناسـایی شـد کـه در     آوري شده از مصاحبه کد مفهومی باز از نتایج جمع 341در این تحقیق  .داشته باشیم

بنـدي و نشـان دادن    براي دسته) 1990استرائوس و کوربین،( 1از رویکرد پارادایمی. خرده طبقات مفهومی دسته بندي شدند 74

ي  ، پدیـده 4گـر  ، شرایط مداخله3اي ، شرایط زمینه2روابط علی: ي اصلی است طبقه 6ارتباط بین طبقات اصلی مفهومی که شامل 

ي اثر بخـش  اجرای نظري تقویت مبان تواند به این تحقیق می .و پیامدها استفاده شد 6ها واکنش/، اقدامات5ي مرکزي طبقه/اصلی

 هاییپیشـنهاد گیري و  نتیجهتحقیق با ارائه . داشته باشدمهمی در کشورهاي در حال توسعه سهمی سیاست گردشگري به ویژه 

  .رسد -براي تحقیقات آینده به پایان می

  مبانی نظريتحقیق و    پیشینه

، هر دو دانشـجویان دکتـري   8اي التچ. اچ. و ام 7ورسچارلس. سی. جی. 1930ي گردد به دههمطالعات اجراي سیاست برمی     

-در ادامه مطالعات در زمینه ).2005، 9سایترین(دفاع کردند  1942و  1933ي ها سالر شان را د هايالملل که رسالهروابط بین

یکی از اولین تحقیقـاتی کـه    .یافتادامه  )1973، 12و ایداوسکی 11پرسمن( " 10 اجرا "ي اجرا با انتشار کتابی با همین نام یعنی 

ي  که در آن به طور ویژه بر موضوعات توسعه) 1994( 13شود به بوام اجراي سیاست گردشگري انجام گرفت مربوط می  در زمینه

در تحقیق خـود چهـار   ) 2008( 14پاپیم دي اولیورا. شده است تأکیدمنابع انسانی در فرایند توسعه و اجراي سیاست گردشگري 

 عدم حمایت سیاسی، منابع مـالی محـدود، محـدودیت    :کند که عبارتند از براي اجرایی سازي سیاست را معرفی میمانع اساسی 

بر یک رویکـرد ترکیبـی    تأکیدبا ) 2010(کروتویشو و برامویل . هاي ظرفیت نهادي، و عدم هماهنگی و ارتباط در سطوح محلی

پردازد، که اهمیت مطالعـه  به مطالعه اجراي سیاست گردشگري می " 16ارتباطی"و  " 15اجتماعی محور"با پیشنهاد یک دیدگاه 

با ) 2013( آپوانگ و  .دهدتر را مورد توجه قرار می را در پیوند با ارتباط متقابلشان با بستر و محیط اجتماعی وسیع ها سیاست

در . تـر بررسـی و کشـف کردنـد     ي گسترده یک رویکرد ترکیبی عوامل موثر بر اجراي سیاست گردشگري در یک محیط و زمینه

سیاست گردشگري، حکمرانی و مدیریت و بازاریابی مقصدها چهار عامل اصـلی    تحقیق در زمینه  این مطالعات با بررسی پیشینه

                                                             
1 . Paradigm pattern 
2 . Causal conditions 
3 . Contextual conditions 
4 . Intervening conditions 
5 . core phenomenon 
6 . Interactions 
7  .  Charlesworth 
8 . Laatsch 
9 . Saetren 
10  .  Implementation 
11 . Pressman 
12 . Wildavsky 
13 . Baum 

14  Puppim de Oliveira 
15  .  Society-centered 
16 . Relational 
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؛ روابط بـین  1محیط کالن اقتصادي و اجتماعی؛ ترتیبات نهادي: موثر بر اجراي سیاست گردشگري معرفی و شناسایی شد شامل

ي ذینفع به عنوان عوامل موثر بر اجراي سیاست گردشـگري معرفـی و   ها گروه؛ و 2سازمانی اختارهاي هماهنگی بینسازمانی و س

را مـورد   ایـران .ا.ج درهـاي گردشـگري    عوامل موثر بر اجـراي سیاسـت  ) 92(و همکارانش  رحمانیدر تحقیقی . شناسایی شدند

هـاي  -ی گـ ویژ، گذارعوامل حقوقی و سیاسی اثر، هاي گردشگري -سیاستتدوین هدف و : که عبارتند ازمطالعه قرار داده است 

نظـام اداري و  ، هـاي گردشـگري   عوامل مربـوط بـه بـازیگران سیاسـت    ، تخصص و مهارت مجریان، رفتاري و شخصیتی مجریان

هـاي   سیاسـت عوامل مربـوط بـه منـابع و ابزارهـاي اثرگـذار بـر اجـراي        ، هاي گردشگري بوروکراسی اثرگذار بر اجراي سیاست

  .گردشگري

گـذاران   پـایین کـه در آن کنتـرل سیاسـت    -اجراي سیاست بیشتر بر رویکردهایی نظیر رویکرد باال  در زمینهتحقیقات گذشته    

هاي سـطح خیابـان بـا     جوامع محلی یا بروکرات بر چگونگی مذاکره وباال که بر نقش جوامع محلی -مدنظر است، رویکرد پایین

لیپسـکی (دارد  تأکیـد اي براي تنظـیم سیاسـت مـورد توافـق طـرفین      باالتر دولت ملی و منطقهافراد در سطوح 
در ). 1980، 3

ا و هـ  الذکر براي اجراي سیاست گردشـگري، چـارچوب   هاي رویکردهاي فوق ي اخیر نیز با توجه به جامع نبودن و ضعفها سال

و همکـارانش،   5گـوگین (دارد  تأکیـد  4ترکیبـی و یـا درون ارتبـاطی   رویکردهاي جدیدي ارائه شدند که بیشتر ماهیت تعاملی یا 

، 11و ریچینـز  10، آگروسـا 9؛ الوز2010؛ کریتویلـوش و برامویـل،   2009؛ هال، 1996، 8؛ ریان1983، 7و ساباتیر 6؛ مازمانین1990

فعالین سیاسـت در تمـام    مذاکره و همپیوندي بین  ویکرد تعاملی به فرایندي پیچیدهر). 2015؛ هال 2013؛ وانگ و آپ، 2011

مطالعات اخیر نیز بر نقش دولت در ترویج توسعه گردشـگري از  ). 2009هال (گردد  سطوح اجراي سیاست گردشگري اطالق می

دنـگ  (هاي نهادي درون سیستم اداره عمومی دولـت   دیدگاه تقویت همکاي و مساعدت بین دولت و بخش خصوصی و همکاري

 و همکـاران  12اسـتول (اي نهادینه سازي اجراي سیاست گردشـگري در نهادهـاي درون دولتـی    ه ، چالش)2019و همکارانشان، 

دهد مهـم اسـت    که براي اجراي سیاست گردشگري انسجام چگونه در سطح مناطق رخ می ، در سطح فراملی این)2018شان، 

و ارتبـاط آن   کاهش پیامدهاي نامطلوب ناشی از رشد بی وقفه در بیشتر مقصـدها   ،و همچنین) 2020شان،  و همکاران 13وانر(

  . دارد )2020، 14اینچ(کید دارد در سطوح مختلف تابه همپیوندي سیاست گردشگري 

با توجه به مبانی نظري و پیشینه تحقیق، اجراي سیاست گردشگري یک سیسـتم پیچیـده متشـکل از عوامـل چنـد       ،بنابراین  

هـاي همـاهنگی درون بخشـی و نـوع      فرهنگی، اجتماعی، سیاسی ، اقتصادي و وابسته به سیستمت تاثیر فاکتورهاي تحوجهی 

به طوري که اجراي کاراي سیاست گردشـگري   .بین بخش خصوصی و عمومی است شکل گرفتهتعریف شده و رابطه و همکاري 

ي، محیطـی،  به مجموعه اي از عوامل نهـاد و توجه ن نگر به ویژه در سطح ملی طبیعی است که مستلزم یک دید همپیوند و کال

موضـع نظـري ایـن    بـه طـوري کـه    .  سایر عومل مختص به زمینه اي است که اجـرا درون آن رخ میدهـد   اجتماعی، اقتصادي و

یـک دیـدگاه   مبتنـی بـر   از یک طـرف  به عنوان مورد مطالعه،  ایران.ت.جدر بستر اجراي سیاست گردشگري  در رابطه با تحقیق

مبتنی بر دیدگاه تعـاملی یـا   از طرف دیگر  فرهنگی و-هاي کالن سیاسی، اقتصادي، و اجتماعی محیط تأثیرجانبه نگر تحت  همه

                                                             
1 . Institutional arrangements 
2 . Inter-organizational relationship 
3 . Lipsky 
4 . Interactive or Hybrid or Interactional 
5 . Goggin 
6 . Mazmanian 
7 . Sabatier 

8 . Ryan 
9 . Laws 
10 . Agrusa 
11 . Richins 
12 . Estol 
13 . Wanner 
14 . Insch 
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در رابطـه   رویکردي که وجه متمایز این تحقیـق ، است و همپیوندي با ذینفعان مختلف توسعه ترکیبی در سطوح مختلف اجرایی

   .است ایران نسبت به تحقیقات گذشته.ا.با اجراي سیاست گردشگري ج

  

  تحقیق  روش   

هـاي فرهنگـی متفـاوت،     نفعان اجتماعی با زمینـه  یش فرض استوار است که افراد و ذيبر این پ این فلسفه تحقیقکه  از آنجا    

سـازند و   ي یا مسئله مورد تحقیق مـی  مختلفی را در مورد پدیده و تفسیرهاي تحت شرایط مختلف و در زمانهاي متفاوت، معانی

گیري تجربیات هر روزشان در یک موقعیـت خـاص    آفرینان اجتماعی از طریق شکل معانی به صورت اجتماعی با استفاده از نقش

خته شـده بـه صـورت    گذاري گردشگري یک جریان سا ریزي و سیاست دانش برنامه از طرفی و، )2006چامبرز، (شود  می  ساخته

لنز فلسفی محقق براي درك بهتر واقعیت اجتمـاعی اجـراي    ،، بنابراین)14ص  2011بر گرفته از درج و جنکینز، (اجتماعی است 

اد درکی غنی و جدیـد  و  از آنجا که به دنبال ایج ،از طرف دیگر. است 1گرایی اجتماعی سیاست گردشگري فلسفه تحقیق ساخت

 اجراي سیاست گردشگري هستیم از طریق کشف تفسیرها و معانی ساخته شـده در ذهـن ذي    پنهان پدیده کشف زوایا و موانع

گرایی اجتماعی براي ایجاد چنین درك  ایران هستیم، تحقیق تفسیرگرایی یا ساخت.ا.گردشگري در شرایط ج  نفعان کلید توسعه

در ایـن مطالعـه یـک روش    و در نتیجـه     )140ص  2016و همکارانشـان،   2سـاندرس (و شناخت عمیق رویکرد مناسبی اسـت  

نفعـان توسـعه و    -ذي  جامعه آماري این تحقیق کلیـه . )2011، 4و لینکلن 3دنیز(اکتشافی به کار رفته شده است -تحقیق کیفی

دسـته کلـی تقسـیم     4از مفهوم گردشگري بـه  گردشگري   نفعان توسعه به طور کلی ذي. اجراي سیاست گردشگري ایران است

ي خـدمات و محصـوالت    بخش خصوصـی یـا تجـارت ارائـه دهنـده     . 2دولت اداره کننده تجارت گردشگري . 1: شامل. شوند می

؛ 150و  4-3ص  2011، 9و ریچـی  8؛  گولـدنر 1999، 7و لیـزن  6؛ سـاوتر 2007، 5بایرد(مردم محلی . 4گردشگران . 3گردشگري 

گردشگري در ایران به عنوان جامعـه آمـار اسـتفاده      ي اول ذینفعان توسعه دسته 2در این تحقیق از . )2004فی، و مور 10مورفی

  نفعان توسـعه  داد که کلیه ذي هاي زمانی تحقیق در مقطع دکتري به ما اجازه نمی به این دلیل که اوال، محدودیت. شده است

روش . و وقـت زیـادي بـود     و تحقیق در مورد دو دسته دیگر نیازمنـد هزینـه  گردشگري را به عنوان جامعه آماري انتخاب کنیم 

. انجام گرفت 2و  1هاي جدول  و بر اساس شاخص هدفمند قضاوتینفعان کلیدي به روش  هاي ذي گیري انتخاب نمونه نمونه

نمونه، از طریق پـرس و جـو و   هر یک از افراد گیري به صورت هدفمند  باال بردن اعتبار نمونهعالوه بر این محقق خود براي 

  .جستجوي اسنادي و اینترنتی، مورد بررسی قرار دادند

، )TTCI( 2019سـال   11رقابتمندي مسافرت و گردشـگري  از چارچوب شاخصه انتخاب شدههاي  براي ساختارمند کردن نمونه  

نمونـه   3جـدول   .انتخاب شد است ،باشندتوانند نقش داشته هاي این چارچوب میکه در چارچوب یک یا چند طبقه از شاخصه

در ایـن مرحلـه انتخـاب    . دهـد  نشان مـی هاي خصوصی فعال  ، وزارتخانه ها و تشکلها یا انجمنها سازمانهاي منتخب را شامل 

و  14کـوربین ( شـد دست پیـدا   13یا اشباع مفهومی 12کمال مفهومیها یا موردهاي جدید تا جایی ادامه پیدا کرد که به یک نمونه

                                                             
1  .  Social constructivism 
2 . Saunders 
3 . Denzin 
4 . Lincoln 
5 . Byrd 
6 . Sautter 
7 . Liesen 
8 . Goeldner 
9 . Ritchie 
10 . Murphy 
11  .  Travel & tourism competitiveness index framework 2019 
12   . Conceptual density 
13 . Conceptual saturation 
14 . Corbin 
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منـاطق و   کـه گردشـگري در ایـن    ه صورت هدفمند و بر اسـاس ایـن  ها باي و محلی، نمونهدر سطح منطقه). 2008، 1استراوس

  ).2016و همکارانشان،  2ساوندرس(شدند ات اقتصادي دارد انتخاب تأثیرتري از لحاظ  -شهرها تا چه حد نقش مهم

  

  ذینفعان بخش خصوصی پروفایل -1جدول

  /مجموع  هاي ذینفعان بخش خصوصی شونده پروفایل مصاحبه  شاخصهاي   ردیف

  میانگین

B2  B5 B4  B8  B3  PR2  PR3 TU1 TU2 9 نفر 

ــه  1 ي تجــارت  ســابقه فعالیــت در زمین

  )  سال(گردشگري 

8  18  20  10  15  12  20  5  14  13.5  

ي مسئولیت یا پسـت سـازمانی    سابقه  2

مرتبط با اجـراي  ) دولتی یا خصوصی(

 )سال( سیاست گردشگري

2  7  5  5  12  6  15  3  14  7.6  

فـــــــوق    لیسانس  دکترا  دکترا  لیسانس  دکترا  دکترا  دکترا  مدرك تحصیلی   3

  لیسانس

فـــــــوق  

  لیسانس

  

  

  پروفایل ذینفعان بخش دستگاههاي دولتی -2جدول

  ها  تعداد مصاحبه شونده  ها توصیف داده  ها شاخصه  ردیف

  3  سال  5کمتر از   سابقه اجرائی و مدیریتی مرتبط با گردشگري    .1

  15  سال 10تا  5بین 

  10  سال 10باالي 

  13  لیسانس  تحصیالت   .2

  14  فوق لیسانس

  10  دکترا    

  10  مرتبط با گردشگري  تخصص و دانش مرتبط با گردشگري  .3

  27  غیر مرتبط با گردشگري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1 . Strauss 
2 . Saunders 
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   اه هشوند مصاحبهگیري  پروفایل و چارچوب نمونه - 3جدول 

تعداد   سنجها  شاخصها

  نمونه

و تشکلهاي نمونه در سطح  ها سازمان  و تشکلهاي نمونه در سطح ملی  ها سازمان

  استانی

و تشکلهاي نمونه در سطح  ها سازمان

  شهري و روستایی

ــران    . 1  9  محیط تجاري  محیط حامی ــاورزي ای ــادن و کش ــنایع، مع ــانی، ص ــاق بازرگ ــیس )B1(ات ، رئ

 .کمیسیون گردشگري و کسب و کارهاي وابسته

  .، مدیر ارشد)B2(شعبه ایران شرکت محیط الزرق  . 2

  .آورانه ، رئیس میز صنایع خالق و نو)B3(سازمان توسعه تجارت ایران . 3

، رئـیس  )B5(المللـی گردشـگري سـالمت ایـران     انجمن خدمات بین . 4

  .بیمارستان ابن سینا تهران

انجمن خدمات بین المللی گردشگري سالمت ایران عضو هیئت مدیره . 5

  ).B4(انجمن و رئیس بیمارستان اردبهشت شیراز 

سازمان توسعه تجارت، صنایع و معـادن  . 6

  .، معاون مدیر کل)B6(استان اردبیل 

  

، )B7(تهـــران  10 شـــهرداري منطقـــه. 7

  .ریزي شهرداري معاون برنامه

المللـی گردشـگري    انجمن خدمات بـین . 8

، عضـو انجمـن، مـدیر    )B8(سالمت ایـران  

  .عامل شرکت اردیبهشت

ــاد   . 9 ــهر مهاب ــهرداري ش ــدیر )B9(ش ، م

  .مالی شهرداري-اداري

  

ــل . 2  .ي معاون اقتصادي ، کارشناس حوزه)SE1(وزارت کشور . 1  2  امن و امنیت ــتانداري اردبیـ ــاور )SE2(اسـ ، مشـ

  . استاندار

  

، معاونـت درمــان و  )H1(وزارت بهداشـت، درمـان و آمــوزش پزشـکی    . 1  4  سالمت و بهداشت

  .معاونت بین الملل

  .، مشاور گردشگري سالمت)H2(سازمان نظام پزشکی کل کشور . 2

، رئـیس سـابق اداره   )H3(وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی    . 3

  گردشگري سالمت وزارت بهداشت

، )H4(اســتانداري آذربایجــان غربــی   . 3

  .مشاور استانداري

  

  

منابع انسانی و بـازار  

  کار

دبیر کمیسـیون  ): R1(اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران . 1  4

  .گردشگري و کسب و کارهاي وابسته اتاق ایران

دسـتیار سـتادي معاونـت    ): R2(وزارت میراث فرهنگـی و گردشـگري   . 2

  . دفتر بازاریابی و تبلیغات-گردشگري

  .، مدیر عامل هواپیمایی سپهر)R3(انجمن شرکتهاي هواپیمایی . 3

سازمان میـراث فرهنگـی و گردشـگري    . 4

گـذاري   ، معاون سرمایه)R4(استان اردبیل 

  .سازمان گردشگري

  

ــوژي   ــادگی تکنول آم

ارتباطات و اطالعـات  

)ICT(  

سازمان میـراث فرهنگـی و گردشـگري    . 2  .معاون فنی و نظارت) TE1(سازمان نظام پزشکی کل کشور . 1  2

، کارشـناس  )TE2(استان خراسان رضوي 

  . سازمان

  

ي ســفر و هـا  سیاسـت 

ــگري و شــرایط  گردش

  حامی

، رئیس اداره روادید معاونت کنسولی وزارت )PO1(وزارت امور خارجه . 1  1  گشایش بین المللی

  خارجه

    

انجمن خدمات بین المللـی گردشـگري   . 2    .، رئیس هیئت مدیره انجمن)PR3(جامعه تخصصی تورگردانان ایران . 1  2  رقابتمندي قیمت

، عضـــو انجمـــن، )PR2(ســـالمت ایـــران 

  .مدیرعامل شرکت آي مدي تو

      .، مشاور سازمان)SU1(سازمان حفاظت محیط زیست . 1  1  پایداري محیطی

ــه   ــی ب ــت بخش اولوی

ــعه ســــفر و   توســ

  گردشگري 

، رئـیس گـروه تـدوین روشـها و فراینـدهاي      )PR1(وزارت گردشگري . 1  4

  .عملیات گردشگري نوین

  .، مدیر کل نظارت)PR4(معاونت نظارت مجلس ایران . 2

ــران  . 3 ــانی ته ــاق بازرگ ــو )PR5(ات ، عض

  . کمیسیون گردشگري اتاق تهران

ــه  . 4 ــهرداري منطق ــران  22ش ، )PR6(ته

  .مشاور معماري شهرداري

  

زیرساختهاي حمل و   زیرساختها

  نقل هوایی

      .کارشناس گردشگري سازمان) F2(سازمان هواپیمایی کشور . 1  2

زیرساختهاي زمین و 

  دریایی

      . ي ترانزیت ، مدیر اداره)G1(سازمان حمل و نقل کشور . 1  1

زیرساختهاي خدمات 

  گردشگري

، عضو )TU1( خدمات مسافرت هوایی و جهانگردي ایرانانجمن دفاتر . 1  2

  .بابا انجمن، کارشناس بازاریابی آژانس مسافرتی سفرهاي علی

، )TU2(جامعه هتلداران استان فـارس  . 2

  .عضو هیئت مدیره

  

سازمان منـابع طبیعـی اسـتان اردبیـل     . 1    3  منابع طبیعی  منابع طبیعی و فرهنگی

)N1(معاون سازمان ،.  

، عضـــو )N2(بازرگـــانی شـــیراز اتــاق  . 2

 .کمیسیون گردشگري

سـازمان میــراث فرهنگـی و گردشــگري   . 3

ــرعین   ــتان سـ ــناس )N3(شهرسـ ، کارشـ

  .گردشگري

منابع فرهنگی و سفر 

 تجاري

     .، معاون فرهنگی سابق)C1(وزارت گردشگري . 1  2

  6  8  23  37  تعداد نمونه



    51  ایران.ا.موانع اجراي سیاست هاي گردشگري در ج

رو در رو بــراي مطالعــات کیفــی، در ایــن تحقیــق از روش مصــاحبه عمیــق   هــا آوري داده جمــعهــاي  در میــان انــواع روش   

سـاندرس و  ( و اکتشافی بودن آن است ویژه انجام تحقیق 2بستردالیل استفاده از این روش، . ه استاستفاده شد 1ساختارمندغیر

 :تحقیق تسواال )391ص  2016همکارانشان، 

  چیست؟  ایران.ا.ج بر اجراي سیاست گردشگري در موثرعوامل علی  -1

ري روابـط بـین سـازمانی و    موثر براي اجراي سیاست گردشگري وزمینه سـاز حمایـت و شـکل گیـ    ) بستر( ساز عوامل زمینه -2

  چیست؟ ایران.ا.ج بخشی  در

  کدامند؟ ایران.ا.ج گر موثر بر اجراي سیاست گردشگري عوامل مداخله -3

  را باید انجام دهد؟ هایی اجراي سیاست گردشگري چه اقدامات و استراتژي دولت براي -4

 انجمن شما چیست؟ /وزارتخانه/پیامدها و منافع اجراي سیاست گردشگري براي جامعه و سازمان -5

حـال  دقیقـه بـود، بـا ایـن      45به طور کلی هر چند مدت زمان درخواستی براي مصاحبه از مدیران و افـراد مـورد مصـاحبه        

 1از تـاریخ  ها در حدود یک و ماه و نـیم   دادهفرایند گردآوري . دقیقه به طول انجامید 55تا  30مصاحبه ها به طور معمول بین 

هـایی چـون   - تکنیـک  هـا تحقیـق کیفـی از   یافته 3براي تایید و اعتبارسنجی .به طول انجامید 1398مرداد  31تا  1398خرداد 

) براي تایید شونده مصاحبهیعنی ارائه نتایج تحقیق به ( 5گانکنندهکمک مشارکتطریق و اعتبارسنجی از  4تکینیک چند وجهی

هـا منـتج از مصـاحبه هـاي      دادهي بـاال بـردن اعتبـار تحقیـق همچنـین در فراینـد جمـع آوري        برا. شوددر تحقیق استفاده می

  . استفاده شد ضبط صداو  برداري یادداشت :مانند هایی مند از تکنیکساختار نیمه

  

  ها تجزیه و تحلیل یافته

هاي هفتگانه کـه در تحقیـق نظریـه داده     آوري شده از رویکرد اصول و رویه هاي جمع در این تحقیق براي تجزیه و تحلیل داده  

ـ   هـاي جمـع   سـازي داده  از این اصـول و رویـه بـراي مفهـوم    . شده است -بنیان کاربرد دارد استفاده بنـدي یـا    هآوري شـده، مقول

بندي مفاهیم، ایجاد ارتباط بین طبقات و حرکت به سمت نظریه داده بنیان و پاسخ به سواالت این تحقیـق اسـتفاده شـده     طبقه

نظریـه بایـد رعایـت شـود،       هایی حاکم است که به منظور تبیین و توسـعه  در روش تحلیل نظریه داده بنیان اصول و رویه. است

حساسـیت  . 7و  ١٠اشـباع نظـري  . 6، ٩نمونـه گیـري نظـري   . 5، ٨مقایسه مستمر. 3 ،٧یادداشت نظري. 2 ٦کدبندي  رویه.1: شامل

مقایسـه  زیربناي انجام کدبندي فراینـد   ).2016شان،  و ساوندرس و همکاران 1998برگرفته از استراوس و کوربین، ( ١١نظري

ها و  شود، شباهت شود با دیگر مفاهیم مقایسه می آوري شده شناسایی می هاي گرد هر مفهوم یا آیتمی که از داده. است مستمر

ها با کدها یا طبقات، کدها بـا   تحلیل در روش نظریه داده بنیان از مقایسه مستمر داده. شود هاي آنها بررسی و چک می -تفاوت

در واقـع تحلیـل از طریـق تعامـل متقابـل و تفسـیر       . شـود  ها با هـم حاصـل مـی    یگر، دادهها جمع آوري شده، کدها با یکد داده

با توجه به شـرایط و موقعیـت   ).  2016برگرفته از کتاب ساوندرس و همکارانش، (هاي مستمر محقق حاصل خواهد شد  مقایسه

ج معانی، مفاهیم، طبقات و خـرده طبقـات   خاص پدیده ي مورد مطالعه و استراتژي تحقیق داده بنیان، براي کدگذاري و استخرا

هـا بـراي وضـعیت    اثربخشـی برخاسـته از داده   وجود نخواهد داشت تا نظریه حساسیتی به لحاظ نظريو ارتباط بین طبقات، 

                                                             
1.  Unstructured interviews 
2  .Context 
3 . Validation 
4 . Triangulation 
5 . Member validation 
6  Coding procedure 
7 . Note writing 
8 . constant comparison 
9 . Theoretical sampling 
10 . Conceptual saturation 
11 . Theoretical sensitivity 
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ها پیش رفتیم کـه هـر مـورد    تا زمانی براي انتخاب نمونه .ي  ایران استخراج گردداجراي سیاست گردشگري در شرایط و زمینه

ساخت، تـا جـایی کـه طبقـات بـه       ها یک ویژگی جدید براي یک طبقه از کدها را براي ما روشن میآوري دادهد براي جمعجدی

ایـن موضـوع دسـتیابی بـه     ). 1998استروس و کوربین، (یافته و قابل درك بودند و روابط بین طبقات شکل گرفت  خوبی توسعه

اشباع نظري و مفاهیم تکـراري در ایـن تحقیـق تقریبـا از     . نیز اشاره دارد یا اشباع مفهومی) 1992گالسر، ( کمال مفهومییک 

   .رخ داد 37و  36نفر 

حرکت به سمت نظریـه  آوري شده و  اي جمعه براي تجزیه و تحلیل داده) 1998(در این تحقیق از رویکرد استرائوس و کوربین  

اطالعاتی این مطالعه شامل ضبط مصـاحبه، رونوشـت مصـاحبه، و    پایگاه : 1کد بندي بازکه شامل  ؛داده بنیان استفاده شده است

کدبنـدي انجـام    ،مصـاحبه   ي مصاحبه و شمارهها گروهها با توجه به هر یک از  هر یک از مصاحبه. است هاي تهیه شده یادداشت

در ابتـدا  . ))ي گشـایش سیاسـی مقصـد    زیـر حـوزه  ( PO2و ) گر در زیر حوزه محیط تجاري مقصـد  مصاحبه( B1مانند (گرفت 

ها با  در هر واحد مفهومی داده. آوري شده از مصاحبه هاي عمیق به واحدهاي مفهومی مشابهی تقسیم شدند هاي خام جمع داده

در طبقه قرار گرفت که هر طبقه ممکن بود شامل یک عبارت، یا چند جمله یا یـک  طی مقایسه مستمر مفاهیم مشابه و مرتبط 

 ,Nvivo 8.0هاي جمـع آوري شـده از نـرم افـزار     هاي خام و یادداشت براي مدیریت بهتر داده ،یقدر این تحق. شد پاراگراف می

در ایـن   :2کدبنـدي محـوري  . مفهـومی تبیـین و شناسـایی شـد     ي طبقه 74باز و مفهومی کد  341این تحقیق  در. استفاده شد

 74طبقات اصلی مفهـومی و  نشان دادن ارتباط بین  بندي و دستهبراي ) 1990استرائوس و کوربین،(رویکرد پارادایمی از مرحله 

، شـرایط  4اي ، شـرایط زمینـه  3روابـط علـی  : طبقـه اصـلی اسـت    6که شـامل   استفاده شدشناسایی شده طبقات مفهومی خرده 

در این تحقیق پدیده اصلی اجـراي سیاسـت گردشـگري    . و پیامدها 7ها واکنش/، اقدامات6مرکزي  طبقه/اصلی  ، پدیده5گر مداخله

). 2019شـان،   -و همکـاران 9؛ شفیعی2000، 8گولدینگ(خورند  ایران است که همه طبقات و اجزاي دیگر به آن پیوند می.ا.در ج

بـاط بـین طبقـات    ق ایجاد ارتیابند و نظریه از طری هم انسجام پیدا کرده و بهبود می در این مرحله طبقات با :کدگذاري انتخابی

ها  اي از مراحل تجزیه و تحلیل یافته خالصه 2جدول ). 1شکل (شود  محوري، توسعه و تکمیل میکدگذاري   برخاسته در مرحله

  نفعـان اصـلی توسـعه    بـین ذي  "حمایت و همـاهنگی "محوري   در این تحقیق طبقه. دهد حرکت به سمت نظریه را نشان میو 

به این دلیـل کـه در طـول    .  دولت و ذینفعان بخش خصوصی است  هاي اجرائی بدنه در این تحقیق دستگاهگردشگري است که 

آوري شده به نسـبت بقیـه عوامـل از     هاي جمع کدهاي مفهومی استخراج شده از دادهفرایند کدبندي و مقایسه مستمر معانی و 

  .ها بود شونده هاي اغلب مصاحبه حبتشده و مفاهیم زیرمجموعه آن، محور ص -آن به یک مسئله مهم یاد

شده از مصاحبه عمیق با ذي نفعان کلید توسـعه گردشـگري در     در ادامه نتایج حاصل از کدگذاري باز و محوري مفاهیم کشف 

  .شود ایران تجزیه و تحلیل و ارائه می.ا.ج

  

  

  

  

  

  

                                                             
1  .Open coding 
2 . Axial coding 
3 . Causal conditions 
4 . Contextual conditions 
5 . Intervening conditions 
6 . core phenomenon 
7 . Interactions 
8 . Goulding 
9 . Shafiee 
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  مورد مطالعه  شرایط زمینه

بـه وجـود    د،گـذار  مـی  تـأثیر که بر اجراي سیاست گردشگري  را ها و مشکالتی بر موقعیت اي که اي شرایط ویژه شرایط زمینه  

مـوثر بـر     عامل به عنوان عوامل زمینـه  5 ،در این تحقیق. گذارند می تأثیرها و اقدامات  این شرایط معموال بر استراتژي. آورد می

 :اجراي سیاست گردشگري در ایران تبیین شد

زبان رسمی و سیاسی در میان سطوح مختلـف اجرایـی،   مقررات،  قوانین وابالغ   نحوه: عمومی دولت ساختار سیستم اداره. 1

تواننـد بـر تـدوین و     مـی  عمومی دولت  درون ساختار سیستم اداره ملی کهبه عنوان عوادر این تحقیق کاري و مجوزگرایی  موازي

ي سـاختار  هـا  ویژگـی حـاکی از  ها  شونده مصاحبهدر واقع دیدگاه . شدبگذارد شناسایی و کشف  تأثیرسیاست گردشگري اجراي 

مقـررات  بیشـتر  و  هـا  ه زیرسـاخت اي و توسـع  در چارچوب تصمیمات کـالن بودجـه  به ویژه گیري و اداره عمومی کشور  تصمیم

اتخـاذ   1ه پایین و متمرکزگیري باال ب بر مبناي یک رویکرد تصمیمی یها ها و دستور العمل نامه در قالب برخی آئین ساز سرنوشت

زبان “ :کند بیان می N3 شونده مصاحبه. گیري تا حد زیادي بروکراتیک، سلسله مراتبی و متمرکز است و ساختار تصمیم شود می

دیگـري کـه در ایـن رابطـه وجـود دارد عامـل زبـان رسـمی و          مسئله ایران.ا.ج ستم عمومیچارچوب سی در و شفافیت سیاست

از بـاال   به جهت ارتباطات صرفا رسمی و به این معنا که ممکن است ؛ ”یین استبین سطوح مختلف اجرایی از باال به پا 2سیاسی

                                                             
1
 . Top-down and centralised decision-making 

2 . Policy language 
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و قوانین ابالغ شده در بین جامعه محلـی   ها سیاستو اغلب اشتباهی از  ، مبهمهاي متنوع برداشتباعث  به پایین و غیر تعاملی،

طوري که کلمات ممکن است براي سطوح و الیه هاي اجرایی و جامعه محلی غیـر قابـل   به “: H1 شونده مصاحبهیا  شکل بگیرد

هـا   اي رو تحت عنوان شیوه نامه سرمایه گذاري مشارکتی شهرداري یادم هست شیوه نامه“): B9( شونده مصاحبه ”.درك باشند

در .....و غیـر قابـل درك نشـون مـی داد    به ما ابالغ شده بود که تا حد زیادي فرایندي که براي ما تعریف شده بود بسـیار مـبهم   

گرایی و فرایند هاي معیوب بروکراتیک به عنوان یک عنصر مهم موثر بر رونـد   شرایط مجوزچارچوب سیستم اداره عمومی دولت 

: TE2 شـونده  مصـاحبه  ”.هر چنـد بـه صـورت غیـر مسـتقیم در سـطم کـالن بیـان شـد         ي گردشگري ها سیاستاجرایی سازي 

باشد بـه خصـوص در بحـث    گر امور  سختگیرهاي حاکمیت خودش مانعی براي تسهیل امور هست، دولت خودش باید تسهیل“

گردشگري چـه در سـطح     چه در درون ساختاري وزارتخانه موازي کاريدر چارچوب سیستم اداره عمومی دولت شرایط . قوانین

  )).R2و  H3( ”هاي مختلف هستیم منابع در حوزه خودي ي دیگر شاهد موازي کاري و صرف بیها برون سازمانی و دستگاه

متاسفانه فرهنگ و روحیه ایجاد ارزش افـزوده و   :دهد که نتایح این تحقیق نشان می: فرهنگی-ي اجتماعی شرایط زمینه. 2

و فرهنگ کارآفرینی و خلق ارزش و ثروت در جامعه در میان نیروهاي انسانی و مردم به ویژه در میان نیروهاي جوان در سـطح  

ـ ایر.ا.جفرهنگ کار تیمی و کار کردن در کنار هم و تحمل کار گروهی در میان  ،نیز ،از طرفی. پایینی قرار دارد هـا از نقطـه    -یان

توسـعه گردشـگري نیازمنـد کـار      همچنان که اجراي برنامـه . شود ها در سطح پایینی ارزیابی می شونده مصاحبهنظر تعدادي از 

دارد که یک فرهنـگ تعامـل بـین بخشـی و یـک        هاي مختلف کنار هم هست و الزمه و افراد مختلف از بخش ها سازمانکردن 

ها تـا   یایران.ا.ج ار تیمی در بینپایین کبینیم روحیه   -هاي اجرایی حادث گردد می و دستگاه ها سازمانتقسیم کاري بین میان 

  . )H1, PR3( شونده مصاحبهی بین سازمانی را کاهش داده است حدي تعامل و هماهنگ

به . ابزارهاي توسعه ندارندمقصدها به ویژه در کشورهاي در حال توسعه معموال مالکیتی بر برخی از : سیاسی  شرایط زمینه. 3

و یـا تمرکـز    ایـران .ا.جپروازها بـین المللـی مسـتقیم بـه      ترین مهم، نبود برخی از swiftعدم دسترسی به سیستم  :عنوان نمونه

شـگري بـه سیسـتم جهـانی را ضـروري      وابستگی هر چه بیشتر سیسـتم گرد .... میانه ومنطقه خاوربسیاري از تحوالت جهان در 

ي هـا  سیاستعوامل موثر بر اجرا و پیشبرد  ترین مهمشرایط و جایگاه سیاسی داخلی و در سطح بین المللی از  ،بنابراین. سازد می

دولت باید کمک کند که در بازارهـاي هـدف گردشـگري ریشـه هـاي      “ ) :G1( شونده مصاحبه :به عنوان مثال ؛گردشگري است

المللـی را مهیـا    هاي سیاسی بـراي تعـامالت تجـاري بـین     داشته و زیرساختي ت سیاسی بیشترسیاسی خوبی بدوانیم و تعامال

  ”...کنیم

را به انتقال منابع اقتصادي به خارج و به علـت   ایران.ا.ج اي علت توسعه نیافتگی عده“: B2 شونده مصاحبه: شرایط اقتصادي. 4

گذشته حول محـور نفـت     دهه 4جهان خارج طی قتصادي ما با روابط ا :برخی دیگر معتقدند ودهند،  عوامل خارجی نسبت می

ایم و در برابر کاالهاي مـورد نیـاز    دکی وجود دارد به خارج صادر کردهبوده است، ما نفت خام را که در آن ارزش افزوده بسیار ان

تـوان خیلـی بـه     زمانی که این چرخه وجود دارد نمـی خود را که اغلب داراي ارزش افزوده زیادي بوده به داخل وارد کردیم و تا 

پـایین آمـدن درآمـدهاي    “ :TE2 شونده مصاحبه ”.ابتی خوش بین باشیمایجاد و تولید محصوالت و خدمات با ارزش افزوده و رق

یـا   ”.خطـوط هـوایی را کـاهش داده اسـت    دولت از نفت تا حد زیادي سرمایه گذاري دولـت در امـور زیربنـایی ماننـد تقویـت      

ویژه گردشگري کم رنـگ   اقتصادي مبتنی بر نفت توجهات را براي توسعه بخش خدمات و به طورشرایط “ :TE1 شونده صاحبهم

   ”.ساخته

هـا و   ، انجمـن هـا  سـازمان حمایت و پشتیبانی سایر بخش هاي دولتی و : ایران.ا.ج گردشگري در توسعه جایگاه قانونی. 5

که این حمایت همـه جانبـه شـکل     براي این. استهاي انکار ناپذیر  از ضرورت گردشگري  موفقیت توسعهبراي  بخش خصوصی

بهبود هاي کالن توسعه موقعیت خود را  دشگري در اسناد باال دستی برنامههاي قانونی توسعه گر -وبجایگاه و چارچبگیرد باید 

 ):TE2( شـونده  مصاحبه: است با آن رو به رو ایران.ا.ج ي توسعه گردشگري درها سیاستاجراي ، چالشی که در حال حاضر بخشد

 ”.شـود  م که جز با تصمیمات اساسی حـل نمـی  کلی نظام در ارتباط با موضوع گردشگري مشکل داری و احکام ها سیاستما در “



56      فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزي و توسعه گردشگري                                                            3ي  شماره. 9دوره . 1399پاییز 

هـاي دولتـی کنـار هـم یعنـی       ما یک سري قوانین باال دستی نیاز داریم که شرایط قرار گیـري دسـتگاه  “): C1( شونده مصاحبه

  ”.شان مشخص شود ها شناسایی و نقش و مسئولیت بر اساس آن تمام دستگاهقانونی جامع که 

  موثر بر اجراي سیاست گردشگريعلی  شرایط

مرکزي در واقع دالیل بروز و ایجاد پدیده مـورد مطالعـه یعنـی اجـراي سیاسـت گردشـگري را         شرایط علی براي توضیح پدیده 

  .فرعی علی شناسایی و معرفی شد  طبقه 11اصلی علی و   طبقه 4در این تحقیق . نشان می دهد

  

   

 شرایط آمادگی براي اجرا -الف

ردشگري بخـش  راي سیاست گدر رابطه با اج ایران.ا.ج به این معنا که در: بخش دولتی درونساختاري اجرایی و آمادگی . 1

ي گردشـگري  هـا  سیاستو  ها برنامهبراي پیشبرد  اجرائیبا یک عدم آمادگی ناشی از پایین بودن تجربه دولتی در سطوح مختلف 

هـاي مـوثر در     هـا و وزارتخانـه   دسـتگاه  ،این صنعت در سطح ملی و محلـی   به لحاظ ساختاري و سازمان توسعه طرف دیگر ازو 

هـاي بـین بخشـی بـراي اجـراي       ها و نقش توسعه گردشگري به روشنی شناسایی نشده و تعریف درست و روشنی از مسئولیت

سـطح اسـتانی و    یی کـه در ها سازمانما به عنوان کارمندهاي “ :N3و  N2 شونده مصاحبه. سیاست گردشگري انجام نشده است

کنیم به صورت مشخص نقش و جایگاهمون براي توسعه گردشگري خیلی شـفاف و روشـن نیسـت، معلـوم      محلی داریم کار می

  ”....نیست

، در ایـن تحقیـق  از دیگر عوامل مهم و پر معناي براي اجراي سیاسـت گردشـگري   : ظرفیت دانشی و تخصصی آمادگی و. 2

داد  بـی  ،این موضوع ها شونده مصاحبهکی از که به زعم یخالء دانش و تخصص در سطوح مختلف بخش دولتی و خصوصی است 

  هاي توسعه ها و پروژه برنامه ین آموزش دیده براي اجرايکشور از نظردسترسی به افراد و متخصص). H1مصامبه شونده (کند  می

نیاز بـه آمـوزش و   . مواجه است با مشکالت اساسی گردشگري و هم در بخش خصوصی  کننده دولت اداره  گردشگري هم در بدنه

ي هـا  سیاسـت اجـراي  بـراي   یمبنایدر میان مدیران و مسئولین از موضوعات هاي اجرائی  به ویژه مهارتسطح تخصصی  يارتقا

  عمـومی کشـور جایگـاه توسـعه      که وزارت گردشگري نتوانسته در بدنـه سـاختار اداره   این. باید محور قرار گیردتوسعه است که 

  وسـعه تي هـا  سیاسـت گردشگري را به لحاظ قانونی و تخصیص منابع ارتقا بخش و اعتماد سیستم حاکمیت را بـراي تمرکـز بـر    

منـد گـردد    بهـره هاي دولتی  هاي الزم از سایر دستگاه از حمایت که هاي قانونی و این گردشگري در اسناد فرادست و چارچوب

 ,TE2( شونده مصاحبه(گردد  تی وزارتخانه گردشگري برمیمنابع انسانی مدیری  آن به ضعف و ظرفیت دانشی در بدنهبخش عمد 

H2 .((شونده مصاحبه )PR3 :(“ چرا بخـش  ..... ورودي دارندهزار گردشگري  100درصد تورگردانان ما حدود  80تا  60در حدود

  ”.تواند خوب رقابت کند -ي نیست و نمیخصوصی ما قو

. 2و  نگرشـی . 1 :بعـد قابـل بررسـی اسـت     2این آمـادگی از  بر اساس نتایج این تحقیق : محلی براي اجراجامعه آمادگی . 3

 هـا  برنامـه که این  براي این“ :H3 شونده مصاحبه. در بخش گردشگري مشارکتکارآفرینی توسعه و  مند و آماده برايتوان جامعه

مـردم بـومی و تـدوین     نگـرش قابلیت اجرایی داشته باشند باید بر اساس یک رویکرد مشارکت محلی و تصمیم گیري بر اسـاس  

 .مردم شکل بگیـرد اي پایدار و مورد حمایت از جانب  ل بگیرد تا بتوان در آینده توسعهها بر طبق نیازها و انتظارت آنها شک برنامه

را بر آنها گذاشته و  تأثیرنفعانی باشند که توسعه بیشترین  گیر اصلی توسعه گردشگري باید افراد و ذي به این مفهوم که تصمیم

هاي جـامع و مطالعـات انجـام شـده در سـطوح مختلـف        تقریبا پر بدیهی است که طرح“ :B5 شونده مصاحبه ”پذیرد از آنها می

نبودن با ساختار فرهنگـی و  منطبق توجهی به توانمندسازي مردم محلی و  بیشاید یکی از دالیلش  ؛اجرایی ندارندخیلی قابلیت 

مردم محلی شاید یـک عامـل   “: H2 & H3هاي  شونده مصاحبه ”....ست که از آنها حمایت نشده ههاي مردمه اون منطق خواسته

 مان گردشگري باید با انسجام بـا دولـت  ساز.... ها نعی براي اجراي برنامهمایک عامل غیر همراستا در فرایند توسعه باشند و خود 

ها این موضوع را مدیریت کنند تا با مقاومت مردم و بخش خصوصی رو بـه رو نبـوده و    ها و دهیاري هاي محلی مانند شهرداري

    ”.....منافع آنها نه تنها تهدید نشود بلکه باید به نحوي مناسب برآورده شود
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  شرایط دسترسی به منابع و منافع  -ب

ي گردشـگري  ها سیاستاجراي  براي ،ه طور قطعب ،گردشگري هوزارتخانه متولی توسع :ییشرایط دسترسی به منابع اجرا. 4

و  هـا  سـازمان بـه منـابع    یدسترسـ مجلس شوراي اسالمی و صندوق توسعه ملـی و    و تخصیص بودجه قانونی و مصوبهبه منابع 

موضوع  ترین مهمتامین ابزارهاي اجراي سیاست “ ):PR4(شونده مصاحبه. )R4, B9( مند استنیاز وابسته وهاي دیگر  خانهوزارت

یعنـی مشـکل   . اي اختصـاص داده نشـده اسـت    یش بودجـه هـا  سیاستها و  گردشگري براي اجراي برنامه) زارتو(است، سازمان 

   “. تاخیر در تخصیص بودجه و اعتبارهاي استانی هم مسئله مهمی است. بودجه داریم

عـاملی کلیـدي   منـافع  ردشگري ي گها سیاستبراي موفقیت اجراي  :دهد ین مطالعه نشان مینتایج ا: منافع تعریفشرایط . 5

غالزایی، ، اشتGDPآن بر  تأثیر( توسعه گردشگري ملیملموس منافع تعریف . 1: سطح تعریف داشته باشد 5در تواند  میاست و 

ع ناشـی از  منافتعریف و  تضاد منافع. PR4(( 2( شونده مصاحبه( ارهاي درست و علمی اقتصاديبر اساس ابز..) تجار بین الملل و

حمایـت   جهت ها سازمانها و  ع براي سایر دستگاهیا تعارض منافتعریف . H3(( 3( شونده مصاحبه(توسعه براي بخش خصوصی 

. 5. از توسـعه گردشـگري باشـد   محلـی  منافع متقابل بین مردم و جامعه . B1, B3, (4هاي  شونده مصاحبه(گردشگري   توسعه از

نگاه باید بـه یـک نگـاه    رواج فردگرایی و نفع شخصی در بین برخی از افراد وجود دارد و بیشتردیدگاه نفع شخصی است که این 

  ). H2(نفع ملی تبدیل شود و یا همراستا گردد 

  ایران.ا.جسیاست گردشگري در و نظارت بر  اجرا اداري تدوین،  یستم سازمانشرایط س-ج

عملیـاتی و منسـجم در سـطوح ملـی و محلـی      -نبود یک طرح خوب راهبردي: گردشگري  منسجم ساختار برنامه ریزي. 6

 یاسـت ها و بخش خصوصی و با مشارکت سطوح پایین محلی تهیـه و س  گردشگري که مورد حمایت تمامی دستگاهبراي توسعه 

). B1, B3, B6, R2هـاي   شـونده  مصـاحبه (ها به آن اشاره شـد   شونده مصاحبهبود که توسط بیشتر  اي گذاري شده باشد مسئله

بلند مدت تـدوین  استراتژیک و بر مبناي یک رویکرد . 1ها  شونده مصاحبهخوب که به تعبیر  ریزي عدم برخورداري از یک برنامه

 )H2 شـونده  مصاحبه( هاي دیگر باشد در انسجام با سایر طرح ها و اهداف بلند مدت بخش. 2 )TE1 شونده مصاحبه( شده باشد

 )TE2 شـونده  مصـاحبه ( تهیه شده باشد ينفعان کلید و ذي ها سازمانها و  با یک رویکرد مشارکتی و همکاري با سایر بخش. 3

و و نقـش   به این معنا که به خوبی سـاز و کـار اجرایـی یـا پـالن اجرایـی را تعریـف کـرده باشـد          قابلیت اجرایی داشته باشد. 4

مورد حمایـت  . PR4( 5 شونده مصاحبه( باشدکرده تعریف  به خوبیهاي مختلف و بخش خصوصی  و ارگان ها سازمانمسئولیت 

گیران این  ان و تصمیمریز تجربه اجرایی برنامه موضوع. B6( 6 شونده مصاحبه( ي دیگر باشدها سازمانها و  سایر دستگاه و توافق

ریزان گردشگري در کشور از تجربیات اجرایـی   است که مشخصا همچنان که پر واضح است طراحان و برنامه ها برنامهها و  -طرح

 اند ارتباط خـوبی بـا بخـش خصوصـی برقـرار کننـد       براي همین هم هست که نتوانسته ؛کافی در دنیاي واقعی برخوردار نیستند

)H1(.   

با توجه به نتایج این تحقیق، شرایط انگیزشی و تعهد به اجرا از عوامل مـوثر  : شرایط انگیزشی و تعهد سیستم براي اجرا. 7

انگیـزه و   موضـوع . و هماهنکی بین بخشی اسـت  بر اجراي سیاست گردشگري در سطوح مختلف اجرایی و ایجاد ائتالف، حمایت

محلـی، کـه ایـن      انگیزه و تعهد به اجرا از رویکرد مردم وجامعـه . 1: نفع مورد تحلیل است گروه یا ذي 3از دیدگاه  تعهد به اجرا

اي براي  اهدهیا تبادل اجتماعی منافع ملموس و قابل مش SETموضوع زمانی اتفاق خواهد افتاد که مردم محلی بر اساس نظریه 

که آمادگی و توان این را داشته باشند که ایـن منـافع را    ریزي شود و این شان تعریف و پایه گردشگري براي  مشارکت در توسعه

 مشارکت و یا اطالع آنها از شرایط تصـمیم گیـري و سیاسـت    ،از طرفی ؛گردشگري به دست آورند  در نتیجه مشارکت در توسعه

انگیـزه و تعهـد بـه اجـرا از     . R3, B4 .(2(ز می تواند تا حد زیادي تعهد به اجرا را در آنها بـاال ببـرد   گردشگري نی  اي توسعهه

ها و وزارتخانه هاي دولتی به ایـن بسـتگی دارد کـه     هاي دولتی، انگیزه و تعهد به اجرا در میان بخش و بخش ها سازماندیدگاه 

مصوبات هیئت دولت و قوانین ابالغی از ناحیه مجلس نمایندگان تا چـه   ي گردشگري در اسناد فرادست،ها برنامهموضوع اجراي 

شان تامین  اي آنها در جهت اهداف سازمانی که تا چه حد منافع سازمانی و وزارتخانه و این اندازه جایگاه دارد و مورد تایید باشد
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ي آنهـا  هـا  برنامهدر جهت خالف اهداف و  ي گردشگري آیا باعث تعارض منافع وها سیاستتمرکز بر اجراي شود و همچنین،  می

-هاي اجرایی دیگر براي حمایت و هماهنگی براي اجـراي سیاسـت گردشـگري یـک تحلیـل هزینـه       دستگاه ،به عبارتی ؛نیست

در زمـان تهیـه و    هـا  سازمانکه تا چه اندازه از سوي وزارت گردشگري موضوع مشارکت سایر  دهند و این منفعت هم انجام می

هـاي   گردشگري پیگیري می شود، در انگیزه و تعهد به اجرا از طرف سایر بخـش   ي راهبردي و ساختاري توسعهها امهبرنتدوین 

هـاي    -بخش خصوصـی و در راس آنهـا اتـاق   : انگیزه و تعهد به اجرا از دیدگاه بخش خصوصی. F2, C2 .(3(دولتی مهم است 

بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی زمانی انگیزه و تعهد الزم به اجرا را دارد که مشارکت فعـالی هـم در برنامـه ریـزي و     

که با چه ساز و کاري  گذاري در این بخش و این -گردشگري و سرمایه  منافع حاصل از توسعه ،نیزداشته باشد و  گذاري سیاست

کـه وزارت گردشـگري در   “ بیان مـی کنـد  ) N2( شونده مصاحبهمثال . شود براي آنها روشن باشداین منافع تعریف و ایجاد می 

براي مشـارکت سـرمایه گـذاري خـوب عمـل نکـرده، پایگـاه         پذیر به لحاظ اقتصادي و شاخصهاي مالی زمینه پروژه هاي توجیه

هـاي مشـارکت و سـرمایه گـذاري را خـوب       -رصـت به عبـارتی، ف  .اي مبتنی بر داده هاي واقعی وجود ندارد اطالعاتی یا کتابچه

منـابع انسـانی وزارت     کـه بدنـه   می دهد که بـه دلیـل ایـن    -از طرفی نتایج این تحقیق نشان ”.....بررسی، تحلیل معرفی نکرده

و  گردشگري خیلی نگران است که زمام امور در این بخش را جایی یا سازمان یا انجمن از دستش خارج سازد و با ایـن گفتمـان  

ي همکـاري و پیگیـري اجـرا در     شـود انگیـزه   - گردشگري در کشور است باعث می  پیام که بله وزارت گردشگري متولی توسعه

ي ایـن بخـش از    از منابع و ظرفیتهاي خـود بـراي توسـعه    ها سازمانتر شود اساسا این  هاي دیگر کم رنگ و وزارتخانه ها سازمان

  ).H2(گردشگري کمتر استفاده کنند 

 هـی و حمایـت بخـش   وفقیت و کارایی اجراي سیاست گردشگري بـه همرا م: ريگ اي تسهیلبه ج گري صرف تفکر تولی. 8

نفعان کلیدي در سطوح مختلف دولت و سـطح محلـی    ش خصوصی و هماهنگی و پشتیبانی ذيدولت و بخ هاي مختلف در بدنه

  وزارتخانـه  و مسـئولین  که مـدیران  دهد -در حالی است که نتایج و مفاهیم کشف شده در این تحقیق نشان می ،این ؛نیاز است

تسـهیل   در جهـت  )تا زمان اجرا ها سیاستدر تمام فرایند تدوین (که با یک رویکرد تعاملی و مشارکتی  گردشگري به جاي این

ش هاي دولتی و همکاري پویـا بـا بخـ    بخشو  ها سازمانپیوندها با سایر   توسعهو بین بخشی روابط و تقویت  براي ایجاد   گري

گردشگري حرکـت    سازي توسعه نها در مسیر اجراییامکانات آ ها، منابع در دسترس و خصوصی گام بردارند تا بتوانند از ظرفیت

دالیـل متعـددي بـراي ایـن      ،هتلباکه ستند گري صرف خود ه تولیموقعیت ت هر چه بیشتر در فکر تثبیموارد بیشتر در ، کنند

ي خـود بـه نفـع سـایر      نگرانی از دسـت دادن تصـدي گـري مجموعـه    . 1، ها مطرح شده است هجانب مصاحبه شوند زا موضوع

  هم دلی و روحیـه . 4هر وزارتخانه  موضوع فرهنگ سازمانی متفاوت حاکم بر. 3بحث اعتماد فی ما بین . 2 ها و بخش ها سازمان

 .))B5و  H3 ،B4 ،R3(برگرفته از مصاحبه هاي ((موضوع تعارض منافع . 5کار تیمی 

هاي دیگر اجراي سیاست گردشگري در سطح ملـی کـه توسـط دو نفـر از      چالش: و پیگیري اجرا شرایط سیستم نظارت. 9

ملـی و  و ارزیـابی سیاسـت گردشـگري در سـطح      ، پیگیري، موضوع مونیتورینگ)F1و  G1(گان بیان شده است  شونده مصاحبه

گردشـگري بـراي آنهـا در      توسعه،اغلب، خانه هاي در این حوزه و وزارت ها سازماندر سطح ملی در بسیاري از موارد . محلی است

اي آن هـ  مشخصی را نیـز بـراي اجـراي برنامـه     اي اولویت چندم قرار گرفته و به طبع سیستم نظارتی، منابع مالی و ردیف بودجه

ي تنطـیم و  هـا  سیاسـت کـه   گذاري سیاستهر چند در بسیاري موارد دیده شده است در میان صورت جلسات . اند تعریف نکرده

کـردن   بینـیم کـه پیگیـري و دنبـال     تقسیم کار شده است ولی در عمل مـی مشخص شده و سند راهبردي نیز تا حدي تعریف و 

ریـزي   هـا طـرح   امهارتی براي بررسی درصد پیشرفت و چند و چون اجراي برنخطوط اجرایی و اکشن پالن عملیاتی و سیستم نظ

  ).B3 شونده مصاحبه(معی براي کنترل آنها وجود ندارد سیستم ارزیابی جا. نشده

  شرایط هماهنگی و حمایت  -د

کـه   براي این واثربخش در سیستم اداري عمومی بخش گردشگري : درون سازمانی و هماهنگی و حمایت بین سازمانی. 10

وزارت بـین  ي گردشـگري و  ها سازماندرون وزارت و الزم است ي این حوزه اجرایی شوند، ها سیاستبتوان صنعتی پویا داشته و 

ربـط یـک    ذيی مختلـف و مکمـل   یـ هـاي اجرا  با منابع و ظرفیتهاي مختلف  و بخش هاي اجرایی گردشگري با دیگر دستگاه
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رویکـردي   2و اجراي یک سیاست منسـجم  1همچنان که سیاست تمامیت حکومتی. بیفتد هماهنگی و هم دلی استراتژیک اتفاق

گردشـگري    هاي استراتژیک خود را براي توسعه توسعه گردشگري اتخاذ کرده و برنامه  است که بیشتر کشورهاي موفق در زمینه

عزم بین بخشـی و ارتباطـات و همـاهنگی مناسـب بـین       نیازمنددر واقع توسعه گردشگري  .اند رسانی کرده بر همین مبنا به روز

) بـین دسـتگاههاي دولتـی در سـطح ملـی     (و افقی ) از سطوح ملی به سمت سطوح محلی(هاي دولتی به صورت عمودي  ارگان

یـل  بود و یا به دل  -هاي مختلف خواهیم هایی در بخش شاهد موازي کاريها وجود نداشته باشد غالبا یا گیاگر این هماهن. است

ارزش خدمات این حوزه موفق باشـد    ش گردشگري که در تمام طول زنجیرهیک بخ  ماهنگی مورد نظر عمال شاهد توسعهنبود ه

  ).PR1و  B4( اجرایی مختلفی مواجه خواهیم بود نخواهیم بود و با خالءهاي کیفی و

بر اجـراي سیاسـت   وامل موثر ععد دیگري از نتیجه این تحقیق ب :ی بین بخش دولت با بخش خصوصیهماهنگساختار . 11

هاي  دولتی با بخـش خصوصـی در    تعریف نشدن یک ساختار مشخص ارتباطی بین بخش که این و روشن می سازدگردشگري 

بین دولـت بـا بخـش    هاي اجرایی  -مشخص بودن مسئولیتدر واقع نبود ارتباط اثربخش و نا. استري چارچوب صنعت گردشگ

هـاي   نی استخراح شده از صحبتامع. ه استعوامل بازدارنده اجراي سیاست گردشگري شناسایی شد ترین مهم یکی ازخصوصی 

شـان دقیقـا روشـن و شـفاف      قابل فهم است که آنها هنوز بـراي این موضوع تا حد زیادي هاي وزارت گردشگري  شونده مصاحبه

ارتباطشـان بـا   و کجاسـت و   ی هسـتند قا چـه کسـان  دقی -چه در سطوح ملی و چه محلی -نیست که منظور از بخش خصوصی 

ها چـه نقـش و مسـئولیتی در     که بخش خصوصی و استارت آپ چه ساز و کاري شکل بگیرد و این  ش خصوصی باید بر پایهبخ

  )).TU1( شونده مصاحبه( توانند داشته باشند شگري میفرایند اجراي سیاست گرد

  عوامل مداخله گر

ها براي اجراي سیاسـت گردشـگري را تسـهیل یـا محـدود کـرده و        ها و استراتژي اي که واکنش علل مداخله گر، شرایط ویژه  

. 1: شـامل  هاي فکري و نگرشی -چارچوباین مطالعه در . شرایط عللی موثر بر اجراي سیاست گردشگري را تعدیل میکند

شرایط . 5نگرش به ابعاد صنعت گردشگري . 4نگاه اقتصادي روشن، . 3نگاه تهدید امنیتی . 2نگاه تهدید فرهنگی، 

  شـرایط نهـادینگی تفکـر توسـعه     .گر شناسایی و کشف شـد  به عنوان شرایط مداخله توسعه گردشگري سازي گفتمان نهادینه

متعاقبـا بـر   ي گردشـگري و  هـا  سیاستها و  معنادار براي اجراي برنامه آور به عنوان یک عامل محدودیت ،دون شکب ،گردشگري

مـورد  گردشـگري    شاهد یـک توسـعه   توان زمانی می .گذاشته است تأثیربودجه اي و اجرایی از این صنعت  هاي قانونی، حمایت

بدنـه سیسـتم اداره عمـومی    یـک بـاور و گفتمـان غالـب در جامعـه،       به عنـوان  که باشیمنفعان مختلف  ها و ذي حمایت بخش

دار و زمانی که این باور همه جانبه به ویژه در میـان افـراد معنـا   . گذار و اجرایی دولت نهادینه شده باشد قانون  گردشگري و بدنه

اسـت،  ایـن صـنعت   اثربخش   توسعه  که الزمهاجرایی و قانونی  همه جانبه يها وان شاهد حمایتت کلیدي جامعه رقم بخورد می

بـر  (. جایگاه قانونی این صنعت در درون سندهاي راهبردي فرادست بهبود پیدا کنددر ادامه انتظار داشت که  توان -و می باشیم

و هـا   هـا نگـاه   شـونده  مصـاحبه زعم برخی از هایی که به  ی از نگاهبرخ ،از طرف دیگر). B4و  PR3هاي  شونده مصاحبهگرفته از 

 ، مثال گردشگري به عنوان یک تهدیـد فرهنگـی  دارد وکود گردشگري  در رابطه با توسعه ی است کهاشتباه يهاي فکر چارچوب

گـذاري  هدف بـه خـوبی هدف   بازارهايداشته باشیم و موبی مدیریت قلمداد شود، این در حالی است که در صورتی که  یا امنیتی

سطح آگاهی آنهـا از  داده شود و  ایران.ا.جی مقصد هاي فرهنگ به گردشگران ورودي در خصوص ارزشهاي الزم  موزششده و آ

هاي بیشتر فرهنگی و حفظ و جهانی  این تهدید فرهنگی به یک فرصت براي تعامل ،بدون شک ،باال رود ایران.ا.ج یبستر فرهنگ

 شـونده  مصـاحبه هـاي   معانی بر گرفته و مستخرح از صحبت( مبدل خواهد شد ایران.ا.ج و اجتماعیی هاي فرهنگ -شدن ارزش

)B7((. شونده مصاحبه B3 :"د زیرا ذخایر ما دیر یـا زو . زود باید وارد این عرصه شویم دولتمردان ما باید قبول کنند ما نیز دیر یا

چرا مـا وقتـی   . هاي آنی است یشتر به فکر درماندولت به موضوع گردشگري نگاه اقتصادي ندارد ب ،از طرفی" ".داره تمام میشه

                                                             
1
 . Whole of government 

2
 . integrated policy 
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کشور با مشکل مواجه هستیم و اشتغال در کشور کم است به دنبال یک راه جایگزین مناسب که در اون مزیـت    که براي بودجه

  ).PR3و  C2هاي  شونده مصاحبه( "داریم نباشیم

  ها و اقدامات کنش

طبـق نتـایج   بر . کند می کمک خاص  زمینه یا موقعیت یک در گردشگري سیاست اجراي به که است هایی برنامه یا استراتژي ها 

تقویت و بهبـود جایگـاه   هاي مهمی که براي اجراي سیاست گردشگري باید انجام گیـرد،   از اقدامات و استراتژي این تحقیق

براي دستیابی بـه  . در اسناد فرادست مانند سندهاي توسعه و قوانین مصوبه مجلس نمایندگان است قانونی توسعه گردشگري

 هـا  شونده به زعم مصاحبه يها ها و نگاه اصالح دیدگاهنهادینه سازي، اقدامات الزم براي  مهم قبل از هر چیز باید شرایط نای

  نفـوذ و مـوثر در مـورد اهمیـت توسـعه      ات منظم و مسـتمر بـا افـراد ذي   ها و جلس غلط به صنعت گردشگري از طریق البیگري

، در سـطح جـامع   گردشـگري   تفکر توسعه سازي تقویت و نهادینهدر این بین بـراي  . گردشگري در دستور کار دولت باشد

در قالـب اطـالع    هـایی  برنامـه اجـراي   از طریق ایران.ا.جو در سطوح کالن اجتماعی  گیرنده دربین افراد کلیدي و معنادار تصمیم

ي رسـانه  هـا  اسـتفاده از ظرفیـت   د اهمیت و منافع حاصل از گردشگري ورسانی، آموزش و انجام اقدامات آگاهی دهنده در مور

ارتباط بـین بخشـی و بـین بخـش دولتـی بـا        و تقویت گردشگري و ایجاد  مدیریت و توسعههاي مداوم  ملی در قالب ویژه برنامه

توانـد نقـش    نی در سـطوح مختلـف ملـی و محلـی، مـی     رسا اي براي آموزش و اطالع وصی و استفاده از ابزارهاي رسانهبخش خص

تقویـت گفتمـان   خش خصوصی و محلـی از گردشـگري داشـته باشـد و بـه      هاي بین بخشی و حمایت ب مهمی در ایجاد حمایت

بـراي   :دهـد کـه   نتایج ایـن تحقیـق نشـان مـی    . )R2, TU1, R3هاي  شونده مصاحبهبر گرفته از ( گردشگري کمک کند  توسعه

  توسـعه هـاي مـوثر بـر     هـا و وزارتخانـه   و نماینـدگان بخـش   اي با مشارکت بخش خصوصـی  دبیرخانهپیگیري امور اجرایی 

نفعـان   هـا و گردهمـایی هـاي تخصصـی، ارتباطـات بـین ذي       اري نشستزگردشگري ایجاد گردد تا به طور مداوم در قالب برگ

طراحـی  یکـی از دسـتور کارهـاي ایـن دبیـر خانـه تهیـه و         ،در ادامه. کلیدي این عرصه را تقویت کرده و به آن عمق ببخشید

هـا و وزارتخانـه هـا و بخـش      است که در آن مسئولیت و نقش هر یـک از دسـتگاه   عملیاتی-فرابخشی راهبردي هتوافقنام

که این توافقنامه می بایست در هیئت وزیـران یـا   . باشد -گردشگري به صورت شفاف و روشن تبیین شده  خصوصی براي توسعه

المللـی   -بـین  شـگري گرد قانون بهبود مستمر بسترهاي توسعهدر صورت امکان در صحن مجلس تصویب با عنوان مـثال  

طراحـی چنـین     الزمـه  ،تـه الب. )C2و  N3( ی قـرار گیـرد  یـ هاي اجرا گردد و به عنوان یک سند قانونی مورد تایید بقیه دستگاه

 گردشگري با مشارکت بخـش   ریزي جامع توسعه یک برنامهاول نیازمند یک تحقیق جامع و تهیـه    اي در مرحله توافقنامه

بـراي پیگیـري و    ساختاري-ایجاد کارگروهی راهبرديي موثر بر توسعه گردشگري و ها انسازمو  هاي دولتی و خصوصی

مشارکت در تصمیم گیري انگیزه و تعهد به اجرا را در افراد باال خواهد بود موضـوعی کـه بـر اسـاس     . تمرکز بر این موضوع است

 اقدام دیگري که در جهت تقویت موقعیت .است ایران.ا.جنتایج این تحقیق یکی از مسائل پیشروي اجراي سیاست گرشگري در 

ارتباطـات افقـی بـا    (بـا سـطوح افقـی    تقویت ارتباطات  توان انجام داد ژه در سطوح محلی میگردشگري به وی تاجراي سیاس

و امکـان   )ی در سطوح استانی و محلییي اجرااه ارتباطات عمودي با دستگاه(تر  و سطوح پایین) هاي اجرایی هم سطح دستگاه

تا از این طریق انگیزه و تعهد بـه همکـاري و مشـارکت     استهاي مختلف با هم و با بخش خصوصی  -تعامل و گفتگو بین بخش

و قوانین  ها سیاستزبان رسمی شفاف و روشنی از سعی شود کـه   ،همچنین. هاي گردشگري تقویت گردد رنامهدر اجراي ب

شاید بـه همـین دلیـل    . ي هم سطح شکل بگیردها سازماناز سطوح باال به سطوح پایین و در بین مردم محلی و در  ابالغ شده

 خواسته یا نتایج اجرایی مورد نظـر در سـطح اجـرا غیـر کـارا هسـتند      توسعه گردشگري و دستاوردهاي غیر باشد که تقاضا براي

بایـد در پـیش    استراتژي دیگر که براي فایق آمدن بر تنگناهـاي اجـراي سیاسـت گردشـگري     .) ,C1H1, H2, C2فته از برگر(

ي ها سیاست براي اجراي دولتی  سازي جوامع محلی، بخش خصوصی و بدنه توانمندسازي و آماده گرفت بحث بسیار مهم

طوح مختلـف دولتـی و در سـطح    ي اجرایی توسـعه گردشـگري در سـ   ها برنامهتوان انتطار داشت که  زمانی می. گردشگري است

تـرویج کـارآفرینی و   . نفعان مختلف این بخش از آمـادگی الزم برخـوردار باشـند    جوامع محلی پیاده سازي می شود که ذي
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ی و تغییر یک حرکت فرهنگ نیاز به. رو به رشد استگردشگري ها یک اقتصاد  از ضرورت فرهنگ کار تیمیو  ها آپ استارت

چه در بخش دولتی و چـه بخـش خصوصـی     آموزش و یادگیري است که باید در تمام وجوه این صنعت  در ارزشها، رویکردها و

کـارآفرینی و    ، طرح تقویـت روحیـه  1بندي آموزشی طرح منطقهتهیه و اجراي : در این رابطه اقدامات اجرایی. این اتفاق رخ بدهد

 ,PR2( .ي سرایه گذاري در ایـن بخـش  تشویقی و انگیزشی براها و تهیه بسته هاي  توانمند سازي مردم محلی در سطح استان

B6, TU1.(  

  پیامدها

بـر اسـاس معـانی مسـتخرج از     اجراي سیاست گردشگري ها یا اقدامات  نتایح تحقیق دستاوردهاي ناشی از اجراي استراتژي    

صویر سازي مثبت در ت. 2 تجارت بین المللیترویج روابط . 1 :دهد نشان می را به صورت زیر مصاحبه با افراد موثر در این صنعت

کمک به دستیابی به . 6 حفظ منابع طبیعی. 5 هاي فرهنگی حفظ ارزش. 4 ها کاهش فشار ناشی از تحریم. 3سطح بین المللی 

بیشـتر کشـورهاي   "): C2( شـونده  مصـاحبه : به عنوان نمونـه ) ...اجتماعی، بهداشت، زیرساختی و اقتصادي،(اهداف کالن توسعه 

هاي اقتصادي پل زدند  جنوبی از طریق گردشگري به بقیه بخش الملل و وضعیت اقتصادي مانند کرهموفق به لحاظ تجارت بین 

گردشگري باعث رونق اقتصادي، "): R1( شونده مصاحبه "  ...اي در این کشورها خیلی کمک کرده و گردشگري به اهداف توسعه

گردشـگري  "): H4( شونده مصاحبه ".شود می..... کشور و GDPمثبت بر  تأثیربین المللی، باالبردن و اشتغالزایی، تقویت تجارت 

هـاي   -و کمـک بـه سـایر بخـش      اقتصادي عمل کنه و مانند یک کاتالیزور اقتصادي به توسعه  کهرواند مانند یک موتور محت  می

  ".....نزدیک کند  اقتصادي ما را به اهداف کالن توسعه

  هاگیري و پیشنهاد نتیجه

نگـر در مـورد اجـراي سیاسـت گردشـگري       جانبـه  مطالعات عمیق و همه المللی، گردشگري در سطح بین  با وجود رشد پدیده    

پـایین و  -اجراي سیاست بیشتر بر رویکردهـایی نظیـر رویکـرد بـاال      تحقیقات گذشته در زمینه. خیلی به ندرت انجام شده است

الـذکر بـراي    هـاي رویکردهـاي فـوق    ي اخیر نیز با توجه به جامع نبودن و ضـعف ها سالداشت در حالی که در  تأکیدباال -پایین

ها و رویکردهاي جدیدي ارائه شدند که بیشتر  اجراي سیاست گردشگري، و ماهیت ند وجهی بودن صنعت گردشگري چارچوب

؛ 2011، 5و ریچینـز  4، آگروسـا 3؛ الوز2010تویلوش و برامویل، کری(داشتند  تأکید 2ماهیت تعاملی یا ترکیبی و یا درون ارتباطی

این مطالعه با در نظـر گـرفتن یـک رویکـرد ترکیبـی در       ،بنابراین). 2020شان،  ؛ وانرو همکاران2015؛ هال 2013وانگ و آپ، 

به طوري که وانگ و آپ نفعان کلیدي این صنعت  بر دیدگاه دو دسته از ذي تأکیدي عمومی گردشگري و با  درون سیستم اداره

براي شناسـایی و کشـف عوامـل و مـوثر بـر اجـراي       ) 2010(و کروتویوش و برامویل ) 1990(شان  ، گوگین و همکاران)2013(

همچنان که بـر اسـاس    ،از طرفی. داشتند تأکیدتر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بر آن  هاي وسیع سیاست گردشگري در محیط

سیاسـت گردشـگري یـک سیسـتم متشـکل از عوامـل       ) 2010(و کروتویوش و برامویـل  ) 2020(شان  دیدگاه دنگ و همکاران

اي جامع از عوامل مختلف و متنـوع   عوامل اقتصادي، اجتماعی  و فرهنگی است تحت تاثیر مجموعه :مختلف و چند وجهی مانند

درك درست از تـدوین و اجـراي    :عیت است کهایران نیز موید این واق.ا.ج  است، نتایج این مطالعه در بستر کشور در حال توسعه

فرهنگـی اسـت کـه در ایـن مطالعـه      -سیاست کردشگري نیازمند شناخت جامع از عوامل و متغیرهاي کالن اقتصادي، اجتماعی

از طرفـی  . عوامل سیاست داخلی و خارجی به عنوان عوامل موثر بر اجراي سیاست گردشـگري شناسـایی شـده اسـت     ،همچنین

اجراي سیاست گردشگري ایـن اسـت کـه در کنـار شناسـایی        یز این تحقیق نسبت به تحقیقات گذشته در زمینهوجه متما ،نیز

                                                             
1
 . Training zoning 

2
 . Interactive or Hybrid or Interactional 

3
 . Laws 

4
 . Agrusa 

5
 . Richins 
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که تحقیقات و مطالعـاتی  (هاي اجرایی  ی درون سازمانی و روابط بین سازمانی و دستگاههاي هماهنگساختار تأثیرعواملی چون 

، با توجه به رویکـرد روش تحقیـق   )داشتند تأکیداین موضوع  بر، 2004 1، ایزینگ2013؛ وانگ و آپ 2009و  2015چون هال 

هـا و سـطوح    ایت سایر دسـتگاه تر موثر بر ایجاد چنین هماهنگی و ارتباط بین بخشی و حم هاي زیرین این مطالعه الیه ،عمیق

 بین سازمانی و دسـتگاه عنصر اعتماد و منافع متقابل براي شکل گیري روابط گذار براي اجراي سیاست گردشگري از قبیل  قانون

مـدیریت صـنعت گردشـگري کشـور کـه بـر رویکـرد و شـکل و محتـواي            هاي اجرایی یا عامل آمادگی تجربی و تخصصی بدنه

گذاري و مدیریت اجرایی سیاست گردشگري می تواند موثر باشـد،   هاي مشارکتی آنها براي سیاست ریزي توسعه و دیدگاه برنامه

شناسـایی  ) مانند روحیه کارآفرینی اجتماعی و روحیه کار تیمـی در میـان ایرانیـان   (نگی و اجتماعی یا برخی از عوامل موثر فره

اي مطالعاتی دیگر به آنهـا بـه   ه ي اجراي سیاست گردشگري البته در زمینه کرد موضوعی که در سایر مطالعات گذشته در حوزه

هاي غیر مـرتبط بـه گردشـگري برخـی از موضـوعات       وزهآن توجه نشده بود هر چند در ادبیات اجراي سیاست گردشگري در ح

ي اعتماد، منافع متقابل و منابع به عنوان عوامل موثر بر ایجاد حمایت بـین بخشـی کـه در قالـب نظریـاتی چـون نظریـه        :مانند

بر یکدیگر از طریق استفاده از منـابع را نشـان    ها سازمانگذاري تأثیرگی که فرایندهاي مرتبط با چگونه RDTیا  2وابستگی منبع

، ها سازمان دهد که منافع به دست آمده به وسیلهتوضیح می ACF 3، یا چارچوب ائتالف حامی)2007ساباتیر و ویبلی، (دهد می

 یـک رابطـه بـین سـازمانی     SET 5تبادل اجتماعی  و یا نظریه) 1997، 4هوجناکی(دهد ، همکاري بین آنها را شکل میها سازمان

کننـد بـراي دسترسـی بـه  منـابع قـدرت       ي فاقد قدرت معموال سعی میها سازمان. شودمی قدرت و تبادلشامل هر دو وجه 

با توجه بـه ویژگـی منحصـر بـه فـرد        نظریه 3این  ).2008، 7و وبستر 6مانند استاپلس( ي دیگر از تبادل استفاده کنندها سازمان

با  ها سازماني دولتی با هم و بین ها سازماناجراي سیاست صنعت گردشگري که باید مبتنی بر هماهنگی، حمایت و تعامل بین 

کنـد، موضـوعات و     تبیین نتایج این تحقیق به خـوبی کمـک مـی   خاص باشد، در   محلی در یک زمینه هبخش خصوصی و جامع

نتایج این تحقیـق  شده که  تحقیقی محسوبري یک خالء اساسی یاست گردشگراي سمطالعات اج  ردي که در واقع در بقیهرویک

موید این عوامل است، به این معنا که تحقیقات اجراي سیاست گردشگري پیشـین اغلـب بـه عامـل همـاهنگی و حمایـت بـین        

گیـري ایـن    توانـد مـوثر بـر شـکل     این موضوع کـه چـه عـواملی مـی     دارند ولی به تأکیدبخشی براي اجراي سیاست گردشگري 

تـا حـد زیـادي بـه آنهـا      ی که نتایج این مطالعه عمیق یها و روابط و حمایت بین بخشی باشد پرداخته نشده بود، خال هماهنگی

تواننـد بـه وجـود آورنـده چنـین سـاختار        مـی  هـاي اجرائـی   هاي زیرین روابط بین دستگاه در الیه که یعوامل پنهان. پردازد می

ی، حمایـت و سـاختار روابـط بـین     هماهنگبراي دستیابی به  :دهد هاي این مطالعه نشان می به طوري که یافته. هماهنگی باشند

و در ) ي مجریـه  منظور قـوه (عمومی گردشگري الزم است که دولت   ی و با بخش خصوصی درون سیستم اداهیهاي اجرا دستگاه

گـذاري گردشـگري و در راسـتاي     گردشگري اقدامات و کارهاي مهمی قبـل و در حـین سیاسـت     ها وزارت متولی توسعهراس آن

ی، ایجاد انگیزه و تعهـد بـه اجـرا و تعریـف     یگردشگري و در ادامه ایجاد آمادگی اجرا جایگاه قانونی توسعه يسازي و ارتقا نهادینه

گـذاري و رفـع برخـی از     ي دولت و سیسـتم قـانون   ر سطح جامعه محلی و بدنهمنافع قابل مشاهده ناشی از توسعه گردشگري د

کـه   گذار قانون نفعان کلیدي اجراي سیاست گردشگري انجام دهد موانع ایجاد یک مکانیسم هماهنگ و تعاملی سازنده بین ذي

 ی و ظرفیـت یـ اجرا  ي مستقیمی با بهبود توان و تجربـه  البته نتایج این تحقیق حکایت از آن دارد که ایجاد چنین شرایطی رابطه

 هي متـولی در سـطوح مختلـف اجرایـی توسـع     هـا  سـازمان ی در درون خود وزارتخانـه و  یهاي دانشی و تخصصی و آمادگی اجرا

ریزي منسجم و استراتژیک که قابلیت اجرایی داشته باشد، شـاید   از یک برنامه ء ناشیخالگذار  قانون  ،نهمچنی. گردشگري دارد

یکی از دالیل عدم توافق و حمایت بین بخشی است که به عنوان یک مبناي علمی و تخصصی با نظر گرفتن نقـش و مسـئولیت   

                                                             
1 .  Eising 
2 . Resource dependency theory 
3
 . Advocacy Coalition Framework 

4
 . Hojnacki 

5
 . Social Exchange Theory 

6
 . Staples 

7
 . Webster 
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گردشـگري ایفـا کننـد، و بایـک رویکـرد        کننده براي توسعه  هاي درون سیستم حاکمیت، بتواند نقش هدایت هر کدام از بخش

ي گردشـگري  هـا  سیاسـت دولت را با هم و در کنار هم و با بخش خصوصی بـراي اجـراي     هاي مختلف در بدنه مشارکتی بخش

بـراي  در این تحقیق یک الگـوي پـارادایمی   . هاي فرا بخشی باشد گذار ساختار و سازمان همکاري مطلع و هماهنگ سازد و پایه

همچنـان کـه   ، گردشـگري  اجـراي سیاسـت  نتایج این تحقیق در رابطـه بـا   در رابطه با  .سواالت تحقیق ارائه شده استپاسخ به 

انـد   اي از روابطی است که درگیر این موضـوع شـده   اجرا، به طور ویژه زنجیرهدارد،  تأکیدبر آن ) 1973( 2و وایلداوسکی 1پرسمن

هاي سنتی تحقیق بـه موضـوع سیاسـی و اجـراي سیاسـت بـا        پیش فرض روشکه خارج از کنترل مستقیم دولت است، با این 

ن موضوع مورد تحقیق خیلی کمـک  به ما در روشن ساخت توانست توجه به ماهیت چند وجهی و پیجیده صنعت گردشگري نمی

پاسـخ   کت به سـمت در این تحقیق از روش تحقیق اکتشافی و استراتژي تحقیق کیفی نظریه داده بنیان براي حر ،بنابراین .کند

، بـه دنبـال یـادگیري و    )گرایی اجتمـاعی  ساخت(تحقیق فلسفی پارادایم  که با توجه به کما این. دبه سواالت تحقیق استفاده ش

 یم، تا درك عمیـق بودنفعان این صنعت  و ذي 3افراد موثر) شناخت شناسی پارادایم تحقیق(دریافت اطالعات و تجربیات ذهنی 

ت اسـ یاجـراي س   کشور براي تحقیق در مورد پدیـده شرایط که براي اولین بار در  روشیرویکرد و ، شوداز موضوع پیدا  و درستی

تبیـین و   ایـران .ا.ج را کـه بـر اجـراي سیاسـت گردشـگري در     نتایج این تحقیق عوامـل مختلفـی   . شده است اقتباسگردشگري 

به عنوان یک کشورهاي در حال  ایران.ا.جاثربخشی اجراي سیاست گردشگري در  :که دادنتایج این تحقیق نشان . کردشناسایی 

در  1شـکل  همچنـان کـه   . ات درونـی داشـته و در هـم تنیـده هسـتند     که با هم ارتباط ی بستگی داردتوسعه به عوامل مختلف

 شـرایط ناشـی از وضـعیت   شامل  .دهد نشان میانسجام و  پارادایمی این روابط را در قالب الگویی گذاري انتخابیچارچوب کد

 يهـا  ویژگـی شرایط ناشی از ، منحصر به فرد سیستم گردشگري سیاسی شرایط، متاثر از نفت و وابستگی بیرونی کالن اقتصادي

هاي کـار مـوازي، شـفافیت و زبـان      سیستم هاي ناشی از چالشو  ،ایجاد ارزش افزوده و کارآفرینی و کار تیمی  فرهنگی روحیه

ي او  مـوثر بـر اجـر    اي زمینـه متغییرهاي کـالن   ترین مهم، از  جایگاه قانونی توسعهو  ایران.ا.ج عمومی  اداره در سیاسی و رسمی

آنهـا  یـا مرتفـع کـردن    و  باق با آنها و یا در صورت امکان تعدیلانطها و تنگناهایی که شاید با  چالش. سیاست گردشگري است

  . مهیا ساختگردشگري  را براي توسعهتري  مناسب  زمینهبتوان 

  ایـن پدیـده   موثر بر  پیچیدهو عوامل  جوانبحاکی از را موضوع اجراي سیاست گردشگري  ،این مطالعه ازپایانی  گیري هنتیج    

دسـتاورد   .استها آن  روابط متقابل و در هم تنیده شدهشناخت  نیازمندتحلیل درست این عوامل که براي است  ایران.ا.جدر بستر 

موانـع اجـراي   خالئهـا و  بـراي رفـع    تواند به سیاستگذاران و مـدیران  میدهد الگویی است که  همی که این تحقیق به دست میم

، و به باال رفتن درك آنها براي ایجاد بسترهاي الزم جهت توسعه موفقیت آمیـز و  کمک کند ایران.ا.جي گردشگري درها سیاست

اجرایـی   و گـذاري  فراینـد سیاسـت   که عملی این پیشنهاد ،در انتها .کمک کند شگريبه عنوان یک مقصد گرد ایران.ا.جرقابتی 

ریـزي درسـت و مـذاکرات و     یـک برنامـه    نتیجـه زمانی از اثربخشی الزم برخوردار خواهد بود که  ایران.ا.جگردشگري در سیاست

اجرایی و سـاختاري در   هاي آمادگی گاه تخصصی و علمی براي ایجاددنفع کلیدي و مبتنی یک دی ي ذيها گروههماهنگی بین 

 یتعامـل و گفتمـان   بـا  کـه ، باشد ایران.ا.جمختلف دولت و بخش خصوصی و جوامع محلی در مقصدهاي گردشگري  تمام سطوح

و از یـک طـرف    بـه موقـع، مناسـب و مسـتمر     ايهـ  ها و تعامل گیري بخش خصوصی و البیو  ي دولتیها بخش بیناثربخش 

بـه سـمت یـک     صـرف  گري تولیانفعالی و  گردشگري از یک تفکر  کننده ادارهي  سازمانی و نوع نگرش بدنه تغییرات در فرهنگ

بـاور و  سـازي   نهادینـه  در پـی  گـذار  قـانون   نـه و بد ، بخش خصوصیاجرائی هاي -اهدیگر دستگبا  یتعاملتفکر فرهنگ مبتنی بر 

بخشـی،   هاي و هماهنگی درون و بـین  تقویت حمایت  که الزمهنان دارد، همچو اولویت بخشی به آن گردشگري   توسعه گفتمان

ي  توسـعه  نتایج مثبت ناشی ازتا بتوان از دستاوردها و  است  گردشگري و جذب منابع اجرائی  توسعه برايانگیزه و تعهد به اجرا 

                                                             
1
  Pressman 

2
  .Wildavsky 

3
 . Significant individual  
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وزن و بیان این نکته ضروري اسـت کـه   ، پایاندر  .مند شد براي اجتماع و اقتصاد کشور بهره عت به سرعت در حال رشداین صن

-ارزش هر یک از ابعاد شناسایی شده در این تحقیق با آزمودن در شـرایط و بسـترهاي مقصـدهاي دیگـر بـا شـرایط اجتمـاعی       

تواند به پربار  هاي واقعی دیگر می زمینهدر مطالعات بیشتر . می تواند متفاوت باشددیگر فرهنگی، سیاسی و محیطی و ساختاري 

  .موثر بر آن کمک کند هاي این چارچوب مفهومی و مکانیسم سازي
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