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چکیده
است که مدیران و نخبگان کشور در حوزه گفتمانیش یافتن راهکارهايهدف اصلی این پژوه

ردشگري مشروعیت داده و یا از آن به گفتمان گآنهااز طریقصنعت گردشگري ایران،
در گفتمان مدیران و هدف فرعی این پژوهش یافتن تفاوت میان مشروعیت.اندزدایی کردهمشروعیت

هاي مدیران ها و مصاحبهاین پژوهش سخنرانیدر. باشداین حوزه، میو غیردولتی در نخبگان دولتی
و نخبگان کشور درباره صنعت گردشگري در ایران، به روش تحلیل گفتمان انتقادي 

ها بدین صورت بوده که ابتدا فرآیند تهیه پیکره داده. توصیف و تحلیل شده است،)2008(لیوونون
هایی که ها و مصاحبهوگر اینترنتی، جستجو شده و سخنرانیدر موتورهاي جستج"گردشگري"واژه 

مورد آن به 23مقاله یافت شد و70در مجموع اند؛ گردآوري و مرتبط با موضوع و قابل تحلیل بوده
هر دو گروه مدیران و نخبگان دولتی و غیردولتی به تعامل . صورت هدفمند انتخاب و بررسی گردید

هاي گردشگري و اند اما از وضعیت زیرساختت در کشور مشروعیت دادهمثبت با دنیا و وضعیت امنی
بخشیحضورموافقدولتیبخش. اندکردهزدایی وجود تبلیغات سوء علیه کشور مشروعیت

هاغیردولتیکهصورتیدر. استمسافرتیدفاترخدماتبرنظارتبه شرط،حوزهایندرخصوصی
.باشندمیوزهحایندردولتنقشکردنکمخواهان

مشروعیت،گردشگرينخبگان،مدیران،،)تگفا(انتقادي تحلیل گفتمان: واژگان کلیدي

اندانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهردانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی *
)نویسنده مسئول(هاي خارجی دانشگاه پیام نورشناسی و زباندانشیار گروه زبان**
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مقدمه
.آیدمیحساببهدنیادرصنایعترینمتنوعویکی از بزرگترینعنوانبهگردشگريصنعت

فرهنگی و توسعه سیاسی، اقتصادي،اصلیمنبععنوانبهراپویاصنعتاینکشورهاازبسیاري
هاي گردشگري؛ سفانه کشور ما با وجود غنی بودن از لحاظ جاذبهأمت.دانندمیزیربناییساختارهاي

مین بودجه خود به أاگر دولت براي ت. اي از محل درآمد جهانی گردشگري نداردسهم شایسته
ي جهانی و درآمدهاي نفتی متکی بماند؛ با در نظرگرفتن افت شدید قیمت کنونی نفت در بازارها

. شودعدم تجدیدپذیري ذخایر نفتی، با شکست مواجه می
هاي ها و سازمانهم شرکت،باشندهاي دولتی میمتولیان صنعت گردشگري، هم سازمان

متولی اصلی دولتی ،در ایران سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري. غیردولتی
وتاریخیطبیعی،میراثوعمومیمنابعحفظسازمان،ایننقش. باشدصنعت گردشگري می

ها،نامهبخشوهاسیاستصنعت و تدویناینبامرتبطزیرساختهايایجادکشور،فرهنگی
هايشرکتها،هتلآموزشی،سساتؤممسافرتی،خدماتدفاترشاملغیردولتیبخش.باشدمی

وهاسیاستارچوبستی در چبایمیگروهاین. باشدمی... وحوزهاینکارشناسانمسافربري،
ودولتیبخشاستبنابراین ممکن. دفعالیت کندولتی،نهادهايتوسطشدهتعیینهايمشیخط

هايگفتمانشودباعثامرهمینوباشندداشتهنظراختالفیکدیگرباموارديدرغیردولتی
ها و حقیق سخنرانیدر این ت. شوددیدهایران،درگردشگريصنعتدربارهآنهاازمتفاوتی
تحلیل "هاي مدیران و نخبگان کشور در مورد صنعت گردشگري در ایران، به روش مصاحبه
. گیرد، مورد پژوهش قرار می"1گفتمان

تحلیل گفتمان
"تحلیل گفتمان"گرایی است که اصطالح ساختشناساولین زبان) 1952("2زلیگ هریس"

میشل «اما ) 28و1384،13سلطانی،. (کار برده استله، بهرا براي تحلیل متن، باالتر از سطح جم
چه در حوزه نظري و چه در حوزه مطالعات نقشی اساسی در تکوین تحلیل گفتمان،3فوکو

ي موضوعات، ها دربارهاز نظر وي گفتمان) 34، 1389، 5و فیلیپس4یورگنسن(».تجربی داشت
ند و اي موضوعاتند؛ بلکه خودشان سازندهکنکنند و هویت موضوعات را تعیین نمیصحبت نمی

فوکو، نقل شده در صالحی . (کنندي خود را پنهان میمداخلهالبته در فرآیند این سازندگی،
1. Discourse Analysis
2. Zelig Harris
3. Michel Foucault
4. M. Jorgensen
5. L. Phillips
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) 1386،162امیري،
غیاثیان ("تگفا"یا به اختصار "1تحلیل گفتمان انتقادي"براي انجام این تحقیق از رویکرد 

در اواخر . شناسی انتقادي داردریشه در زبان،)تگفا(تمان انتقاديتحلیل گف. شوداستفاده می) 1386
هم آمدند و در ، گرد"2هلیدي"گراي شناسان پیروي مکتب نقش، گروهی از زبان1979دهه 

از وضع آنهاهدف. شناسی انتقادي را برگزیدندي کاربرد زبان، رویکرد زبانمطالعات خود درباره
وابط قدرت پنهان و فرآیندهاي ایدئولوژیکی موجود در متون زبانی این اصطالح، آشکار کردن ر

شناسان انتقادي، معتقد بودند که در هنگام توصیف زبان، فقط به صورت و ساخت آن زبان. بود
) 12همان،. (گیردمورد توجه قرار نمیشود و کارکردهاي اجتماعی آن،توجه می

ون "لیل گفتمان انتقادي، رویکرد اجتماعی در این تحقیق از میان رویکردهاي مختلف تح
کننده و نویسنده فیلم که به به عنوان یک تولید"لیوونتئو ون". انتخاب شده است"3لیوون

هاي تحلیل زبانی را با اطالعات و دانش خود در خصوص ارتباطات شناسی آشناست؛ روشزبان
لفه ؤمبحث . استی اجتماعی به کار بردهشناسدیداري تلفیق کرده و در رویکرد خود نسبت به نشانه

لیوون معتقد ون. لیوون استکانون رویکرد ونترین مباحث در یکی از اساسی"4مشروعیت"معنایی 
هایی درباره آن اعمال است که بازتولید مفهوم، نه تنها باعث تبدیل اعمال اجتماعی به گفتمان

تواند به سواالتی میبخشیدنمشروعیت. دبخششود، بلکه مشروعیت خاصی به این اعمال نیز میمی
او . پاسخ دهد» دهیم؟چرا به این روش انجام می«یا » چرا باید این کار را انجام دهیم؟«همچون 

سازي بعد از عینیاولیه،مشروعیت که معنیاست؛ به اینبخشیزبان، مشروعیتگوید که همه می
. بخشدمیخویشاوندي را مشروعیت که مفهوم» تشابه«، واژه مثالً. یابدانسان شکل میزبانی تجارب

کند تا شناختی ارتباط برقرار میهاي اجتماعی و زبانی یا نشانهون لیوون، بین مفاهیم و روش
چارچوب تحلیلی او برگرفته . رابطه اجتماعی و انتقادي طبقات تحلیلی ساختار خود را شرح دهد

هاي خاص نافع بافتنوان ساختاري از جوانب خاص واقعیت که ماز مفهوم گفتمان فوکو به ع
یدي معتقد له. یدي استله5شناسی اجتماعیکند و مکتب نشانهیا اجتماعی را محقق میتاریخی 

فردي که به چگونگی نقش بینافرا- 1: گیردنقش صورت میاست تجلی زبان در قالب سه فرا
هایش ها و ارزیابیو بازتاب نگرش) یا خواننده(و شنونده) نویسنده(بازنمایی فرد به عنوان گوینده

و پیوستگی دهنده انسجامنقش متنی زبان در بند که نشانفرا- 2. گردداز شرایط موجود باز می
اندیشگانی، که تجسم نقش فرا- 3متن و چگونگی برقراري ارتباط بند با بافت موقعیتی آن است 

1. Critical Discourse Analysis
2. Halliday
3. T. Van Leeuwen
4. Legitimacy
5. Social Semiotics
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هایش را بیان ها و دریافتها، شناختی و جهان ذهنی و واکنشفرد از تجربیاتش در جهان واقع
)43- 1392،49،نامور. (کندمی

ون لیوون، بین دو نوع ارتباطی که میان گفتمان و کردار اجتماعی وجود دارد؛ تمایز قائل 
گفتمان به خودي خود به عنوان کردار اجتماعی و به عنوان شکلی از عمل؛ به عنوان - 1:شودمی

صورتی از گفتمان به معناي فوکویی آن؛ - 2.دهندمردم براي یکدیگر یا با یکدیگر انجام میآنچه
اي در بازنمایی کردارهاي اجتماعی، به عنوان صورتی از دانش، به عنوان گفتمان به عنوان شیوه

د؛ با تگفا مرتبط با هر دو جنبه است یا باید باش. گویندآنچه مردم راجع به کردارهاي اجتماعی می
گفتمان به عنوان ابزار قدرت و کنترل و همچنین با گفتمان به عنوان ابزار ساخت اجتماعی 

)1386،69،غیاثیاننقل شده درلیوون، ون. (واقعیت
لیوون بحث درباره مشروعیت را در چهار دسته که هم به طور مجزا و هم به صورت ون

شود، خالصه کاربرده میزدایی بهتبخشی و هم براي مشروعیترکیبی و هم براي مشروعیت
:که در نمودار زیر مشخص شده استاستهایی هر دسته، داراي زیرمجموعه. کندمی

1392برگرفته از نامور - هانمودار درختی انواع مشروعیت بخشی-1نمودار 

که به ، به واسطه ارجاع به اقتدار آداب، سنن، شخص، قوانین، کارشناسان یا اشخاصی1اقتدار

1. Authorization
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چون «، این است که »چرا«، پاسخ سؤال 1در اقتدار انطباق. نوعی اقتدار نهادي دارند، مشروعیت دارد
، »چرا«، پاسخ ضمنی یا صریح به سؤال 2در اقتدار سنت. »دهندچیزي است که اکثر مردم انجام می

گر پاسخ سؤاالت ، ا3در اقتدار شخصی. »دهیمچون چیزي است که ما همیشه انجام می«این است که 
، شخصی است »من«، این »گویمچون من این را می«این باشد که » دهیمچرا ما این کار را انجام می«

چون قوانین، «، این است که »چرا«، پاسخ سؤال 4در اقتدار غیرشخصی. که به نوعی اقتدار دارد
ز طریق تخصص فرد شکل ، مشروعیت ا5در اقتدار کارشناسانه. »گویندطور میها اینالعملدستور

هایی از الگوهاي نقش یا رهبران فکري پیروي ، افراد از نمونه6در اقتدار الگوي نقش. گیردمی
. کنندمی

صفات ارزیابی نقش . مشروعیت داردی هاي ارزش، از طریق ارجاع به نظام7ارزیابی اخالقی
یا یک » طبیعی«و » هنجار«،»عادي«صفاتی همچون . کنندمیایفامهمی را در مشروعیت اخالقی 

بیان دیگر روش. کنند که یک مرجع اسمی را به مثابه هسته خود داردگروه اسمی را توصیف می
کشیدن یک است که با بیرون8سازيروش انتزاعیطریق ارجاع به اعمال بهاخالقی، ازارزیابی 

در . شونداخالقی مرتبط میان ها به گفتمکید بر آن، کنشیژگی مطلوب و مشروع از اعمال و تأو
چون شبیه فعالیت دیگري «: ، این است»چرا باید این کار را انجام دهم؟«، جواب ضمنی سؤال 9قیاس

چون شبیه فعالیتی است که «یا در قیاس منفی، (» هاي مثبت در ارتباط استدیگري است که با ارزش
). »هاي منفی استدر ارتباط با ارزش

- اجتماعی وعیت ابزاري، نظري، تجربی یا علمی به اهداف و اعمالطریق مشراز10سازيموجه

11سازي ابزاريدو نوع موجه: نموده استشناختی به آنها اعطا نهادي است که جامعه، اعتبار

هاي آگاهانه یا ، به عنوان انگیزه»درون مردم«، اهداف در "مداريهدف"در . داریم) ابزارگرایی(
و عمل در » درون عمل«، هدف به حالت "محوريابزار"در . گیرندمیناآگاهانه و مقاصد شکل

در . که بر نتایج اعمال تأکید دارد"محوريتأثیر"نهایتاً، . گیردحالت ابزاري براي هدف شکل می
بخشی بر این اصل استوار است که آیا عمل بر پایه نوعی حقیقت، یا ، مشروعیت12سازي نظريموجه

به شکل تعریف، که : نظري به سه شکل استبخشیمشروعیت. قرار دارد» تندروشی که امور هس«بر 
1. Authority of  Conformity
2. Authority Of Tradition
3. Personal Authority
4. Impersonal Authority
5. Expert Authority
6. Role Model Authority
7. Moral Evaluation
8. Abstraction
9. Analogies
10. Rationalization
11. Instrumental Rationality
12.Theoretical Rationality
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یا به شکل توضیح یا تبیین، که . شوددیگري تعریف میاخالقی در آن یک فعالیت برحسب فعالیت
چون انجام کارها به «این است که » چرا«پاسخ به سؤال . یک یا چند عامل در کنش، درگیر هستند

بخشی نظري، شکلمشروعیتپایانیشکل . »این کنشگران تناسب داردهیتاین روش با ما
اي از اقتدار به دور خود دارند، ولی بر پایه کارشناسی ها حلقهبینیاگر چه پیش. هاستبینیپیش

سازي موجه. است»  2سازي علمیموجه«و »1سازي تجربیموجه«سازي، انواع دیگر موجه. هستند
ها، المثلدي و دانش متعارف در ارتباط با اعمال عینی هستند و ضربهاي کاربرتجربی، طرح

هستند که براي » دانشپیکره«سازي علمی، موجه. هاي اخالقی در این سطح هستندشعارها و آموزه
. شوندبخشی نهادهاي خاصی وضع میمشروعیت

تنبیه اعمال مشروع ویید اعمالأست که پیامدشان تهایی اداستاندر3سازياسطوره
هاي اخالقی، قهرمان داستان به خاطر مشارکت در اعمال اجتماعی در داستان. غیرمشروع است

. کنندنوعی پایان خوشی را تجربه میشود و بهمشروع یا رواج نظم مشروع، تأیید می

مدیران و نخبگان 
وظیفه بسیارتمدیری.دیگرانطریقازکارهاانجامعلموهنرازاستعبارت"مدیریت"

کارگزینی،سازماندهی،ریزي،حوزه برنامهپنجدرافرادپذیريمسئولیتمستلزمکهستاايپیچیده
در "نخبه")1387،77،صالحی امیري،کاووسی و دیگران(. باشدمیکنترلاعمالوسرپرستی

ین قدرت و نفوذ را در رسد بیشترکه به نظر میهستنداي از مردمگروه یا طبقه«نامه آکسفورد،لغت
سی "به اعتقاد ) 2014،لغت نامه آکسفورد(.»خصوص از نظر ثروت یا امتیازهب،یک جامعه دارند

شان، پیشاپیش ملی متشکل از افرادي است که به اقتضاي جایگاه، طبقه نخبگان قدرت"4رایت میلز
که تصمیماتی با نتایج بزرگ، کنند و در موقعیتی قرار دارند جوامع مردان و زنان عادي حرکت می

گرفتن، یا اشتباه آنان براي تصمیمهاانجام فعالیتدرآنهااشتباه)1392،26،راتکاف. (اتخاذ کنند
)2010،201،مک لئودمیلز به نقل از (.گیرند، داردعواقب شدیدتري نسبت به تصمیماتی که می

هدف پژوهش
است که مدیران و نخبگان کشور در انیهدف اصلی این پژوهش یافتن راهکارهاي گفتم

از طریق آنها به گفتمان گردشگري مشروعیت داده و یا از آن  حوزه صنعت گردشگري ایران،

1. Experiential Rationalization
2. Scientific Rationalization
3. Mythopoesi
4. C. Wright Mills
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اند و هدف فرعی این پژوهش یافتن تفاوت میان مشروعیت درگفتمان زدایی کردهمشروعیت
.باشدمدیران و نخبگان دولتی و غیردولتی در این حوزه، می

تحقیقه پیشین
از آنجایی که پژوهشی درباره گردشگري در ایران با روش تحلیل گفتمان یافت نشد؛ در 

مرتبط با صنعت گردشگري و مدیران و نخبگان این که هاییپژوهشنتایجپیشینه این تحقیق،
:؛ آورده شده استحوزه بوده است

برداشتن از وکویی به پردهکه با استفاده از روش تحلیل گفتمان ف3و روسل2، اسکات1فازیتو
کره هاي زیستگاههاي پنهان فرآیند سیاستگذاري در توسعه گردشگري در یکی از ذخیرهجنبه

هاي متفاوت و گاهی متضاد در اند؛ دور هم جمع کردن نمایندگانی از دیدگاهدر برزیل پرداخته
تمان مبهم و توسعه گردشگري را باعث تبدیل شدن گفتمان گردشگري پایدار به یک گف

اند که این گفتمان توسط نخبگان منطقه با عنوان دیدگاهی حیاتی مطرح شده اما غیردقیق دانسته
)    2016،1فازیتو، اسکات و روسل،. (در واقعیت در حفظ وضع موجود، به کار رفته است

اند کهمظلومی و جاللی با بررسی نظرات خبرگان صنعت و دانشگاه، به این نتیجه رسیده
هاي زیرساخت"و"ظام ارتباطات ناکارآمدن"،"هاي اجرایی مبهمسیاست"،"غیربهینه منابعتخصیص"

سازي استراتژي در صنعت أثیرگذارترین موانع پیادهترین و تمهم"فیزیکی و اقامتی نامناسب
)20، 1393مظلومی و جاللی، . (گردشگري هستند

تعیین : گردشگري به این نتایج دست یافتندرحمانی و دیگران، با نظرخواهی از خبرگان صنعت 
هاي سیاستهاي جامعه جهت اجراي موفقاهداف روشن، علمی، جامع، کالن و هماهنگ با ارزش

وجود ثبات سیاسی، تعامل سازنده با جامعه جهانی، تسهیل و حذف .ضروري استگردشگري،
کاهش قوانین . دنمایهاي گردشگري ضروري میجهت اجراي سیاستروادید صدور ویزا

ارائه . گذاري بخش خصوصی در این صنعت نقش بسزایی داردپاگیر در افزایش سرمایهودست
مهم ارزیابی شده و ،هاي گردشگرياختیار و تفسیري روشن به مجریان جهت اجراي سیاست

قاء ارت، ایجاد آگاهی و انگیزش در مجریان. دهدطراحی سیستم پاداش فرآیند اجرا را ارتقاء می
يگماردن افراد متخصص نیز نقش تردیدناپذیري در بهبود اجراو بکارآنانتخصص و مهارت 

استفاده از ابزارهاي داوطلبانه نسبت به ابزارهاي اجباري اثربخشی بیشتري . نمایدها ایفا میسیاست
)203، 1392رحمانی و دیگران، (. دارد

1. M. Fazito
2. M. Scott
3. P. Russell
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این مقام معظم رهبري به : "ظم رهبريگردشگري از نگاه مقام مع"، اصغر شالبافیانعلی
در اولویت قراردادن - هاي اقتصادي گردشگرياستفاده از ظرفیت:دهندموضوعات بیشتر اهمیت می

هاي استفاده از ظرفیت- ي مناطق کمتر برخوردارگردشگري جهت پیشرفت استانی و توسعه
هاي و شناساندن جاذبهمعرفی- توصیه به حفظ و نگهداري میراث فرهنگی- فرهنگی گردشگري

گیري از بهره- ي انواع گردشگريلزوم توجه به همه- ردشگري براي مسافران خارجی و داخلیگ
بنابراین عدم توفیق در . اهمیت تمایز میان سفر حج با سفرهاي تفریحی- فرصت مسافران گذري

اکمیت به توان معلول نگرش منفی و عدم تمایل حعرصه گردشگري در مقطع کنونی را نمی
)1392،13،شالبافیان(.ي گردشگري، قلمداد کردتوسعه

دارايما: "گذاري گردشگري از نظر نخبگانموانع اساسی سیاست"، بهشتی و رضوانی،سعیدي
که استسوءتفاهمینیزآنوهستیمزمینهایندر- فکريلحاظبههمآنو- زا موانع درونبرخی

را نیازمندماموافقان،. دارندصنعتاینازخودبرداشتينحوهدرمخالفانوموافقانيدستهدو
عنوانبهراورزند و آنمیاصرارصنعتاینگسترشبربه شدتودانندمیبخشاینبهورود
درانفعالبهراآنکه مخالفان،دیدي. دانندمیاشتغالایجادودرآمدزاییواقتصاديرشدعامل
ومعنويشدن اعتقاداتسیرتبیگردشگري، موجبنگاه،ایندرکنند؛میممتهجریاناینبرابر

)54- 1391،55،سعیدي و بهشتی و رضوانی(. شودمیفرهنگیوااليهايارزش
از نظر هاي توسعه صنعت گردشگري ورزشیسه عامل در موانع و محدودیت: باللی و دیگران

ریزي عدم برنامه"هاي لفهؤ، مسان رضويخرامدیران و کارشناسان گردشگري و ورزش استان
گذاران و حمایت ناکافی مسئوالن استان از سرمایه"، "ها به منظور جذب گردشگر ورزشیسازمان

هاي گردشگري ورزشی از طرف مسئوالن توجهی به جاذبهکم"و "هاي گردشگري ورزشیطرح
)1391باللی و دیگران،(. هستند"شهري

اینکهمورددرمیراث فرهنگیمدیراندیدگاهباذینفعانوگردشگراندیدگاه:هنري
خواهد نمود،اشتغالایجادمازندراناستاندرورزشیصنعت گردشگريبخشدرذاريگسرمایه
حالیدردادند؛نشانراامراینبهمخالفتبهبیشتر تمایلگردشگريو مدیرانداشتهوجودتفاوت

)1390،101،هنري. (داشتندراامربا اینموافقتبهتمایلیشتربنفعیذمدیرانوکه گردشگران
ها دولت-1: دسته هستند3بازیگران عرصه گردشگري : 3و برندسه2، دویینهوون1روئسینگ

کند؛ هاي خاص گردشگري که بیشترین سود را براي کشور ایجاد میکه تمایل دارند در پروژه
المللی که داراي منافع خاصی در توسعه کارآفرینان بینگذاران و سرمایه- 2گذاري کنندسرمایه

1. C. Roessingh
2. H. Daijnhoven
3. M. Berendse
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هایشان توسط دو گروه اول در نظر جوامع محلی که دیدگاه- 3المللی هستندگردشگري بین
گروه، همه 3شود این است که اگرچه این آنچه که در این مقاله روشن می. شودگرفته نمی

گفتمان ناشی از . کنندمتفاوتی عمل میبازیگران عرصه گردشگري هستند اما در سطوح خیلی
روي اشکال مختلف توسعه صنعت گردشگري که باید تعدد مواضع و منافع را در این وضعیت،

)2008،30دویینهوون و برندسه،روئسینگ،. (نظر بگیرد؛ متمرکز شده است
وامل از مدیران گردشگري به عمدیران ورزشی بیش:رپوزاده و حسینمحرمراد،قیامی

مدیران گردشگري بیش از مدیران . دهنداهمیت می)دالیل گردشگران براي مسافرت(دهندهسوق
ها، امکانات و شرایط خاص مربوط به شهر یا ها، ویژگیجذابیت(کنندهورزشی به عوامل جلب

؛)شود گردشگران از میان تعداد مقصدهاي مختلف یکی را انتخاب کنندکشور مقصد که باعث می
)58- 1387،59،پورزاده و حسینراد، محرمقیامی(.دهندمیت میاه

روش تحقیق
ها، تحلیلی و از نظر نوع داده- این تحقیق از حیث هدف، کاربردي؛ از حیث روش، توصیفی

ها و لیوون به تحلیل سخنرانیتحقیق با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادي ون. باشدکیفی می
س سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري، مشاور رئیس، معاونین، هاي رئیمصاحبه

ن مدیران و عنواههاي گردشگري و استانداران برئیس پژوهشکده گردشگري، مسئول کمیته همایش
ساي ؤ، ر)چون نمایندگان مردم هستند(نخبگان دولتی و از طرفی نمایندگان مجلس شوراي اسالمی

مسئوالن اتاق اکو ایران، کارشناسان سسات مرتبط با صنعت گردشگري،ؤو مها ها، اتحادیهانجمن
. پردازدمی1393عنوان مدیران و نخبگان غیردولتی در کشور در سال هاین حوزه و استادان دانشگاه ب
هاي ها و مصاحبهباشد که همه سخنرانیانتخاب شده؛ این مسئله می93علت اینکه فقط اخبار سال 

و با ) دولت تدبیر و امید(جمهوري یعنی در دولت یازدهمنخبگان در یک دوره ریاستمدیران و 
.تحلیل شوند، )گفتمان اعتدال(گفتمان خاص خود

در موتورهاي جستجوگر اینترنتی، "گردشگري"روش به این صورت بوده که ابتدا واژه 
ها ي سخنرانیمچنین دربارهاند و هجستجو شده و اخباري که مرتبط با موضوع و قابل تحلیل بوده

مقاله 70اند و از مجموع است؛ انتخاب گردیدههاي مدیران و نخبگان در این زمینه بودهو مصاحبه
هاي خبري معتبر کشور از جمله خبرگزاري سازمان میراث فرهنگی، صنایع شده در سایتیافت

فرهنگی دانشجویان ایران، - رسانی مرکز گردشگري علمیدستی و گردشگري، پایگاه اطالع
23روزنامه شهروند، خبرگزاري تابناك وخبرگزاري ایسنا، خبرگزاري مهر، خبرگزاري مشرق،

سعی پژوهشگر این بوده که از . مورد آن به صورت هدفمند انتخاب و مکتوب گردیدند
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استفاده شود و ولتی و غیردولتی در کشور،هاي مدیران و نخبگان دو گروه دها و مصاحبهسخنرانی
به ترتیب تاریخ مورد خبر،23ابتدا تمام بندهاي این .بین این دو مقایسه صورت گیرد

تا شدهسپس هرکدام از این بندها بررسی . بند خبري رسیده است341گذاري گردیده و به شماره
همچنین . شود یا خیر، یافت میدر آنبخشی از این چهار مدل مشروعیتاثريکه آیا شودمعلوم 

مواردي که مربوط به مدیران و نخبگان دولتی بوده با مواردي که مربوط به مدیران و نخبگان 
روش قطعه قطعه کردن متن گفتمانی در «، 2و گالیچ1از نظر کلیوستر. اندغیردولتی بوده؛ مجزا شده

عه عملکرد حوزه گفتمان، براي مطالتحقیقات مختلف، نتایج مثبت داشته و کاربرد آن در 
)2015،60کلیوستر و گالیچ، (» .آمیز بوده استاصطالحات ویژه، موفقیت

هاي پژوهشیافته
، آنهاچند مورد ازبه دلیل تعداد باالي بندهاي خبري بررسی شده، در این قسمت تنها به

:رده شده استها در دو جدول به صورت مجزا آوشود و سپس کل یافتهاشاره می
د یکأبا ت)مجلس شوراي اسالمیخ و توسعه گردشگريیون تاریس فراکسیرئ(هروي-103

م و براي ییاین که ما بیا«: ح دادیم، توضیبندي کنم گردشگران را درجهیتوانن که ما نمییبر ا
ن دسته از یم و ایخواهن گردشگران را مییم ما اییا بگویم یآنها درجه و رتبه مشخص کن

چ یدر ه. ستیزي رسم نین چیا چنیچ جاي دنیدر ه. ستیم، درست نیخواهگردشگران را نمی
ما حق انتخاب . بندي کنندارهاي خودشان طبقهیند گردشگر را بر اساس معیآا نمییکجاي دن

.ن گردشگر است که حق انتخاب داردیا. میگردشگر را ندار

ارهاي یند گردشگر را بر اساس معیآنمیا یچ کجاي دنیدر ه"ایشان با ذکر این جمله که 
، اقتدار انطباقمخالف هستند و با ،"کردن گردشگرانبنديدرجه"با ،"بندي کنندخودشان طبقه

.  کنندزدایی میکار، مشروعیتاز این
رات مکرر ییا تغیده بود آیس سازمان گردشگري پرسینندگان از بهشتی مشاور رئیکی از بی- 43

ا یدهد ها را میرساختیراث فرهنگی و گردشگري اجازه رفع موانع موجود در زیان مس سازمأدر ر
رات مکرر در ییتغ: وي گفت.مون استیدهنده و ناملی آزارین موضوع خیا: ر که بهشتی گفتیخ

: وي گفت.میتی و عدم رونق گردشگري باشیریثباتی مدشود ما شاهد بیت باعث مییریحوزه مد
ی است که براي یماه به ثمر برسد بلکه درخت گردو6ست که در یجه فرنگی نگردشگري بوته گو

.د صبر و تالش کردیجه مناسب از آن بایگرفتن نت

1. A. Klyoster
2. A. Klyoster
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به "س سازمانأتغییرات مکرر در ر"از "نامیمون"و "آزاردهنده"با ذکر صفات ایشان،
. کنندزدایی می، مشروعیتصفات ارزیابیروش 

در شاخص : گفت)راث فرهنگییگردشگري سازمان مس پژوهشکده یرئ(وي-241
کشور ما داراي رتبه اول است که نه سفرین بودن هزاییها و پمتیري سفر از لحاظ قیپذرقابت

ن نکته یگذاري اهیدر حوزه جذب سرمان موضوع از نظر جذب گردشگري مثبت است امایا
نبال ارائه ارزان محصوالت و گذاران به دهیسرماکهشود چراتی براي ما محسوب نمییمز

. ستندیخدمات خود ن
را نسبت به کشورهاي دیگر، مثبت ارزیابی کرده و "پایین بودن هزینه سفر در کشور"ایشان 

، "گذاريتوانایی کشور براي جذب سرمایه"اما از )قیاس مثبت(. دهندبه آن مشروعیت می
)قیاس منفی(. کنندزدایی میمشروعیت

نکه یان ای، با ب)معاونت گردشگري سازمان میراث فرهنگی(مانی موحدمرتضی رح- 147
کاري معاونت هايتیکی از اولویسات گردشگري به عنوان یسأات و تسسؤخدمات منظارت بر

انی یهمزمان با ورود به دور پا: گردشگري همواره در طول سال مورد توجه قرار دارد، گفت
هاي ت دفاتر مسافرتی سراسر کشور با اعزام گروهد نظارت بر خدمایسفرهاي تابستانی تشد

ندگان نهادهاي فرابخشی متولی ین معاونت گردشگري و نمایبازرسی مشترك، متشکل از ناظر
ن دفاتر مربوطه در استان تهران واقع یشتریکه بییسفر در دستور کار قرار گرفته است و از آنجا

مندي گردشگران تیش رضایان به منظور افزایاطشتر، برخورد قاطع با خیشده است لذا با تمرکز ب
.در دستور کار قرار گرفته است

ش یافزارا براي نیل به هدف نظارت بر خدمات دفاتر مسافرتی سراسر کشورایشان تشدید 
نظارت بر "، به ابزارمحورياند و بنابراین به روش ، اعالم کردهمندي گردشگرانتیرضا

.دهندوعیت میمشر؛"خدمات دفاتر مسافرتی
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ش در مورد مدیران و نخبگان دولتیهاي پژوهیافته- 1جدول 
جهانی شدن کشور- المللیدهی به الزام حضور در بازارهاي بینمشروعیتاقتدار انطباق
دهی به الگو بودن گردشگري فرهنگیمشروعیتاقتدار سنت

اقتدار شخصی

ترین هدف ه عنوان مهمدهی به نام بردن از استان مازندران بمشروعیت
گنجاندن مطلب با موضوع سیره زندگی و اماکن - گردشگري منطقه

ورود بخش - منتسب به امام خمینی در پرتال جامع گردشگري ایران
خصوصی و کمک و حمایت دولت 

صفات 
ارزیابی

تغییرات - کیفیت گردشگري داخلی- هازدایی از زیرساختمشروعیت
اث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگريس سازمان میرأمکرر در ر
وضع امنیت - گذاري در ایراندهی به قوانین و مقررات سرمایهمشروعیت

شهر اصفهان

قیاس

دهی به هزینه درمان در ایران نسبت به سایر کشورهاي اروپایی و مشروعیت
هزینه سفر در کشور نسبت به کشورهاي دیگر- آمریکایی
شاخص - از درآمد توریسم سالمتهاي اکوزدایی از سهم کشورمشروعیت

گذاريتوانایی کشور براي جذب سرمایه- پذیري سفر در ایرانرقابت

سازي موجه
ابزارمحوري

نظارت بر خدمات - مشروعیت دهی به ایجاد شهرك سالمت در کشور
فعالیت هاي خود به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی، - دفاتر مسافرتی

دشگري در بخش گردشگري روستاییصنایع دستی و گر

سازي موجه
ثیرمحوريتأ

هایی با موضوع توسعه گردشگري دهی به برگزاري نشستمشروعیت
دیپلماسی قوي دولت براي - تعامل مثبت دولت با کشورهاي دنیا- سالمت

حفظ منافع ملی

سازي موجه
توضیح

تان دفتر خدمات مسافرتی اس20دهی به نظارت بر بیش از مشروعیت
هاي خود به عنوان فعالیت- هاي در حال اجراي ساخت هتلپروژه- تهران

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري در زمینه ثبت 
هاي خود به عنوان رئیس روابط عمومی فعالیت- جهانی میراث کشور

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري در زمینه برگزاري 
استانداري و نیروي انتظامیها،اهنمایان تور، آژانسجلسات با ر

سازي موجه
تجربی

دهی به مجموعه اقدامات خود در یک سال گذشته به عنوان مشروعیت
معاون گردشگري سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري 
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ر مورد مدیران و نخبگان غیردولتیهاي پژوهش دیافته- 2جدول 

اقتدار انطباق

- يهاي اجتماعی حوزه گردشگرنویسی و شبکهدهی به وبالگمشروعیت
حذف - کم کردن نقش دولت - گذاران داخلی و خارجی حمایت از سرمایه

- رعایت اخالق کاري- اهمیت دادن به بخش خصوصی- بوروکراسی اداري 
ایجاد - منفی توریسم در جوامع محلیآثارکاهش دادن - تسهیل صدور ویزا

حفظ محیط زیست- هاي شغلی ایجاد فرصت- هاي مناسب تزیرساخ
دادن ساختار طبیعی تغییر- بندي کردن گردشگرانزدایی از درجهمشروعیت

معروف و ناهیان به طرح حمایت از آمران13بند - روستاها و تبدیل آنها به شهر
از منکر مربوط به گردشگران خارجی

اقتدار شخصی

ایجاد - مسافران عراقی براي شهرهاي مذهبی کشوردهی به پذیرشمشروعیت
ورود بخش - بومی و سازگار با سننهايهاي مفرح با استفاده از ابتکارمحیط

شناخت نیازها و الزامات بخش خصوصی - گذاري خصوصی به عرصه سرمایه
در عرصه گردشگري و لحاظ کردن آنها در برنامه ششم توسعه کشور

اقتدار 
غیرشخصی

ها توسط دولتگذاري هتلزدایی از قیمتتمشروعی
دهی به آزادکردن نرخ بلیط هواپیمامشروعیت

اقتدار الگوي 
نقش

برنامه سازمان - دهی به کاهش سهم استفاده از نفت و گاز در کشورمشروعیت
میلیون گردشگر 20میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري براي رسیدن به 

انداختن گردشگري حاللراه- سالهدهدر یک افق 

صفات 
ارزیابی

هاي هاي موجود در حوزه گردشگري از جمله برنامهزدایی از برنامهمشروعیت
- هاگذاري هتلورود دولت به عرصه قیمت- ساله کشور20سند چشم انداز 

قانونی در بی- اي و گرایشات، از طرف گردشگران خارجیبعضی تبلیغات فرقه
ها، هاي گردشگري کشور از جمله وضعیت جادهاختزیرس- عرصه گردشگري

روند برگزاري جلسات - سیستم سفر هوایی و خدمات ساده و اولیه گردشگري
براي ارائه نظرات بخش خصوصی به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

سیستم آمارگیري کشور- شودآماري که در گردشگري اعالم می- گردشگري
آزادسازي قیمت بلیط - وزیر اطالعات به گردشگريدهی به نگاه مشروعیت

آمد گردشگران و زائرانوبودن فضاي کشور براي رفتباز- هواپیما
دهی به توجه به مسئله گردشگري و حضور گردشگران در ایرانمشروعیتانتزاعی سازي

نقل کشور در نوروز ودهی به تعداد حوادث جاده اي ناوگان حملمشروعیتقیاس
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- دیدار با مقامات وزارت اطالعات- ها در سال جاريخدمات هتل- الامس
تالش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و - وضعیت امنیت کشور

گردشگري براي حفاظت از میراث فرهنگی کشور
- هاي کشور از مالیات و عوارض گمرکیزدایی از معاف نبودن هتلمشروعیت

- برلینITBیت غرفه ایران در نمایشگاه وضع- هاي زیاد در کشورنداشتن هتل
سهم ایران از - بندي گردشگران خارجیبندي و رتبهبحث گزینش و درجه

وجود تبلیغات - هاي گردشگرينبود زیرساخت- درآمد جهانی صنعت توریسم
سوء علیه کشور

سازي موجه
مداريهدف

کانون هاي خود به عنوان راهنماي تور و دبیردهی به فعالیتمشروعیت
هاي صنفی راهنمایان سراسر کشورانجمن

سازي موجه
ابزارمحوري

هایی با محور گردشگري و مشارکت زنان دهی به برگزاري جشنوارهمشروعیت
اي و انجام تبلیغات براي معرفی هاي ماهوارهایجاد شبکه- در شهر اصفهان

- جهانیارائه راهکارهایی براي از بین بردن مشکالت دیپلماتیک - کشور
شرکت - المللیهاي اختصاصی در سطح بینها و همایشبرگزاري نمایشگاه

توسعه گردشگري مجازي- المللی خارج از کشورهاي بینفعال در نمایشگاه
سازي موجه

تعریف
- هاي تعاونی مسافربري کشورهاي اتحادیه شرکتدهی به فعالیتمشروعیت

داران کشورهاي انجمن هتلفعالیت

سازي موجه
توضیح

- هاي تعاونی مسافربري کشورهاي اتحادیه شرکتدهی به فعالیتمشروعیت
هاي هاي دستگاهموریتقوانین و مأ- گران بودن سفر و نرخ سفرهاي نوروزي

نظارتی در کشور براي حفظ امنیت
طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر 13زدایی از بند مشروعیت

گران خارجیمربوط به گردش

گیري و پیشنهاداتنتیجه
که مدیران و نخبگان کشور در حوزه صنعت گردشگري ایران  از راهکارهاي  گفتمانی

براي یافتن . هاي پژوهش ذکر شداند؛ در بخش یافتهزدایی کرده/مشروعیت بخشیآنهاطریق 
در این حوزه، این بخشی گفتمان مدیران و نخبگان دولتی و غیردولتیتفاوت میان مشروعیت

: شوندنتایج با یکدیگر مقایسه می
دهند؛المللی مشروعیت میطور که مدیران و نخبگان دولتی به الزام حضور در بازارهاي بینهمان
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هاي ها و همایشمدیران و نخبگان غیردولتی نیز خواهان برگزاري و شرکت فعال در نمایشگاه
بی برلین، تید اما از وضعیت غرفه ایران در نمایشگاه آيباشنالمللی میاختصاصی در سطح بین

شدن کشور، تعامل مثبت دولت با کشورهاي دنیا و مدیران و نخبگان دولتی به جهانی. راضی نیستند
دهند؛ از طرفی مدیران و نخبگان غیردولتی نیز به دیپلماسی قوي براي حفظ منافع ملی مشروعیت می

بردن مشکالت دیپلماتیک جهانی و تسهیل صدور ویزا مشروعیت بینارائه راهکارهایی براي از 
.زدایی می نماینددهند اما از وجود تبلیغات سوء علیه کشور مشروعیتمی

هاي گردشگري هر دو گروه مدیران و نخبگان دولتی و رسد در مورد زیرساختنظر میهب
مدیران و نخبگان فرهنگی . باشندضی میها نارانظر هستند و از وضعیت این زیرساختغیردولتی هم

ها و سیستم سفر هوایی و خدمات ساده و اولیه گردشگري، غیردولتی چند بار از وضعیت جاده
با اینکه مدیران و نخبگان فرهنگی دولتی از کیفیت گردشگري داخلی . اندزدایی نمودهمشروعیت

ر در کشور و نرخ سفرهاي نوروزي، بودن سفراضی نیستند مدیران و نخبگان غیردولتی به گران
. دهندمشروعیت می

. باشندهر دو گروه مدیران و نخبگان دولتی و غیردولتی از وضعیت امنیت کشور، راضی می
اي از مسائل اسیدپاشی بود؛ حتی بخش دولتی به وضعیت امنیت شهر اصفهان نیز که درگیر پاره

هاي نظارتی در کشور هاي دستگاهین و ماموریتضمناً بخش غیردولتی به قوان. دهندمشروعیت می
طرح حمایت بندي کردن گردشگران خارجی و دهند اما از درجهبراي حفظ امنیت مشروعیت می

.اند، اعالم نارضایتی نمودهاز آمران به معروف و ناهیان از منکر مربوط به گردشگران خارجی
مدیران و نخبگان دولتی و غیردولتی موافق بنابراین با توجه به نتایج این پژوهش، هر دو گروه

به آن اشاره شد، هم از مواردي که قبالًبسیاريتوسعه صنعت گردشگري در کشور هستند و در 
ه در کشور؛ غیر از مقام معظم رهبري و بعضی از شدهاي انجاماما در دیگر پژوهش. باشندنظر می

باشند؛ شاید ت گردشگري در کشور میي صنعنخبگان، نخبگانی هم هستند که مخالف توسعه
دلیل آن این باشد که نخبگان انتخاب شده در این پژوهش، بیشتر نخبگان صنعت گردشگري 

اشاره شد؛ حتی آنهاي پژوهش بهدر تحقیقات دیگران که در پیشینه. اند تا نخبگان سیاسیبوده
در . استشده دگاه دیدهبین خود مدیران، کارشناسان و مسئوالن حوزه گردشگري، تفاوت دی

گذاران و جوامع محلی بیان تحقیق روئسینگ و دیگران، به خوبی عملکرد متفاوت دولت، سرمایه
اي که میان دیدگاه مدیران و نخبگان دولتی و غیردولتی اما در این تحقیق، مقایسه. شده است

زان و مدیران حوزه صنعت ریبایستی برنامهاست که میصورت پذیرفته ما را به نتایجی رسانده
: معطوف دارندآنهاگردشگري، توجه بیشتري به

بخش دولتی موافق حضور بخشی خصوصی در این حوزه هستند؛ اما همراه با نظارت بر خدمات 
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باشند و ها خواهان کم کردن نقش دولت در این حوزه میدر صورتی که غیردولتی. دفاتر مسافرتی
آنها خواهان آزاد . دانندرائه نظرات خود به سازمان را مناسب نمیروند برگزاري جلسات براي ا

.باشندها از مالیات و عوارض گمرکی میها و هواپیما و معافیت هتلط هتلکردن قیمت بلی
کشور توجه به موارد زیر ضروري از نظر پژوهشگر براي توسعه صنعت گردشگري در

:باشدمی
تعامل مثبت با کشورهاي دنیا- 1
بخش خصوصی در عرصه گردشگري و حمایت دولت از این بخشورود - 2
گذاران داخلی و خارجی در عرصه گردشگريحمایت از سرمایه- 3
برگزاري جلساتی میان کلیه مدیران و نخبگان صنعت گردشگري - 4
حذف بوروکراسی اداري- 5
تسهیل صدور ویزا - 6
کشورگردشگريهايزیرساختوضعیتبهبود- 7
آنهاازيمعنوويمادحمایتمراهبهکشورمیراثجهانیثبت- 8
تغییر ندادن ساختار طبیعی و حفظ محیط زیست- 9

بومی و سازگار با سننهاي مفرح با استفاده از ابتکارهايایجاد محیط-10
هاي شغلی در این عرصهایجاد فرصت-11
هاي کشورالمللی براي معرفی جاذبههاي بینحضور فعال در نمایشگاه-12
توسعه گردشگري مجازي-13
بهبود سیستم آمارگیري در کشور در خصوص آمار گردشگري-14
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