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Abstract 
Introduction 
Policy agenda setting significantly affects tourism policies, describing 
which tourism issues make onto public policy agenda. Given the 
considerable gap in studying this stage, this paper seeks to explore Iran's 
public policy agenda between 2013 and 2019, focusing on different 
types of tourism issues. Conducting an archival study, data related to 
agenda indicators were drawn from three institutional venues in Iran: 
legislative-led, executive-led, and budget indicators. The qualitative 
content analysis of official documents showed that relatively a few 
issues reached the agenda, including those related to tourism 
management, developing tourism products, and enacting relevant rules 
and regulations. However, tourism marketing and tourism information 
management issues were less considered in the agenda-setting process. 
It is argued that failure in getting different types of issues onto the 
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agenda could result in gaps in subsequent tourism policies, affecting 
tourism development. 

Introduction 
Considering Tourism as one of the fastest-growing economic sectors, it 
is introduced as an effective tool for economic development in Iran. 
Tourism policies play a vital role in pursuing this goal, since they 
determine the direction or course of action to develop tourism(Goeldner 
& Ritchie, 2009). However, the low contribution of the tourism industry 
to Gross Domestic Product (GDP) of Iran (Bahmani & Namamian, 
2021; Farzin, Abbaspoor, Ashrafi & Zargham Boroojeni, 2020) 
indicates that Iran's tourism policies fail in pursuing their intended 
goals(Karoubi, Yavari Gohar, Zarea & Abbasi, 2020). Regardless of the 
quality of tourism policy, the successful transmission of tourism issues 
to the public policy agenda assures policy formation in addressing these 
issues. In this regard, exploring the agenda-setting stage in public 
policy-making could better understand tourism policy-making. Given 
the considerable gap in studying agenda setting, this paper explores 
Iran's public policy agenda, focusing on different types of tourism 
issues. 

Materials and Methods 
This study considers the status of different tourism issues on Iran's 
public policy agenda over the years between 2013 and 2019. They were 
conducting archival research, data drawn from three institutional 
venues in Iran, including legislative-led, executive-led, and budget 
indicators, looking for tourism-related keywords in both title and 
context of the official documents. Qualitative content analysis was used 
as the main method in two coding circles: open and axial coding. The 
emergent categories represent the main groups of the issues which made 
it onto the agenda. 

Discussion and Results 
The relative share of tourism issues on the agenda was calculated 
through qualitative content analysis of 4800 official documents, 
including tourism policies, congressional hearings, tourism bills, 
Tourism proposals, and government spending. As a result, 486 
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documents were identified with a focus on tourism issues. Minor 
changes in the relative share of the issue on the agenda during 2013- 
2019 reflect the failure in tourism agenda setting. 
Turning to the typology of the tourism issues, six categories were 
identified: tourism management and organization, tourism product 
development, tourism rules and regulations, tourism marketing, tourism 
human resources, and tourism information management. While the first 
three stood in the main category in most of the agenda indicators, issues 
related to marketing and information management have been less 
considered. 

Conclusions 
Using a variety of policy agenda indicators to study the transmission of 
different types of tourism issues to public policy process, this study 
differs from few past agenda-setting research in the context of Iran in 
which only policies are explored. 
In conclusion, it is argued that the failure in getting different tourism 
issues onto the public policy agenda is one of the main challenges in 
tourism policy-making and subsequently in tourism development in this 
country. Emphasizing less-considered issues as agenda-setting 
priorities could effectively address the gaps in needed tourism policies. 
This paper suggests that participatory tourism management at the macro 
level might facilitate the transmission of the tourism priorities towards 
the policy agenda. 

Keywords: Public Policy Agenda, agenda-Setting, Tourism Issues, 
Content Analysis, Iran. 
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 گذاريمشیخط فرایند در گردشگري مسائل دستورگذاري
 ایران  عمومی

 دانشجوي دکتري رشتۀ مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران  فرانک رنجبرمتعلق
  

 گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران ،استاد رضا واعظی
  

 گروه مدیریت جهانگردي، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران ،استاد محمود ضیائی
 

 گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران ،دانشیار پورداود حسین

  چکیده
ي هاي گردشگرمشیمشی عمومی جزء لازم در تدوین خطدستورگذاري مسائل گردشگري در فرایند خط

این  ۀطالعمپژوهشی موجود در کید بر شکافاحاضر با ت ۀمقال این حوزه در کشور است. ۀتوسعو به تبع آن 
هدف قرار  1392 – 1398 بازه، بررسی دستورگذاري انواع مختلف مسائل گردشگري را براي مرحله

 ةقو، گذاريهاي قانوندر گروه یمشخط دستورکاراسناد نمایشگر  یۀکلکیفی،  ۀمطالع نیدرااست. داده
رتبط با اسناد م یۀکلآرشیوي ۀ مطالعتعریف و با کمک  هدفْ ۀعنوان جامعفوق به ةجریه و بودجه براي بازم

عنوان روش اصلی تحلیل از ضعف در تحلیل محتواي کیفی اسناد به ۀجینت. ندگردشگري احصا شد
 مسائل مرتبط با مدیریت و سازماندهی،میان،  این دستورگذاري متوازن مسائل گردشگري حکایت دارد. در

تورکار گردشگري به دس ةحوزومقررات گردشگري بیشترین مسائل انتقالی از و قوانین ،محصول ۀتوسع
ترین سهم از رسانی گردشگري با کممرتبط با بازاریابی و مدیریت اطلاعمسائل که در حالی ؛مشی هستندخط

 ستورگذاري شناسایی شدند.هاي دعنوان اولویتمسائل انتقالی، به

 .رانای محتوا، تحلیل گردشگري، حوزة مسائل دستورگذاري، عمومی، مشیخط دستورکارها: کلیدواژه

 .ستمقالۀ حاضر برگرفته از رسالۀ دکتري رشتۀ مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی ا -
 :نویسندة مسئول faranak.ranjbar@atu.ac.ir 
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 مقدمه
ل هاي اقتصادي در حال رشد سریع تبدیصنعت گردشگري در سطح جهانی به یکی از بخش

همراه همحیطی متعددي باست، که مزایاي بالقوة اقتصادي، اجتماعی ـ فرهنگی و زیستشده
ي علمی و عملی با تأکید بر هاحوزهدر  نظرانصاحبدارد. در داخل کشور نیز بسیاري از 

مهرآرا، ( يارزتخفیف مشکلاتی چون بیکاري و افزایش درآمد  نقش بالقوة گردشگري در
 کنند. طبقۀ کشور معرفی میتوسععنوان ابزاري مؤثر براي را به) آن1398شیرمحمدي، 

توسعۀ بخش میراث فرهنگی و گردشگري  اندازچشمسند «شده در ي انجامهاینیبشیپ
درصد در سال  09/0نی بایستی از سهم ایران از شمار گردشگران جها 1404، تا سال »کشور
میلیون گردشگر و  20معناي جذب حدود درصد افزایش یابد. این خود به 5/1به  1383

در  %2به  1383درصد در سال  07/0ـ از المللیافزایش سهم ایران از درآمد گردشگري بین
ه شگر بپنج میلیارد دلار درآمد از محل ورود گردوـ و نیز کسب حدود بیست1404سال 

هاي گردشگري مشی). تحقق این اهداف در گرو وجود خط1395عباسی، است (کشور 
ه اقدامات لازم را براي حرکت مجموعها اصول راهنمایی هستند که مشیاست، زیرا این خط

جزء لازم  هاي گردشگري یکمشیکنند، بنابراین خطۀ گردشگري تعیین میتوسعدر مسیر 
 ). Goeldner & Ritchie, 2009هستند (ري ۀ گردشگتوسعدر اقدامات 

امیان، بهمنی و نمکشور (با توجه به سهم کوچک گردشگري در تولید ناخالص داخلی  
) و همچنین در درآمدهاي 1399؛ فرزین، عباسپور، اشرفی و ضرغام بروجنی، 1399

هاي مشیخطرسد که نظر می) به2019، 1سازمان جهانی گردشگري( یالمللگردشگري بین
اند. در این راستا، محققان گردشگري در ایفاي نقش خود چندان موفق نبوده

؛ ضرغام 1397؛ امینیان و سیدنقوي، 1399گهر، زارع و عباسی،کروبی، یاوري( بسیاري
؛ مجیدي، 1393؛ رحمانی، پرهیزگار، امینی و شیرمحمدي، 1395بروجنی و بذرافشان، 

هاي مطلوب براي تدوین و اجراي این ۀ مدلارائي به ) با اتخاذ رویکرد تجویز1390
 اي براي تدوین ودست از مطالعات نتایج ارزندهرغم آنکه این. علیاندها پرداختهمشیخط

ها بر اند، ولی تمرکز صرف در این پژوهشهاي گردشگري ارائه دادهمشیاجراي خط
تن به نادیده گرف دهدیمرخ  و آنچه که پس از اتخاذ تصمیم هایمشخطچگونگی تدوین 

عمومی،  مشیۀ پیش از تصمیم، یعنی دستورگذاري مسائل گردشگري در فرایند خطمرحل

1 World Tourism Organization (UNWTO) 
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است. این درحالی است که عدم دستورگذاري، یعنی عدم انتقال مسائل منجر شده
ۀ سعتوهاي لازم براي مشیگذاري عمومی، عدم تدوین خطمشیگردشگري به فرایند خط

ۀ کلیدي در مرحلعنوان یک توان دستورگذاري را بها به دنبال دارد. لذا میاین حوزه ر
ی در مشخطنظر از کیفیت که، صرفگذاري گردشگري تعریف کرد. به طوريمشیخط

وان عنتوان بههر دو مرحلۀ تدوین و اجرا، ضعف در دستورگذاري مسائل گردشگري را می
ظر بسیاري اي است که از ننکته قایدقه دانست. این ۀ این حوزتوسعیکی از دلایل بالقوة ضعف 

ن و گسترده در باب آ مندنظامهایی کم پژوهشاز محققان گردشگري پنهان مانده  یا دست
 پژوهشی، بررسی دستورگذاري انواعۀ حاضر با تاکید بر این شکافمقالاست. انجام نشده

ین است. در ارا هدف قرار دادهی عمومی کشور مشخطمختلف مسائل گردشگري در فرایند 
دنبال پاسخ دو پرسش هستند: اول) دستورگذاري مسائل گردشگري در جهت، محققان به

گذاري عمومی کشور چگونه است؟ و دوم) انواع مسائل گردشگري مشیفرایند خط
 اند؟شده کدامدستورگذاري

 ري از اهمیت وة گردشگحوزۀ دستورگذاري براي مطالعبه باور نویسندگان مقاله،  
شود تا بخشی گردشگري موجب میاي برخوردار است، زیرا ماهیت میانضرورت ویژه

ها وزهمشی عمومی هستند در مقایسه با سایر حطیف مسائلی که در انتظار انتقال به فرایند خط
ازم ۀ دستورگذاري با فراهم آوردن فرصت لمرحلتر باشد. از سوي دیگر، تر و متنوعگسترده

هاي گردشگري را شکل مشیمشی، منشا خطاین مسائل در دستور کارخط ت طرحجه
ۀ ابعاد مختلف این حوزه توسعبراي  هاي لازممشیدهد و به این ترتیب، بر انواع خطمی

رود تا پژوهش حاضر با بررسی انتقال انواع مختلف مسائل اثرگذار است. بنابراین انتظار می
جه هاي در دستورگذاري مسائل مذکور و در نتیاسایی شکافگردشگري به دستورکار به شن

حال،  کمک کند. در عین گذاري گردشگري کشورمشیشناسایی ضعف خط
، بلکه ة گردشگريحوزتنها در رابطه با مسائل پژوهشی در بررسی دستورگذاري، نهشکاف

 ضر با شناساییشود. بنابراین مقالۀ حامشی عمومی نیز مشاهده میهاي خطدر سایر حوزه
ۀ این مرحله از فرایند مطالعگامی مؤثر در  هاي دستورگذاري در بستر ایرانشاخص

 گذاري عمومی کشور است.مشیخط
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 پیشینۀ پژوهش
هاي عمومی براي تحقق اهداف مرتبط با این مشیعنوان خطي گردشگري بههایمشخط

طور ). بهGee & Fayos-Solà,1997شوند (سازي میحوزه براي یک مقصد مفهوم
هاي گردشگري نشانگر مسیر رسیدگی به مسائل این حوزه و چگونگی مشیمشخص، خط

 برداري از منابع مرتبط براي این منظور هستند.بهره
عنوان محوراست و دستورگذاري بهگذاري عمومی فرایندي مسئلهمشیطور کلی، خطبه 

عنوان ) دستورگذاري را به1996راجرز (شود. دیرینگ و زیربناي این فرایند در نظر گرفته می
رقابتی مستمر میان بازیگران نهادي و غیر نهادي مختلف با هدف طرح مسائل اجتماعی مورد 

در ). Dearing & Rogers,1996:1اند (مشی تعریف کردهنظر خود در دستورکار خط
 شی.مماعی و دستورکارخطۀ اجتمسئلۀ این مرحله، تعریف دو مفهوم ضروري است: مطالع

شود. عنوان شکاف میان وضع موجود و مطلوب در نظر گرفته میمسئله در تعریفی ساده به 
ة زیانگبراین اساس، مسئله همواره با نوعی احساس نارضایتی همراه است، که خود 

) و دستیابی به مطلوب را در افراد بیدار Brynard, 2006آن (حلی براي رفع وجوي راهجست
عنوان کند. در ادبیات، احساس شکاف با وضع مطلوب از سوي جمع کثیري از جامعه، بهمی

عنوان ۀ اجتماعی را بهمسئلتوان است. لذا میۀ اجتماعی، درنظر گرفته شدهمسئلة زیمموجه 
ة حوزبا مطلوب در یک  ۀ وضع موجودفاصلۀ تعداد زیادي از مردم جامعه در باب دغدغ

)؛ از سوي دیگر، منظور از Jenning&Wlezien,2001:547مشخص تعریف کرد (
 یرسمبا عناوینی چون دستورکار نهادي، دولتی و  ـ که از آنمشیدستورکار خط

)Klucking, 2003: 72ۀ عرصـ فهرستی ناملموس از مسائلی است که به شود) نیز یاد می
  ).Kingdon,1984/2014اند (گذاري عمومی وارد شدهمشیخط گیري نهادي یعنیتصمیم

اي ۀ اجتماعی، بایستی اذعان کرد که در هر جامعهمسئلبا توجه به تعریف فوق براي  
هاي مختلف ازجمله گردشگري وجود دارند که از سوي مردم شرایط متعددي در حوزه

ۀ این مسائل الزاما به هم، حالنیاشوند. با ۀ اجتماعی تعریف میمسئلعنوان به
یۀ محدودیت منابع زمانی، مالی، تخصصی ساشوند، چرا که در مشی وارد نمیدستورکارخط

ها وجود آن ۀهم) امکان رسیدگی به Green-Pedersen, 2015گذاران (مشیو نهادي خط
ة زابندارد. در نتیجه، فضاي محدودي براي جایابی مسائل مختلف در این دستورکار براي هر 

ۀ دستورگذاري با انتقال برخی مرحلهاي زمانی مشخص وجود دارد. در همین نقطه، پویایی
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ل مشی عمومی تبدیۀ خطمسئلرا به  هاآنگیري نهادي، ۀ تصمیمعرصمسائل اجتماعی به 
عنوان یکی از توان بهۀ مذکور را میمرحلترتیب، این ). بهPrincen,2007:24کنند (می

 هاي عمومی در هر حوزه درنظر گرفت.مشیاي نفوذ بر خطهترین گلوگاهمهم
ل هاي حاصها و خروجیاي از فرایندها، فعالیتعنوان مجموعهبا تعریف گردشگري به 

ۀ جامعکنندگان خدمات و محصولات گردشگري، دولت، از تعامل گردشگران، عرضه
 هاستآناي که گردشگران را جذب کرده و پذیراي میزبان و محیط پیرامونی

)Goeldner& Ritchie,2009:6ة حوزی ژگیوترین بخشی مهم) باید گفت ماهیت میان
شی بخکشد، چرا که ماهیت میانمذکور است که دستورگذاري مسائل آن را به چالش می

شود تا از یکسو طیف مسائلی که در انتظار دسترسی به دستورکار گردشگري موجب می
، پیشبرد تر باشد؛ از سوي دیگرتر و متنوعها گستردهمشی هستند در مقایسه با سایر حوزهخط

رنهادي نهادي و غی ی براي بازیگرانمشخط دستورکارسوي بخشی بهمسائل با ماهیت میان
 تر باشد.فعال در این حوزه پیچیده

گذاري گردشگري کشور نمایشگر آن است که مشیهرصورت، بررسی ادبیات خطبه 
ۀ دستورگذاري در مقایسه با سایر مراحل، چندان مورد توجه قرار مرحلمند ۀ نظاممطالع

این میان، مطالعات متمرکز بر بررسی جایگاه گردشگري در اسناد فرادستی است. در نگرفته
)، از معدود مطالعاتی 1393( یبخشعنوان مثال ۀ توسعه، بهسالي پنج هابرنامهکشور همچون 

حال، ناند. باایطور ضمنی دستورگذاري گردشگري را مورد بررسی قرار دادههستند که به
 ة مذکورحوزۀ تصویري کامل از دستورگذاري مسائل ارائدست از مطالعات قادر به این

ه درحالی است کهاي مصوب تمرکز دارند. این ها و برنامهمشیبر خط صرفانیستند، زیرا 
تم ی یا تدوین برنامۀ براي آن خمشخطانتقال یک مسئله به دستورکار الزاما به تصویب 

ي مورد گذارمشیخروجی فرایند خط شود. بنابراین دستورگذاري مسائل باید فارغ ازنمی
مشی عمومی نیز مشاهده هاي خطپژوهشی در سایر حوزهبررسی قرار گیرد. این شکاف

ۀ طالعمۀ حاضر، به طور مشخص، سه پژوهش با هدف مقالطوریکه تا زمان نگارش شود. بهمی
 یلیعاسمادستورگذاري در داخل کشور شناسایی شد. میرزمانی، اخوان علوي، امیري و 

مشی مالیاتی کشور، شناسایی عوامل و ) با بررسی مسائل موجود در دستورکار خط1397(
هاي مالیاتی را هدف قرار دادند. در پژوهشی بازیگران مؤثر در فرایند دستورگذاري سیاست

) به 1395محرز (نقی و دیگر، خدایاري زرنق، رواقی، مصدق راد، صداقت، فلاحی، سیدعلی
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)، 1392گذاري سلامت پرداختند. و رضایی (ۀ ایدز در دستورکار سیاستمسئلبررسی انتقال 
مشی عمومی بر فرآیند دستورکارسازي در فرایند خط هارسانهۀ مکانیسم تأثیرگذاري مطالعبه 

هاي مصوب مشیگیري از خطۀ مشترك هر سه پژوهش مذکور بهرهنقطاست. پرداخته
 در حالی است که بررسی مطالعات مشابهمشی است. اینعنوان تنها شاخص دستورکار خطبه

هاي مختلف براي دستورکار گیري از طیفی از شاخصدر خارج از کشور نمایشگر بهره
-Greenپارلمان (هاي نها و مباحثات کمیسیومشی است. اسنادي چون گزارشخط

Pedersen, Mortensen & So, 2018 ،(در  سؤالات) پارلمانVliegenthart & 
Walgrave, 2011( هیمجرة قوهاي رئیس )، سخنرانیSalamon & Benevolenski, 

2020 Cross & Vaznonyte, 2020هاي منتشرشده از سوي )، بیانیه
) و بودجۀ & Scholten, 2017 Dekker؛ Borghetto & Belchior,2019(1دولت
 ۀ کلیدستهاي رایج در ادبیات هستند که در سه از جمله شاخص )Soroka,2000( یعموم

بندي ۀ عمومی طبقهبودجو در نهایت  3ة مجریهقو ،2گذاريهاي مبتنی بر قانونشاخص
 ).1399رنجبر متعلق، اند (شده

 4روش
ي در ة گردشگرحوزهدف از پژوهش کیفی حاضر بررسی و توصیف دستورگذاري مسائل 

است. با توجه به  1392 – 1398هاي ساله بین سالة ششبازمشی عمومی دریک فرایند خط
 ۀ آرشیوي بهره گرفته شد. درمطالعهاي پژوهش، از هاي لازم براي پاسخ به پرسشماهیت داده

ه شد مشی که پیشتر به آن پرداختهاي دستورکار خطۀ شاخصگانسهي هااین مقاله نیز از گروه
یۀ اسناد و محتواي مکتوب مرتبط با سه گروه کلاست. به این ترتیب، بهره گرفته شده

 . معیار اصلیشدندۀ پژوهش تعریف جامععنوان ة مجریه و بودجۀ عمومی بهقوگذاري، قانون
مستمر ثبت  ايیۀ رویهپاسی به مستنداتی بود که بر در انتخاب نوع اسناد براي هر گروه دستر

این  بودند تا امکان شناسایی روند دستورگذاري مسائل مختلف گردشگري فراهم شود. به شده
ندگان هاي عمومی، نطق نمایمشییۀ خطکلة رندیدربرگۀ پژوهش جامعترتیب، ترکیب نهایی 

1 Executive press release 
2 legislative-led 
3 Executive-led 
4 Method 
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هاي وشوراهاي زیر ها، مصوبات هیئت دولت، مصوبات سازمانمجلس در صحن علنی، طرح
ررسی منظور بة مورد نظر است. بهبازة مجریه، لوایح دولت و قوانین بودجۀ عمومی براي قونظر 

هاي دستورکار لازم بود تا کلیۀ اسناد سهم نسبی مسائل گردشگري در هر یک از شاخص
وراي اینترنتی مجلس ش گاهیپا، از سه دادهحصا شوند. در گردآوري متمرکز بر گردشگري ا
که با طورياست. بههاي آن و خبرگزاري خانۀ ملت بهره گرفته شدهاسلامی و مرکز پژوهش

یا در صورت امکان، متْن  هاي مرتبط با گردشگري در عنوان و/وجوي ذکر کلیدواژهجست
عیین شدند: ت ها در دو گروهبه این منظور، کلیدواژه اسناد متمرکز بر گردشگري شناسایی شدند.

طور مستقیم نمایشگر مفهوم گردشگري هستند؛ و واژگانی که با توجه به هایی که بهکلید واژه
 اند. در این راستا، از مدلطور غیرمستقیم نمایشگر آنماهیت میان بخشی گردشگري به

) بهره گرفته شد. در نتیجه، Goeldner& Ritchie,2009: 13( يگردشگرهاي زیرسیستم
چهارصد و هشتاد و شش سند متمرکز  از میان چهار هزار و هشتصد سند در سه گروه یادشده،

شده از کل ۀ تعداد اسناد گردشگري شناساییمحاسببر گردشگري شناسایی شد. در ادامه، با 
 اسبه شد.شده براي هر شاخص، سهم نسبی مسائل گردشگري در آن محاسناد گردآوري

عنوان در بررسی انواع مسائل گردشگري دستورگذاري شده، تحلیل محتواي کیفی به 
تفسیر  عنوان روشی با هدفکار رفته است. تحلیل محتواي کیفی بهروش اصلی تحلیل به

بندي کدها و شناسایی مند کدگذاري، مقولههاي متنی از طریق فرایند نظاممحتواي داده
سازي این روش، ابتدا ). در پیادهHsieh & Shannon,2005: 1278( الگوها تعریف شد

عنوان واحد تحلیل انتخاب شد. در ادامه، به موازات عنوان مثال یک نطق، بههر سند، به
خواندن متن هرسند، واحدهاي معنا شناسایی شدند و با نسبت دادن عناوین مختلف به هریک، 

 ها به جدول کدگذاري منتقل شدند ون برچسبدر کنار متن حاشیه نویسی شدند. سپس ای
رایند ۀ این فجینتبا تکیه بر فرایند استقرا اعمال شد.  2و محوري 1دو چرخۀ کدگذاري باز

ۀ یپاۀ کدگذاري و بازچینش حول محور وجوه مشترك، ادامظهور مفاهیمی است که با 
هاي اند. مقولهوردههاي اصلی را فراهم آهاي فرعی و در نهایت، مقولهگیري مقولهشکل

ند. جدول مشی هستة گرشگري به دستورکارخطحوزاصلی نمایشگر انواع مسائل انتقالی از 
 کشد.ها را به تصویر میهاي اصلی از متن دادهبخشی از فرایند کدگذاري و استخراج مقوله 1

1 Open Coding 
2 Axial Coding 
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 هاي اصلی . بخشی از فرایندگذاري و استخراج مقوله1جدول 

 نویسیحاشیه متن اصلی منبع
کد 

 باز/اصلاحی
مقوله 
 فرعی

مقوله 
 اصلی

نطق 
نمایندة 
 مجلس

 97مهر  11

منطقه آزاد کیش یک ظرفیت و 
فرصت طلایی براي رونق اقتصادي 
کشور است. فعالان اقتصادي بخش 
خصوصی را دریابید و [منطقه آزاد 

ي هارساختیزکیش] با ایجاد 
مناسب در حوزة توریست و 

گردشگري قابلیت تبدیل شدن به 
 قطب گردشگري خاورمیانه را دارد.

گیري لزوم بهره
از منطقۀ آزاد 

براي کیش 
توسعۀ 

گردشگري 
 المللیبین

لزوم توسعۀ 
گردشگري 

 المللیبین

تعیین انواع 
مورد نظر 
 گردشگري

هی
اند

ازم
و س

ت 
یری

 مد
ط با

رتب
ل م

سائ
م

 

نطق 
 نمایندة

شهریور  6
97 

ما کشاورزي و صنعت خود را از 
شما صنعت  گفتند دست دادیم؛

ي هااستان الان گردشگري دارید؛
 عنوان پایتختمختلف کشورمان را به

پس شمال  کنندیمگردشگري اعلام 
کشور با این میزان جاذبۀ گردشگري 

 کجا قرار دارد؟

ریزي برنامه
ضعیف 

گردشگري 
گیلان در مقایسه 

 هابا سایر استان

ضعف 
ریزي در برنامه

 سطح محلی

ضعف در 
تهیۀ 

ي هابرنامه
جامع 

 گردشگري

نطق 
 نمایندة

 خرداد 21
98 

چرا باید پسماندهاي زباله در 
ي جنوبی کشور در استان هااستان

گیلان تخلیه شود؟ این تصمیم را چه 
ان که استکسی گرفته است؟ درحالی

گیلان باید استان نمونه در گردشگري 
 و جذب گردشگر باشد.

اثرات منفی 
انتقال پسماند 

ر ها بسایر استان
گردشگري 

 گیلان

ضعف در 
هازیرساخت

مدیریت ي 
 پسماند

ضعف در 
توسعۀ 

هرساختیز
ي ا

 گردشگري

ري
شگ

گرد
ول 

حص
ه م

سع
 تو

ط با
رتب

ل م
سائ

م
 

 

نطق اول 
 نمایندة

19 
فروردین 

98 

اقتصاد مقاومتی با بهره گیري از 
مدیریت منطقه و سرمایه گذاري 
بخش خصوصی و شراکت مردم 

دوستان متولی  از ممکن است.
ي ااستفادهکنید چه  سؤالگردشگري 

ي طبیعی و گردشگري هاتیظرفاز 
استان مازندران به عمل  غرب

در حالیکه سایر مناطق در  دیاآورده
 .اولویتشان هست

عدم بهره گیري 
از ظرفیتهاي 
گردشگري 

 غرب مازندران
در مقایسه با 
 سایر مناطق

عدم توجه به 
هاي ظرفیت

گردشگري 
مازندران در 
 مقایسه با سایر

 مناطق

ضعف در 
توسعۀ 
متوازن 

محصول 
گردشگري 
 در کشور

  هاي پژوهشمنبع: داده

 



 23 |رنجبرمتعلق و همکاران 

و  1سازي کدگذاري محوري از اصل هماهنگی درونیلازم به ذکر است در پیاده 
 یفرعۀ مقولاست تا هیچ کد بازي در بیش از یک پیروي شده 2ناهمگونی بیرونی

)Patton,2002: 465افزار ۀ کدگذاري، از نرمچرخ سازي هر دو) وارد نشود. در پیاده
MAXQDA است.بهره گرفته شده 

کار رفته است. منظور از به 3در ارتقاي اعتبار نتایج پژوهش کیفی حاضر، مفهوم اعتبارپذیري 
براي  گیري از روش مناسبهاي پژوهش است. بهرهها و یافتهاعتبارپذیرْي واقعی بودن توصیف

بندي از طریق اتخاذ استراتژي ) و ارزیابی فرایند مقولهPolit & Beck, 2012ها (گردآوري داده
) دو اقدام اصلی براي تأمین اعتبارپذیري این پژوهش هستند. در Riege,2003(4خودبازبینی

ا، هها، شامل توصیف و معرفی شاخصۀ دادهمجموعهایی از داري یادداشتو نگه هیتهنهایت، 
ذیري یا ظرفیت تعمیم نتایج پژوهش است. پکاررفته با هدف ارتقاي انتقالتکنیک به

که طوريبرانگیز است. بههاي کیفی چالشهرصورت، ارزیابی قابلیت تعمیم در پژوهشبه
نظران، قضاوت خوانندگان نتایج پژوهش را رکن اصلی در ارزیابی قابلیت بسیاري از صاحب

 ).Elo etal.,2014; Lincoln&Guba,1985دانند (ها میتعمیم آن به سایر حوزه

 هایافته
 گذاريهاي مبتنی بر قانونشاخص مسائل گردشگري در گروه

هاي گردشگري اولین شاخصی است که در این گروه مورد بررسی قرار مشیخط
ورد زمانی م ةبازمشی مصوب مجلس شوراي اسلامی براي است. از میان چهارصد خطگرفته

 %75/1 ،رعبارت دیگمشی متمرکز بر مسائل گردشگري احصا شد. بهمطالعه، تعداد هفت خط
ع طور که در نمودار توزیهاي مصوب متمرکز بر مسائل گردشگري هستند. همانمشیاز خط

، 1394 – 1395الف) در سال  – 1نمودار شود (هاي گردشگري مشاهده میمشیزمانی خط
ه در مورد مطالع ۀسالشش  ةدورگردشگري هستیم که در  یمشخطن تعداد شاهد بیشتری

نزولی  بایتقرنمایشگر روندي  هاي متعاقبْاند. سالمجلس شوراي اسلامی به تصویب رسیده
 هاي گردشگري است.مشیدر تعداد خط

1 Internal Homogeneity 
2 External Heterogeneity 
3 Credibility 
4 Researcher Self-Monitoring 
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 ۀمقول 3 ،کد باز و درنهایت 8ها، ابتدا تعداد مشیهدف در خط در جریان تحلیل انواع مسائلِ
 هاي مرتبط با هریک از مسائل نمایشگر آنمشیاستخراج شد. بررسی سهم نسبی خط یاصل

این پژوهش مسائل  ۀمورد مطالع ةبازهاي گردشگري مصوب در مشیاز خط %75است که 
 الف). –2اند (جدول محصول گردشگري را هدف قرار داده ۀتوسعمرتبط با 

هاي نمایندگان مجلس شوراي اسلامی در گروه نطقدومین شاخص مورد مطالعه در این  
زمانی مورد نظر  ةبازنطق در صحن علنی در  963تعداد  ،طورکلیصحن علنی است. به

 ،یعبارت. بهبودندگردشگري زة حومسائل ة رندیبرگها در مورد از آن 424که  ،شناسایی شد
توان می ،طور کلیبه .است %44 باًیتقرسهم مسائل گردشگري در نطق نمایندگان مجلس 
هاي خود در سه سال آخر در مقایسه با گفت نمایندگان مجلس شوراي اسلامی در سخنرانی

ب). در این  – 1نمودار اند (مورد نظر، بیشتر به مسائل گردشگري پرداخته ةبازسال اول  3
 شود.می مشاهده 1395 – 1396بیشترین میزان دستورگذاري در سال  ،میان

اصلی استخراج  ۀمقول 6 ،کد باز و در نهایت 583در تحلیل انواع مسائل انتقالی، ابتدا تعداد  
ت و سازماندهی یریشود مسائل مرتبط با مدب مشاهده می –2طور که در جدول شد. همان

 ب). – 2دستورکارند (جدول شده به بیشترین مسائل منتقل
ها، طرح نمایندگان و شوراي عالی استانشده در مجلس، شامل هر دو هاي ارائهطرح 

. در این پژوهش، تعداد نه طرح مرتبط با اندهآخرین شاخص مورد مطالعه در این گرو
مورد نظر شناسایی  ةبازشده در مجلس شوراي اسلامی در مورد ارائه 659گردشگري از میان 

گیري مسائل ا هدفمذکور ب ةبازشده در هاي ارائهاز طرح %36/1توان گفت شد. لذا می
در دو سال اول بازه، هیچ طرحی با تمرکز بر  ،طور مشخصاند. بهگردشگري طراحی شده

 1394 – 1395که سال درحالی است،مسائل گردشگري در مجلس شوراي اسلامی ارائه نشده
لی در حال، سیر نزوشاهد بیشترین میزان دستورگذاري مسائل گردشگري هستیم. بااین

 ج). -1نمودار است (کاهش این میزان  نمایشگر ،هاي متعاقبسال
اصلی  ۀمقول 5 ،کد باز در نهایت 12در جریان بررسی انواع مسائل انتقالی، پس از تعیین  

گردشگري شناسایی شدند. بررسی  ةحوزبراي شده هاي ارائهمسائل هدف در طرحعنوان به
سهم نسبی مسائل نمایشگر آن است که مسائل مرتبط با قوانین و مقررات گردشگري بیشتر 

 ج). -2جدول اند (از سایر مسائل به دستورکار راه یافته
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 گذاريهاي مبتنی بر قانونشاخصزمانی دستورگذاري مسائل گردشگري بر پایۀ گروه . توزیع 1نمودار 

 هاي پژوهشمنبع: داده
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 گذاريبر قانون یمبتن يهاشاخص در در دستورکار يانواع مسائل گردشگر. 2جدول 
 و 1392 – 1398 ة   مصوب در باز يگردشگر يهایمشخط شده بر اساسالف. انواع مسائل دستورگذاري -2جدول 

 سهم نسبی هر یک
 % # هاي اصلیمقوله % # هاي فرعیمقوله

توسعه و حفاظت منابع فرهنگی 
 گردشگري

5 84% 
ول ۀ محصتوسعمسائل مرتبط با 

 گردشگري
6 75% 

ونقل هاي حملتوسعه زیرساخت
 المللیبین

1 16% 

 %100 1 مدیریت اثرات گردشگري
مسائل مرتبط با مدیریت و 

 سازماندهی گردشگري
1 5/12% 

 %100 1 ة گردشگريحوزحمایت از مشاغل 
مسائل مرتبط با نیروي انسانی 

 گردشگري
1 5/12% 

 %100 8 جمع
در  یاسلام يمجلس شورا ندگانینما یصحن علن يهایسخنرانشده بر اساس ب. انواع مسائل دستورگذاري – 2جدول 

 سهم نسبی هر یکو  1392 - 1398 ةباز
 % # اصلیهاي مقوله % # هاي فرعیمقوله

 %8/23 66 تعیین انواع مورد نظر گردشگري

مسائل مرتبط با مدیریت و 
 سازماندهی گردشگري

277 5/47% 

هاي جامع یۀ برنامهدرتهضعف 
 گردشگري

68 5/24% 

ها و سازي برنامهضعف درپیاده
 هاي گردشگريطرح

12 3/4% 

توزیع نامتوازن بودجه و اعتبارات 
 گردشگري در کشور

57 5/20% 

 %4/18 51 مسائل و مشکلات ساختاري
ضعف در تهیۀ سیستم اطلاعات 

 مدیریت گردشگري
2 7/0% 

ضعف در مدیریت اثرات 
 گردشگري

7 5/2% 

ضعف در همپیوندي عملکردي با 
 هاسایر حوزه

8 9/2% 

ضعف در مشارکت با بخش 
 خصوصی

6 2/2% 
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 .2ادامه جدول 
 ب.  – 2جدول ادامه 

 % # هاي اصلیمقوله % # هاي فرعیمقوله
ضعف در توسعۀ متوازن گردشگري 

 در کشور
88 4/34% 

ول ۀ محصتوسعمسائل مرتبط با 
 گردشگري

256 9/43% 

هاي ضعف در توسعۀ زیرساخت
 گردشگري

105 41% 

ها و در توسعۀ روساخت ضعف
 تأسیسات گردشگري

8 1/3% 

گذاري در ضعف در سرمایه
 گردشگري

23 9% 

ضعف در توسعه و حفاظت منابع 
 فرهنگی گردشگري

27 55/10% 

ضعف در توسعه و حفاظت منابع 
 طبیعی گردشگري

5 95/1% 

هاي ضعف در تدوین سیاست
 بازاریابی گردشگري

3 33/33% 
 

مسائل مرتبط با بازاریابی 
 گردشگري

 هايضعف در تبلیغات و فعالیت 5/1% 9
 گردشگريپیشبرد 

4 44/44% 

 %22/22 2 ضعف در برندینگ گردشگري
ضعف در تدوین قوانین و مقررات 

 هاي گردشگريکنندة فعالیتکنترل
3 4/10% 

رات ومقرمسائل مرتبط با قوانین
 گردشگري

29 5% 
ضعف در تدوین قوانین و مقررات 

 حمایتی
26 6/89% 

 %25 2 ضعف در آموزش نیروي انسانی
مرتبط با منابع انسانی  مسائل

 گردشگري
8 4/1% 

 %5/12 1 ضعف در نیروي انسانی متخصص
ة حوزلزوم حمایت از مشاغل در 

 گردشگري
5 5/62% 

ضعف در توانمندسازي جامعه 
 محلی

1 25% 
مسائل مرتبط با مدیریت 

 رسانیاطلاع
4 7/0% 

نفعان در توسعۀ لزوم مشارکت ذي
 گردشگري

3 75% 

 %100 583 جمع
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 .2ادامه جدول 
 - 1398 ةدر باز یاسلام يارائه شده در مجلس شورا يهاطرحانواع مسائل دستورگذاري شده بر اساس ج.  – 2جدول 

 سهم نسبی هر یکو  1392
 % # هاي اصلیمقوله % # هاي فرعیمقوله

قوانین و مقررات کنترل کننده 
 هاي گردشگريفعالیت

4 80% 
قوانین و مقررات مسائل مرتبط با 

 گردشگري
5 7/41% 

ضعف در تدوین قوانین و مقررات 
 حمایتی

1 20% 

مسائل مرتبط با مدیریت و  %6/66 2 هاهمپیوندي عملکردي با سایر حوزه
 سازماندهی گردشگري

3 25% 
 %3/33 1 مسائل و مشکلات ساختاري

توسعه و حفاظت منابع فرهنگی 
 گردشگري

2 100% 
 ۀ محصولتوسعمسائل مرتبط با 

 گردشگري
2 7/16% 

ة حوزحمایت از مشاغل در 
 گردشگري

1 100% 
مسائل مرتبط با منابع انسانی 

 گردشگري
1 3/8% 

 %100 1 توانمندسازي جامعه محلی
مسائل مرتبط با مدیریت 

 رسانیاطلاع
1 3/8% 

 %100 12 جمع
 هاي پژوهشمنبع: داده

 مجریه ةقوهاي مبتنی بر شاخص مسائل گردشگري در گروه

اولین شاخص مورد مطالعه در این گروه هستند. از میان تعداد عنوان بهدولت  هیئتمصوبات 
مورد نظر محققان، تعداد هجده مورد مرتبط با  ۀسالشش ةبازدولت، در  هیئت ۀمصوب 1865

ولت کمتر د هیئتمصوبات  سهم مسائل گردشگري در ،عبارتیگردشگري شناسایی شد. به
شود، دستورگذاري مسائل الف مشاهده می - 2طور که در نمودار از یک درصد است. همان

است. این در ) به بالاترین میزان خود رسیده1394 – 1395گردشگري در سال سوم بازه (
هاي متعاقب چشمگیر است. حالی است که کاهش ناگهانی در انتقال این مسائل در سال

 خورد.به چشم می مورد مطالعه ةایشی نسبی در سال پایانی بازحال، افزبااین
باز و  اند، ابتدا تعداد نوزده کددر بررسی انواع مسائلی که به دستورکار دولت راه یافته 

مسائل مرتبط با مدیریت و  ،طور مشخصاصلی شناسایی شدند. به ۀمقولدر پایان چهار 
 الف). -3اند. (جدول کار راه یافتهسازماندهی بیشتر از سایر انواع به دستور
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از جمله سازمان میراث فرهنگی، صنایع  جمهوريهاي زیر نظر ریاستمصوبات سازمان 
، سازمان حفاظت محیط زیست و شوراهاي عالی چون شهرسازي و 1دستی و گردشگري

هاي مشخصی هستند از دیگر مشی درحوزهمعماري ایران که داراي حق تدوین خط
است. در این پژوهش، هایی است که در گروه قوة مجریه مورد بررسی قرار گرفتهشاخص

توان شناسایی شدند. لذا میمورد مصوبه  633ۀ گردشگري از تعداد کل مصوبتعداد بیست و سه 
هاي این مراجع به خود را در میان مصوبه %63/3گفت مسائل گردشگري سهمی معادل 

که روند انتقال درحالیشود، مشاهده می ب –2اند. همانطور که در نمودار اختصاص داده
هاي مورد مطالعه سیري صعودي را طی کرده، مسائل گردشگري به دستورکار در غالب سال

کاهشی قابل توجه داشته، که در سال بعد  1395 - 1396مصوبات مرتبط با این حوزه در سال 
هرصورت، افزایش ناگهانی در تعداد مصوبات مذکور در آخرین سال از بود. به نیز ادامه یافته

 مورد نظر دارد. سالة مورد مطالعه نشان از بالاترین میزان دستورگذاري براي باز
 مقولهسه  کد باز ودر نهایت 23ابتدا تعداد ع مسائل دستورگذاري شده، در بررسی انوا 

شود مسائل مرتبط با قوانین و ب مشاهده می -3اصلی استخراج شد. همانطور که در جدول 
 اند.ها وشوراها منتقل شدهمقررات گردشگري بیش از سایر انواع به دستورکار این سازمان

شده از سوي دولت به مجلس هاي ارائهمطالعه شد لایحهآخرین شاخصی که در این گروه  
شده به مجلس طی شش سال، پنج مورد ارائه ۀحیلا 270شوراي اسلامی است. از میان تعداد 

گري توان گفت سهم نسبی مسائل گردشمی ،مرتبط با گردشگري احصا شد. به این ترتیب
رین میزان دستورگذاري براي سال حال، بیشتاست. درعین %85/1در میان لوایح دولت معادل 

 ج). – 2نمودار شود (مشاهده می ،1394 – 1395یعنی  ،سوم بازه
کد باز و  5ابتدا  شده در لوایح،همچنین با هدف شناسایی انواع مسائل دستورگذاري 

مسائل  ،شودج مشاهده می -3اصلی شناسایی شد. همانطور که در جدول  ۀمقولسپس دو 
 مرتبط با مدیریت و سازماندهی هدف اصلی در لوایح هستند.

  
 

است؛ منحل و به وزارت میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی تبدیل شده 1398مرداد  14این سازمان در تاریخ  1
حال، با توجه به قلمرو زمانی پژوهش، یعنی دوران قبل از تبدیل به وزارتخانه، در این پژوهش از عنوان سازمان بااین

 است.دشگري بهره گرفته شدهمیراث فرهنگی، صنایع دستی و گر
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 مجریه قوة بر مبتنی هايشاخص گروه پایۀ بر گردشگري مسائل دستورگذاري زمانی توزیع. 2نمودار 

 هاي پژوهشمنبع: داده
 

  

 

 

 



 31 |رنجبرمتعلق و همکاران 

 مجریهة قوهاي مبتنی بر درشاخص در دستورکار يانواع مسائل گردشگر .3جدول 
 سهم نسبی هر یکو  1392 - 1398 ةدولت در بازمصوبات هیئت  شده بر اساسالف. انواع مسائل دستورگذاري – 3جدول 

 % # هاي اصلیمقوله % # هاي فرعیمقوله
 %50 3 مسائل و مشکلات ساختاري

مسائل مرتبط با مدیریت و 
 سازماندهی گردشگري

6 8/31% 
 %6/16 1 گردشگريتعیین انواع مورد نظر 

 %6/16 1 مدیریت اثرات گردشگري
 %6/16 1 هاهمپیوندي عملکردي با سایر حوزه

 %60 3 برندینگ گردشگري
مسائل مرتبط با بازاریابی 

 گردشگري
 %20 1 هاي بازاریابی گردشگريتدوین سیاست 3/26% 5

 %20 1 هاي پیشبرد گردشگريتبلیغات و فعالیت
تدوین قوانین و مقررات کنترل کننده 

 هاي گردشگريفعالیت
ات ومقررمسائل مرتبط با قوانین 80% 4

 گردشگري
5 3/26% 

 %20 1 تدوین قوانین و مقررات حمایتی
ول ۀ محصتوسعمسائل مرتبط با  %6/66 2 توسعه و حفاظت منابع طبیعی گردشگري

 گردشگري
3 8/15% 

 %33/ 3 1 گردشگري مذهبیهاي توسعه و حفاظت جاذبه
 %100 19 جمع

 - 1398 ةدر باز هیمجر ةنظر قو ریز يها و شوراهامصوبات سازمانشده بر اساس انواع مسائل دستورگذاريب.  – 3جدول 
 کیبه هر ینسب سهمو  1392

 % # هاي اصلیمقوله % # هاي فرعیمقوله
هاي ومقررات کنترل کننده فعالیتقوانین

 گردشگري
16 100% 

ات ومقررمسائل مرتبط با قوانین
 گردشگري

16 70% 

 %50 3 هاي گردشگريتوسعۀ زیرساخت
ول ۀ محصتوسعمسائل مرتبط با 

 گردشگري
 %34 2 ها و تأسیسات گردشگريتوسعۀ روساخت 26% 6

 %16 1 توسعه و حفاظت منابع طبیعی گردشگري

 %100 1 تعیین انواع مورد نظر گردشگري
مسائل مرتبط با مدیریت و 

 سازماندهی گردشگري
1 4% 

 %100 23 جمع
 کیهر ینسب سهمو  1392 - 1398 ةدولت در باز حیلواانواع مسائل دستورگذاري شده بر اساس ج.  – 3جدول 

 % # هاي اصلیمقوله % # هاي فرعیمقوله
مسائل مرتبط با مدیریت و  %67 2 تعیین انواع مورد نظر گردشگري

 سازماندهی گردشگري
3 60% 

 %33 1 هاي جامع گردشگريبرنامه ◌ٴ هیته

 %100 2 مقررات حمایتیوتدوین قوانین
ات ومقررمسائل مرتبط با قوانین
 گردشگري

2 40% 

 %100 5 جمع
 هاي پژوهشمنبع: داده
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 مسائل گردشگري در بودجه
سهم گردشگري  زیرا، گردشگري است ۀبودجهاي مورد بررسی آخرین گروه از شاخص

یک کل در دستورکار عنوان به این حوزه تواند نشانی از انتقالکل کشور می ۀبودجاز 
یک فصل در ذیل اعتبارات امور عنوان بهگردشگري  ۀبودج ،طورکلیمشی باشد. بهخط

ر کشور در نظ کل ۀگانه در بودجبدنی و گردشگري از مجموع امور دهتربیت فرهنگ و
د. لازم به ذکر است به دلیل عدم دسترسی به سهم فصل گردشگري براي شوگرفته می

مورد بررسی قرار  1398تا  1395هاي براي سال صرفا، این میزان 1394و  1393هاي سال
، سهم نسبی 1396غیر از کاهش در سال توان گفت بهمی ،طورکلیبه). 4جدول است (گرفته

تا  1395بدنی و گردشگري از سال فرهنگ، تربیتگردشگري از مجموع اعتبارات امور 
 است.روندي صعودي طی کرده 1398

ر د يو گردشگر یبدنتیاز مجموع اعتبارات امور فرهنگ، ترب يگردشگر یسهم نسب .4جدول 
 1395 – 1398 يهاسال ۀقانون بودج

 امور / فصل قانون بودجه

امور فرهنگ، 
ی بدنتربیت

 و گردشگري

فصل 
 گردشگري

فصل 
 فرهنگ

فصل 
 یبدنتربیت

 1395قانون بودجۀ 
 14951760 66002491 3399808 84،354،059 کل اعتبارات

 %18 %78 %4 %100 سهم فصل

 1396قانون بودجۀ 
 12،320،426 66،273،347 2،210،006 80،803،779 کل اعتبارات

 %3/15 %82 %7/2 %100 سهم فصل

 1397قانون بودجۀ 
 9،934،032 65،855،966 3،088،070 78,878,068 کل اعتبارات

 %6/12 %5/83 %9/3 %100 سهم فصل

 1398قانون بودجۀ 
 12،528،063 63،965،160 4،070،190 80،563،413 کل اعتبارات

 %5/15 %4/79 %1/5 %100 سهم فصل
 1398؛ 1397؛ 1396 ،یفرهنگ - یاجتماع هايپژوهش معاونت: منبع
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 گیرينتیجهبحث و 
 ةوزحدستورگذاري، به بررسی انتقال انواع مسائل  ۀمرحلپژوهش حاضر با تمرکز بر 

هاي ، شاخصراستا گذاري عمومی کشور پرداخت. در اینمشیگردشگري به فرایند خط
 ۀودجبمجریه و  ةقوگذاري، هاي مبتنی بر قانونمشی در سه گروه شاخصدستورکار خط

ها از ضعف در دستورگذاري عمومی مورد مطالعه قرار گرفتند. تحلیل محتواي این شاخص
از اسناد  %5در کمتر از مسائل مذکور  ،کهطوريگردشگري حکایت دارد. به ةحوزمسائل 

مجریه  ةگذاري و قوهاي قانونهاي مورد مطالعه براي گروهمرتبط با هریک از شاخص
 %44شاخص صحن علنی مجلس شوراي اسلامی با سهمی معادل  حال،شناسایی شدند. بااین

 ، زیرارسدنظر میها ضروري بهمیان، توجه به تفاوت در ماهیت شاخص استثناست. در این
ردشگري گ ةحوزکه در آن به مسائل  ،نمایندگان است نطق ةرندیبرگصحن علنی مجلس در 

ورد هاي محالی است که سایر شاخصانتخابی خود تأکید دارند. این در ةحوزیا / کشور و
. هستندمشی خط طرح یا مثلاً نمایشگر مواردي هستند که نیازمند طراحی و تدوین  ۀمطالع

د نشانگر دستورگذاري هستن مصوبهْخواه تدوین و هرصورت، هر دوحالت، خواه سخنرانی به
 رسد.نظر میها منطقی بهو تفاوت در سهم نسبی شاخص

هاي صعودي در انتقال مسائل گردشگري در شاخص ةمهم دیگر آغاز یک سیر بالقو ۀنکت 
 ۀمجریه و بودج ةقوها و شوراهاي زیر نظر دولت، مصوبات سازمان هیئتمصوبات 

 ،) است4الف و ب و جدول  – 2نمودارهاي مطالعه (مورد  ةبازگردشگري در سال پایانی 
ی در نظر هاي آتدر دستورگذاري این مسائل براي سالنشانی از افزایش عنوان بهتواند که می

 گرفته شود.
گذاري یمششده به فرایند خطعلاوه بر میزان دستورگذاري، بررسی انواع مسائل منتقل 

ت. منبعی محدود اس مانندطورکلی فضاي دستورکار به ، زیراعمومی نیز حائز اهمیت است
جایگاه ضعیفی که مسائل گردشگري در کسب سهم از این منبع دارند، این محدودیت را 

آگاهی از انواع مسائلی که به دستورکار منتقل  ،میان است. در اینها دوچندان کردهبراي آن
گذاري گردشگري را به تصویر مشیهاي در خطشکاف اند و سهم نسبی هر یکْشده
یشترین و مشی است. بنابراین شناسایی بگیري فرایند خطشکل ادستورکار منش ، زیراکشدمی

ست. مشی گردشگري اشده نشانگر میزان تنوع در انواع خطکمترین مسائل دستورگذاري
واقع رد اندْکار چندان موفق نبودهرطور مشخص، معرفی مسائلی که در انتقال به دستوبه
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مورد مطالعه است. در این مقاله، انواع  ةبازهاي مرتبط در شیمدر تدوین خط خلأنشانگر 
ۀ وسعتشده در شش گروه اصلی مسائل مرتبط با مدیریت و سازماندهی، مسائل دستورگذاري

 رسانی گردشگريومقررات، بازاریابی، نیروي انسانی و مدیریت اطلاعمحصول، قوانین
شده ن ترتیب، بیشترین مسائل دستورگذاريمیان، سه گروه اول، بدو این شناسایی شدند. در

 هاي اول یا دومهاي مورد مطالعه، در جایگاهدر بیش از نیمی از شاخص ،کهطوريهستند. به
ریت مقابل، دو گروه مسائل مرتبط با بازاریابی و مدی ۀنقطاند. در از مسائل انتقالی قرار گرفته

با سایر انواع، کمتر به دستورکار  که در مقایسه ،رسانی گردشگري قرار دارنداطلاع
عف هاي بازاریابی گردشگري، ضاند. بازماندن مسائلی چون ضعف در تدوین سیاستیافتهراه

هاي پیشبرد گردشگري و ضعف در برندینگ از گروه مسائل مرتبط با در تبلیغات و فعالیت
دسازي ي و توانمنگردشگر ۀنفعان در توسعیا مسائلی چون لزوم مشارکت ذي/ بازاریابی و

 ۀوسعترسانی از دستورکار، پیامدي جز تضعیف محلی در گروه مسائل مدیریت اطلاع ۀجامع
هایی که تخفیف و حل این مسائل را هدف مشیگردشگري به دلیل فقدان یا تعداد کمِ خط

هاي مهبرنا یۀدرتهرغم آنکه دستورگذاري مسائلی چون ضعف همراه ندارد. علیقرار دهند به
ي گرگردش ساتیها و تأسروساخت ۀضعف در توسعها یا سازي آنجامع گردشگري و پیاده

، یستولی کافی ن ،گردشگري است ۀتوسعهاي مرتبط با مشیگامی لازم جهت تدوین خط
 چندوجهی است. ةدیپدابعاد این  ۀهمگردشگري نیازمند توجه متوازن به  ۀتوسع زیرا

گري گذاري گردشمشیحاضر بعدي از خط ۀمقالتوان گفت ، میبالابا توجه به مطالب  
مورد توجه محققان این حوزه قرار  مندنظام طوررا مورد مطالعه قرار داد که تا پیش از این به

گیري مشخص گردشگري با بهرهة حوزانواع مسائل در یک  ۀمطالع ،حالنگرفته بود. در عین
تر املترسیم تصویري ک ،مشی در سه گروه و در نتیجهخطهاي دستورکار از طیفی از شاخص
نها بر که ت ،هاستتمایز این مقاله از مطالعات پیشین در سایر حوزه ۀنقطاز دستورگذاري، 

در  مشخص ۀمسئلیا دستورگذاري یک / مشی عمومی تأکید داشته وخروجی فرایند خط
 اند.مشی عمومی را مورد بررسی قرار دادهخط

رسد که ضعف در دستورگذاري انواع مختلف نظر میبه ،حاضر ۀمقالبه نتایج  با توجه 
ع گذاري گردشگري و به تبمشیگردشگري یکی از موانع مهم بر سر راه خط ةحوزمسائل 

شده ساییهاي شنابا این مانع، تمرکز بر شکاف همقابلاین حوزه در کشور است. در  ۀتوسعآن 
 ،میان این . دردارندهاي دستورگذاري بسیار اهمیت یتاولوعنوان بهدر پژوهش حاضر 
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د توانکه در این پژوهش شناسایی شد، می ،هایی از آغاز افزایش در دستورگذارينشانه
ظهور  ،طور بالقوه نویدبخش چرخش رقابت دستورگذاري به نفع گردشگري و در نتیجهبه

بخشی یانرسد ماهیت منظر میبه ،حالهاي مذکور باشد. بااینکید بر شکافافرصتی براي ت
چرا  ،هاي اصلی بازیگران نهادي و غیرنهادي درگیر در این رقابت باشدمسائل یکی از چالش

ی از بازیگران هایمشی نیازمند مشارکت گروهسوي دستورکارخطکه پیشبرد مسائل مذکور به
رسد اتخاذ رویکرد نظر میجهت، بههاي مرتبط است. در ایننهادي و غیرنهادي در حوزه

گیري شوراهاي هماهنگی با حضور مشارکتی براي مدیریت گردشگري کشور و شکل
، الذکر درگیر هستندهاي مسائل فوقکه با هر یک از گروه ،بازیگران نهادي و غیرنهادي

 ی باشد.مشهاي مختلف و دستیابی به دستورکارخطحرکت این مسائل در میان بخش ۀلازم
گذاري یمشتوان گفت پژوهش حاضر گامی مؤثر در مطالعات خط، میبالالب با توجه به مطا

 ،جایگاه مسائل گردشگريتطبیقی  ۀمطالع ،هرصورتشود. بهگردشگري محسوب می
 ۀمطالع و ،مشیخط دستورکارها به یافته از سایر حوزهمسائل انتقال ۀسهم نسبی کلی ۀمحاسب

ین شده در اهاي معرفیطولی روند دستورگذاري مسائل گردشگري در سه گروه از شاخص
هاي موضوعات مهم براي پژوهش جملهگذاري عمومی از مشیپژوهش براي چند دوره خط

 گذاري گردشگري هستند.مشیبا هدف تکمیل تصویر این مرحله از خط آتیِ

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم.
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