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 چکیده

وکار  قدمات بهبود فضای کسبترین م یکی از مهم کارآفرینی گردشگری، و وکار کسب تحلیل کیفیت فضای

 بازیگران دارد، روابط تمرکز نهادی محیط بر که جدید نهادگرای اقتصاد خصوص، این در .گردشگری است

 انکار غیرقابل آن در حاکمیت ساختار و دولت، قوانین تأثیر که کند می تفسیر محیطی چارچوب در گردشگری را

وم نهادگرایی و با رویکرد کیفی )روش تحلیل مضمون یا تم( در این پژوهش، تالش شده است تا با مفه. است

 با عمیق مصاحبه از استفاده با لذا .ای از عوامل مؤثر در محیط نهادی بازار بخش گردشگری ارائه شودتبیین پایه

 گردشگری کارآفرینی و وکار کسب فضای بر مؤثر نهادی گردشگری، عوامل و اقتصادی خبرگان از نفر 23

 هایتم با فناوری و علم و دولت های قانونی، سیاست اصلی، سیستم تم سه تحقیق نتایج .و تبیین شد شناسایی

دهی این  ها است و مدیریت و سازمان وکار گردشگری متأثر از آن ها، شناسایی شد که محیط کسب فرعی آن

 تواند در بهبود و توسعه صنعت گردشگری تأثیرات عمیقی داشته باشند. عوامل می

 .وکار گردشگری، کارآفرینی، نهادگرایی، گردشگری اقتصاد نهادگرای جدید، فضای کسب: لید واژگانک
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 مقدمه

های فضای کمیت و کیفیت اقتصادی یک کشور، ویژگی کننده نییهای تعیکی از شاخص

وتحلیل شرایط اقتصادی هر  توان به بررسی و تجزیه وکار آن کشور است که از طریق آن می کسب

وکار،  (. منظور از فضای کسب9399؛ میدری، 9315)سیف،  صد گردشگری نیز اقدام نمودمق

های حاکمیت، ثبات قوانین و  عوامل مؤثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دستگاه

ها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران  است که تغییر دادن آن غیرهها و  مقررات، کیفیت زیرساخت

فضای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فنّاورانه،  و شامل (9315اقتصادی است )شیرکوند،های بنگاه

های موردتوجه ازجمله شاخص (.9310سوندی، پور و شاهیوکارند )حسن محیطی و قانونی کسب

ها، رقابتی بودن بازار و حفـظ حقـوق وکار، آزاد بودن و شفافیت قیمت در ارزیابی فضای کسب

و  بودهزم برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی و کارا بودن اقتصـاد الشـروط مالکیـت است که 

جذب فعالیت بخش  نقــش دولــت در بهبـود ایـن فضــا و فـراهم آوردن شرایط مناسب جهت

، امکان توسعه ها(. بر مبنای این شاخص9319خصوصی بسیار مهم است )بختیاری و شایسته، 

یابد. افزایش می وکارهای کوچک و متوسط ر حوزه کسبد ژهیو کارآفرینی بخش خصوصی به

ها  ترین آن قرار دارد که یکی از مهم موردتوجهوکار  رویکردهای مختلفی در ارزیابی فضای کسب

بوده، رویکرد نهادگرایی  موردتوجهوکار نیز  هایی مانند گزارش جهانی فضای کسبکه در گزارش

 است.

برخوردار از  یکشورها معتقدند،(، 2590) 3ی( و ل2592) 2وایو ک تای(، دوو2599) 9تانگ و تان

را به  یگردشگر نفعانیرا موجب شده و ذ یخوب احتماالً رشد اقتصاد یو نهادها یحکمران

 یباال تیفیعالوه، ک دهند. به سوق می یتر با گردشگر محصوالن مرتبط جادیگذاری و ا سرمایه

 یتقاضا شیباشد که سبب افزا تیامن یسطح باال یای برا و نهادها ممکن است نشانه یحکمران

مهم  اریو کنترل فساد، دو عامل بس یاسیثبات س شان،یا دهی. به عقشود یم یمرز درون یگردشگر

                                                                                                                                                                                 

1. Tang & Tan 

2. De Vita & Kyaw 
3. Lee 
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ای معتقدند دولت باید هستند. بر این اساس عده یگردشگر یدر مطالعات تقاضا یو حکمران ینهاد

ها اغلب (. دولت2593، 9باشد )مویل و همکاران نقش فعالی در توسعه گردشگری و بازار آن داشته

گذار را در بازارهای گردشگری بر عهده دارند. مهم این است که دولت چگونه و از نقش سیاست

 های بازیگران مختلف، مدیریتها و فعالیتاین هماهنگی را میان سیاست یطریق چه سازوکار

های دولت و مدیریت اجرایی گونه دخالتکند و چ نهادی و سطوح اجرایی گردشگری، ایجاد می

وکارها و بازیگران گردشگری  گردشگری با ابزارهای مالی، تقنینی و اجرایی خود بر بازار، کسب

 (.2593، 2گذارند )پاستراس و برامولتأثیر می

در اقتصاد ایران در مفهوم عام و بخش گردشگری در مفهوم خاص، دولت نقش بسیار پررنگی در 

ایران، منجر به کارایی  سیری و حتی اجرا دارد. از طرف دیگر ساختار پیچیده بروکراگذا سیاست

 ،عنوان متولی اقتصاد با تنظیم نهادهای پیچیده و ناکارآمد چراکه دولت به ؛پایین بازار شده است

بخش خصوصی را در انجام رسالت ذاتی خود یعنی تولید و ارائه محصوالت موردنیاز بازار، بسیار 

پذیری صنعت گردشگری ایران بر اساس قدرت پایین رقابت ،ود ساخته است. برآیند این مسئلهمحد

-( که نشان می2592، 3پذیری جهانی از سوی مجمع جهانی اقتصاد است )شووابگزارش رقابت

. قرار گرفته است جهان (2592 ،3داوسون و همکاران) 12در جایگاه  2590دهد ایران در سال 

رتبه تنزل  3دهد که ایران با  بانک جهانی نشان می 0وکار انجام کسب 2599رش سال عالوه، گزا به

کشور و در مقایسه با کشورهای سند  915از میان  923ی  ، در رتبه2592نسبت به گزارش سال 

کشور قرار گرفته است. پیشرفت  20از  99رتبه تنزل نسبت به سال قبل در جایگاه  2انداز، با  چشم

تر کشور نسبت به  ی نامطلوب کشورها و کُندی اصالحات در ایران، موجب کسب رتبهسریع سایر 

ایران بر اساس برنامه توسعه (. البته 92: 9312های مجلس،  سال گذشته شده است )مرکز پژوهش

 (9312است )مجمع تشخیص مصلحت نظام،  9353میلیون گردشگر در سال  25ملی به دنبال جذب 

                                                                                                                                                                                 
1. Moyle et al. 

2. Pastras & Bramwell 

3. Schwab, Klaus 

4. Dawson et al. 

5. Doing Business 
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پذیری و دف باوجود رقبایی که با سهم گردشگری کمتر ازنظر وضعیت رقابتدستیابی به این ه که

)رجوع شود به  رسدبه نظر می رممکنیشرایط کارآفرینی در شرایط بهتری هستند، امری تقریباً غ

بان جهانی  ها دیده و گزارش نمایه آماری گردشگری سازمان جهانی گردشگریهای ساالنه گزارش

وکار بانک  انجام کسب 2599، ناگفته پیداست که بر اساس گزارش سال تباطار نیکارآفرینی(. درا

وکار همچنان کم اثر بوده و  ی ایران در گزارش انجام کسب جهانی، عملکرد دولت در بهبود رتبه

 طور بهوکار،  ( قانون بهبود مستمر محیط کسب3ی قانونی مصرح خود در ماده ) دولت به وظیفه

(. از طرف دیگر آمارهای موجود 99: 9312های مجلس،  )مرکز پژوهشمؤثری عمل نکرده است 

دهد که دستی و گردشگری نشان می در اداره کل نظارت و ارزیابی سازمان میراث فرهنگی، صنایع

های اخیر با های خدمات مسافرتی در سالها و شرکتوکارهای گردشگری شامل اقامتگاه کسب

 (.9312اند )اداره کل نظارت و ارزیابی، کاهش رشد یا رشد منفی مواجه بوده

 23پژوهش حاضر، نگارنده با استفاده از رویکردی کیفی و با تکیه بر دیدگاه خبرگان )در 

وکار  مؤثر بر فضای کسب عوامل نهادیِمصاحبه عمیق با خبرگان صنعت و اقتصاددانان( به شناسایی 

وکارهای کوچک و متوسط  در کسب ها در بهبود کارآفرینی و چگونگی تأثیر و ارتباط آن

وکار و کارآفرینی در  پرداخته است و بر آن است تا تحلیلی نهادگرایانه بر فضای کسب گردشگری

 صنعت گردشگری کشور داشته باشد.

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

ست. ازجمله ا ها ها در سطح گستردگی آن شده که تفاوت آن تعاریف مختلفی از نهاد ارائه

خری که در حوزه نهاد تعریف جامعی ارائه داده است، داگالس نورث است. ازنظر أاددانان متاقتص

قوانین رسمی  تمامد؛ به این معنی که ندهاو نهادها قوانین بازی در یک جامعه را موردتوجه قرار می

روابط )مانند قوانین و قراردادهای سیاسی و اقتصادی( و کلیه هنجارهای غیررسمی که برای تنظیم 

ای از عادات و قواعد نهادها مبین مجموعه .(9390شوند )نورث، افراد وجود دارند، نهاد نامیده می

و سیستم  بوده اخالقی، رسوم و قوانین هستند که محور یا هدف مشترکی دارند، با یکدیگر سازگار
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ها شکل یا سازمانها (؛ بنابراین ابتدا ارگان9315)اشمولر، به نقل از چاونس،  دهند شکل میرا 

های اجتماعی و به تبع ها، سازمان ها نهادها و با توسعه جوامع و پیچیده شدن آن گرفته و در ادامه آن

و بقا و دوام طوالنی دارند. در این سیستم،  هنهادهای اجتماع شکل گرفتند که قائم به فرد نبودها،  آن

در این  دهند.دی در جامعه واکنش نشان میهای نهاکارآفرینان، عامالن تغییر هستند که به محرک

اند که از رویکردهای میان مکاتب مختلف اقتصادی به تبیین فضای بازار و کارآفرینی پرداخته

 باشند.کالسیک تا نهادگرایی با رویکردهای متفاوت، قابل بحث می

و مکتب نهادگرایان به دو شعبه تقسیم شده است: مکتب نهادگرایان قدیم  نیز مکتب نهادگرایی البته

( معتقدند که رفتار 923: 2559، 9فورددرل )راشجدید. نهادگرایان قدیم مانند وبلن، کامونز و می

تصمیمات اقتصادی بشر هستند. اقتصاد  کننده تعیین ،گیرد؛ لذا نهادهادرون نهادها شکل می ،فردی

ح و گسترش تئوری نهادی جدید کوششی برای الحاق تئوری نهادها به علم اقتصاد و اصال

خارج از علم اقتصاد  نیازا شیرا که پ ینئوکالسیک است تا درنتیجه آن طیف وسیعی از مسائل

( را 2590) 3(. بر این اساس شاید بتوان نظر ریشتر91: 2555، 2)نورث دهد، موردبررسی قرار هبود

صورت  السیک را بهفروض انتزاعی اقتصاد نئوک تماماقتصاد نهادی جدید "پذیرفت که معتقد است 

( نهادگرایی جدید بر اهمیت نهادها 2550نورث )به اعتقاد تر طور دقیق ؛ اما به"پذیردمی شده قیرق

های اقتصادی از وتحلیل ساختارهای نهادی از طریق تئوری و استعداد تجزیه طرف کیدر اقتصاد از

انسانی و انگیزشی است  ختارسایک طرف دیگر تأکید نموده است. در این رویکرد تمرکز بر ایجاد 

که قادر است درک عمیقی برای پردازش روابط پیچیده و متقابل جهان اجتماعی، اقتصادی و 

ها و رویکردهای اند تا از بنیاننموده . نهادگرایان تالش(22: 9315، 3)چاونس سیاسی به وجود آورد

ها با  نی را تبیین نمایند. آنوکار و کارآفری حاکم بر نهادگرایی استفاده نموده و فضای کسب

های موفق و ناموفق در بهبود اقتصاد را مورد رویکردهای تاریخی یا ساختاری تالش دارند تا نمونه

 بخش ارتقای و اقتصادی توسعه منظور به مختلف کشورهای درنمونه،  عنوان بهکنکاش قرار دهند. 

                                                                                                                                                                                 

1. Rutherford 

2. North 

3. Richter 

4. Chavance 
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 ز دو رویکرد کلی استفادههای کوچک و متوسط و کارآفرینان( اخصوصی )ازجمله شرکت

وکار  موانع تولید یا بهبود فضای کسب رفع دوم، روش و یساز یخصوص نخست، ود: روشش می

پیمانان بلوک شرق آن و نمونه موفق  کشور روسیه و هم ،(. نمونه الگوی اول2555، 9است )دایک

شد و توسعه وکار، جهشی موفق را در ر کشور چین است که با بهبود فضای کسب ،الگوی دوم

وکار توانست  از طریق رویکرد بهبود فضای کسب اقتصادی نشان داد. چین در طی سه دهه و صرفاً

افزایش  2553% در سال 25را به سهم  9125وکارهای بخش خصوصی در سال  % کسب25سهم 

سال اتفاق افتاد چهار سازی در عرض  اما در کشورهای روسیه و بلوک شرق این خصوصی ؛دهد

 (.22: 9399پور داریانی و همکاران، تایج فاجعه باری را به وجود آورد )احمدولی ن

 محیط نیازهای و پیش کارآفرینی بین که دهدمی نشان کشور 12 های داده از جهانی بانک بررسی

 بر وکار کسب محیط دیگر بیان وجود دارد. به رابطه غیره و مالی منابع به دسترسی سهولت قانونی،

 کاهش را وکارها کسب شروع قانونی موانع هادولت یعنی اگرارد. د مستقیم تأثیر ینیکارآفر نرخ

بر این اساس  (.2552، 2)کالپر خواهد یافت افزایش رسمی های کارآفرینانهفعالیت حجم دهند،

 و اقتصادی سیاسی مرتبط: بافت هم به عامل سه از است تابعی هاشرکت موفقیتتوان گفت می

 سه این ها. ارتباطتعملیات شرک و راهبرد و آن وکار کسب محیط کشور، رکالن ه سطح در

(. بافت 2555 3است )رولند و پورتر (به باال پایین از و پایین به باال دوطرفه )از صورت به عامل

ای بوده و به دلیل ماهیت آن در صنعت گردشگری از اهمیت ویژه سیاسی و اقتصادی بسترساز

 بخشدمی را بهبود هاشرکت رقابت محیط و وریبهره فضای ،وکار کسب محیط برخوردار است.

ای از تواند نمونه ها میهوایی و یا هتل ونقل حملها در قوانین مربوط به آزادسازی قیمت که یطور به

 موجب هاشرکت مناسب ییو کارا وریبهره وکار گردشگری باشد. تغییرات در فضای کسب

 بهبود رساند.می یاری دولت به مالی منابع با تأمین و گردیده هااتمالی رشد و درآمد افزایش

 ضعف دیگر سوی از کند. می کمک اقتصادی و سیاسی بهبود نهادهای به نیز وکار کسب فضای

                                                                                                                                                                                 

1. Dyck 

2. Klapper 

3. Roland & Porter 
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و موجب  ریخته هم به را اقتصادی گذاری سیاست و تولید فرایند کشور، وکار محیط کسب در

 (.2551شود )پورتر، بازدارندگی تولید می

( در سطوح چهارگانه نهادی مؤثر بر 2555این عوامل در سطوح مختلف به مانند آنچه ویلیامسون )

گذارند. بر اساس تعریف سازمان توسعه وکار تأثیر می اقتصاد تبیین نموده است، بر فضای کسب

کتشر هزینه بر که است قوانینی مجموعه مفهوم به وکار کسب ( محیط2559) 9صنعتی ملل متحد

 غیره. درواقع و کار نیروی هایهزینه مالیات، اداری، تشریفات مجوزها، هزینه تأثیر دارد، مانند ها

 امنیت اداری، سیستم سالمت میزان اقتصادی، هایتساخرزی ی دربرگیرنده وکار کسب محیط

 که است غیره و قضائی نظام کیفیت مقررات، و اقتصادی، قوانین های سیاست در ثبات اجتماعی،

 مدیران قدرت و اختیارات از فراتر ها آن دادن تغییر ولی د،ندار تأثیر مستقیم هاشرکت عملکرد بر

 (.9399، میدری) نماید ا میوکاره و کسبها  تشرک

رویکردهای مختلفی پیرامون وکار، مفهوم کارآفرینی نهفته است.  در کنار مفهوم فضای کسب

گذاری جدید و  وکار، سرمایه )مانند ایجاد کسب تعریف کارآفرین و کارآفرینی وجود دارد

بان جهانی کارآفرینی،  بان جهانی کارآفرینی )دیده ی(. در این پژوهش به تعریف دیدهخوداشتغال

گذاری جدید شامل  وکار جدید و یا سرمایه هر نوع تالش برای ایجاد یک کسب"( مبنی بر 2592

یک فرد، گروه یا یک  لهیوس بهموجود وکار  سبی، سازمان تجاری جدید و یا توسعه کخوداشتغال

با  تنها نهاستناد شده است؛ لذا تمرکز پژوهشگر بر این تعریف خواهد بود. کارآفرینان  "تجارت فعال

ها به سازمان نوپای خود مواجه هستند بلکه تحت تأثیر شدید محیط  چالش نیروی انسانی و تعهد آن

 (.3: 2592، 2نمایند )آلتین و همکارانکالت را مضاعف مینهادی نامناسب نیز قرار دارند که مش

بان جهانی کارآفرینی، ایران در حوزه کارآفرینی نسبت به سال  دیده 2599بر اساس گزارش 

(. بر 2599جهان را دارا است )آکس و همکاران،  22% را دارد و درمجموع رتبه 22گذشته، امتیاز 

ترین رکن  عنوان پایین رکن پذیرش ریسک به گانه ایران، هاساس این گزارش ایران در ارکان چهارد

 % امتیاز قرار دارد. در نمودار زیر وضعیت این ارکان مشخص شده است.9با 
                                                                                                                                                                                 

1. The United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) 

2. Altin 
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 (36: 8112بان جهانی کارآفرینی،  )دیده 8112: وضعیت ارکان مشخصه کارآفرینی ایران در سال 1نمودار 

 

اند که در آن متغیرهای فردی ادی موردتوجه قرار گرفتهدر این ارزیابی دو نوع متغیر فردی و نه

 مربوط به کارآفرینان و متغیرهای نهادی مربوط به شرایط و محیط نهادی است.

های موجود در محیط، هم در شکل قوانین و مقررات )قواعد رسمی( و کارآفرینان به انگیزه اساساً

دهند العمل نشان میغیررسمی( عکسهای فرهنگی غالب )قواعد هم برحسب هنجارها و ارزش

-شخصی، چنانچه شرایط و انگیزه یطلب (. بر مبنای تئوری منفعت935: 9392)پاداش و نیکونسبتی، 

های نامناسبی در جامعه حاکم گردد، کارآفرینان منابع جامعه را برای منافع شخصی خود و به بهای 

( و به عبارتی کیفیت نهادی و 9115، از دست رفتن رشد اقتصادی به کار خواهند گرفت )بامول

رابطه متقابل  بنابراین درک سازد.ساختار نهادی است که جهت کارآفرینی را مشخص می

الملل آموخته جامعه بین، کارآفرینی، توسعه اقتصادی و نهادها به دو دلیل اهمیت دارد: اول اینکه

(؛ دوم اینکه، 2559، 9)ایسترلیگرفت اقتصادها در نظر  تمامتوان نسخه مشابهی برای است که نمی

                                                                                                                                                                                 

1. Easterly 
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های اخیر بسیار موردتوجه قرار گرفته است و های کارآفرینی در سال اهمیت اقتصاد کارآفرین و سیاست

های کارآفرینی و توسعه اقتصادی، شرایط نهادی های عمومی باید برحسب پویایی بر این اساس سیاست

 (.2559، 9س و همکاراند )آکنمحور اتخاذ شو نهیمحلی و متغیرهای زم

 

 مروری بر پیشینه پژوهش

توان گفت تئوری نهادی با اهداف مختلفی در مطالعات  ، میشده انجامهای  با توجه به پژوهش

های مبتنی بر تئوری نهادی در  های اصلی پژوهش قرار گرفته است. حوزه مورداستفادهگردشگری 

ها، مسئولیت اجتماعی،  ی، نوآوری، فناوریاند از: محیطی، کارآفرین مطالعات گردشگری عبارت

)الواندوسکی،  2گذاری عمومی و اعتماد سیاسی ترتیبات نهادی، ساختارهای حکمرانی، سیاست

 در صنعت گردشگری آمده است: شده انجامهای  ای از پژوهش (. در جدول زیر، چکیده30: 2593

 : مروری بر کاربرد تئوری نهادی در حوزه گردشگری1جدول 

 ها یافته هدف موضوع اصلی بستر نویسنده یفرد

 مک کارتی 9

(2592) 

از ماهیگیری و  کارآفرینی
ها تا  کارخانه

گردشگری 
فرهنگی: نقش 
کارآفرینان 
اجتماعی در 

گیری یک  شکل
 بستر نهادی جدید

ی  بررسی نحوه
گیری  شکل

گردشگری فرهنگی 
ی نیروهای  واسطه به

فرهنگی، سیاسی و 
 تاریخی قدرتمند

و  3های بسیج منابع است دولت، فرصتسی
کارآفرینی اجتماعی، سه عامل تغییر در 
این تحقیق بودند. تئوری نهادی جدید و 
کارآفرینی اجتماعی، لنزهای نظری مناسب 

گیری یک بستر  در توضیح پیدایش و شکل
جدید فعالیت گردشگری هستند. یک بستر 
نهادی جدید از روابط نیروهای محلی و 

ها با  گیرد که این زنجیره می جهانی شکل
های جدید در  یکدیگر به تزریق ایده

مباحث داخلی پیرامون گردشگری 
های تهییج توسعه  فرهنگی و روش

 کنند. اقتصادی کمک می

                                                                                                                                                                                 

1  . Acs et al. 

2. Political Trust 

3. Resource-Mobilization Opportunities 
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روکساس و  2

 (2593چادی )

اثرات نهادهای  کارآفرینی
رسمی بر عملکرد 
بخش گردشگری 
فیلیپین: نقش 
میانجی گرایش 
 کارآفرینانه

سی نقش محیط برر
نهادی رسمی بر 
های  عملکرد بنگاه

 گردشگری فیلیپین

ای  بالقوه طور بهتواند  حاکمیت قانون می
ی  منجر به افزایش گرایش کارآفرینانه

بنگاه از طریق کاهش آشفتگی و خصومت 
 در محیط نهادی شود.

ارتقای کیفیت نهادهای رسمی تأثیر مثبتی 
ام وکارها از طریق اله بر عملکرد کسب

 بخشی به گرایش کارآفرینانه داشته است.

علی و  3

همکاران 

(2593) 

فناوری اطالعات  فناوری
و ارتباطات در 
بخش گردشگری 
مالدیو: یک 
 دیدگاه نهادی

ی  درک نحوه
های  عملکرد سازمان

گردشگری مالدیو 
در بستر محیط نهادی 

 مالدیو

فناوری اطالعات و ارتباطات و تجارت 
ها در صنعت  م آنالکترونیک و ادغا

گردشگری، تحت تأثیر شرایط ماهوی 
ی سیستم  صنعت، شرایط کشور و حوزه

و دارای اثر تعاملی  داشتهاطالعات قرار 
است. ضمن اینکه این سه حوزه تحت تأثیر 

ی بستر نهادی  دهنده شکلالمللِ  فشار بین
 های گردشگری مالدیو قرار دارند سازمان

وَتَناساکداکول  3

 (2551) 9و اون

ساختارهای  فناوری
اجتماعی، 
فشارهای 

ایزومورفیک و 
کاربرد 

وکار به  کسب
در  2وکار کسب

صنعت 
 گردشگری تایلند

ایجاد و آزمون یک 
مدل نظری برای 
ی  بررسی نحوه

های  ی بنگاه استفاده
تایلند از فناوری 

وکار به  کسب
وکار برای  کسب

وری  همکاری و بهره
 بین سازمانی

و اجباری اثر معناداری  فشارهای هنجاری
وکار به  بر کاربرد فناوری کسب

 که یدرحالاند  وکار بنگاه داشته کسب
فشارهای هنجاری اثر معناداری بر عملکرد 

 نیز داشته است.

ساختارهای  (2595) 3لپیر 0

 حکمرانی

گردشگری مبتنی 
 عنوان به 3بر جامعه

ی پایدار در حل راه
سازی اثرات  بیشینه

 محلی

زان بررسی می
ی  مشارکت بالقوه

های  شرکت
گردشگری مبتنی بر 

در کاهش  0جامعه
فقر و توانمندسازی 
 جوامع روستایی

گیری در دستان تور  قدرت اصلی تصمیم

اپراتورهایی است که درآمدزایی 

، رو نیازاشوند؛  گردشگری را موجب می

ی پژوهش نشان داد که اثرات  نتیجه

ی اقتصادی اجتماعی گردشگری  بالقوه

مبتنی بر جامعه همچنان محدود خواهد 

                                                                                                                                                                                 
1. Vatanasakdakul and Aoun 

2. B2B Utilisation 

3. Lapeyre 

4. Community-based tourism (CBT) 

5. community-based tourism enterprises (CBTEs) 
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ی  بود. مگر اینکه اقتصاد سیاسی بالقوه

گردشگری و روابط قدرت میان کنشگران 

 زنجیره ارزش در سطح جهانی پایش شوند.

 9وَنگ و اِیپ 2

(2593) 

سیاست 

 عمومی

عوامل مؤثر بر 
اجرای 
های  سیاست

گردشگری: یک 
چارچوب 

مفهومی و مطالعه 
 موردی در چین

جاد یک چارچوب ای
مفهومی 

ی  کننده فیتوص
عوامل مؤثر بر اجرای 

های  سیاست
گردشگری و نشان 
دادن چارچوب 

اجرای  باتجربه
های  سیاست

گردشگری در سطح 
 محلی چین

اجتماعی، ترتیبات  –محیط کالن اقتصادی 
نهادی، روابط بین سازمانی و ساختارهای 
هماهنگی بین سازمانی، چهار عامل مؤثر بر 

های گردشگری شناسایی  ای سیاستاجر
 شدند.

 اوربانو 2

(2595) 

سیاست 

 عمومی

سیاست حمایتی از 
وکارهای  کسب

گردشگری: 
مطالعه موردی 
 تطبیقی در اسپانیا

کمک به علم 
فرایندهای طراحی و 

های  اجرای سیاست
حمایتی از 

وکارهای  کسب
گردشگری در اسپانیا 
به مدد اقتصاد 

 عنوان بهنهادگرا 
 نظری چارچوب

های  علیرغم ارتباط سیستم قانونی، سیستم
ترین عوامل  اجتماعی و فرهنگی مهم

ارتقای گردشگری در ارتقای 
وکارهای گردشگری هستند. این  کسب

بنا بر پژوهش  که یدرحالپژوهش نشان داد 
(، نهادهای رسمی نقش فعالی 9115نورث )

های حمایتی از  در طراحی مکانیسم
دارند،  وکارهای گردشگری کسب

نهادهای غیررسمی اما عوامل مهم اجرای 
ها در یک بستر نهادی خاص  این مکانیسم

هستند. سیستم قانونی و محیط اقتصادی، 
 –نهادهای رسمی و عوامل اجتماعی 

های فرهنگی،  فرهنگی همچون ارزش
فعالیت کارآفرینانه، آموزش همگانی و 

های اجتماعی، نهادهای غیررسمی  شبکه
 اند. بوده این مطالعه

نانکو و اسمیت  9

(2593) 

اعتماد 

 سیاسی

اقتصاد سیاسی 
گردشگری: 
اعتماد به 

کنشگران دولت، 

ایجاد یک مدل جامع 
از اعتماد ساکنان 
محلی به کنشگران 
دولت و حمایت 

های  درک ساکنان از منافع و هزینه
ها به کنشگران  گردشگری و اعتماد آن

ی مهم حمایت  کننده دولت، عوامل تعیین
ها از عملکرد  سیاسی بودند. ادراکات آن

                                                                                                                                                                                 

1.  Wang and Ap 
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حمایت سیاسی و 
عوامل 

ی  کننده تعیین
 ها آن

سیاسی از گردشگری 
بر مبنای تئوری تبادل 

، تئوری 9اجتماعی
ی اعتماد سیاسی نهاد

و تئوری فرهنگی 
 اعتماد سیاسی

 طور بهسیاسی و اقتصادی کنشگران دولت 
معناداری اعتماد به کنشگران دولت را 

کرد. اعتماد میان فردی،  بینی می پیش
های گردشگری و قدرت درک شده  هزینه

گیری در گردشگری،  از تصمیم
ی نامطلوب اعتماد شناسایی ها کننده نییتع

شدند. این مقاله ضمن برخورداری از 
حمایت قوی تئوری نهادی اعتماد سیاسی، 

ترین حمایت تئوری تبادل اجتماعی را  کم
 کسب کردند.

و  انزیکازار 1

 همکاران

(2599) 

قوانین و 
 مقررات

 ینهاد یمبنا
 یها توسعه خوشه

و  یحیتفر
 یگردشگر

خاص  یها یژگیو
 طیمح"مفهوم 

و اثر آن را  "ینهاد
بر عملکرد مؤثر 

و  یحیتفر یها خوشه
در  یگردشگر
 هیروس

 طیمح یاصل یها در پژوهش آنان، مؤلفه
ها مؤثرند،  که بر توسعه خوشه ینهاد
 یگرها میتنظ یکل ستمیز: ساند ا عبارت
 تیفعال یمؤثر بر عملکردها یاجتماع
 گرها میتنظ نی. ایو گردشگر یحیتفر
که  یقانون یاند از: قانون و هنجارها عبارت
تعداد  یصورت منطق از همه و به شیب

 یکند؛ هنجارها گردشگران را محدود می
را به  یمثبت و قابل قبول طیکه مح یمذهب

مثبت کشور و  ریوآورد؛ و تص وجود می
 یحیخوشه تفر تیمقبول ،منطقه و درنهایت
 است. ییدر کارا یو گردشگر

  (2599نگ )تا 95

ساختارهای 

 حکمرانی

و  یاثرات حکمران
 ینهادها بر تقاضا
 یگردشگر
 :یمرز درون
 کیاز  یشواهد
پنل داده  ی مطالعه

 ایپو

و  یاثر حکمران
 ینهادها را بر تقاضا
 یگردشگر

با  یزمال یمرز درون
 کردیاستفاده از رو
 یبرا ایپنل داده پو

کشور گردشگر  30
فرست در دوره 

 2550_2590 یزمان

اغلب نگران ثبات  یالملل نیگردشگران ب
مقررات،  تیفیدولت، ک یاثربخش ،یاسیس

و کنترل فساد هستند تا  نیقوان تیحاکم
 استمدارانیس ،یو دهی. به عقییپاسخگو

 تیفیک ،ییاه با تمرکز بر روش توانند یم
 شیرا ارتقا داده و سبب افزا ینهاد

 شوند. یگردشگران ورود

                                                                                                                                                                                 

1. Social Exchange Theory 
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 شناسی تحقیق روش

بنا به استفاده از . استتبیینی یک تحقیق  ،بندی تحقیقات بر اساس هدف پژوهش حاضر در دسته

توان در  های پیمایشی برای گردآوری اطالعات در مقطع زمانی مشخص، این تحقیق را می روش

 قیقات توصیفی از نوع پیمایشی و مقطعی به شمار آورد.ی تح زمره

های کیفی بر اکتشافی انجام شده است. داده -تحقیق حاضر از نوع استقرایی بوده و با طرح متوالی

ای ویلیامسون گردآوری و تحلیل و درنهایت، تحلیل نهایی مبنای سطح دوم مدل چهار مرحله

که  شده استفادههای کیفی از روش خبرگان ری دادهشود. در این مرحله گردآوبندی میصورت

 مبنای آن نیز مدل نظری تحقیق بوده است.
 های طرح تحقیق حاضر: ویژگی8جدول 

 رویکرد
مسئله 

 پژوهش
 هاتفسیر داده هاتحلیل داده ها/روشداده

 اکتشافی کیفی
مصاحبه، اسناد، 

باز و  سؤاالت
 عمیق

توصیف، شناسایی موضوعات و 
 طور بهها  رابطه بین آن مقوالت و

 عمودی و افقی

تخصیص، بسترسازی، 
تفاسیر عام و تفاسیر 

 شخصی

 منبع: نگارنده

 موردبررسی اجتماعی تحلیل سطح چهار در ای جدید، نهادها رانهادگرعنوان یک  به ویلیامسون

 و کدیگری به نسبت ها آن تأخر و تقدم تغییر، افق در را سطح چهار این وی تفاوت دهد.می قرار

 (.2555)ویلیامسون،  نددامی سطح هر بر های حاکمتئوری

 
 (8111ویلیامسون، )مدل تحلیلی اقتصاد نهادگرایی جدید بر اساس مدل ویلیامسون  :6جدول 

 هدف دوره زمانی سطح تحلیل سطح

 سطح اول:

 تئوری اجتماعی

های محصورشده ارزش

، یررسمیسنتی: نهادهای غ

ا و ها، هنجارهرسوم، سنت

 مذهب

پایداری نهادهای 

ها، غیررسمی، فرهنگ

ها، ها، سنتعرف

 هاهنجارها، سنت

اغلب غیرقابل محاسبه، 

 یخود خودبه
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 سطح دوم:

اقتصاد حقوق 

مالکیت/ تئوری 

 سیاسی

محیط نهادی: قواعد رسمی 

حقوق مالکیت  ژهیو بازی به

 )مقننه، مجریه، قضائیه(

محیط نهادی: قوانین 

ی، رسمی بازی )حکومت

 قضایی و دیوانساالری(

 

شفاف کردن و دستیابی 

به حقوق محیط نهادی 

عنوان اولین سطح  به

 اقتصادی کردن

سطح سوم: 

اقتصاد هزینه 

مبادله )ترتیبات 

 نهادی(

اعمال مدیریت و تدبیر امور 

)حکمرانی(: انجام بازی، 

قراردادها )سازگاری  ژهیو به

ساختارهای اعمال مدیریت 

 با مبادالت(

ان واقعی اجرای جری

بازی مخصوصاً قراردادها 

)مغایرت ساختار 

 رانی با قراردادها(کمح

شفاف کردن و دستیابی 

عملی به ساختار 

. دومین ییحکمروا

 سطح اقتصادی کردن.

سطح چهارم: 

اقتصاد 

نئوکالسیک/ 

 تئوری عاملیت

تخصیص منابع و اشتغال: 

ها، مقادیر، آرایش و قیمت

 هامشوق یسازگار ساز

خصیص منابع و اشتغال ت

ها، مقادیر و )قیمت

 ها(مشوق یتراز هم

دستیابی به شرایط 

نهادی. سومین سطح 

 اقتصادی کردن

 

در سطح دوم این مدل، محیط نهادی قرار دارد که در آن نهادهای رسمی که خود منشعب و متأثر 

-ی این سطح را میباشند، موردتوجه است. در حوزه گردشگراز نهادهای غیررسمی و فرادست می

های دولت در  توان در مفهوم قوانین و مقررات کالن و موضوعی صنعت گردشگری و سیاست

اندازی ها و به تبع آن قوانین تبیین نمود. قوانین مربوط به راهها، سیاستتعریف سازمان

 های دیگر های توسعه گردشگری و بسیاری از مقوله وکارهای گردشگری، مجوزها، سیاست کسب

توانند مانع و یا محرک توسعه این صنعت باشند. در ادامه با بررسی نظرات خبرگان می نفسه یفکه 

بر مبنای رویکردی کیفی، ابعاد مختلف این مسئله شناسایی و روابط و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری 

 وکار مطلوب یا نامطلوب گردشگری، شناسایی شده است. ها در شکل دادن فضای کسب آن

که اشاره شد رویکرد حاضر در این پژوهش رویکردی کیفی است و از روش تحلیل  طور همان

دستیابی به مفاهیم موردنظر استفاده شده است. به این منظور ابتدا با بررسی  منظور بهمضمون )تم( 

عمیق ادبیات موضوع و مسئله نهادهای رسمی بر مبنای تعریف مکاتب و رویکردهای مختلف در 

دی، تعریف ویلیامسون از محیط نهادی موردنظر قرار گرفت. در ادامه به طراحی سؤاالتی اقتصاد نها

-تعریف شما از نهاد چیست؟ نهادها چگونه بر صنعت گردشگری تأثیر می"اساسی مانند اینکه 

گیری کارآفرینی و توانند در شکلگذارند؟ به نظر شما این نهادها و عوامل نهادی چگونه می
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وکار گردشگری( تأثیر بگذارند؟ محیط نهادی را  های گردشگری )فضای کسبعملکرد بازار

چه عواملی است؟ ازنظر شما  رندهیدربرگتر محیط نهادی طور جزئی کنید؟ بهچگونه تعریف می

تواند برای فضای  محیط نهادی نامناسب چه پیامدهایی را می محیط نهادی مطلوب چگونه است؟

پرسیده و موردبحث  "صنعت گردشگری به دنبال داشته باشد؟ وکار  کارآفرینی و فضای کسب

 افزار نرمها مکتوب و وارد ، مصاحبهشده ضبطقرار گرفت. پس از انجام هر مصاحبه 

2599MaxQDA  ی موضوع و درک مشترک، ساز شفاف منظور بهشد. پیش از شروع مصاحبه

ن مفاهیم عمده در این خصوص به طور مختصر هدف و فرایند انجام تحقیق و همچنی تالش شد تا به

نگردد. پس از انجام هر  دار جهت شونده مصاحبهاشتراک گذاشته شود در عین اینکه ذهنیات 

 23تا  22شد تا درنهایت پس از مصاحبه ی اولیه انجام میها یکدگذارمصاحبه، مضامین شناسایی و 

 سؤاالتموجود در  صینقاها احبهبا بررسی مص نیب نیدرامضامین به تکرار )اشباع نظری( رسیدند. 

 گرفت.های بعدی مورد اصالح قرار مییا انتقال مفاهیم نیز در مصاحبه

این روش کدگذاری در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی 

و عوامل مؤثر بر هزینه  شده ییشناساانجام گردید. در گام دوم روابط میان کدهای اصلی و محورها 

منظور رعایت کیفیت و اعتبار  بندی شده است. بهمبادله صنعت گردشگری شناسایی و طبقه

کنترل عضو یا اعتبار  پذیری )روشها و روایی سؤاالت از دو رویکرد باورپذیری و اطمینانمصاحبه

شوندگان که دسترسی بهتر و پاسخگو( استفاده شده است. به این معنی که چهار نفر از مصاحبه

وکار  ها وجود داشت و از اعتبار الزم در فهم مفهوم نهادگرایی و فضای کسب تر با آنسریع

عنوان گروه کنترل انتخاب شده و نتایج در مراحل کدگذاری، تعریف  گردشگری برخوردار بودند به

شد. درنهایت بررسی ادبیات پژوهش نیز ها کنترل و اعتبارسنجی می بندی نهایی با آنها و دستهتم

با ادبیات موجود در حوزه محیط نهادی مورد تطبیق قرار  شده استخراجهای وردتوجه قرار گرفته و تمم

های پیشین نبوده؛ هرچند تالش شده است تا اعتبار نتایج بر پایه داده شد. البته هدف تطابق تام با یافته

منظور سنجش  از طرف دیگر بههای مشابه( حفظ شود. های پژوهشها )مقایسه با یافتهتعمیم ضمنی یافته

منظور  به که یطور به( استفاده شد 20: 9312روایی از روش تطابق همگونی مضامین )خنیفر و مسلمی، 

 ها با واقعیت، مضامین منتخب با ادبیات پژوهش مورد تطابق قرار گرفتند.تطابق یافته

و مضامین مکنون شناسایی  مضامین مشهود بر هیتکمضامین موردنظر با  ها یکدگذارپس از انجام 

سؤاالت شفاف بوده و تالش شد تا  ازآنجاکهفرایند تفسیر انجام پذیرفت. البته  ازآن پسشدند. 
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استفاده گردد، عمده  شونده مصاحبهها نباشد و همچنین از تفاسیر و معانی موردنظر ابهامی در پاسخ

ها مضامین مکنون نیز شناسایی و مضامین از نوع مضامین مشهود بودند هرچند در فرایند مصاحبه

های موجود در ادبیات پژوهش مورد های پژوهش با یافتهقرار گرفت. درنهایت، یافته مورداستفاده

 ها مورد تأکید قرار گیرد.تطبیق قرار داده شده تا اعتبار و پایایی یافته

اکتشاف عوامل  هدفبابر اساس آنچه در جدول باال مورد اشاره قرار گرفته است در این تحقیق 

وکار و ارتباط آن با کارآفرینی در حوزه صنعت گردشگری با استفاده از  مؤثر بر بهبود فضای کسب

تخصیص متغیرهای  باهدفهای عمیق و بررسی اسناد موجود ، مصاحبهازجملهابزارهای ترکیبی 

ه و مدل تحقیق وکار بر اساس رویکرد اقتصاد نهادگرای جدید و ایجاد نظری مؤثر بر فضای کسب

، تبیین و تفهم آن بر اساس نتایج ها افتهی میتعمها و فرهنگ حاکم بر فضای اجتماعی، مبتنی بر ارزش

 منبعث از این روش، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
گیری از انتخاب موارد نمونه یجا و به کنندگاننمونه از مشارکت یجا های کیفی، بهدر پژوهش

بنابراین در روش کیفی ؛ (2555و همکاران،  9)کورتیس شودمی برده ان نامکنندگیا مشارکت

گردشگری )اساتید دانشگاهی رشته اقتصاد،  گذاران استیس، نمونه از جامعه خبرگان و مورداستفاده

گذار بخش گردشگری( انتخاب گردید. تحلیلگران بازار گردشگری، مدیران ارشد و سیاست

 کنندگان و منابع در جدول زیر آمده است.ارکتهای مشای از ویژگیخالصه
 

 های تحقیقگیری و نمونههای نمونه: ویژگی4جدول 

 نوع تحلیل نوع نمونه

روش تعیین 

-مشارکت

 کنندگان

تعداد 

 کنندگان مشارکت

خبرگان و کارشناسان بازار و 

 وکارهای گردشگری کسب

وکار  تحلیل کیفی فضای بهینه کسب

ان و گردشگری از منظر خبرگ

 (خبرگانکارشناسان بازار )

تعیین حجم نمونه 

بر اساس اشباع 

 نظری
نفر خبره بازار  23

 وکار کسب

بخش  کنشگران 

 گذاران استیسدولتی/

ها و الزامات تحلیل کیفی از دیدگاه

گذاران بخش بخش دولتی و سیاست

 (خبرگانگردشگری )

تعیین حجم نمونه 

بر اساس اشباع 

 نظری

 

                                                                                                                                                                                 

1. Curtis 
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ای اصلی در مصاحبه مسئله تعاریف متفاوت از نهاد بود که محقق بدون دخالت مستقیم تالش هیکی از چالش

 تر شود.نزدیک شوندگان مصاحبهتر و مباحث توضیحی بیشتر، به مقصود های عمیقنمود تا با پرسش

 

  در تحقیق حاضرها و ابزار مورداستفاده  داده یگردآور یها روش: 5جدول 

 جامعه/ نمونه
دآوری روش گر

 هاداده
 توضیحات مورداستفادهابزار 

های مرور داده

اسنادی/ آرشیوی 

 و آماری

 ای کتابخانه

های پایگاه داده

آماری ملی/ 

ی، اسناد الملل نیب

 توسعه ملی

هایی مانند بانک جهانی، مجمع پایگاه داده

جهانی اقتصاد، وزارت اقتصاد و دارایی، 

مجلس شورای اسالمی، مجمع تشخیص 

 ت نظام، اتاق بازرگانیمصلح

ها و نظرات دیدگاه

بخش  کنشگران

-دولتی و سیاست

 گذاران

 میدانی
مصاحبه نیمه 

 ساختاریافته

های نیمه ساختاریافته در جهت مصاحبه

حفظ چارچوب اهداف و سؤاالت 

پژوهش در عین ایجاد انعطاف الزم در 

خبرگان و  قرار گرفته است. مورداستفادهها  آن

 زارکارشناسان با
 میدانی

مصاحبه نیمه 

 ساختاریافته

 های پژوهشیافته

 و نظارت سیستم های تم فرعی )ویژگی 9تم اصلی یعنی الف: سیستم قانونی با  3نتایج این تحقیق 

داوری، حاکمیت قانون، حقوق مالکیت مادی و معنوی، قانون اساسی، قوانین مالیاتی، مقررات بازار 

های ارزی،  تم فرعی )سیاست 95های دولت با  ن( و ب: سیاستکار، کمیت قانون، کیفیت قانو

های تجاری، اندازه  های مالی، سیاست های پولی و بانکی، تصمیمات سیاسی دولت، سیاست سیاست

های کالن،  گردشگری، سیاست بخش در حکمرانی و مدیریتی های ی، سیاستساز یخصوصدولت، 

عی )تطابق نیازهای بازار و کیفیت آموزش، رشد علم و تم فر 3کنترل فساد( و ج: علم و فناوری با 

-وکار گردشگری ایران را شکل می های اصلی در تنظیم فضای کسبفناوری، نهادهای علمی( شاکله

توانند در شکل دادن های متقابل این موضوعات میدهی و مدیریت ارتباطات و کنش دهند که سازمان
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عنوان  باشند. این مسئله در ادبیات اقتصاد نهادی به رگذاریأثتوکار  های مختلفی از فضای کسبکیفیت

 گیرد.ساختار نهادی و کیفیت نهادی موردبحث قرار می

های اصلی های مستخرج و جریان رسیدن به تمها و تمشمای کلی از کدگذاری 9تا  2در جداول 

 شده است.های دولت و علم و فناوری نشان داده  پژوهش یعنی سیستم قوانین، سیاست

 
ی گردشگری ها SMEوکار  : شکل گرافیکی از عوامل نهادی مؤثر در کارآفرینی فضای کسب1شکل 

 ایران

 

 سیستم قانونی

، اقتصادهای حقوق مالکیت و تئوری سیاسی اثباتی است. نهادها )از منظر ویلیامسون( سطح دوم

ها به تدوین قوانین بـازی انسال دارد و در آن خرد جمعی انس 955تا  95نهادی که افقی در حد 

توان در قوانین رسمی کشور یا قراردادها و یا تعهدات پرداختـه اسـت. ایـن دسـته از قواعد را می

قوانین و ساختارهای  رندهیدربرگدر این سطح مفهوم محیط نهادی که  .جستجو نمـود یگروه درون
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(. بر این اساس مفهوم 2555امسون،گیرد )ویلیرسمی است و کیفیت نهادی، موردبررسی قرار می

کیفیت نهادی که کیفیت اجرای مقررات دولتی، عملکرد قـوانین و مقـررات جامعـه، ضعف 

عنوان یکی از علل فسـاد اقتصـادی مطـرح اسـت.  به ،ردیگ یکارایی دولت و بروکراسی را در برم

نقش اساسی در ایجـاد و  (شامل دولت، مقررات دولتی، قوانین حاکم در جامعه)کیفیـت نهادی 

رشـد فسـاد اقتصادی دارند. در این زمینه پایین بودن کارایی دولـت کـه در کیفیـت پـایین خـدمات 

هـا وپا گیر و تشریفات اداری، عدم التزام دولت به اجـرای درسـت سیاسـت عمـومی، مقررات دست

جویی شخصی در ادارات دولتی را یابد، مانع توسعه است و انگیزه شکست قانون و سودتجلـی می

نماید. همچنین کیفیت پایین اجرای مقررات در بخش دولتـی فرصـت مناسـبی را بـرای تقویت می

-سیاسـت ارتباط نیکند. درا کسـب درآمدهای غیرقانونی توسط کارکنان ادارات دولتی فراهم می

انکی، قـوانین و مقـررات ها، نظارت ناکافی بر عملکرد سیستم بـ هـایی مانند کنترل قیمت

های بخش خصوصی در تجارت داخلی و خارجی موجب فساد سیستم خواهد فعالیت دکنندهیتحد

های سیستم نظارت و داوری، حاکمیت قانون، دهد که ویژگینتایج پژوهش حاضر نشان می بود.

 در حوزه مسائل مربوط به ژهیو بهحقوق مالکیت مادی و معنوی، ضعف قانون اساسی )

ترین موضوعات  وکارها( قوانین مالیاتی، مقررات بازار کار و کمیت و کیفیت قوانین مهم کسب

ی بازار ناکارآمدهستند که در سیستم قانونی طولی و عرضی صنعت گردشگری، منجر به 

به ارزیابی عوامل مؤثر بر ضعف و ( 9399)خاکپور و همکاران . اند شدهوکارهای گردشگری  کسب

که از میان سه معیار اصلی پژوهش  به این نتیجه رسیدین حقوقی گردشگری در ایران نارسایی قوان

مدیریتی، بیشترین تأثیر را بر نارسایی  -عوامل ساختاری (مدیریتی، عوامل اجرایی -ساختاری(

ترین عوامل قوانین گردشگری ایران دارند و بعد از آن عوامل اجرایی و محتوای قوانین اثربخش

گیری و تداخل وظایف نین از میان زیر معیارهای موردبررسی، تعدد مراکز تصمیمهستند. همچ

عنوان نمونه در  به .های مرتبط بیشترین نقش را در نارسایی قوانین گردشگری دارندسازمان

های صورت گرفته تأکید زیادی بر تناقض قوانین گردشگری، مشکل حاکمیت قانون، مصاحبه

گردشگری، وجود قوانین زائد و عدم وجود جایگاه مناسب برای  ناکارآمدی قوانین در بخش
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 فرهنگی میراث سازمان": شوندگان مصاحبهیی از ها قول نقلگردشگری در قوانین اشاره شده است. 

 متولی را خود دارد، جهانگردی – یگرد رانیا توسعه قانون از که تفسیری اساس بر گردشگری

 دارد تفسیری نیز صنفی نظام قانون اساس بر صمت وزارت هک ی. درحالداند می اقامتی تأسیسات

 شود برخورد آن با قانون این ضوابط ذیل باید که است اصنافی از یکی نیز گردشگری اینکه بر مبنی

 اما دارند وجود قانون دو هر. شود می موجب صمت وزارت و میراث سازمان بین را تعارضی که

 تمام در فساد از هایی رگه وجود دلیل به "، "است بوده اختالف محل بوده، تفسیرها محل چون

 قانون چون نیستند دارا را الزم کیفیت گردشگری، قوانین"، " ندارد وجود آن حاکمیت قوانین،

 قوانین که یا گونه . بهباشد مدرن بوده قرار بلکه است نکرده ورود گشایی گره مقام در وقت چیه

 صورت، این در. کند ایجاد افزایی هم حوزه، این در درگیر نهادهای و ها سازمان بین نتوانسته

 وجود قانون یک گردشگری و فرهنگی راثیم عالی شورای در "، "افتد نمی اتفاق قانون حاکمیت

 های بخش تمام مساعی تشریک نیازمند و بوده فرابخشی صنعت یک گردشگری اینکه بر مبنی دارد

 "، ". شود نمی اجراعمالً  اما است شده طلب ها انسان ارکتمش برانگیختگی شورا، این در. است دولت

 15 تا 95 وقتی. است شده تأکید ایران اقتصاد بودن دولتی بر که است اساسی قانون ما اصلی مشکل

 مقررات تنظیم در "و  ". بود امیدوار کارآفرینی رشد به نباید است، دولتی کشور های سازمان درصد

 مقررات از ناشی ناکارایی "، " است نشده دیده وکار کسب یک عنوان به گردشگری کشور، تجاری

 " دارد دنبال به را مضاعفی های ناکارآمدی ناکارآمد، وزائد 

ها به فعالیت در و دردسرساز باشد بنگاه نهیها پرهزوکار بنگاه مقررات کسبقوانین و زمانی که بنابراین 

های گذاریامکان سرمایه که ییو ازآنجا (2592، 9ارانبخش غیررسمی تمایل دارند )دامایانتی و همک

ماند و ها کوچک میها در بخش غیررسمی میسر نیست مقیاس این بنگاهبزرگ و گسترش فعالیت بنگاه

)دسوتو،  شودرشد اقتصادی و اشتغال کمتر می جهیرسد و درنتهای ناشی از مقیاس نمیبه شرایط صرفه

 اسیمق کوچکوکارهای گردشگری در ایران عمدتاً  شود که کسب( بر این اساس مشاهده می9312

 ی دارند.دولت شبهوکارهای بزرگ موجود نیز ریشه دولتی یا  هستند و معدود کسب

                                                                                                                                                                                 

1. Damayanti et al. 
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 "سیستم قانونی"ای از جریان رسیدن به تم اصلی  نمونه :3جدول 

 ای از کدهای بازنمونه تم فرعی تم اصلی

 

 

 

 

سیستم 

 قانونی

نظارت  های سیستم ویژگی

 و داوری

های سازمان، ضرورت نظارت کلی  ای در نظارت برخورد سلیقه

 سازمان بر دعاوی

 نبود قدرت اجرای قوانین، عدم وجود حاکمیت قانون حاکمیت قانون

حقوق مالکیت مادی و 

 معنوی

عدم وجود حقوق مالکیت در گردشگری، نوپا بودن توجه به 

 حقوق مالکیت در کشور

عدم تناسب قانون اساسی با کارآفرینی، عدم وجود جایگاهی  قانون اساسی

 برای گردشگری در قانون

 امکان فرار مالیاتی، تبعیض مالیاتی قوانین مالیاتی

یی در قوانین کار، وجود خألهای قانونی در گرا جانبه کی مقررات بازار کار

 قوانین کار

 ها تداخل قوانین سازمان، تضاد و زائدوجود قوانین و مقررات  کمیت قانون

 ی قوانینروزرسان بهناکارایی قوانین، عدم بازبینی، اصالح و  کیفیت قانون

 های دولت سیاست

ها، وکار، آزاد بودن و شفافیت قیمت های موردتوجه در ارزیابی فضای کسبازجمله شاخص

اقتصادی بخش  زم برای فعالیتالکه شـروط  استرقابتی بودن بازار و حفـظ حقـوق مالکیـت 

و نقــش دولــت در بهبـود ایـن فضــا و فـراهم آوردن شرایط  بودهخصوصی و کارا بودن اقتصـاد 

(. بر مبنای 9319جذب فعالیت بخش خصوصی بسیار مهم است )بختیاری و شایسته،  مناسب جهت

و وکارهای کوچک  در حوزه کسب ژهیو این شاخص، امکان توسعه کارآفرینی بخش خصوصی به

عنوان مجری و متولی اجرای قوانین، مفسر قوانین و  در این میان دولت به یابد.افزایش می متوسط

مداخله افراطی دولت به اتالف قوانین موردتوجه اقتصاد نهادگرا است. البته  شنهاددهندهیپهمچنین 

ایت وکار باید زمان زیادی را صرف رع صاحبان کسب که یطور شود بهعظیم منابع منجر می

ها تأثیر گذاشته و باعث  پذیری آنکه بر انعطافنمایند های موجود مقررات دولتی و محدودیت

ها، نبود انگیزه  ها و تعرفه ی مالیات واسطه بهها  وری، افزایش قیمت ناکارآمدی منابع و تنزل بهره

اری، کاهش و یا ها به تبع کاغذبازی اد ها، افزایش هزینه تولید و مولد بودن به سبب کنترل قیمت
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ی کارکنان جدید ریکارگ بهی قوانین کار و درنهایت  واسطه بهی نیروی کار ریتحرک پذعدم وجود 

 شود. بسیار پرهزینه می

های اصلی محیط نهادی عنوان یکی دیگر از تم های دولت به در پیمایش حاضر سیاست

های دولت  ر حوزه سیاستموضوعاتی که خبرگان د ازجملهخبرگان قرار گرفته است.  موردتوجه

وکار گردشگری و درنتیجه بهبود شرایط کارآفرینی موردتوجه بوده است  در توسعه فضای کسب

گذاری، های بلندمدت و پایدار دولتی در حوزه مالی، بانکی، پولی، سرمایه توان به سیاستمی

های  سیاست سازی، کنترل فساد و اندازه دولت است. به عقیده این خبرگانتجاری، خصوصی

منجر به عدم توسعه گردشگری و شکست بازار  مورداشارهناکارآمد دولت در اغلب موضوعات 

 بوده است.

در اقتصاد ایران در مفهوم عام و بخش گردشگری در مفهوم خاص، دولت نقش بسیار پررنگی 

نجر به ایران، م کیگذاری و حتی اجرا دارد. از طرف دیگر ساختار پیچیده بوروکرات در سیاست

عنوان متولی اقتصاد با تنظیم نهادهای پیچیده و  چراکه دولت به ؛کارایی پایین بازار شده است

بخش خصوصی را در انجام رسالت ذاتی خود یعنی تولید و ارائه محصوالت موردنیاز  ،ناکارآمد

شگری پذیری صنعت گردقدرت پایین رقابت ،بازار، بسیار محدود ساخته است. برآیند این مسئله

. (2592، 9پذیری جهانی از سوی مجمع جهانی اقتصاد است )شووابایران بر اساس گزارش رقابت

همانند سال قبل از آن، محیط  ،2593 در سالبر اساس گزارش دیدبان جهانی کارآفرینی 

های شاخص که یطور کند بهوپنجه نرم می وکار در ایران همچنان با مشکالت مختلفی دست کسب

دولت، آموزش عالی،  یها دولت، برنامه یها استینوپا، س یکارها و مایت مالی از کسبنهادی )ح

 باشندکشور می 23در میان  23و  22ای بین زیرساخت تجاری، باز بودن بازار داخلی( دارای رتبه

 (.9313بان جهانی کارآفرینی،  )دیده

توان در دسترسی نامناسب ا را میههای ناکارآمدی در این سیاستعنوان نمونه برخی از نشانه به

ها، ضعف در توزیع منابع مالی، مجوزهای زیاد و سخت، به منابع مالی، ضعف در اجرای سیاست

های داخلی و خارجی در بخش فرایندهای طوالنی اخذ مجوز، عدم موفقیت در جذب سرمایه

های ارزی  موضوع سیاست ، یکی از مسائل اساسی در این زمینهمثال عنوان بهگردشگری اشاره کرد. 

 کاهش در را آن تبعات که شود می موجب را ارزی نوسانات ،باثبات سیاست وجود عدم "است

                                                                                                                                                                                 

1. Schwab & Klaus 
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 که ارز نرخ ثباتی بی ارز، نرخ دولت، های سیاست"؛ " دید توان می کشور خروجی تورهای

 ازجملهت های ارزی دول . به اعتقاد اغلب خبرگان، سیاست"است ارز نرخ افزایش از تر نامطلوب

ها شده است که ی در سیاستثبات یبی در بازار و حتی ثبات یبهای ارز چند نرخی منجر به  سیاست

ای شدیدی را به فعاالن گردشگری وارد نموده است. بدنه بزرگ دولت در بخش صدمات دوره

-ها نشان میبررسیهای بخش خصوصی و صنعت گردشگری است. گردشگری نیز یکی از چالش

سازی دولت و اصالح و تغییرات نهادی نهفته است سعه صنعت گردشگری در گرو کوچکدهد تو

اندازه بزرگ دولت و تبعات ناشی از موردتوجه  (.2595، 2؛ یاساراتا و همکاران2553، 9)تئوچاروس

 تر بزرگ دولت ی اندازه باشد، بیشتر مجوزها تعداد وقتی "خبرگان پژوهش حاضر بوده است؛ 

 مالی بار دولت، ی اندازه شدن عریض با "؛ "گمارد  مجوزها صدور برای را افرادی باید و شود می

 آن های زیرساخت و گذاری سرمایه صرف تواند می که ای بودجه درنتیجه یابد؛ می افزایش نیز دولت

هرچند تعدادی نیز به کیفیت دولت بیش از کمیت آن  " بپردازد خود کارکنان به باید کند، بخش

 نه و است دولت بدنه کیفیت دارد، وجود دولت ی اندازه پیرامون که موضوعی "تند. توجه داش

 عملکرد کیفیت بلکه نیست تعداد ما، مشکل اما باشد نیاز سازمانی های پست تعدد به شاید. کمیت

 ."است  ها گذاری سیاست کیفیت دولت، ی اندازه از تر مهم پس "؛ "است  کارکنان

گذاری از منظر عدم  اری از خبرگان به مسئله ضعف دولت در سیاستدر کنار این عوامل بسی

اند. این سازی اشاره نمودهگذاری و تصمیم وجود نیروی انسانی کارآزموده و آشنا به امر سیاست

ها نادرست و حتی پیشنهاد و تدوین قوانین ناکارآمد گذاریها و سیاستسازیمسئله منجر به تصمیم

 شده آن رشد سرعت شدن کند سبب صنعت این در مشغول ای حرفه افراد وجود عدم "شده است. 

 زیرساخت گونه هیچ نیست، تخصصی مطلقاً که سازمان انسانی نیروی ضعف دلیل به"؛ "است 

 این بدیهیات از که هستند گیرنده تصمیم سازمان، این در حتی گاهی کسانی. ندارد وجود حمایتی

 بخش، این در دولت گفت توان می ،رو نی. ازاندارد خروجی ،بنابراین؛ ندارند آگاهی نیز علم

گذاری  دولت از طریق تنظیم قوانین و سیاست ازآنجاکهبنابراین ؛ "ندارد را الزم توانمندی و ظرفیت

های تواند به شکست کند، هر نوع ناکارآمدی در این فرایند می به تنظیم بازار و کنترل آن اقدام می

(. یکی دیگر از موضوعات جدی و موردبحث عدم توجه به 2555ریک، بازار منجر شود )رود

ها و های ناکافی از آن است. شاید یکی از دالیل عمده آن تنوع سازمانبخش گردشگری و حمایت

                                                                                                                                                                                 

1. Theocharous 

2. Yasarata et al. 
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و کسب قدرت بیشتر در تعامالت  نظر اعمالنهادهای درگیر و متولی باشد که هر کدام درصدد 

های چندگانه، قوانین متناقض و ناهماهنگی  ی این مسئله سیاستای و اقتصادی هستند. نتیجهتوسعه

 تنیده هم در مختلف یها بخش با یقدر به گردشگری "بین دستگاهی و کندی سیستم بوده است. 

 دیده اثرات بعد، این در. دهد رونق یا و کرده آشفته و متالشی را آن تواند می حرکتی یک که است

؛ باشد مؤثر سازمان بر تواند می باشد، گردشگری خصوصی، بخش و دولت ی دغدغه اگر "؛ "شود می

 وجود حوزه این در وکار کسب فضای تسهیل برای مناسبی سازمان نبوده، مطرح یطورجد به چون اما

 باشد نهاد و سازمان چندین تعامل ی دربرگیرنده است ممکن گردشگری زیرساخت تأمین "؛ "ندارد 

 تمام که یا گونه به باشد آن تأمین و سازی پیاده به موظف صخا ارگان یک است آن بهتر که

 ."رود پیش راه ی نقشه اساس بر و گیرد نظر در مند نظام صورت به وباهم  را ها اولویت

های سوداگر، ایجاد موانع در مسیر اقتصاد و ( رویه اقتصادها و دولت9312به اعتقاد دسوتو )

مجوزهای زائد است. در ایران شاید بتوان گفت یکی از ها و تجارت آزاد از طریق دستورالعمل

در صنعت گردشگری وجود  ژهیو بهوکار  ترین مسائلی که در حوزه کارآفرینی و فضای کسب مهم

 روز بهدارد، مسئله مجوزهای متعدد و فرایند و سازوکار اعطای مجوزهاست. این مسئله حتی از منظر 

وکارهای نوین امروزی  کسب که یطور بهل نموده است وکارها ایجاد مشک نبودن نیز برای کسب

ها تعریف نشده است. این مسئله پیامدهایی مانند رانت، فساد، هزینه باالی  هیچ نوع مجوزی برای آن

 بروکراسی از عبور "مبادله، اقتصاد غیررسمی و کاهش تمایل به کارآفرینی را در پی داشته است. 

 البته که است گذاری سرمایه مانع نیز دیگر های سازمان ی مداخله و مجوزها دریافت اداری،

 موضوعی جواز، "؛ "کند  وارد را خود سرمایه تواند نمی عوامل این بر مضاف خارجی گذار سرمایه

 به آمارها اساس بر مجوزها، در"؛ "یابد  می اهمیت شود، می دوفروشیخر چون اما است معنی بی

 وضعیت در نیست، سنجش قابل که کیفی لحاظ به اما ریمدا قرار متوسط قسمت در کمّی لحاظ

 مانع خود قدرت با بازار بازیگران"؛ "کند می مشکل ایجاد وکارها کسب در که نداریم قرار مناسبی

 از مجوز اخذ "؛ "است مجوز اعطای نهاد بر ها آن تسلط از نشان این و شوند میواردان  تازه ورود

 برابر در مقاومت مصادیق گردشگری در نهاد 23 بودن دخیل و گردشگری ی حوزه در سازمان 92

 حجم دهند، کاهش را وکارها کسب شروع قانونی موانع هادولت اگر. بر این اساس "است  توسعه

 (.2552، 9)کالپر ابدی یم افزایش رسمی های کارآفرینانهفعالیت

                                                                                                                                                                                 

1. Klapper 
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قرار گرفته است که نشان  "های دولت سیاست"ای از جریان رسیدن به تم اصلی در ادامه نمونه

 باشند.های دولت چه می های فرعی و کدهایی مؤثر در مفهوم سیاستدهد تممی
 

 "های دولت سیاست"ای از جریان رسیدن به تم اصلی  : نمونه2جدول 

 ای از کدهای بازنمونه 1زیر تم فرعی  تم فرعی تم اصلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های  سیاست

 دولت

های ارزی، رانت ناشی از  تی در سیاستثبا بی  های ارزی سیاست

 چند نرخی بودن ارز

های پولی و  سیاست

 بانکی

تسهیالت بانکی  ارائهوجود فساد و رانت در  

گردشگری، توجه به عامل اهلیت در 

 تسهیالت ارائهها و  گذاری سرمایه

ضعف در اجرای  تصمیمات سیاسی دولت

 ها سیاست

وضع و  ها، نبود اعتقادی بر اجرای سیاست

 ها ی سیاستبعد تکاجرای 

گذاری عمومی، نبود  ضعف شدید سیاست گذاری ضعف سیاست

 جایگاهی برای گردشگری در دولت

ضعف در توزیع منابع  های مالی سیاست

 مالی در بازار

دشواری دسترسی به منابع مالی برای کارآفرینان، 

 عدم تأثیر قوانین و تأمین مالی در اجرا

افزایی میان  نرخ باالی بهره بانکی، نبود هم منابع مالی دسترسی به

تسهیالت، وجود  ارائههای مرتبط در  سازمان

 رانت در دسترسی به منابع

گذاری، نبود مشوق برای ورود  ریسک سرمایه گذاری سرمایه

 گذار داخلی و خارجی سرمایه

زیرساخت حمایتی از  های تجاری سیاست

 وکارها کسب

خت حمایتی از گردشگری، تدوین نبود زیرسا

 های اجرایی قوانین حمایتی نامه دار آیین جهت

های اقتصادی، دولتی بودن  عدم ثبات سیاست های اقتصادی سیاست

 اقتصاد ایران

مجوزها و ورود به 

 بازار

طوالنی بودن فرایند اخذ مجوز، وجود رانت و 

 مجوز، عدم کارایی مجوزها ارائهفساد در 

الملل،  نبود توان رقابت تجارت آزاد در سطح بین ی تجارتآزاد

وکارهای  نبود آزادسازی قیمتی در کسب
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 گردشگری

گرایش دولت به بزرگ شدن، بروکراسی شدید،   اندازه دولت

 هزینه باالی اداره دولت

ی، رقابت دولت ساز یخصوصاجرای نادرست   یساز یخصوص

 با بخش خصوصی

و های مدیریتی  سیاست

حکمرانی در بخش 

 گردشگری

تخصصی نبودن سازمان گردشگری، ضعف  سازی ضعف تصمیم

 نهادهای آموزشی و پژوهشی در گردشگری

ریزی  گذاری و برنامه عدم وجود سیاست گذاری سیاست ضعف

ها  نگری سیاست مشخص در گردشگری، مقطعی

 از سوی دولت

لی های سازمان متو ناسازگاری معاونت ضعف مدیریتی

 گردشگری، ناکارآمدی سازمان گردشگری

ی نبود  ی درنتیجهررسمیغهای  ظهور فعالیت ضعف نظارتی

 نظارت کافی، نبود نظارت بر سازمان گردشگری

ضرورت اصالح فرایندهای توسعه کارآفرینی،   های کالن سیاست

 گری دولت ضرورت تأکید بر نقش تسهیل

ل حاکمیت عمومی، گیری فساد به دلی شکل  کنترل فساد

منظور  پیچیده کردن فرایندها از سوی دولت به

 کنترل فساد
 

 علم و فناوری

ترین عاملی که در عرصه بازار تأثیرات بسزایی در رشد بازار  شاید بتوان گفت امروزه مهم

باالست  شدت بهگردشگری داشته است، علم و فناوری است. سرعت تولید و انتقال دانش و فناوری 

های هماهنگ با روندهای جهانی ندارند، ناگزیر به شکست ارهایی که در این عرصه حرکتو باز

های ( پذیرش فناوری، انتقال فناوری و فناوری2592های دیدبان جهانی کارآفرینی )هستند. در شاخصه

 عنوان ارکان اساسی دو شاخص توانایی و تمایل به کارآفرینی موردتوجه قرار گرفته است. جدید به

عنوان عاملی مهم در توسعه کارآفرینی  در پژوهش حاضر، شرایط و بستر علم و فناوری نیز به

ها، فین موردتوجه قرار گرفته است. در محیط نهادی امروز که مفاهیم جدیدی مانند استارت آپ
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ها در  ها موردتوجه ویژه فضای بازار گردشگری قرار دارد، عدم توجه به آنها و اپلیکیشنتک

در  ژهیو بهتواند منجر به کاهش توجه به کارآفرینی  اهم آوردن شرایط مناسب و حمایتی میفر

مفاهیم نوین آن شود. در این تم سه تم فرعی تطابق نیازهای بازار و کیفیت آموزش، رشد علم و 

فناوری و نهادهای علمی مورد شناسایی قرار گرفتند. کارشناسان معتقد بودند که نظام آموزشی و 

هارتی در حوزه گردشگری پاسخگوی نیازهای بازار نیست، نیروی کار موجود به دلیل کیفیت و م

های گردشگری شامل های ناکارآمد آموزش گردشگری خالق و نوآور نیستند، فناوریروش

نیستند و سطح استفاده از فناوری موجود نتوانسته است  روز بههای نرم و سخت در کشور فناوری

شفافیت آماری و اطالعاتی را در کشور فراهم سازد. هر چند مشاهدات خبرگان شرایط ایجاد 

ی فناوری افزایش یافته است، میزان شفافیت نیز ریکارگ بهحاکی از آن است که هرچه سطح 

 اند.ها و فساد کاهش داشتهافزایش و در مقابل رانت
 

 "علم و فناوری"ای از جریان رسیدن به تم اصلی  : نمونه2جدول 

 ای از کدهای بازنمونه تم فرعی تم اصلی

 

علم و 

 فناوری

تطابق نیازهای بازار و 

 کیفیت آموزش

عدم تناسب کیفیت آموزش و نیازهای بازار، عدم وجود مهارت 

 خالقیت و نوآوری در نیروی کار گردشگری

 عدم توجه به فناوری در گردشگری، افزایش شفافیت درنتیجه اتخاذ رشد علم و فناوری

 فناوری

ی در نظام آموزش، ضعف اطالعات آماری پرور تیخالقعدم  نهادهای علمی

 گردشگری

 

 یریگ جهینت

ها در ایجاد ها و طی مسیر رویکرد کیفی در تحلیل این دادهدر مصاحبه شده مطرحبررسی مقوالت 

به این موارد  های دولت و علم و فناوری( حاکی از لزوم توجه های اصلی )سیستم قانونی، سیاستتم

 فیبازتعرباید از طریق وکار صنعت گردشگری است. این امر می در جهت بهبود فضای کسب

ی مناسب وندیهم پعوامل مؤثر بر بازار و شکل دادن نهادهای مؤثر بر بازار میسر گردد. عواملی که 

 .دوکارهای گردشگری فعال نمای تواند فضای کارآفرین را در بازار کسب ها می بین آن
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 وکار گردشگری ایران : مدل توسعه محیط نهادی فضای کسب8شکل 

 

( در 2593های دولت )رکساس و چادی،  های این پژوهش نیز بر قوانین و مقررات و سیاستیافته

ی بر مطالعات پیشین دیتأکها ( تأکید دارد. این یافته2593کنار علم و فناوری )علی و همکاران، 

(، اندازه دولت )آلتین و همکاران، 2595جه به سیستم قانونی )اوربانو، است که در آن ضرورت تو

لو و غم ا؛ عاص2552جانسون و همکاران، (، حقوق مالکیت )9312(، کنترل فساد )دیانی، 2592

( و در حکمرانی خوب موردنظر بوده 2593های کالن )ونگ و ایپ،  (، سیاست2559همکاران، 

عنوان عاملی کمتر توجه شده )در ادبیات سنتی  علم و فناوری بهدر این پژوهش عامل  هرچنداست. 

 کننده نییتعمحیط نهادی( موردتوجه خبرگان قرار گرفته است. بر همین اساس کیفیت محیط نهادی 

های این پژوهش پذیری بازار است. یافتهسطح هزینه مبادله در بازار است که نتیجه آن میزان رقابت

 ازجملههای مختلف جهانی بهتر وضعیت نامناسب ایران در گزارشتواند راهگشای درک  می

( و 2592(؛ دیدبان جهانی کارآفرینی )2592وکار ) (؛ فضای کسب2595گزارش شفافیت )فساد( )

 ( باشد.2592پذیری گردشگری )رقابت
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بر این اساس اظهارات مشهود و مکنون مستخرج از مصاحبه راهبردهای زیر در بهبود شرایط 

وکار صنعت گردشگری و میل و توان کارآفرینان به ورود به حوزه کارآفرینی  کسب فضای

 گردشگری ضروری است.

-بخش که یطور سازی کارکرد نهادهای قانونی بههایی برای بهینهبرداشتن گام: به معنای سازیساده

 -9تی مانند اقداما دیبا یم. به این منظور توان کاهش دادبهای غیرضروری و موازی قوانین را 

 آور انیشناسایی قوانین ز

و اجرایی از دولت مرکزی به  یگذار های قانونمسئولیتبخشی از انتقال یی: به معنای تمرکززدا

های محلی برای اختیار به هیئت -9: دیبا یم. برای این منظور ایهای محلی و منطقهها و هیئتدولت

-تر حل مییابد، مسائل بومی سادهها کاهش میههزین وفصل مسائل سطح محلی که از طریق آن حل

 گردد.تر مینزدیک فعاالن صنعت گردشگریشوند و ارتباط دولت و 

ها های بخش خصوصی و کاهش این فرصتها و فرصتافزایش مسئولیت: به معنای مقررات زدایی

حذف  کاهش نفوذ مکتب سوداگرایی،. این مهم از طریق اقدامات ضروری مانند برای دولت

گذاری خودسرانه، ، جلوگیری از نفوذ قانونهابرای خصولتی های استفاده از رانتفرصت

کنترل از طریق  تر و پرهیز از ورود به جزئیات،آزادسازی انرژی دولت در پرداختن به مسائل کالن

که دولت در انجام اموری  ورودگانی به بازار، مقررات گذاری، دسترسی همه یجا آرای قضایی به

توانند که می یررسمیهای غها به سازمانبخش خصوصی نیست، واگذاری مسئولیت در حیطه توان

ارائه خدمات کاهش قدرت مداخله دولت در تصمیمات مربوط به  کارها را بهتر انجام دهند،

ونقل، مداخله دولت از طریق نظام  حملهای بخش هتل داری و گذاریگردشگری مانند قیمت

های نامطلوب افراد و حتی با منظور تصحیح و مجازات فعالیت ای خارج از قرارداد بهمسئولیت اجر

های بخش ی مانند انجمن صنفیرانتفاعیغو  دادن قدرت قهریه الزم به نهادهای خصوصی

 ،(ها واگذار کرد توان وظایف نظارتی و کنترلی را به آنمیگردشگری )

. برای این مهم نیز باید اقداماتی بر فرایندها و نتایج اسطهو یامکان نظارت کامل و ب: به معنی شفافیت

از طریق مشورت با  دهندگان یقراردادن قوانین در معرض کنترل رأبدین شرح انجام پذیرد: 

-نویس قوانین و مقررات، ارائه تحلیل هزینه، قرار دادن و به نقد گذاشتن پیشگردشگری نفعان یذ

-و تصمیم ها یساز میتصمدر  ، توسعه نظام دموکراتیکگریمرتبط با بخش گردش فایده قوانین

 های مرتبط با گردشگری.گیری
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های اقتصادی بخش ی و فعالیتدولت شبهدولت و نهادهای  مداخله عدمی: به مفهوم ساز یخصوص

عنوان رقیب انحصاری و  خصوصی است. در این شکل از تغییر دولت و نهادهای شبه حکومتی به

ی در بازار نخواهد بود بلکه نقش آن بیشتر در حوزه نظارتی و تسهیل گری رانتی بخش خصوص

 خواهد بود.

یی: به معنی کاهش هر چه بیشتر تأثیرات و تصمیمات سیاسی بر بازار گردشگری است. زدا استیس

-وکار گردشگری حاصل می های پایدار در فضای کسب ها و سیاستاین اقدام از طریق ایجاد رویه

 شود.

های ریف نیازهای آموزشی صنعت گردشگری به معنی تطابق نیازهای صنعت با آموزشبازتع

 نفعان بازار.های آموزشی از طریق ذیموجود و تفویض اختیار تعریف نیازها و اجرای دوره

 به ها آن تبدیل جهت نهادی متغیرهای مدیریت و یکار دست : به معنینوآوری نهادیتوجه به 

 .است ممکن تدوین راهبرد ابزار و خلق قوانین، تغییر صورت سه به و استمفید  متغیرهای
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 منابع

وکار،  محیط مساعد کسب. (9399احمدپور داریانی، محمود. داوری، علی و رمضانپور نرگسی، قاسم )

 .20-91 ،(29)92، فصلنامه مطالعات بهبود و تحول .نیاز توسعه کارآفرینی در ایران پیش

بر رشد اقتصادی در   وکار بررسی تأثیر بهبود فضای کسب. (9319صادق؛ شایسته، افسانه ) بختیاری،

 .920-253 (،91)2، اقتصاد مالی و توسعه .کشورهای منتخب با تأکید بر ایران

 .وبودجه فصلنامه برنامه دو .نقش نهادها در توسعه کارآفرینی. (9392پاداش، حمید و علی نیکونسبتی )
93(952،) 921-903. 

ترجمه: متوسلی، محمود؛ نیکونسبتی، علی و فرضی زاده میان دهی،  .اقتصاد نهادی. (9315چاونس، برنارد )
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