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ارائه الگوی حکمروایی مطلوب گردشگری در ایران
ناصرامینیان-7میر لیسیدنقوی 4

تاریخوصول-7936/12/16:تاریخپذیرش 7936/74/13:

چکیده:
دراجرایبرنامههایتوسعهگردشگری،بهره

امروزه،باتوجهبهاهمیّتحهورومشارکتکلّیهدستاندرکاران
سیاستهاهماهنگبوابرناموههوای

میتواندمارادرتدوین
گیریازیمالگویمدیریتیمطلوبویکپارچه 
بهرهگیریازتمامیسرمایههایاجتما یومادیدستاندرکاراناینصنعت،

توسعه،شرایطرابرایحهورو
باتقویتبسترهایمشارکتی بخشصصوصیبازارگردشگریفراهمسازد .
بنابراینهدفازانجاماینپوژوهش،شناسواییشواص هواوطراحویالگوویحکمروایویمطلووبدرصونعت
میباشد.اینپژوهشبصورتکاربردی -توسعهایکیفویوبراسواجنظریوهروشدادهبنیواد
گردشگریایران 
انجامشدهو جامعهآماریآنشاملاساتیددانشگاهیرشتهمدیریتگردشوگری،مودیرانسوازمان،نماینودگان
مجل وفعاالنصنعتگردشگریبودهاند.نمونهآماریشامل26نفرازاینافراداستکهباترکیبیازروش
نمونهگیریهدفمندقهاوتیوگلولهبرفیانتخابشدهاند.مصاحبههای میقنیمهسواصتاریافتهبواسوتواالت

ازپیشتعیینشده،بامقایسهدادهها درکدگوذاریبواز،محووریوانتخوابیتوامرحلوهاشوبارنظوریوتفکیوم

مقوالتفر یواصلیانجامگرفتهاست.وازبرایتجزیهوتحلیلدادههایبهدستآمدهازروشنظریوهداده
بنیاداشتراوجوکوربین()7336اسوتفادهشودهاسوت.نتوایجبدسوتآمودهنشواندهنوده9،شواص ،مودیریت
به نوانشاص هایظهوریافتهازپژوهشدرقالبالگویحکمروایی
یکپارچه،امنیتونگرشبهبازارهدف،را 
مطلوبگردشگریاست.اینالگوی ،راهبردینویندراصالحشویوههوایمودیریتموجوداسوت،وپیامودآن
توسعهواشتغالپایداردرصنعتگردشگریاست.درپایانتحقیقباپیشنهادهاییبهجهتارتقاءسازمانمیراث
فرهنگیوگردشگریبهوزارتگردشگری،مدیریتیکپارچوهدرسیاسوتگوذاریهوایسوازمان،همگوامبوا
مشارکتتمامیبخشهایدولتی،صصوصیوانجمنهادرایراناست .

واژگان کلیدی :حکمرواییمطلوبگردشگری،شاص هایحکمرواییمطلووبگردشوگری،نظریوهداده
بنیاد .

-7دکترایمدیریتگردشگری،دانشکدهگردشگری،دانشگاه لموفرهنگ،تهران(نویسندهمستول)
Nasser.aminian@ymail.com
-4دانشیارگروهمدیریتدولتی،دانشکدهمدیریتوحسابداری،دانشگاه المهطباطبانی
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مقدمه
صنعتگردشگری،بعنوانیمصنعتنوپوادارایجایگواهویوژهایدر رصوههوایاقتصوادی،
فرهنگوویوموودیریتیاسووت(تیموووریوهمکوواران.)62:7939،درایووران ،لویرغوومدارابووودن
یلهایفراواندراینبخش،بعلّتحهورحاکمیتانحصوارگرایبخوشدولتوی،مودیران
پتانس 
غیرمتخصو

،سوواصتارناکارآمدسووازمانی،همووراهبووانگوواهسیاسوویوامنیتووی،ایوونصوونعترابووا

پتانسیلهاوظرفیتهوایموجوود،بواکمتورینمیوزان

چالشهایمتعددیروبروساصتهاست.واز
میشود(مظلومیوجاللی .)29:7937،
کارآییواثربخشیبهرهگیری 
کشورایراندروضعیتکنونی،بامعهالترکوداقتصادی،افوزایشنورخبیکواری،محودودیت
منابعانریی،آلودگیمحیطزیسوتواقتصوادتممحصوولینفتویمواجهوهمویباشود(.طیبویو
میتوانداثراتوپیامدهایاقتصادیموُثّری،را
همکاران)7:7966،وتوسعهصنعتگردشگری ،
برزندگیمردمایجادنمودهواینموضورنقشحهورآنهارادرفعالیتهایمرتبطباایونصونعت
میکند(پورجابری .)7939،
پررنگتر 
حرکتبهسویشیوههوایمطلووبمودیریتی،

باتوجهبهنقشموثّراقتصادگردشگریدرجامعه،
حفاظتازجاذبههاومنوابعبورایآینودهایونصونعتاموریضوروری

سیاستگذارپایدارتردر
سازمانهاینوین اهدافشان رابااهدافجامعهمحلی

است(موالییوصشنود.)7966،ازسوییدر
پیوند زدهانودومسوتولیتاجتموا یسوازمانهوایدولتویازجملوهسوازمانگردشوگریتوامین
صواست مومیذینفعانودستاندرکاراناست،وبهرهگیوریازتحلیولهوایمبتنویبرنظریوه
حکمروایوویصوووب7شوویوهایکارآموودبوورایحوولمعمووایتوسووعهگردشووگریدرایووران
است(الوانی.)7932،حکمرواییصوب،الگویجدیدیدرراستایتوسوعهپایدارانسوانیبواسواز
وکارتعاملیسهبخشدولتی،بخشصصوصیوجامعهمدنیاست،تابوهموجوبآن،کشوورها
ازهمهتوانمندیهایصوددرتوسوعههموهجانبوهاسوتفادهکننود.جامعوهمودنیمسوتحکم

بتوانند
ومطلوببههمراهدولتیمدرن،قوویوتوسوعهصوواهمویتوانودزمینوههوایایجوادحکمروایوی
مطلوبراباکمترینزمانوهزینهممکنفراهمکند(کارگرسامانی .)7939،

1 -Good Governance
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میتواند ،بعنوان یم ابزار و راهبرد مدیریتی در صنعت
حکمروایی مطلوب در گردشگری  
شیوههای مدیریتی  درسازمان میراث
گردشگری مورد استفاده قرارگیرد .و همانند؛ سایر 
فرهنگیوگردشگری بعنوانمتولیاصلیحاکمیت گردشگری ،دراجراییشدن برنامههای
سند چشمانداز توسعه مبنای تدوین استراتژیهای صنعت گردشگری قرار گیرد (مظلومی و
جاللی.)7937،حکمرواییمطلوبگردشگریایران،باطرحشرایط لّی ،بازیگران (میانجی)،
مینماید کهمشارکتکلیهدست
واملمداصلهگر داصلیو بینالمللیاینموضور را بیان  
میتواندنقطه طفیدر قلمرو
اندرکارانو همکاریبینبخشیسازمانهایدولتیو صصوصی  
ریزیهامحسوبشود(شهرامفروزندحسامی.)7932،اینموضورباید
سیاستگذاریوبرنامه 
همگام با نگرشهاینوینمدیریتجهانی ،در مباحثمشارکتی وتعاملهرچه بیشتر فیمابین
دستاندرکارانهمراهگردد(رضایی .)7932،
لذاضروریاست،باطراحیالگویحکمروایویمطلووبگردشوگریوشناسوایینقوشوسوهم
هریمازبازیگراندستاندرکاردر رصهتدوینسیاستگذاریوحاکمیتی،سوهموجایگواه
هربخشتعیینشدهنمایدوسازمانمیراثفرهنگیوگردشگریایورانراموظوفنموودبعنووان
متولّیاصلیحاکمیتدربخشدولتویبوادرتغییرشویوههوایمودیریتیوحکمروایوی،ازتموامی
ظرفیتهاوپتانسیلهایسازمانهاوفعاالنبخشصصوصیگردشوگریبهورهجوویینمایود.وبوا
ایجادمدیریتمشارکتی،بسترهایرابهجهتحهورهمهدسوتانودرکارانفوراهمآوردهوبوا
اینراهبرداثربخششرایطرابرایکارآییواثربخشیسوازمانی،کواهشهزینوههوا،تسوریعدر
اجرایبرنامهها،ایجادامنیوتپایوداردرفهوایکسوبوکواررا،هموراهبارضوایتمنودیهموه
ذینفعانفراهمنماید .
میکوشد،ضمنشناساییابعادوشاص هوایحکمروایویمطلووبدرصونعت
پژوهشحاضر 
گردشگریایران،بادرکضرورتتغییراتسریعواثربخشدراینصنعت،ضمنپررنگتور
نمووودننقووشسووایربووازیگران،راهرابوورایمشووارکتتمووامینهادهووایدولتووی،فعّوواالنبخووش
صصوصیبازارگردشگریوانجمنهایتخصصیفوراهمآورد.ودرتحقوقاهودافواجورای
برنامههایتوسعهبهانتظاراتتمامیذینفعانپاسخگوباشد.بواتوجوهبوهمباحوثمطورحشودهو
تاکیدبرشناساییشاص هادرقالبالگویحکمرواییمطلوبگردشگری،بوه نووانمسواله
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گوییبدانهااست،بهشرحزیور

اصلیپژوهش،مهمترینسواالتیکهاینپژوهشدرپیپاسخ
نوانشدهاند :
.7شرایط لّیمدیریتیدرانجامالگویحکمرواییمطلوبگردشگریکشورایرانچیست؟ 
.4مهمترینشاص هایحکمرواییمطلوبگردشگریچیست؟ 
راهبردهاواستراتژیهایالزمدرایجادحکمرواییمطلوبگردشگریچیست؟ 

.9
.2بهرهگیریازالگویحکمروایویمطلووب،چوهپیامودهاییبورایصونعتگردشوگریایوران
میتواندداشتهباشد؟ 


مبانی نظری پژوهش
حکمروایی خوب

وایهحکمرواییصوب7برایاولینباردرسال(7313میالدی)توسط"ویلیامسون"4درادبیوات

اقتصادیبهکارگرفتهشد.حکمروایی9درزبانیونانیبهمعنای(راهبوری)2اسوت.حکمرانوی
کردن2بر ملیاشیوهحکومتکردنیاکارکردحکومتاست(کایر .)64111،
حکمرواییمطلوب،مفهومیاستکهبهتغییراتسیسوتممودیریتیسلسولهمراتبویحاکمیوتاشارهدارد.اینسیستمحکمرواییکوهدرآنبواانوتالفبسویاریازذینفعوانموجووددرجامعوه
وحکومت،بازارایجادشدهاست .اینتغییرجهوتازحکوموتبوهسومتحکمروایویبوهتغییور
رابطهشهروندانباحاکمانارتبا مستقیمدارد.وروشیبرایدستیافتنبهحکومتیاستکه
بتواندزمینهسازتوسعهاقتصادیمردمساالروبرابرصواهانهباشد(میدریوصیرصواهان .)7969،
مدیریتسازمانها،تنهاوظیفهبخشدولتینیسوت.وحکمروایویصووبمویتوانودبعنووانپول
ارتباطاتیبین امالنحکومتیوذینفعوانغیرحکوومتیقراربگیورد.وتالشویدرجهوتکواهش
نظامبوروکراسیاداری(کوچمشدنسازمانی)،افوزایششوفافیتدرامورموالی،کنترلفسوادو
1 -Good Governance
2 -William Soon
3 -Governance
4 -Kubernan
5 -Gubernane
6 -Caier
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گسوترشپاسووخگوییبوهذینفعوواناسوت.مکانیزمهووا،وفرآینودهاییاسووتکوهبووهواسوطهآنهوا
میتوانندازمنافعوحقوققانونیصوددفارکنند(شریفزادهوقلوی
شهروندان،گروههایمدنی 
پور.)7964،اینشیوهحکمرواییوجودقدرتهایداصولوصوارجازاقتودارنهادهوایرسومیو
میشناسد.وبازیگراندولتی،بخشصصوصیوجوامعمودنیراشوامل
غیررسمیرابهرسمیت 
میشود.ورابطهنادرستمیانشهروندانوحکومتکنندگانرا،ازموانعاصلیتوسعهیافتگی

میتواندبهاصالحاینرابطهبپوردازد7.حکمروایویمطلووبیوم
میداند.وحکمرواییمطلوب 

رویکرددرجهتتوانمندسوازیدولتهوابوودهوبواراهبردهوایهمچوون؛مودیریتیکپارچوهدر
لیتهوابادسوتانودرکارانو
امرسیاستگذاریبرنامهها،مشارکتشهرونداندراجرایمسوتوو 

میپذیرد .
حهورفعّالجوامعمدنیانجام 
سازمانمللمتحد،)4172(4حکمرواییمطلوبرا،مجمو هایازافراد،نهادها،بخش موومی
مینمایند.وبافرآیندیمسوتمربواتطبیق
وصصوصیبرمیشمارد،کهاموررابرنامهریزیواداره 
متفاوتگروههایدستاندرکاردرنهادهایرسمیوغیررسومی،وهمسوسوازی

منافعمتهادو
مینمایند .
انجمنهایتخصصی،فعّاالنحوزهکسبوکاربخشصصوصیفعالیت 


پیشینه پژوهش :
استوارت،)4116(9درمقاله«طراحیشاص هایحکمرواییصوبشهری»،بهاهمیتموضوور
مشووارکتشووهرونداندرادارهشووهرهاوارزیووابیشوواص هووایحکمروایوویدرکووالنشووهر
میپردازد.وبهپنج()2موُلفهدرحکمرواییصوبشهریکه بارتنوداز:کوارانی
ونکور(کانادا) 
واثربخشی،مساواتوبرابری،مشارکت،پاسخگونیوامنیتشوهریاشوارهکوردهوبوهنقوش
مینمایود.دررهیافوت
املمشارکتیشهروندانبرایتحققحکمرواییصوبدرشهرهاتاکید 
پیشنهادی،مشارکتشهروندانرا بعنوانراهبردیدرانتخابمقاماتمحلیدرجهوتتفووی



میدارد.پانیوم،)4172(2بوهبررسویتواثیرحکمروایویصووببورتوسوعه
اصتیاراتدولتیبیان 
میپردازد.نتایجبیانگرنقشتعیینکنندهبرناموهریوزان
گردشگریدرمناطقروستاییمجارستان 
1 -UN-Habitat
2-UN
3-Stewart Kendi
4 -Panyik
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محلیازراهبردهایمشارکتیروستانیانهمراهباآموزشهایالزمدرگردشگریروسوتاییدر
جهتحمایتهدفمندازپرویههاوبرنامههایگردشگریاسوت.سواچیکوودوروود،)4111(7
درمقالهبا نوان«نقوشقووانینحکمروایویصووبدرتوسوعهپایودار»بوابیوانایونموضوورکوه
حکمروایوویصوووبواجوورایقوووانیندرجامعووه،یوومامرتوودریجیبووودهویوومشووبهامکووان
پذیرنیست.وشاص هایهمچون؛قابلدسترجبوودناطال وات،پاسوخگونی،شوفافیت،قابول
پیشبینیبودن،کارانیواجرایقوانیندرنهادهای مومیوتورویجپاسوخگونیرادرتموامی
میدارد.وحکمرواییصوبرایمامرحیاتیبرایتوسوعهپایوداردرشوهرهابرموی
سطوحبیان 
شمارد .
جانسون و مینی

4

( ،)4111درمقاله تحت  نوان «به سوی  دم تمرکز دموکراتیم :رهیافتی

برتشکیلدولتهایمحلیباقدرتباالی

برایپیشرفتوارتقاء حکمرواییصوب» باتاُکید 
اجرانی ،بهگونهایکهبتوانندقدرتدولتمرکزیراصنثیکنند .و مدیرانمحلیرادرابعاد
کمی وکیفی ارانه صدمات از مدیران مرکزی موفقتر  مل نمایند .و با انتقال مستولیتهای
دولت مرکزی به واحدهای محلی ،بر  دم تمرکز دمکراتیم بعنوان یم راه حل برای
مشکالتمردمتاکیددارد .
مم نیل وموم اوما ،)4116( 9نقش واهمیتپاسخگوییرا،دردستیابی بهحکمرواییصوب
میداند .و به این نتیجه رسیده است .پاسخگویی اجتما ی میتواند منشاء تغییرات در نحوه

صدمات رسانی و کاهش فقرتاثیرشگرفی دارد .ماها راج و همکاران ،)4116( 2در پژوهشی،
پرویههابا ثجلبحمایتوا تمادسرمایهگذاران
درشرکتهاو 

نقشحکمرواییصوب،را
میدانند.آناهوبنروهمکاران،)4172(2درمقاله«حکمرواییصوب
صارجیبهداصل(کشورها) 
میدارد  .واملتاثیرگذارحاکمیتیراکه
و توسعه گردشگریدرمناطقمحافظتشده» بیان  
منجربه توسعه گردشگری در مناطق حفاظت شده را با ث توسعه گردشگری در کشورها
میداند و با توجه به بازار محور بودن صدمات گردشگری ،شیوه سیاست گذاریها باید

1-Sachiko &Woodvvard
2 -Johnson, Ronald W. and Henry P. Minis, Jr
3 -McNeil &Mumvuma
4 -Maharaj & et al
5 -Anna Hubner et
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بصورتغیرمتمرکز باشد.حکمرواییصوب،تحتتاثیر وامل:بوروکراتیم سازمانی ،دم
میباشد.و
ظرفیتپذیریتغییراتدرسازمانها،فرآیندهایبرنامهریزیازباالبهپایین( مودی) 
برای ایجاد حکمروایی مطلوب ،نیازمندحهور و مشارکت تمامی ذینفعان بخش  مومی و
فعّاالنبخشصصوصی درمناطقگردشگری است وباتبیینمستولیتها وتغییردر ساصتارها،
میدارد .
فرآیندهاینوینیرابهجهتتصمیمگیریبیان 
ویکنوهمکاران،)4176(7درمقالهتحت نوان«بازتاباثراتتوسعهدرمقاصودگردشوگری»
میپوردازد.بورایحولمشوکالتاجرایوی،درشویوههوایسیاسوتگوذاری
به بیاناینموضور 
یکساندرتوسعهمقاصدگردشگری،بهرهگیریازروشهایتکراریویکنواصتبورایچنودین
مرتبهمناسبنیست،والزامادرمقاصدگردشگری؛حکومتهابعنوانمهمترینمستولینپاسخگو
میباشند.وپاسخگوییاولینشر سیاستهایتوسوعهی
ومستولیتپذیردرمقاصدگردشگری 
درمقاصدگردشگریبودهواینامربر هودهدولتهوایمرکوزیاسوت.وآنهوانقوشاساسویدر
توسعهواجراییشدنراهبردحکمرواییمطلوبدرکشورهادارنود.نونکوووایتوزو(4)4179بوا
استفادهازتحلیل املیومدلمعادالتساصتاریبراساجاطال واتاصوذشودهازشوهروندان
منطقهگردشگریآبشارنیاگاراودرقالبنظریهاجتما یبهبررسینقشا تمادسواکنانمحلوی
ازفعالیووتهووایگردشووگریدولتوویموویپردازنوود.یافتووهنشووانازنقووشسوواکناندرپشووتیبانیاز
یدولتیوحمایتسیاسیمتقابلدولتازتوسعهبرنامههایگردشگریدارد.یوامر لی

برنامهها
چالشهاوچشماندازهایسیاسوتگوذاریگردشوگریدراتیووپی»

(9،)4171درمقالهبا نوان«
میدارد:اجراییمطرححکمرواییمطلوبدراتیووپی،ومودلیکوهدرآنحقووقهموه
بیان 
ذینفعانر ایتگردد،ویمح همکاریمشارکتیایجادنماید،بایودبواایجوادشوبکههوای
همکاریمستمروصوبباکلیوهدسوتانودرکارانرافوراهمآوردهوبوهبهبوودفهوایرقوابتی
درمقاصدگردشگری(کشورهایمنطقهآفریقا)کممنماید .
ساسانپوروآزادبخت(،)7939درپژوهشیسعینمودندبابیانراهکارها،ابعادوشاص های
حکمرواییصوبشهریراکاراواثربخشتوصیفنموودهکوهایونموضوورمویتوانودبا وث
1 - Viken,A & Johnston,M&Nyseth,T&Dawson,J
)2 -Nunkoo& Etzo.(2013
)3 -Yamer,Ali.(7102
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توسعهپایودارونگورشبوهآینودهنگوریدرتوسوعهشوهرهاگوردد.نوادریچگینوی(،)7939در
پژوهشیبهمفهوممشارکتتوامانمردمیبانهادهایمحلی،سوازمانهوایدولتویمویپوردازدو
سازمانها یغیردولتویرابوه نووانبوازیگراناصولیتوسوعهدرشوهرهابدرشویوهمودیریتی
میداند.رضایی(،)7932درمقالهایبهارزیابیشاص هوایحکمرانوی
حکمرانیصوبشهری 
مینمایدکهحکمرانیصوب
صوبشهریدرشهرهایساحلیمازندرانپرداصتهونتیجهگیری 
شهریدرتقابلبامودیریتسونتیدرشوهرهاایجوادهشودهوفهوایتعواملیمیوانشوهروندانو
مینماید.پیلهوری(،)7932باارانهالگوییبهجهتارزیابیحکمرانیصووب
شهرداریهاایجاد 
شهریدرشهرداریمنطقه71تهران،باتعیین1شاص

کلیدیباارانوهراهکارهوایمشوارکتی

برایبخشهایصصوصی،دولتمردانوشهرونداندرتوسعهسیاستهایاجراییبرناموهریوزی
)،سیاستهایمبهمغیراجرایوی،نظوامارتباطوات

شهریاشارهدارد.مظلومیوجاللی(7:7939
ناکارآمددربینبخشهایسازمانیراازمهمترینموانعپیادهسوازیاسوتراتژیوسیاسوتهوای
میدانند.صولواتیوهمکواران(،)791:7934درپژوهشویبوهنقوش
توسعهگردشگریدرایران 
مشارکتاجتما یدرفعالیتهایسازمانیومسوتولیتپوذیریاجتموا یدرسوازمانهوااشواره
دارندوبراینموضورکهتمامیافراددرنقشهایسازمانیبایدمشوارکتفعوالداشوتهباشوندو

دراقداماتسازمانسهیمشدهوبدینوسیلهزمینهسازمسوتولیتپوذیریبیشوتررابورایجامعوه
فراهمنمایند.شاهآبادیومهری(،)71:7932برنقشموثرشاص

رقابتپذیریدرحکمروایی

صوبدرکشورهایمیزبانگردشگراناشارهدارد .


شاخصهای حکمروایی مطلوب
مدلهایمتنوو یرابورایحکمروایویمطلووبارانوهداده
پژوهشگرانبینالمللی،شاص هاو 
اند.درمدلارانهشدهتوسطبرناموهتوسوعهملولمتحود،حکمروایویمطلووبدارای6شواص 
اصلی؛ مشارکت،حاکمیتقوانون ،ودالت،مسوتولیتپوذیری،پاسوخگویی،شوفافیت،اجموار
گرایی،کاراییواثربخشیبیانشدهاست(شریفزادهوقلیپور .)7964،
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سازمانهایبینالمللیهمچون؛صندوقجهانیتوسعه ،7بانمجهانی 4شششاص

شفافیت

و پاسخگویی ،9ثبات سیاسی ،2اثربخشی دولتی،2کیفیت قوانین و مقررات ،6حاکمیت قانون،1
کنترلفساد6رابعنوانشاص هایحکمرواییصوببیاننمودهاند.کشورهاییکهباشفافیت
مالیو اطال اتی،کارآمدتردر بخشدولتی ،حاکمیتقانونو دستگاه دالتقهایی ،فسادو
بار مالی کمتردرادراتدولتی،ثباتسیاسی بهترفهایمناسبتریرا برای توسعه کسب
وکار وسرمایهگذاری،محیطرقابتی وباثباتاقتصادی،اجتما یازجملهتوسعهگردشگری
میسازند .و راهبرد حکمروایی مطلوب بر درآمد پایدارگردشگری تاثیرگذاراست
را فراهم  
(کافمن و همکاران.)4113،3حکمرواییمطلوبگردشگریپیوند ناگسستنیبارفاهذینفعان
وتوزیع ثروت در مناطق دارد (شاه آبادی و مهری  .)7932 ،برای حکمروایی مطلوب
شاص هایی همچون؛ مشارکت شهروندان و دست اندرکاران ،کارایی و اثربخشی،
پاسخگویی،مستولیتپذیری،شفافیت،قانونمندی ،دالتمحوریاست(آنهبیتت.)4176،71
تالشهای
بعهی از پژوهشگران ا تقاد دارند ،شاص های ثبات سیاسی ،امنیت شخصی  ،
بازاریابیاز واملحکمرواییمطلوبدرصنعتگردشگریاست(یامر .)4171،77
شاص

مشارکت:74بهتبدیلشدنپیوندهاییمسویهبوهچندسوویهولحواظکوردننظورات

بهطورمستقیمیاغیرمستقیمبایددرتصمیمگیریهوا

درتصمیمگیریهااست.همهافراد

همهافراد
دصالتکنند(فداییوشاکری .)7939،

1 -UNDP
2 -Kaufmann & et al
3 -Voice and Accountanblitiy
4 -Political Stability
5 -Government Effectiveness
6 -Regulatory Quality
7-Rule of Law
8 -Control of Corruption
9 -Kaufmann & et al
10 -UN-Habitat
11 -Yimer ,Ali
12 -Participation
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شفافیت:7دسترسیآزادبهاطال اتمعتبر،از ملکوردوتصومیماتمودیرانمویباشود.

گوناگونفعالیتهایسازمانیاست(تقیزاده .)7934،

وهدفآن،روشنکردناجزاءی
شاص

پاسخگویی:4درتعریوفپاسوخگوییرویکردهوایسیاسوی،حقووقی،اطوالررسوانیو

مدیریتیوجوددارد.هدفتحقوقاهوداف،افوزایشپاسوخگوییبوهمشوتریانوتوجوهویوژهبوه
هزینههاواستفادهازمنابعمحدودبهموثّرترینشکلاست(پیلهوری .)7932،

شاص

کارآمدی :9داللتبرانجاموظایفموثرواثربخشدارد.ودرمباحثحکومتداری

میتوان،بااستفادهصحیحوآشکارازتمامیمنوابعانسوانیواقتصوادی،کوارآییسیسوتمرابواال
بردهوازرفتوارناسوالموناصوحیحکارمنودانجلووگیریشود(ابوالحسونی.)74:7937،کوارآیی
تصمیماتیکهباهدفکاهشهزینهها،

مربو بهاجرایدرستکارهادرسازمانهااست.یعنی،
میشوند(پیلهوری.)7932 ،
افزایشتولیدوبهبودکیفیتمحصوالتاتخاذ 
شاص

مستولیتپذیری:تعهدهرفردرادرصصوصایفاءنقشهاییاستکهجامعوهبوردوش

اوگذاشتهاست(نادریچگینی.)7939 ،
شاص

 دالت( 2برابریدرقانون):یعنیهمهافورادبایدازفرصوتهوایبرابوربهورهمندشووند،

دالتدرسازمانهابرسهدسته ،دالتتووزیعی،رویوهایوموراودهایاست(شوریفزادهو

قلیپور.)7964 ،
شاص

حاکمیتقانون: 2اینکههمهاموراجتما یوحکومتی،برمبنایقانوناستوارباشودوازقوانون

تبعیتکندنهازروابطشخصیواستبدادیحاکمیتیحاکماندولتیاست(میدری .)7969 ،
شاص

کنترلفساد:6کنترلفسادبهمعنایمبارزهبامواردیچونرانتصواری،رشوه،کسب

نا ادالنهیمنافعصصوصیوبیتوجهیبهقووانینمویباشود .حکمرانویموردمسواالرانهبایود
آنقدرتوانمندباشدکهباکنترلونظارتصودراههرگونهفساداداریونابسامانیبروکراسویو
فسادسیستمسیاسیواداریراازبینببرد(ابوالحسنی .)74:7937،
1-Transparency
2- Accountability
3- Effectiveness
4 -Justice
5 -Rule of Law
6 -Anti-Corruption
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ثباتسیاسی:7اینشاص
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نشواندهنودهی ودمصشوونتووجوودآراموشدریوم

جامعهاست.امنیتاجتما یوروحیهیبانشوا درجامعوهمیزبوان امولجوذبگردشوگران
است.نودهوسایمان)4112(4ا تقاددارندثباتسیاسی،امنیّتشخصی،برورودگردشوگران
بینالمللیتاثیرگذاراست(شاهآبادیومهری .)77:7932،
شاص

اجمارگرایی:یعنیا مالسیستمیکهافرادیمسازماننسبتبهمنطقیبوودنروش

اتخاذواجرایتصومیمات،اطمینوان موییابنود.تفواوتاجمواریوامشوارکتدرایوناسوتکوه
درمشارکت،افراددرفرآینداتخاذتصمیمدصالتدارندولیدراجماراینگونهنیست(صوفری
وهمکاران .)7932،

مدل مفهومی تحقیق
درمدلمفهومیارانهشدهبراساجمدل6بخشیاشوتراوجوکووربین(،)7336فورضبورایون
استواراست.پدیدهاصلیدرمرکزمدلقرارداشوتهوشورایط لّوی ،وامولزمینوهایداصلویو
صارجیوبازیگران( واملمیانجّی)،وراهبردهاومکانیزمهایاجرانیکوهدرمحویطصونعت
گردشگریایرانو واملمدیریتیوسیاستهایحاکمیتیدرمستوالننظامسیاستگذاریو
مدیرانسازمانمیراثفرهنگیصنایعدستیوگردشگریایرانشکلگرفتوهاسوت.شورایطرا
برایبهرهگیریازالگویحکمرواییمطلوبگردشگریایرانفراهمنمودهاست.لذابابهوره
میتوانشرایط لّی،پدیدهحکمرواییمطلوب ،واملمیانجّیوزمینوهای،
گیریازاینالگو 
یاجرایی،پیامدهایهایاحتمالیایونشویوهمودیریتیراشناسوایینموود.

راهبردهاومکانیزمها

شکل،7مودلمفهوومی تحقیوقبوابهورهگیوریازمودلاشوتراوجوکووربین ()7336رانشوان
میدهد.


1 -Political
2 -Naudee & Saayman
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شکل  :1مدل مفهومی تحقیق با بهره گیری از مدل اشتراوس و کوربین()1998



روششناسی پژوهش
اینپژوهشبارویکردکیفیبهتبیینشرایط لّویوشواص هوایمووُثّردرپدیودهحکمروایوی
میپردازد.باهدفتوسوعهای-کواربردیوازنظورروش
مطلوبدرصنعتگردشگریایران 
اجرایتحقیقازروشنظریهدادهبنیاد7استفادهشدهاست.زیراباتوجوهبوهمسوتلهتحقیوق،ایون
میدهد.منابعاطال واتی
روشنتایجواقعبینانهتروبهتریرادرشناصتپدیدهموردمطالعهارانه 
مورداستفادهدراینروشمبانینظری،پیشینهتحقیق،مشاهدات،مستندات،مصاحبههای میق
میباشد.اینروشبهصورتتدریجیاستو
باصاحبنظرانومدیرانوکارشناسانباتجربه 
بهآزمونفرضیههانمیپردازد.چوراکوه،نمویتووانبواآزموونفرضویه وامولوشواص هوارا
شناساییکرد.هدفآناستخراجدانشیجدیدازبدنهدانشموجوداست.جامعهآمواریموورد
میباشد.نمونهآماریمصواحبهشوده46
بررسیکلیهدستاندرکارانحوزهصنعتگردشگری 
نفرازصاحبنظران لمیدانشگاهی،صبرگانانجمنهایصنفیآیان هایمسافرتیتهورانو
ایران،برصیازمدیرانسازمانگردشوگریونماینودگانمجلو شوورایاسوالمیبوودهاسوت.
1 -Grounded Theory
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روشنمونهگیریاستفادهشدهبرایمصاحبه میقنیموهسواصتاریافتهبواافورادمصواحبهشوونده،
روشنمونهگیریهدفمندقهاوتیوروشگلولهبرفیبودهاست .
یکیازموضوو اتیکوهدرانتخوابمصواحبهشووندگانمو ُوّثربوودهاسوت،لوزومدرنظرگورفتن
دیدگاهها یمختلفومتنورافراد(دستانودرکارانصونعتگردشوگری)بواتوجوهبوهجایگواه
شغلیوتجربیفردبرایشناساییزوایایپنهانمستلهبودهاسوت.موضووردیگورسوطحدانوش
لمیوتجربیودرنهایتاصذموافقتازمصاحبهشوندگانوتمایلآنهوابورایهمکواریبوا
محققیندرانجاممصاحبهنیمهساصتاریافتهبود .بنابرایندرانتخابمصواحبهشووندگانبوهجوز
یموردنظرانتخوابشودند،سوایردسوت
چندنفوراولکوهازسوویمحققوینبوراسواجمعیارهوا 
اندرکاران الوهبرمعیارهایصبرگیتوسطمصاحبهشوندگاننیزانتخوابشودهانود.همچنوین
یابدکهمقولههابهحدکفایتواشباردسوت

برایکفایتنظری،نمونهگیریتاجاییادامه 
می
یابند.جدول-7اطال اتافرادمصاحبهشدهدرپژوهشبوهتفکیومتعودادوتحصویالتنشوان

میدهد .
جدول :1اطالعات افراد مصاحبه شونده در پژوهش

سمت

ریاست معاونت مووووودیران مشاوران  اساتیددانشگاهی  نماینده مدیران ا های
گووووان انجموون انجمن

سازمان  سازمان  کل 

مجل
2

4

4

 71

تعداد 

7

تحصیالت 

دکتری  دکتری  کارشناسی دکتری  دکتری 

9

 صنفی 
4

دکتری  لیسان

لمی 
4
 دکتری 

ارشد 

نظریه داده بنیاد :یمشیوهپژوهشکیفیکهبوسیلهآن،مجمو هایازشیوههابرایتوسعه
دادننظریهاستقراییدرموردیمپدیدهاست(نیومن7.)7339،بطوریکهیمنظریهدرسطحی
سطحی وسیع ،یم فرآیند یا یم تعامل را تبیین میکند .پژوهشگرانی چون  استراوج
)براستفادهازشیوههایمنظّمگردآوری

وکوربین،)7336(4داناییفرد(،)7962بازرگان(7961
دادهها ،بهمنظور تشخی


مقولهها ،مهمونها و برقراری رابطه میان این مقولهها پرداصته و
1 -Numan, Lawrence
2-Strauss, A.L.; Corbin, J.M
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میدارد ،)4116( :ازآنجایی که
میکنند.سوسا 7بیان  
نظریهای برای تبیین یم فرآیند  رضه  
میتوانازاین
متدلویینظریهدادهبنیادقابلیتنظریهپردازیدرحوزهمفاهیممدیریتیدارد  ،
مورد دراین حوزه بخوبی استفاده کرد (سوسا .)942:4116،و آنچه که تناسب و ارتبا بین
میدهد(استراوجوکوربین .)44:7336،
بخشهایمختلفیمموضوررابخوبینشان 

تههایپژوهش:اکثرروششناسانکیفیبهجایاسوتفادهازوایگوانروایویو
ا تمادپذیرییاف 
پایاییازمعیارا تمادپذیرییاقابلیتا تمادجهتارجاربهارزیابیکیفیتنتایجکیفیاسوتفاد
میکنند(هومن.)7962،برایتاییدا تمادپذیریستواالتمصاحبه،اینستواالتدراصتیوار6نفور

ازاسوواتیدحوزهصوونعتگردشووگریدردانشووگاههووای لّامووهطباطبووانی،تهووران ،لووموفرهنووگ
قرارگرفت.برایارزیابیقابلیوتا تموادپوژوهشکیفوینیوزازشویوهکدگوذاریمجددتوسوط
متخصصاناستفادهشد.باکدگذاریبازومقولهبندیمقوالتفر ویواصولی،جهوتارزیوابی
صوحتبرداشوتهوادراصتیووارمصوواحبهشووندگانقرارگرفووت.جودول4روشا تمووادپووذیری
میدهد.
دادههارانشان 
دادههایپژوهش 

جدول :2روش تامین اعتمادپذیری پژوهش

معیار

زیرمعیار

اقدامات

استراتژی



رواییورودی 

روایی

نمونهگیریگلولهبرفی

معرفیمصاحبهشوندگان



پژوهش 

دادههای 


(نیومن )4111،

بعدیتوسطمصاحبهشده


قابووووول

ورودی

قبلیوانتخاببراساج

پژوهش 

توصیهمتخصصان 

قبووووول

روایی

روایی

بودن 

تحلیلهایانجام


توصیفی 

بازصوردازمشارکتکننده 

ارانهکدهایتوصیفیبه
مصاحبهشوندهودریافت
نظراتاصالحی 

شده 
درپژوهش 

مشاهدهکنندهگانمستقیمبا

بهرهگیریازنقلقولمستقیم 

کمترینمداصله 
انتقالپذیری 

استفادهازروشنمونهگیری

انتخابمصاحبهشوندگان



برمبنایا تبار 

ازبینافرادمعتبرچوناساتید
دانشگاهینمایندگانمجل 
ومدیرانسازمان 

1 - Sousa.C.A.A.Headriks.,P.H. J
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قابلیتاطمینان 

ممیزیقابلیتاطمینان 



دراصتیارگذاشتندادههابه

سایرپژوهشگرانباهدف
بازبینی 

تاییدپذیری 

ارانهجزنیاتروشهایو


ارانهگزیدهمصاحبههابا


دادههایپژوهش 


تحلیلدادهها بادستیابیبه

نتایجتحقیق 

یافتههای پژوهش
بوورایتجزیووهوتحلیوولدادههووایحاصوولازمصوواحبههووابوواروشدادهبنیوواددرزمینووههوودف
پووژوهش«ارانووهالگووویحکمروایوویمطلوووبگردشووگری»اسووتفادهگردیوودهاسووت.ایوونروش
رویکووردی،انعطووافپووذیرومبتنوویبراسووتقراء7بووودهکووهمیتوانوودباشوورایطموجووودتطبیووقداده
شوود(هومن.)7962،برمبنووایایونروشفرآینوودتحلیولدادههووادرسوهمرحلووهانجوامموویگیوورد.
درمرحلهکدگذاریباز،4ازروشتحلیلاسنادی،9درمرحلهکدگذاریمحوری،2برایدسوته
لفههااستفادهشد.
بندی واملوازمرحلهکدگذاریانتخابی2برایکشفروابطبینابعادومؤ 
وهمزماندوفعالیتکلیدیشامل:مفهومسازیومقولهبندیبهطورهمزموانانجواممویپوذیرد
(استراوجوکوربین .)7336،
در پژوهش حاضر در مجمور در مرحله کدگذاری باز ،از مجمور  46مصاحبه 466کد
توصیفی92 ،مقولهفر یدر  6مقولهاصلیاستخراجشدکهبهروشنظاممندموردکدگذاری
دیدگاههای نوین جهانی

وتجزیه و تحلیل قرار گرفتند .ظهور راهبرد حکمروایی مطلوب در 
شیوههایمدیریت مشارکتی است .بهرهگیریازشیوهحکمرواییمطلوب
همراهباتغییراتدر  
گردشگری،درمقابلهباصطرتسلّطغیرمتخصصّانوافرادسیاسیدرپستهایحساجمدیریت
الیصنعتگردشگریایراناست.چراکهآنهابابهحاشیهراندنصبرگانصنعتگردشگری
1 -Inductive
2-Open coding
3 -Content Analysis
4-Axial Coding
5-Selective Coding
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و نادیدهگرفتنمنافعو مصالحدستاندرکاران،وبابکارگیریشیوههاینامطلوبدرحکمروایی
صنعتگردشگریمنجربهجلوگیریازصالقیتوفهایرقابتی ،دمامنیتسرمایهگذارانبخش
میگردند.
صصوصیوا مالنظراتوسالیقفردیدراجرایمصوباتقانونی 
شرایط علّی پدیده :توضیحات مصاحبه شوندگان در پاسخ بهسؤال  ،7مربو بهشرایط
لّی حکمروایی مطلوب گردشگری ،مدیریت ناکارآمد درسازمان میراث فرهنگی
وگردشگری ،نبود سندجامعتوسعهگردشگری،اصالحساصتار نظاماداری و بوروکراتیکی
سازمان گردشگری ،اصالح در برنامههای توسعه گردشگری ،پاسخگویی به صواستههای دست
اندرکارانو ایجادنظارتکارآمدتر برسازمانگردشگریایران ،مخصوصادرامورمالیومصارف
بهتغییراتدرساصتارسازمانگردشگری

بودجهقوّتبیشتریبهصودگرفتهاست.ازدیگردالیلنیاز
و فرآیندهای سیاست گذاری ،بهره گیری از فنآوری نوین در  رصه ارانه صدمات باکیفیت و
پاسخگویی،ارجنهادنبهحهوردستاندرکارانو مشارکتمدنیجامعهوپاسخگوییبموقعبه
انتظارات دست اندرکاران در دریافت صدمات با کیفیتتر میباشد .در جدول   2،2،9ناوین
میدهند .
ظهوریافتههمراهباکدگذاریباز،محوریوانتخابیرانشان 
جدول  : 3عناوین ظهوریافته همراه با کدگذاری باز ،محوری و انتخابی

عناوین ظهوریافته از مصاحبه اول

کدگذاری باز

درتهیووهبرنامووههووایتوسووعهسندچشوومانووداز7212اهمیووتتوودوینوهموواهنگی

لزومطرحجامعه

سیاستهوایکوالنگردشوگریبواطورحجوامعگردشوگریدربرناموههوایتوسوعه

درسیاستهایکلّی


ضرورتدارد(مصاحبه .)7-76

برنامههایتوسعه


مووابایوودحلقووههووایارتبوواطیمیوواندولتمووردانوسیاسووتگووذارانگردشووگریرا

ارتبا میانسیاست

انجمنهایتخصصیومردمنزدیمترکنویم،

باسایردستاندرکاران،متخصصان،

گذارانودست

هرچهاینارتباطاتوتعامالتنزدیمترباشند،حهورومشارکتفعالذینفعان،

اندرکاراندر رصه

در رصهسیاستگذاریها،بیشترمیگردد(مصاحبه .)6

سیاستگذاری 

فاکتورمشووارکتونگوورشبووهبازارهوودفدردرسیاسووتگووذاریوبرنامووهریووزی
گردشوگریدصیوولاسوت.تغییوورات درساصتارسووازمانیبورایافووزایشمشووارکت

مشارکتونگرشبه

ذینفعانواستفادهازنظراتمشورتیآنانبه نوانبازیگراناصلیصحنه،راهبردی

بازارهدف 

اسوووتکوووهموووی توانووودبا وووثافوووزایشتوسوووعهسووواصتارهایدمکراتیکوووی

درسیاستگذاری 

گردد(مصاحبه .)2،6،47،46
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جدول  : 4نمونه کدهای باز و محوری از مصاحبههای 26- 1

کدگذاری محوری

کدگذاری باز
لوووزومطووورحجامعوووهدرسیاسوووتهوووایکلّووویبرنامو وههوووای
توسعه(مصاحبه)7


مالحظوواتاجتمووا یومشووارکتیدرتوودوین

وبرنامههایکالنتوسعه 

سیاستها

ارتبا میانسیاستگذارانودستاندرکاراندر رصهبرناموه


سیاستها(مصاحبه74-7مکرر) 

ریزیوتدوین
مشارکتونگرشبهبازارهدفدرسیاسوتگوذاری(مصواحبه
46-7مکرر) 


جدول  :5نمونه کدگذاری انتخابی و عناوین مقوالت فرعی و اصلی مستخرج شده

کدگذاری انتخابی

مقوله فرعی

مالحظوواتاجتمووا یومشووارکتیسیاسووتهایکووالن



توسعه 



(مصاحبه )7-46


مقوله اصلی

شوویوهتوودوینقووانونگووذاریدر شرایط لّی 

برنامووههووایتوسووعهسووندچشووم حکمروایووووووووی

مالحظوووووووواتبووووووووازیگرانوحهوردسووووووووت انداز 7212

مطلوب

اندرکاران(مصاحبه )46-7


شرایطزمینهای(محیطداصلیوبینالمللوی) :یکویازشورایطزمینوهایمووردنیواز،مالحظوات
وانیزمهوووایسووواصتارهایموجووووددرسوووازمانگردشوووگریاسوووت.لحووواظنموووودنایووون
مکوو 
سیاستهادراسنادباالدستیتوسعه ،7212لیرغمداشتنبرنامهتوسوعهگردشوگری،مشوکالت

اجراییدربرنامههایتوسعه ،دمشفافیتمالیواطال اتیدرحووزهسیاسوتگوذاریصونعت
گردشگریبودونتوجوهبوهظرفیوتهواومنوابعانسوانیموجوود،ازمهمتورینشورایطزمینوهای
برنامههایتوسعهءگردشگری،اگرچهبوه نوواننقشوهراه
میباشد .
درسازمانگردشگریایران 
میتوانندمفیدواقعشوندولیبا وثچوالشهوایدربخوشاجرایویصونعتگردشوگریودر

ینیوزبا وث
درونسازمانشدهانود.نقوای  هوایمربوو بوهسیسوتمنظوارتیوسیاسوتگوذار 
آشفتگیو دممدیریتیکپارچوهوچنودگانگیدربخوشهوایاجرایویمورتبط(نهادهوای44
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گانه)درصنعتگردشگریشدهاست.به نوانمثال؛سازمانهایچوندیوانمحاسباتکشور،
سازمانبازرسیکلکشوروکمیسیوناصل(31مجل شورایاسوالمی)مویتواننودبراجرانوی
شدنکارنظارت،شفافیتوپاسوخگوییوفرآینودهایموالیسوازمانگردشوگریرابواوجوود
چالشهایموجود،تسهیلوتسریعببخشند.مالحظاتاجتما یوزیرساصتارهایفرهنگیجامعه
ونهووای
ایوران(حقوووقشووهروندی)وبلوووغجامعووهوگسوترشدمکراسوویصووواهی،توسووعهانجمو 
تخصصی،ضعفدرزیرساصتارهایمشارکتیدرجامعهایرانیازدیگرشورایطزمینوهایاسوت،
کهمی تواندکاراجورایمودیریتحکمروایویمطلووبدرصونعتگردشوگریایورانراتسوریع
ببخشد.
 شرایط علّی :دروضعیتموجود،درسازمانمیراثفرهنگویوگردشوگری،ایجوادتعوادلفیمابینصواستههوایمودیرانسوازمانودسوتانودرکارانصونعتگردشوگریوجودنودارد.

انتخابمدیرانمنصوبشدهدرسازمانسیاسیدرسازمان،مدیرانصفوستادیمنصووبیو
غیرمتخصو

،ازدیگوور واموولزمینووهایمهوومدراصووالحساصتارسیاسووتگووذاریدرسووازمان

گردشگریمحسوبمیشوند.درسطوحبینالمللی،تفاهمنامهبرجام،بهبوودشورایطسیاسوی
ایراندر رصهبینالمللی،هجومگردشگرانبوینالمللویورودیبوهایوران،جنوگدرمنطقوه
صاورمیانهوثباتسیاسیدرایران،مقصدگردشگریارزانقیمتوصدماتمناسبومطلوب
میباشد .
ازشرایط لّیبینالمللی 
 شددرایط محیطددی میددانجی :مصوواحبهشوووندگاندربووارهشوورایطمیووانجّیواینکووهچووراسازمانگردشگریازرویکردهاومکانیزمهابایددربهبوودبکوارگیریشویوهنوویندرمودیریت
وحاکمیتصوداستفادهکننود،ضوعفتخصصویمودیرانصونعتگردشوگری،میوزانآشونایی
اندکآنانبااینصنعت،انگیزشپایینو دمرضایتشوغلیآنوانوکارمنودانزیوردسوت،
نگرشحیاتصلوتیوحاشیهایآنهابهاینسوازمان،فرآینودهایسیاسویوجنواحیدرتصودّی

میباشود.ایوندرحوالیاسوتکوهاکثورنیروهوایفعلوی
پستهایمدیریتیسازمانگردشگری 
سازمانگردشگریازتخص

فی،درزمینههایدانشمدیریتوصنعتگردشگری

ودانشکا

برصوردارنیسوتند.اسووتفادهازموودیرانامنیتوویوسیاسویدرراجهوورمموودیریتارشووددرسووازمان
گردشگری،یکیازدغدغههایاصلیفعاالنبخشصصوصیبازارگردشگریاست،چوراکوه
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ضعفدرشاص
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امنیتدرحکمروایی،با ث ودمامنیوتذهنویبورایدسوتانودرکارانو

پاسخگوییمستوالننسبتآنهاشدهاست .دمر ایتقوانینواهمالدرمبوارزهبوافسواداداری
وتوواُمینامنیووتسوورمایهگووذاریدرصوونعتگردشووگریایووران ،وودمیکپووارچگیوانسووجام
دربرنامههایتوسعهسندچشمانداز7212گردشگریبهتوسطمجریاندولتی،تفاوتهادرفهای

سیاسیمحیطداصلیوبوینالمللویگردشوگری،تبعیهواتدردسترسویدسوتانودرکارانبوه
،ازصواستههایمصاحبهشوندهگاندرطراحیوایجادالگویحکمروایوی

امکاناتواطلّا ات
شیوههایمشارکتیاست .
مطلوبو 
 پدیده اصلی:حکمرواییمطلوبشیوهمدیریتیکهنیازمنودمشوارکتوهمکواریتموامیدستاندرکارانگردشگریاست،واجرایاینموضوردروظیفهیمبخشواحودویوافورد
صاصینیست.حکمرواییمطلوبگردشگریمیتواندبوامودیریتیکپارچوهواتخواذرویکورد

تعاملبینبخشیوایجادمدلمشارکتی،میزانوشیوهتعاملوارتباطاتدسوتانودرکارانرابوا
خشد.مصاحبهشوندگانهمووارهاشوارهبوهاسونادبرنامههوایسندچشوم

یکدیگرتعریفوبهبود ب
انداز،7212توسعهقوانینومالحظاتحاکمیتیاشارهداشوتهانود.دروضوعیتکنوونیسوازمان
گردشگریبهشاصصهایحکمرواییمطلوبتوجهکافینمیشود،سیستمنظارت،ارزشیابیو
پاسخگوییبصورتناکارآمدوغیراثربخشدرشویوهحاکمیوتدولتویانجواممویگیورد.شویوه
مدیریتسنتیدرسازمانگردشگریهمانند؛سایرسازمانهاونهادهایدولتیایرانویکماکوان
میگیرد،اینسوازماندر
بصورت،سیاسیوغیرتخصصیباافراددرونسیستمیناکارآمدانجام 
فرآیندهایسیاستگذاریکهارتبا مستقیمیبامراجعبواالدسوتینهوادریاسوتجمهووریو
مجل شورایاسالمیدارد،شیوهاقتدارگرایانهیمطرفهوبدونمشورترادررابطهبادسوت
مینماید .
اندرکارانصنعتگردشگریطراحیواجراءی 
 راهبردها و مکانیزمها:مصاحبهشوندگاندرپاسخبهسوالمربو بهراهبردهاواقداماتاجراییدرحکمرواییمطلوب،بابیاناینموضورکهبواتغییوراتدرسواصتارهایدرونسوازمان
گردشووگری،راهبردهووایاجرایوویشوودنشوواص هووایحکمروایوویمطلوووب،وتغییووراتدر
مکانیزمهایساصتاریاداری،رویههاوآییننامههوایاجرایویدرونسوازمانی،ازقبولسیاسوت
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گذاریهابایدبطورقانونمنددرمجل شورایاسالمیوهیاتدولتتعریفشدهباشوندتوادر

هنگاماجراءمشکالتکمتریپیشآید .
ویهووایحکووومتی،سیاسووتگووذاریودسووتورالعملهووایدولتووی،لوووایح
 واموولقووانونی،ویژگو 
ومصوباتوزارتخانهها،طرحهایمجل شورایاسالمی،مصوباتمجموعتشوخی

مصولحت

نظاموسوایرسوازمانهواونهادهوا یسیاسویکوهبوهنحوویدرشویوهسیاسوتگوذاریواجورای
شوواص هووایحکمروایوویمطلوووببصووورتمسووتقیمیوواغیوورمسووتقیمتاثیردارنووددرتوودوین
برنامههایتوسعهوتصویبقوانینومقرراتویکوهبوهبهبووداجراییشودن
سازوکارهایمناسب 
سازمانگردشوگریبوااسوتفادهاز

مینمایند.
شاصصهایحکمرواییمطلوبگردشگریکمم 
مکانیزمهایحکمرواییمطلوبوتوسوعهشواص هوایبانومجهوانی،بهموراهتوسوعهامنیوت،
میتوانندمشارکت
نگرشبهبازارمقاصدگردشگریومدیریتیکپارچهدرسیاستگذاریها 

دستاندرکارانراتوسعهوهماهنگگردانودوازفرصوتهوایمشوارکتیومشوورتیبدسوت
آمدهدرتعدیلحاکمیتوشیوهحکمرواییمطلوب،حداکثراستفادهراببرند.ازطریوقتوسوعه
زیرساصتارهای مشارکتیدرسوازمانگردشوگریبورمشوکالتچندالیوهایایونسوازما نچنود
وجهیفانقشوند،وباافزایشتعامالتوسرمایهاجتما ی،ایجادیمشبکهمشارکتیوتعامول
ملّیباکلیهدستاندرکاراندرحوزهسیاسوتگوذاری(داصلیوبوینالمللوی)،مودیراندولتوی،
طمویسوازد.پیواده
انجمنهایتخصصیوصنفی،اساتیددانشگاهیوفعاالنبوازاررابهوممورتب 

میتوانود،منجوربوهتغییوراتبسویاریدرفرآینودهای
سازیراهبردمدیریتیحکمرواییمطلوب 
حاکمیتیاینصنعت شود.برایاینکهکاراییسیستممودیریتیاثوربخوشتورشوودبایودتموامی
فرآیندهاازنوطراحیوبتدریجطراحیگردند.ازآنجاییکهاجرایمودیریتهواینووینبایود
متناسببااهدافکالنونیازهایاستراتژیمسازمانگردشگریباشد،لذابایددرکدرسوتی
ازشاص هایحکمرواییمطلوبگردشگریدرسطوحباالیمدیریتیسازمانشکلگرفتوهو
بهسطوحپوایینتوردربخوشاداریوسوازمانیمنتقولگوردد.وجوودزیرسواصتهوایقوانونی،
شفافیتدرامورمالیواطال اتیسازمان،پاسخگوییبهموقوعسواصتارمندبوهنهادهواینظوارتی
باالدستی؛ازجملهنمایندهگانمجل شورایاسالمیازدیگرشورایطیاسوت.کوهبایسوتیدر
حکمروایوویمطلوووبموووردتوجووهقوورارگیرنوود.بسترسووازیدرفرهنووگسووازمانیوتوسووعه
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زیرساصتهایآموزشی مومیوتخصصیدرسازمانگردشوگریبعنووانبسوتریقابولاتکواء

برایتحقّقبخشیبهالگویحکمرواییمطلوبدرایراناست .
معاونتسابقگردشگریسازمانمیراثفرهنگویوگردشوگریدرمصواحبهبوهایونموضوور

اشارهدارد":موابایودحلقوههو ایارتبواطیمیواندولتموردانوسیاسوتگوذارانگردشوگریرا
انجمنهانزدیمترکنیم،هرچهاینارتباطاتوتعوامالت

باسایردستاندرکاران،متخصصانو
نزدیمتورباشوند،حهوورومشوارکتفعوالذینفعوان،در رصوهتودوینسیاسوتگوذاریهوا،
بیشترمیگردد .حلقهدولتموردانوکسوانیکوهدرامرقوانونگوذاریدصیولهسوتن دوافورادیکوه
میتوانندمنافعموردم،دولوتوتموامی
میکنند ،
گذاریواجراءبرنامههانظارت 

برشیوهسیاست
ذینفعووانراتووامینکننوود.ایوونراهبووردبا ووثمشووارکتوپیامووداجووراءآنتعووادلوتوسووعه
پایداردرصنعتگردشگریایراناست"(مصاحبهششمین) .

مشارکتبینذینفعانجامعهدرسیاستگذاریگردشگریموضو یاستکهمشاورریاست
مینماید(مصاحبه پنجمین).
جمهوردرشورای  الی میراث فرهنگی وگردشگری از آن یاد  
رنی

هیاتمدیرهانجمنصنفیشرکتهایصدماتمسافرتیوگردشگریایران بابیاناین

موضور " ،بسترهای مشارکت وتعامل باید بین انجمنهای صنفی واتاقهای بازرگانی فراهم
گردد.ومشارکتبابخشصصوصییعنیجلبا تمادمردمبایدامکانپذیرگردد"(مصاحبه

هفدمین)" .نحوه مشارکت وتعامالت متخصصان را باید در جهت افزایش آگاهی مدنی ،و
واجرایشیوههایمدیریتمشارکتی شود.اصالحسیستم

سیاستها 

بازنگریدر نحوهتدوین
آموزشیبرایتربیتوانتخابمدیراندرسازمانگردشگریواستفادهازجلساتمشورتیکه
درتدوینبرنامههالحاظگردد.وشیوههایمطلوبیبهجهتمشارکت

باحهورکلیهمتخصصان
انجمنهای تخصصی ،متخصصان دانشگاهی ،پژوهشگران و فعاالن بخش

سیاستگذاران با 
بازارصصوصیفراهمگردد(مصاحبهدهمین) .
میتواند
پیامدها :استفادهازالگویحکمرواییمطلوبدرمدیریتسازمانگردشگریایران  مطلوبترتدوین سیاستگذاریها ،برنامهریزی هماهنگ ،و مدیریت یکپارچه

موجبات اداره 
درسازمانمیراثفرهنگیوگردشگریایرانشودوموجباتصدماتمطلوبتریرابهدست
اندرکاران فراهم آورد و تغییراتی هدفمند وپایدار را در فرآیندهای اجرایی درحوزه جذب
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نیروهای انسانیمتخص

درسازمان گردشگری ایرانرافراهمآوردهو با ث،

 وکارآمدتر

بهبودشفافیتوپاسخگویی،مدیریتزمانونگرشبهبازاریابیمناسبمقاصدگردشگریدر
برنامههای توسعه را سبب ساز صواهدشد .حکمروایی مطلوب میتواند همزمان با انعطاف

بیشتردرساصتارهای سازمانی صنعت گردشگری  و ارتقاء این سازمان به سازمانی مشارکت
محور بار ایتحقوقذینفعانایجاد نماید.توسعهپایدارهمراه بارفاهاقتصادی برایتمامی
دستاندرکارانصنعت،کهاشتغالوتوسعهپایداررادرپیداشتهباشد .
از466کدبازمستخرجشدهاز46مصاحبهانجامشده،تعداد92کدانتخابی(مقولهفر ی)و6
کدمحوری(مقولهاصلی)انتخابشدهاست.ودرجودول6نتوایجمسوتخرجازمصواحبههوابوا
صالصهکدگذاریهایتحت نوانمقوالتفر یواصلیبهنمایشگذاشتهشدهاست.

جدول  :6نتایج مستخرج از مصاحبهها به تفکیک مقوالت فرعی و اصلی



مقولههای اصلی

ردیف

مقولههای فرعی

1

وضعیتاقتصادیجامعهایران 

4

وضعیتسازمانگردشگری 

9

اصتیاراتغیراجراییسازمانگردشگری 

2

ناکارآمدیسازمانمیراثفرهنگیوگردشگری 

2

سیاستهاینظامواسنادباالدستی 


6

ضرورتهمگامیبادیدگاههایروزجهانی 

1

مالحظاتبازیگران،حهورونقشآفرینیدستاندرکاران 

6

مالحظاتاجتما یومشارکتیسیاستهایکالنتوسعه 

3

گذاری(برنامههایتوسعه) 

شیوهتدوینقانون

 71

مالحظاتساصتارحاکمیتی 

 77

دیدگاههاینوینجهانیدرحکمرواییمشارکتی 

 74

ایجادمدیریتیکپارچهدربیننهادهای(44گانه)حاکمیتی 

 79

اهمیتاجمارگراییوحهورومشارکتذینفعان 

 72

راهبردآموزشاجتما ی-مطالعاتوپژوهشدرگردشگری 

مکانیزم و راهبردهای

 72

راهبردهایتبلیغاتی 

سیاست گذاری

 76

راهبردهایلوایححمایتیدولتی 

شرایط علّی

شرایط زمینه ای
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راهبردهایاقتصادی 

 71

نگرشبهبازارهدف 

 76

مدیریتیکپارچهسیاستگذاری 

 73

توسعهمشارکتدستاندرکاراندرحکمروایی 

پدیده

 41

توسعهشیوهمشارکتی 

حکمروایی مطلوب

 47

شاصصهایحکمرواییمطلوب 

 44

مالحظاتدرتامینبودجه(منابعمالیدولتی) 

 49

مالحظاتامنیتیوشفافیتمالی 

 42

مالحظاتقانوناساسیدرلزوممشارکت 

 42

تغییراتدرساصتارهایبوروکراتیکیسازمانگردشگریایران 

شرایط میانجّی

مدیریتی 

 46

بهرهگیریازتخص

 41

راهبردجذبوتوسعهمنابعانسانی 

 46

توسعهزیرساصتهاحاکمیتی 


 43

اسالمیدربرنامههایتوسعه 

لحاظکردننگرشایدنولوییکیایرانی

 91

توسعهپایدارصنعتگردشگری 

 97

اشتغالآفرینیوبهبودفهاهایکسبوکار 

 94

پویاییاقتصادیگردشگریکشور 

الگددددو حکمروایددددی

 99

توسعهساصتارهایمشارکتیوبسترهایدمکراتیکی 

مطلوب

 92

افزایشسرمایهگذاریبینالمللیدرصنعتگردشگری 

 92

جهانیشدنبازارگردشگریایرانبعنوانمقصدبرتر 

پیامددددهای اجدددرای

الگوی مفهومی پژوهش
پ از ارانوه6دسوتهمقولوه لی،محوری،زمینوهای،شورایطمداصلوهگور(میوانجی)،راهبردهواو
پیامدهاوکدگذارهایانتخابیکهبهشوکلینظواممنودبوهسوایرمقولوههواارتبوا دادهاسوت،و
شاص هایحکمرواییمطلوباز6به77شاص

توسعهیافتوهاسوت.درذیولمودلمفهوومی

پژوهشکهبراساجمدل(اشتروجوکوربین)7336،ارانهگردیدهاست .


91

فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری ،سال سیزدهم ،شماره  ،24تابستان 7931







شرایط علّی:مطالبات جامعه ایران(دمکراسی خواهی و توسعه
مشارکت) ،شرایط اقتصادی جامعه ،اهداف توسعه

پدیده حکمروایی مطلوب گردشگری

شرایط زمینه ای:
مالحظات سیاستهای کالن توسعه
در نظام ایران ،دیدگاههای نوین

مدیریتی درجهانی مالحظات
برنامههای توسعه و نهادهای جهانی



راهبردها و مکانیزم

شرایط میانجّی:ساختارهای
بوروکراتیک درسازمان گردشگری

پیاده سازی شاخصهای  77گانه
حکمروایی مطلوب ،تصویب
قوانین درمجلس شورای اسالمی
و لوایح درهیاُت دولت

مالحظات قانون اساسی
مالحظلت مدیریتی و امنیتی





پیامدها  :توسعه پایدار درصنعت گردشگری ،اشتغال
آفرینی ،توسعه ساختارهای مشارکتی ،افزایش سرمایه



گذاری درصنعت ،معرفی ایران بعنوان مقصد برتر



گردشگری

شکل  :2الگوی مفهومی حکمروایی مطلوب در گردشگری ایران

شرایط لّی ،براساجمدلمفهومیتوسعهیافتهوابعادآن،پدیدهالگوویحکمروایویمطلووب
گردشگری،منو بهدرکدرسوتشورایط لّویوضوعیتموجوودوزمینوههوایپیودایشآن
درصنعتگردشگریاست.درصورتیکهاینشرایطبصورتاصوولیدرکنشووند.هماننود؛
سایررویکردهاوشیوههایمدیریتیبصورتمقطعیوبهصورتیممدّکوتاهمودتاجرانوی

شدهوسپ ازرونقمیافتند.دراینالگو،شرایط لّیوشاص هوایومکوانیزمهوایاجوراء

91

ارائه الگوی حکمروایی مطلوب گردشگری در ایران

برایبکارگیریحکمرواییمطلوبدرگردشگریایرانمشخ

گردیدهاند.بااینرویکورد،

جملهتحققاهدافبرنامههایسندچشمانداز،7212تقدمزمانیونیزشورایطالوزام

واملیاز
آورآن،برپدیداصلیتأثیر لّیداشتهاند.فشارهایسیاسیاسنادباالدستیبرناموههوایتوسوعه
وتههووایدسووتانوودرکارانصوونعتگردشووگریدرراسووتایبهبووود
گردشووگری،فشوواروصواسو 
،ظهوردیدگاههاینوین

فرآیندهاوافزایشکیفیتصدماتارانهشدهبهذینفعانوگردشگران
درمدیریتجهانی،سیاستگذاریو برنامهریزیتوسعهصنعتگردشگری،مطالباتفعّواالن
انجمنهایصنفیوانتظاراتروزافزونآنان

بخشصصوصیودستاندرکاران،گردشگرانو
میباشد .
برایدریافتصدماتباکیفیتودرکوتاهترینزمان 

شوورایطزمینووهای،کووهدرسووازمانصوونعتگردشووگریبوورایتغییووراتواصووالحسوواصتار
بوروکراتیکیسازمانوارتقاءاینسازمانبهوزارتگردشگریاست.بهبودشیوهایسیاسوت
گذاریدراهدافبرنامههایتوسعهصنعتگردشگریولحاظنمودنمالحظاتیبورایتوسوعه

پایداردراجرایبرنامههایتوسعهاستکهبایدمووردتوجوهمسوتووالن والینظواموسوازمان
گردشگریقرارگیرد .
ازسونیبسترهایدولتیسازمانگردشگری،درمقایسهبامحیطبخشصصوصیبسویارپیچیده
تر(چندبخشی)بودهونقشآفرینیدستاندرکارانمتعدددراینحوزه،بیا تمادینهادهای
دولتیبهیکدیگر،موازیکاری،جزیرهای ملکردنومالحظاتسیاسوی،امنیتویوجنواحی
متولیّاندولتی،مالحظالتاجتما ی-فرهنگیومکوانیزمهوایاجرانویدرایونمحویطاسوت.
دراینشرایطایجادتغییراتدرسواصتارهایدرونسوازمانیوانتخوابراهبردهوایشاصصوهای
میتوانبااجرایاینشاص هوا
حکمرواییمطلوببعنوانمکانیزمهایاجراییموثرهستند.و 
ومکانیزمها،اجراییشدنبرنامههاراتسهیلوتسریعنمود.اینویژگیها ،بارتنداز:تغییورات
درشوویوههووایجووذبوبکووارگیریموودیرانونیروهووایمتخصوو


درسووازمان،تغییوورات

درسوواصتارهایبوووروکراتیکیسووازمانوارتقوواءسووازمانازمعاونووتریاسووتجمهوووریبووه
وزارتخانه،شفافیتدراموراطال اتیومالیوتخصی

بودجهکوافیبوهسوازمان،بهینوهسوازی

مواردمصرفبودجهوکاهشهزینههاباراهکارهایاقتصادمقواومتیوافوزایشدرمنوابعموالی

سازمانگردشگری،دوریجستنازنگرشهایسیاسی-امنیتویدرسوازمان،توسوعهبسوترهای
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فرهنگپاسخگوییومستولیتپذیریهمگانیدرسازمانگردشگری،ازجمله واملیهسوتند
کهبایدموردتوجهسیاستگذارانوبرنامهریزانو لیالخصوصنمایندگان هوفراکسیون
گردشگریمجل شورایاسالمیقرارگیرند .
دربعدمکانیزمهواوراهبردهوایاجرایوی،شواص هوایحکمروایویمطلووببایودموردتوجوه

میکنند.بابهرهگیریازقودرت
قرارگیرد،اینشاص هابهاجرایاینشیوهحاکمیتیکمم 
مشورتیوظرفیتهوایمشوارکتدسوتانودرکاران(انجمونهوایصونفیتخصصویواسواتید
دانشگاهی)رامیتوانبه نوانیمراهبرداستفادهنموودوبواتاکیودبورشواص

پاسوخگویی

مدیراندولتیبهدستانودرکارانصونعتوقبوولنظوارتوارزشویابیآنهوا،راهبوردگفتموان
مشترکوتغیییراتدرشیوهسیاستگذاریمشوارکتیواتکواءبوهسورمایهاجتموا یوموادی
فعاالنحوزهکسبوکارصنعتگردشگریبهرهبرد.
 دربعدپیامدهایاجراییشدنمدلحکمرواییمطلووب،نتوایجوپیامودهایمووردانتظوارکوه
میتوانددراثراجورایصوحیحشواص هوایاجموارگرایوی،مشوارکت،پاسوخگونی ،ودالت

محوری،کارآمدی،امنیّت،شفافیتدرامورمالی،مودیریتیکپارچوهونگورشبوهبازارهودف
وبرنامههارابعنوانشاص

هایاصلیدرنظامحکمرواییگردشگریتوجهقرارگیردوبواپیواده

میتوان شرایطبرایتحققاهدافاشتغالوتوسعهپایداردرصونعت
سازیاینراهبردمدیریتی ،
گردشگریومعرفیکشورایرانبه نوانمقصدبرترگردشگریمحققگردد .

نتیجهگیری
صنعتگردشگری،باتوجهبهاثراتاقتصادی،اجتموا ی،سیاسوی،بعنووانیکویازمهمتورین
ابزارهایتوسعههمهجانبوهدرکشوورهامطورحشودهاسوت(دلشوادو همکواران.)66:7936،و
راهبردحکمرواییمطلوبباشاص هایآن،به نوانیممدلآرمانگرایانهمدیریتیاست
کهبهیومپواردایمفکوریویومنظریوه ملیواتیوکواربردیتبودیلشودهاسوت(صوفریو
همکاران .)7932،حکمرواییمطلوبزمینهسوازمشوارکتبرابرتموامیشوهروندان،درفرآینود
مینمایدکهحکمرواییمتعلقبهمردمبودهوتوسوطموردم
تصمیمگیریرافراهمکردهوبیان 
شکلمویگیوردو امولتوسوعهپایدارگردشوگریاست(شواهآبوادیومهوری.)7932،درایون
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راهبرد،فعّواالنبازارگردشوگرینقوشاصولیراپیوداکوردهوبوامشوارکتجووییدرتودوین
مینمایند .
سیاستگذاریهانقشواقعیصودرادرحاکمیتایفاء 

حکمرواییمطلووبراهبوردی،مشوارکتی،تسوهیلگروهماهنوگکننوده،ومشورو یتبخوش
تقسیمواقعیقدرتدرحاکمیتاستوباتغییراتدرنقوشحاکمیوتدولتویسونتی،الگووی
مشارکتفعالانجمنهایمدنیتخصصیواساتیددانشگاهیارانوه

مطلوبیرادرجهتشیوه
دهد.اینراهبرد،ظهورمفهومینوینازحاکمیترادرسازمانمیراثفرهنگویوگردشوگری
میدهد .
ایرانارانه 
نتایجاینپژوهش،باتوجهبهشناساییشاص ها77گانه،ومعرفیشرایط لّیبهورهگیوریاز
حکمرواییمطلوبدرصونعتگردشوگریایوران،ضومنتاییودنظریواتجانسوونومینوی 7
(،)4111درانتقالقدرتبهواحدهایمودیریتمحلوی(تقسویمقودرتواجموارپوذیری)،در
اهمیتپاسخگوییاجتما یسازمانهاوساصتار مودیوافقیدرصونعتگردشوگری(موم
نیلوموماوما)4116،4تاییدنقششاص

امنیوتدرحکمروایویمطلووب(پیلوهوری،)7932،

نقووشبووازارمحوووربووودنمحصوووالتگردشووگری(آنوواهوبنروهمکوواران،)4172،9درنقووش
حکومتهابعنوانمهمترین املمسوتولینپاسوخگوومسوتولیتپوذیردرصونعتگردشوگری
است(ویکن،نیستهوداوسوون .)4176،2
حکمرواییمطلوبالگوییدرجهتتاُمینحقوقهمهذینفعان،باتغییردرنقشدولتمرداناز
حالت سیاستگذاران انحصاری به نقشی متعامل و ناظر در صنعت گردشگری است (یامر2

(.)4171بامشارکتهمهدستاندرکارانبخشصصوصی،دانشگاهیدرقالبانجامفعالیت -

هایاقتصادی و سرمایهگذاریدر اینصنعت نهایت بهرهبرداری نمود وشرایطرا بهجهت
هزینههای سرمایهگذاری ،بهبود زمان انجام

بهبود فهای کسب وکار گردشگری ،کاهش
کارآمدی سیستم ،افزایش امنیت و توجه به بازارهدف مقاصدگردشگری با حفظ رضایت
مندی همه ذینفعان لحاظ گردد .در این راهبرد مدیریتی ،دولت  با ایجاد تغییرات در شیوه
1 - Johnson, Ronald W. and Henry P. Minis, Jr
2 -McNeil & Mumvuma
3 -Anna Hubner et al
4 -Viken,A&Johnston,M&Nyseth,T&Dawson,J
5 - Yamer,Ali
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تدوینقوانین،سیاستگذاریهاوبرنامههایتوسعهدرقوایمقننه(مجل شورایاسالمی)و
مجریه (هیاُت دولت) ،راهکارهای قانونمند را برای انتقال تمام ویا بخشی ازقدرت  اجرایی
تخصصیگردشگری(سمنها)و

،انجمنهای لمی-

بخشدولتی گردشگریبهشهرداریها
میآورد .برایاینمنظور؛نیازمند حهور ومشارکتفعال
فعاالنبازارگردشگریرافراهم  
کلیه ذینفعان بخش  مومی و فعاالن بخش صصوصی در ساصتارهای اجتما ی همانند
انجمنهایتخصصیگردشگری(پارلمانگردشگری)استکهبرایناساجنمایندهگان این

مینمایندو
انجمندرفرآیندهایتصمیمگیریباسازمانگردشگریایرانمشارکتواجمار 
این سازمان بر اساج شاص های حکمروایی مطلوب در راهبردهای مدیریتی کالن صود
تغییرات ایجاد نموده و با لحاظ نمودن نگرش رقابتی  در مقاصد گردشگری ،راه را برای
مینماید .و شر دستیابی به این مهم،
حهور و مشارکت همه دست اندرکاران  فراهم  
بسترسازیمطلوباجتما ی،فرهنگیوسیاسیدرجامعهایراناست.باتوسعهمشارکتمدنی
دستاندرکاران ،دالتمحوریدرجامعهبدورازهرگونهسیاسیوجناحگراییوارجنهادن
بهحقوقشهروندی(باهدفبهبودکیفیتارانهصدماتمطلوب)وکاهشتصدیگریدولتی
استو اینراهبردیاستکهبرایتوسعهپایدارگردشگریوپیادهسازیمطلوبشاص های
حکمروایی مطلوب سازمانگردشگریایران بایدانجامدهد.با راهبردهاییهمچون:ارزشیابی
مستمر از طریق نهادهای قانونگذاری (کمیسیون اصل  31مجل

شورای اسالمی)  و نهادهای

نظارتی همانند :سازمان بازرسی کل کشور ،افزایش شفافیت درامورمالی و بودجه سازمان

گردشگری،پاسخگونیبهموقعوکارآمدمبتنیبرحاکمیت دالتو قانونگرایی و مستولیت-

پذیریسازمانمیراثفرهنگیوگردشگریدررابطهبافساداداری-مالی،کارآمدی(اثربخشیو
میباشد.پیامدنهاییاینالگوحکمرواییمطلوبگردشگریدرایران
مدیریتزماندربرنامهها)  

منتج به توسعه پایدار و افزایش اشتغال دراین صنعت و بهره گیری از مشارکت تمامی دست
اندرکاران در  ملکرد سازمانی صواهد بود .محورهای ذیل نیز بعنوان پیشنهادات اجرانی ارانه
میگردد .

 تغییردرساصتارفعلیسازمانگردشگریوارتقاءآنبهوزارتگردشگریبوهجهوتپاسخگوییمتناسببهنمایندگانملتدرمجل شورایاسالمی.
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 ایجادمعاونتبرنامهریزیوسیاستگذاریدرسازمانگردشگریباتاکیودبورارتقواءکیفیتآموزش مومیوبکوارگیرینیروهوایمتخصو

درسوطوحمودیریتی،تودوین

سیاستگذارهاومجریاندولتی.
 تغییراتتدریجی(گامبهگام)،هدفمنودوآگاهانوهدراصوولسیاسوتگوذارینظوام،برنامهریزیدرراستایانجاماسنادباالدستیسندتوسعهچشمانداز،7212درقوهمقننهو
مجمعتشخی

مصلحتنظام .

توسعهزیرساصتهایاداریدرسازمانمیراثفرهنگیوگردشگریبوهجهوتاجورای

بهینهدولتالکترونیموگسترشتوسعهاینزیرساصتهایدرکلکشوربابرقوراری

دالت(استخدامی،رویهای،توزیعی)دربخشدولتی.
 توجهبهبازارهدفوتوجهبهنگرشگردشگرانداصلیوبینالمللیودستاندرکارانبرگزاریتورهایگردشگری،توسعهنگرشهایبازارمحوروسیاستگذاریدرجهت
جذبوتشویقسرمایهگذارانداصلیوبینالمللی.
 ایجاداوّلینپارلمانصنعتگردشگریباحهورکلیهذینفعوان:صبورهگواندانشوگاهی،مدیراندولتی،دسوتانودرکارانبخوشصصوصویبواهمکواریاتواقهوایاصونافو
انجمنهای لمی-تخصصی.

بازرگانیو
 ایجادمعاونتبرنامهریزیوسیاستگذاریدراینسازمانباتاکیودبورارتقواءکیفیوتآموزش مومیوبکارگیرینیروهایمتخص

درتموامیسوطوحمودیریتی،سیاسوت

گذاریواجرایی.
 ایجادکمیسیونتخصصیوجداگانهدرمجل شورایاسالمیبا نووانگردشوگری،میراثفرهنگیوتوسعهپایداربهجهتاهمیتویژهگردشگری.
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محدودیتهای تحقیق
اکثرپژوهشهایمبتنیبرنظریهدادهبنیاد،براسواجدیودگاههواوتجربیواتصبرگوانبیوان
میدارد ،دراینتحقیقکیفی ،دمهمکواریبعهویازمودیرانارشودسوازمانگردشوگری
وارجارمصواحبهبوهکارشناسوانسوطوحمیوانی،صودسانسووریوتورجازبیوانحقوایقدر
صصوصمعایوبسیاسوتگوذاریومودیریتدرسوازمانگردشوگری ،ودماجوازهضوبط
صدایدرهنگاممصاحبه،بهدالیلمشکالتامنیتیوکمبودوقتدرمصواحبهرامویتووان
نامبرد .
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