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 چكيده

ايجاد روابط مبتني گردشگري صنعتي است كه وابستگي هاي متقابل در آن در حد قابل توجهي باالست و 
كه امري دلخواه باشد، الزامي مديريتي است. اين مقاله به دنبال  بر همكاري مانند شبكه ها در آن، بيش از آن

و به عبارتي ترسيم شبكه خط مشي  مشي گردشگري و تبيين رابطه بين آنهابازيگران شبكه خط  احصاي
نفر از افرادي كه از خبرگي و تجربه  15گردشگري در كشور مي باشد. به منظور دستيابي به اين هدف به 

مشي گذاري و گردشگري بودند، مراجعه شد و با استفاده از نسبت روايي محتوايي  بااليي در زمينه هاي خط
(CVR)  حوزه 11 از سازمان و نهاد 35 شبكه اين گرديد. درشبكه خط مشي گردشگري كشور ترسيم 
در اين پژوهش از  .است شده و رابط هر حوزه مشخص آنها بين ارتباط نحوه و دارند عضويت مختلف،

 روش تحقيق تركيبي استفاده شده است.
شبكه ، ساختار  يگران، باز يگردشگر ي، شبكه خط مش يگردشگر يگذار يخط مش  :يديكل واژگان

 شبكه .
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 مقدمه
در كشورهاي صنعتي و همچنين در بسياري از كشورهاي در حال توسعه، به هنگام طراحي 
و تدوين برنامه ها و خط مشي هاي كالن كشور، به گردشگري به عنوان ابزاري موثر در 

). گردشگري 37، ص1393ادامه روند توسعه، توجه ويژه اي مي شود (رستمي و ديگران، 
صنعتي است كه وابستگي هاي متقابل در آن در حد قابل توجهي باالست و ايجاد روابط 
مبتني بر همكاري مانند شبكه ها در آن، بيش از آن كه امري دلخواه باشد، الزامي مديريتي 

در بسياري از كشورها، شبكه ها در حوزه گردشگري  .(Scott et al, 2008, p.70)است 
اقتصاد ممكن است از اهميت بيشتري برخوردار باشند. براي مثال  نسبت به ساير حوزه هاي

3Fبايكرداك

شركت و موسسه استراليايي كه در  1500در تحقيق خود روي  1996در سال  1
حوزه هاي مختلف اقتصاد فعاليت مي كردند، دريافت كه شبكه ها بيشتر در بخش خدمات 

كه در آن ارتباطات متقابل  گردشگري وجود دارند. در حقيقت گردشگري سيستمي است
از اهميت زيادي برخوردار مي باشد و همكاري و هماهنگي بين سازمان هاي مختلف درون 

 & Bojork)يك مقصد گردشگري است كه محصول گردشگري را پديد مي آورد 
Virtanen, 2005, pp.212-230)  شبكه ها مجموعه اي از سازمان ها و مراجع هستند .

هدف هايي كه به تنهايي قادر به رسيدن به آن نيستند، گرد هم مي آيند. كه براي نيل به 
سازمان ها به اين دليل به شبكه ها مي پيوندند كه آن ها را قادر به مقابله با مسايل و 

 .(Chisholm,1998)مشكالت كالن و پيچيده مي كند 
در آينده، قدرت دانش اهميت زيادي خواهد داشت. از طرفي دانش چه در سازمان و 
چه در جامعه به طور فزاينده اي در حال توزيع شدن است، لذا ساختار هاي سلسله مراتبي 
نمي توانند تضمين كننده موفقيت سازمان ها در راه نيل به اهداف خود باشند. از اين رو 

از طريق حاكميت شبكه اي به عنوان روش  آنهامشاركت  توجه به ذينفعان مختلف و
 . (Chaiton et al, 2002, p.5)مناسب و جايگزين معرفي شده است 

 -گذاري گردشگري، مي در فرايند خط مشي گردشگري مشي شبكه هاي خط  گيري از بهره
ين تواند به ميزان زيادي در راستاي توسعه اين صنعت سودآور، مفيد واقع شود. به هم

 مي باشد. زيگران شبكه و تبيين رابطه بين آنهااي باصجهت، مقاله حاضر به دنبال اح
 

                                                                                                                   
1. Bickerdyke 



  3 كشور يگردشگر يشبكه خط مش

 ادبيات تحقيق
 5F٢و خط مشي گذاري عمومي 4F١خط مشي

اند. به  را به شكل هاي مختلف و در قالب الفاظ متفاوت تعريف كرده خط مشي عمومي
يك مشكل عمومي توان گفت خط مشي عمومي تصميمي است كه در قبال  طور ساده مي

اتخاذ مي شود. اما بايد در نظر داشت كه خط مشي عمومي صرفاً اتخاذ تصميم نيست بلكه 
فرايندي است شامل تمام اقداماتي كه از زمان احساس مشكل شروع مي شود و به ارزيابي 

 نتايج حاصل از اجراي خط مشي ختم مي گردد.
ي عكس العمل در برابر وقايع غير گذاري چنان چه در مواقع بحراني و يا برا خط مشي

گيرد بلكه طي فرايندي پيچيده كه متاثر از  مترقبه نباشد، دفعتاً و فوري صورت نمي
 -). خط11-2، ص1381گيرد.(الواني و شريف زاده،  متغيرهاي مختلفي مي باشد، شكل مي

، 1393گذاري يكي از اركان اصلي توسعه گردشگري است (رستمي و ديگران،  مشي
 ).  37ص

 
 خط مشي گذاري گردشگري

خط مشي گردشگري عبارت است از مجموعه اي قواعد، مقررات، رهنمودها، هدف هاي 
كننده چارچوبي براي اتخاذ تصميمات فردي  هايي كه ارايه اي و استراتژي پيشبردي و توسعه

و گروهي است، تصميماتي كه به صورت مستقيم بر توسعه بلند مدت گردشگري 
گيرد  بوده و فعاليت هاي روزمره يك مقصد به واسطه آن انجام ميتاثيرگذار 

(Goeldner& Ritchie, 2006, p.455).  به بيان ديگر خط مشي گردشگري عبارت
خواهند در رابطه با صنعت گردشگري انجام دهند يا  ها مي كه حكومت نچهاست از هر آ

). خط مشي گردشگري به مثابه فعاليتي اجتماعي بر 17، ص1389ندهند (هال و جنكينز، 
اين نكته متمركز است كه چگونه بازيگران مختلف عرصه گردشگري مانند نهادها، سازمان 

6Fابند. در اكثر كشورهاي دنيا رويكرد باال به پايينها، گروه ها و افراد با يكديگر پيوند مي ي

3 
ار عمل را در دست داشتند و مشي گذاري گردشگري، كه در آن دولت ها ابتك در خط
7Fگرا بود، جاي خود را تا حد زيادي به رويكرد پايين به باالتمركز

داده است كه ماهيت  4

                                                                                                                   
1. Policy 
2. Public Policy Making 
3. Top-down 
4. Bottom-up 
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هاي  مع محلي و حوزهغير متمركز دارد و شكلي از حكمراني مي باشد كه در آن، جوا
 . (Scott, 2011, p.23)مختلف كسب و كار مسئوليت بيشتري يافته اند 

 
  8F١شبکه خط مشي

9Fبراون واژه شبكه نخستين بار در ادبيات دانشگاهي توسط رادكليف

مطرح  1940در سال  2
شد و جامعه شناسان به اهميت آن به عنوان جنبه اي از زندگي اجتماعي پي بردند. شبكه، 

   هاي جامعه ارايه الگوي مفيدي را براي بررسي تعامالت روزانه و تفكر در مورد پويايي
توان يك سيستم پيچيده در نظر گرفت كه كاركرد آن ذخيره سازي،  دهد. شبكه را مي مي

پردازش و توزيع اطالعات مي باشد. اساسي ترين ويژگي شبكه، وجود ارتباطات افقي تار 
كند  است كه آن را از ساير ساختارهاي بوروكراتيك متمايز مي عنكبوتي بين اجزاي آن

(Gilchrist, 2009, p.77) . 
-مشي ن فرض استوار هستند كه فرآيند خطگذاري بر اي رويكردهاي سنتي به خط مشي

10Fگذاري متمركز و سلسله مراتبي بوده و بايد باشد. اما مفهوم شبكه هاي خط مشي 

كه از  3
ت كه چگونه بازيگران دولتي و مطرح شده، در صدد نشان دادن اين موضوع اس 70دهه 
 گذارند خط مشي عمومي بر يكديگر اثر مي  و  دولتي در حوزه تصميمات خاصغير

(Hazlehurst, 2001) 11F

4  . 
شبكه ها بر اساس روابط غير رسمي و نه بر اساس نقش هاي رسمي، فعاليت مي كنند و 

ها بيشتر جنبه داوطلبانه و مشاركتي دارد. در شبكه همكاري بين اعضا بيشتر ندر آعضويت 
12Fبر مبناي اقناع

بوده و كمتر از اجبار و الزامات از پيش تعيين شده استفاده مي شود. شبكه  5
13Fها نه سازمان هستند و نه گروه. به كمك شبكه ها اعضا مي توانند خوشه هايي

را شكل  6
را عهده دار هستند و از استقالل نسبي برخوردارند. اين شكل از  دهند كه وظايف خاصي

14Fسازمان را، تخصص گرايي منعطف

مي نامند كه حالتي از سيستم هاي بسيار پيچيده را  7
دهد و به ويژه جايي كه نوآوري و خالقيت يك مزيت به شمار مي آيد؛ حائز  -نشان مي

مراودات اجتماعي را تسهيل نموده و ها  شبكه .(Gilchrist,2009, p.50) اهميت است 

                                                                                                                   
1. Policy Network 
2. Radcliff-Brown 
6. Policy Network 
4. Retrieved from https://digitalcollections.anu.edu.au/handle/10440/1192 
5. persuation 
6. Clusters 
7. Flexible Specialisation 



  5 كشور يگردشگر يشبكه خط مش

15Fهاي مبادالتي هزينه

. شبكه ها (Isett et all, 2011, pp.157-173)را كاهش مي دهند  1
 ,Brannan & Stoker, 2006(ظرفيت زيرساخت هاي جامعه مدني را افزايش مي دهند 

(p.94. 
اند.  ايه نمودهمشي، تعاريف متعددي ار هاي خط محققين اداره امور دولتي، از واژه شبكه
مشي، تعريفي كه مورد قبول و پذيرش  هاي خط اما با وجود اين تعدد، هنوز در مورد شبكه

 -تمامي صاحبنظران باشد، ارايه نشده است. مجموعه اي از روابط اجتماعي رسمي و غير
دهند  كه اقدام مبتني بر همكاري را بين دولت، صنعت و جامعه مدني شكل مي رسمي

(Burstein, 1991, pp.327-350 )ها يا  هاي متقابلي كه بين سازمان ، ساختار وابستگي
)، O'Toole, 1997, pp.443-459هاي مختلف ذينفع در يك تصميم وجود دارد ( بخش

هاي  اي كه حول محور مشكالت و يا برنامه روابط بين بازيگران و ذينفعان به هم وابسته
، ساختارهاي )Kickert & Koppenjan, 1997, p.25(گيرند،  مي شكل گذاري مشي خط

اي از ذينفعان كه همراه با اعتماد متقابل و هنجارهاي مشترك با هم ارتباط  هم وابسته به
توانند تصميماتي توافقي در مورد رسيدن به اهداف خاصي  داشته و از طريق اين ارتباط مي

ده براي شبكه خط مشي )؛ از جمله تعاريف ارايه شWhitall, 2007,p.18را اخذ نمايند (
 مي باشند.

شبكه هاي خط مشي كانال هاي ارتباطي گسترده اي را فراهم مي آورند و اقدام جمعي 
هاي دسترسي مديران به اطالعات  ، هزينه(Gilchrist,2009, p.170)كنند  را تسهيل مي

هاي ذينفع و  )، موجب مشاركت گروهBorzel, 1977, p. 240دهند ( الزم را كاهش مي
شوند و بنابراين موجب افزايش اثربخشي  گذاري مي مشي هاي اجرايي در خط سازمان
) و از طريق مشاركت، .150Kickert & Koppenjan, 1997,pگردند ( ها مي دولت

نمايند  ها در اجتماع شده و اجراي آن را تسهيل مي مشي باعث افزايش ميزان پذيرش خط
)Hazlehhurst, 2001يك از  شود كه هيچ ها مشكالتي بررسي مي ). همچنين در شبكه

 ).  White et al, 2002, pp.255-269ها را حل كنند ( اند آن ها به تنهايي نتوانسته گروه
كنيم، واژه شبكه خط مشي ما را به  زماني كه خط مشي گذاري عمومي را توصيف مي

  .سازد مي مفاهيم منافع در هم تنيده شده، روابط بين سازماني و حكمراني رهنمون
(Rhodes, 2006, pp.423-45)  اند شي از بازيگران مختلفي تشكيل شدهم هاي خط شبكه 

 ,Sabatier,1999) گذارند مشي عمومي تاثير و با يكديگر در تعامل هستند تا بر خط 

                                                                                                                   
1. Transactions Costs 
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p.118)  و به طور گسترده اي بر پويايي خط مشي و پيامدهاي آن تاثير دارند.(Henry et 
al,2011, pp.419-444) 16اقتدارF

در نظام هاي سياسي نوين، پراكنده شده است، چرا كه  1
منابع فني، مالي و سياسي در سطح جامعه پراكنده شده و در اختيار فرد و يا گروه خاصي 

17Fنيست. تعارض

18F، همكاري2

19Fو روابط قدرت 3

سه جنبه مهم شبكه هاي خط مشي مي باشد  4
(Fischer,2013, p.6) 20F

5. 
 

 سازمانتفاوت شبکه و 
تفاوت هاي شبكه و سازمان از برخي  1شبكه ها نه سازمان هستند و نه گروه. در جدول 

 جهات مورد مقايسه قرار گرفته است:

 (Gilchrist,2009)تفاوت هاي شبکه و سازمان  -١جدول

 
 
 

                                                                                                                   
1. Authority 
2. Conflict 
3. Collaboration  
4. Power Relations  
5. Retrieved from www.icpublicpolicy.org 

 شبکه سازمان ويژگي مورد مقايسه

 روابط ميان فردي رويه ها و خطوط پاسخگويي رسمي ماهيت پيوندها

 تعريف شده بر اساس رابطه استخدامي عضويت
تصادفي و وابسته به آنچه که پيش 

 خواهد آمد

 افراد، واحد سازماني نقش ها، پست ها، واحدها، تيم ها گره ها

 شبکه اي و غير متمرکز غالباً بوروکراتيک و با اعمال کنترل از باال نوع ساختار

 مرزها
  -پروتکلگرفته از طريق  تعريف شده، شکل

 هاي رسمي
پوشي هاي  غير شفاف، نفوذ پذير، هم

 فراوان

 مبتني بر قوانين و مقررات تعامالت
مبتني بر عرف، پيشينه شخصي و 

 وابستگي متقابل

 اعتماد و همياري قراردادها و دستورات مبناي مبادالت

 ارزش ها و منافع مشترک اهداف توافق شده عامل پيوستگي



  7 كشور يگردشگر يشبكه خط مش

 بازيگران شبکه
شبكه هاي خط مشي مختلف، بازيگران مختلفي دارند و شناسايي افراد و سازمان هاي 
گوناگوني كه اعضاي اين شبكه ها هستند، مهم مي باشد هرچند كه مرزهاي شبكه هميشه 

 روشن و صريح نيست. اعضاي شبكه را مي توان به دو دسته كلي تقسيم كرد:
 

 21F١بازيگران بخش عمومي -۱
ها و كاركنان بخش عمومي محسوب شده و بر اساس قوانين مي  اين دسته جزو سازمان

ها اساساً در خط مشي گذاري و شبكه  توانند در خط مشي گذاري نقش داشته باشند. آن
 -هاي خط مشي نقش مهمي دارند؛ در بحث ها و مذاكرات مشاركت كرده و در شكل

 دارند. گيري تصميم و يا دست كم در تصويب تصميم گرفته شده نقش فعالي
 

 22F٢بازيگران بخش خصوصي -۲
گروه هاي فشار نظير سازمان هاي كارفرمايي، اتحاديه هاي تجاري و گروه هاي طرفدار 
محيط زيست جزو اين دسته هستند. همچنين گروه هاي مذهبي، روزنامه نگاران، محققان و 

 باشندتحليل گران خط مشي از ديگر اعضاي اين دسته از بازيگران شبكه خط مشي مي 
(Compston,2009). 

 
 ابعاد شبکه

مشي، مي توان ابعاد مهم  با مرور كارهاي صاحب نظران مختلف در زمينه شبكه هاي خط
كه  ابعاد ساختاري يا كمي؛. 1 :(Wray, 2009)شبكه ها را به دو دسته تقسيم نمود 

ابعاد غير . 2 تراكم شبكه.است مانند اندازه و  آنها معطوف به بازيگران و روابط بين
 ساختاري يا كيفي؛ مانند جنبه هاي فرهنگي، روابط قدرت، اعتماد و قاعده بازي در شبكه.

 
 شبکه ها و خط مشي گذاري شبکه اي در صنعت گردشگري

وارد شده است. همكاري دولت و بخش  90مفهوم شبكه در ادبيات گردشگري از دهه 
 Hall)خصوصي در گردشگري، نشان از ايجاد تغييرات در تئوري و عمل حكمراني دارد 

                                                                                                                   
1  . Public Sector 
2. Private Sector 
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& Campos, 2014, p.5) در سال هاي اخير از تئوري شبكه براي درك جنبه هاي معين .
ها در دو  پژوهش ، ه شده است. در اين راستاتوسعه مقاصد گردشگري و مديريت، استفاد

شاخه اصلي جريان يافته اند. جريان اول به شبكه استراتژيك سازمان ها مي پردازد و اين 
كه چگونه ماهيت مراودات اجتماعي و مبادالت منابع، بر ايجاد نوآوري و كارايي اقتصادي 

گيرد و به ميزان زيادي بر  مي گذارد. اين جريان، از ادبيات بين سازماني سرچشمه اثر مي
ظرفيت ارتباطي شبكه ها در ايجاد مكمل هاي تجاري، سودآوري و هم افزايي   ساختار،

خصوصي ذينفعان (بازيگران) و  –تاكيد دارد. جريان دوم پژوهش ها نيز بر ماهيت عمومي 
خط مشي گذاري و اجراي خط مشي ها در حوزه گردشگري تاكيد دارد، هرچند كه اين 

 .(Dredge, 2006)دو جريان با يكديگر بي ارتباط نيستند 
23Fگذاري گردشگري به داليلي مانند نبود اجماع مشيخط 

24F، عدم تجانس1

و عدم  2
25Fقطعيت

هاي زيادي برخوردار است. وجود طيف وسيعي از گردشگران و  ، از پيچيدگي 3
اين رو وجود ارتباطات اي از خدمات متنوع، بر اين پيچيدگي افزوده است. از  دامنه گسترده

 ,Stevenson et al, 2008). هاي مختلف ضروريست  ها و برنامه چندگانه بين سازمان
pp.732-750) 

استفاده از شبكه هاي خط مشي در گردشگري به طور فزاينده اي در حال افزايش 
26Fاست. براي مثال دولت تايوان به منظور دستيابي به مزيت رقابتي

در حوزه خدمات پزشكي  4
بين المللي با محوريت خدمات پيوند اعضاء و جراحي قلب و مغز و در راستاي توسعه 

27Fگردشگري پزشكي

اي با موسسات بخش خصوصي  خود، اقدام به همكاري گسترده 5
 براي توريست 60000 از بيش ،2012 آگوست تا ژانويه هاي ماه بين نموده است. فقط

 .(Liu, 2012, pp. 458–464) اند كرده مراجعه تايوان هاي بيمارستان به درمان
در حقيقت بسياري از مقاصد گردشگري شامل شبكه اي از عرضه كنندگان 
گردشگري مي باشد و وجود چنين شبكه هايي مطلوبيت اين مقاصد را افزايش داده است 

(Morrison et al, 2004, pp.197-202)يجاد هايي كه در حوزه گردشگري ا . شبكه
نقش مهمي در يادگيري، ايجاد و توسعه استانداردها و حمايت هاي متقابل  مي شوند، 

ي در ها و موسسات بخش گردشگري، نقش مهمسازي بين سازمان دارند. تسهيل شبكه

                                                                                                                   
1. lack of Consensus 
2. lack of Congruence 
3. Uncertainty 
4. Competitive Advantage 
5. Medical Tourism 



  9 كشور يگردشگر يشبكه خط مش

 ,UNEP) ها نقش مهمي در اين زمينه مي توانند ايفا نمايند گردشگري پايدار دارد و دولت
2005, p.69). 

 
 يقپيشينه تحق

در زمينه شبكه خط مشي گردشگري و خط مشي گذاري شبكه اي در اين حوزه، تحقيق و 
تاليفي تا كنون در كشور وجود نداشته است. برخالف داخل كشور، در خارج پيرامون اين 

ها كه در ادامه به چند نمونه از آن حوزه تحقيقات و تاليفات نسبتاً زيادي صورت گرفته است
 اشاره مي شود.

در مطالعه اي به تبيين مفهوم شبكه هاي خط  (Tyler & Dinan, 2001)تايلر و دينان 
مشي در گردشگري پرداختند و اذعان داشتند تئوري شبكه بايد به عنوان يكي از مهمترين 

 ,Dredge & Vaughan)رويكردهاي مطالعه گردشگري مطرح شود. درج و واگان 
شي گردشگري پرداختند و تاكيد كردند به مطالعه ويژگي هاي شبكه خط م (2014

28Fويژگي هاي شبكه به عنوان مثال روابط قدرت درون شبكه، بر پويايي دانش

 -اثر مي 1
اي به بررسي طرح راهبردي توسعه  در مقاله (Angeloni, 2013)گذارد. انگلوني

ايي كه گردشگري كه اخيراً در ايتاليا به تصويب رسيده است، مي پردازد. او عليرغم انتقاده
كند، ايجاد شبكه هاي گردشگري و افزايش ارتباطات مؤثر بين نهادها  به اين طرح وارد مي

و سازمان هاي مرتبط با گردشگري در ايتاليا را از جمله نقاط قوت طرح راهبردي مذكور 
 مي داند.

 
 روش تحقيق

استفاده پژوهش حاضر يك تحقيق تركيبي مي باشد كه در آن از روش هاي كيفي و كمي 
شده است. براي احصاي نهادها و سازمان هاي مرتبط با گردشگري در كنار مطالعه متون 

نهاد و سازمان  35اي صمرتبط، با افراد صاحبنظر مصاحبه به عمل آمده و حاصل آن اح
هاي  است كه با حوزه گردشگري مرتبط مي باشند. همچنين براي تعيين ارتباط حوزه

با يكديگر و نيز ارتباط نهادها و سازمان هاي احصاء شده  مختلف مرتبط با گردشگري

                                                                                                                   
1. Knowledge Dynamic 
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29Fمرتبط با گردشگري با حوزه هاي مذكور، از نسبت اعتبار محتوايي

1 (CVR)  استفاده شده
 كه در زمره روش هاي كمي به حساب مي آيد.

 
 سؤال هاي تحقيق

 يد باشند؟مشي گردشگري، كدام نهادها و سازمان ها با بازيگران اصلي شبكه خط -1سؤال
مشي گردشگري (نهادها و سازمان هاي ذيربط) و  رابطه بين بازيگران شبكه خط -2سؤال 

 به عبارتي ساختار كلي شبكه چگونه بايد باشد؟
 

 ابزار گرداوري داده ها
(ماتريس ارتباط  11×11ابزار اصلي گردآوري داده ها دو پرسشنامه در قالب دو ماتريس 

(ماتريس ارتباط نهادها و سازمان هاي مختلف با  11×35و  حوزه هاي مختلف با يكديگر)
 حوزه هاي مرتبط با گردشگري) مي باشد.

 
 جامعه و نمونه آماري

 -ارايه مدلي براي خط مشي«اين مقاله برگرفته از رساله دكتري مي باشد كه تحت عنوان 
شده است. انجام  1394در دانشگاه تهران در سال » گذاري شبكه اي در حوزه گردشگري

نهاد و سازمان مرتبط با گردشگري  35جامعه آماري تحقيق مذكور خبرگان و كارشناسان 
نفر  680ها نظر مي باشند و تعداد آن وعي صاحبهستند كه در زمينه موضوع تحقيق به ن

نفر از افرادي كه از خبرگي و تجربه بااليي در  15تخمين زده شده است. از اين تعداد نظر 
 11×11مشي گذاري و گردشگري برخوردار بودند براي تكميل دو ماتريس خطزمينه هاي 

كه اساس كار اين مقاله مي باشد، به عنوان نمونه آماري مالك عمل قرار گرفت.  11×35و 
 مي باشد: 2تركيب نمونه آماري مطابق جدول 

 

 

 

                                                                                                                   
1. Content Validity Ratio 
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 ترکيب نمونه آماري -٢جدول
 افرادتعداد  موقعيت دانشگاهي يا اجرايي فرد خبره

 نفر ۲ استاد و دانشيار در رشته خط مشي گذاري عمومي
 نفر ۳ استاد و دانشيار در رشته گردشگري

 نفر ۸ مدير ارشد دولتي حوزه خط مشي گذاري گردشگري
 نفر ۲ کارآفرين در حوزه گردشگري

 نفر ۱۵ تعداد کل خبرگان مصاحبه شونده

 
 هاي تحقيقپاسخ به سؤال
نهاد  35مطالعه متون مرتبط و مصاحبه با افراد صاحبنظر منجر به شناسايي  )۱پاسخ به سؤال

اسامي اين نهادها و سازمان ها و  3و سازمان مرتبط با گردشگري گرديد. در جدول شماره 
 ها تخصيص داده شده مشخص گرديده است:  كدهايي كه به آن

 ط به گردشگرينهادها و سازمان هاي مرتبط با حوزه هاي مختلف مربو -٣جدول
 نهاد/سازمان کد نهاد/سازمان کد

 وزارت امور خارجه ۱۹ نيروي انتظامي ۱

 قوه قضاييه ۲۰ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ۲

 وزارت آموزش و پرورش ۲۱ جامعه تورگردانان ايران ۳

 سازمان آموزش فني و حرفه اي ۲۲ وزارت امور اقتصادي و دارايي ۴

 جمعيت هالل احمر ج.ا.ا ۲۳ درمان و آموزش پزشکيوزارت بهداشت،  ۵

 شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ۲۴ وزارت راه و شهرسازي ۶

۷ 
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 

 گردشگري
 شهرداري کالن شهرها ۲۵

 مجلس شوراي اسالمي ۲۶ صدا و سيماي ج.ا.ا ۸

 فرهنگي و گردشگريشوراي عالي ميراث  ۲۷ سازمان حفاظت محيط زيست ۹

 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ۲۸ سازمان حج و زيارت ۱۰

 ها NGO ۲۹ مرکز آموزش هواپيمايي ج.ا.ا ۱۱

۱۲ 
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي 

 ايران
 کميته ملي آيکوم ۳۰

 کميسيون ملي يونسکو ۳۱ وزارت کشور ۱۳

 اوقاف و امور خيريهسازمان  ۳۲ جامعه هتلداران ايران ۱۴

 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي ۳۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۵
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 انجمن صنفي بيمارستان هاي خصوصي ۳۴ وزارت اطالعات ۱۶

 شوراي شهر کالن شهرها ۳۵ سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ۱۷

   وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ۱۸

 
همان طور كه اشاره شد براي تعيين ارتباط حوزه هاي مختلف مرتبط با  )۲پاسخ به سؤال

گردشگري با يكديگر و نيز ارتباط نهادها و سازمان هاي احصاء شده مرتبط با گردشگري 
كه براي  نجااستفاده شده است. از آ (CVR)با حوزه هاي مذكور، از نسبت اعتبار محتوايي 

نفر از خبرگان مورد سؤال قرار گرفتند، لذا با توجه به  15رسيدن به هدف مورد نظر، 
بوده تا حاكي از وجود  49/0بايست باالي  جدول الوشه، نسبت هاي محاسبه شده مي

ارتباط بين حوزه هاي مختلف مرتبط با گردشگري و همچنين وجود ارتباط بين نهادها و 
(ماتريس  11×11با اين حوزه ها باشند. در اين راستا دو ماتريس  سازمان هاي مورد نظر

(ماتريس ارتباط نهادها و سازمان هاي  11×35ارتباط حوزه هاي مختلف با يكديگر) و 
مختلف با حوزه هاي مرتبط با گردشگري) تهيه شد و در اختيار خبرگان قرار گرفت. به 

وزه حمل و نقل و گردشگري با حوزه عنوان مثال اگر خبره اي اعتقاد داشت كه بين ح
سالمت و گردشگري مي بايست ارتباط وجود داشته باشد، عالمت تاييدي خود را در خانه 

 ماتريس مورد نظر قرار مي داد. 
نفر معتقد بودند كه بين  12نفر خبره مورد نظر،  15براي نمونه پاسخ ها نشان داد كه از 

مت و گردشگري بايد رابطه وجود داشته حوزه حمل و نقل و گردشگري با حوزه سال
) به شكل زير 11×11باشد. لذا نسبت اعتبار محتوايي براي اين مورد (اين خانه از ماتريس 

 محاسبه شد:

12 − 15
2

15
2

= 0/6 

مي باشد، لذا ضرورت ارتباط بين اين دو حوزه تاييد  49/0بزرگتر از  6/0جا كه از آن 
ي ارتباط حوزه هاي مختلف مربوط به گردشگري نسبت روايي محتواي 4شود. در جدول مي

 با يكديگر مشخص شده اند. 
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 ارتباط حوزه هاي مختلف مربوط به گردشگري (CVR)نسبت روايي محتوايي  -٤جدول 

 CVR حوزه ها رديف
 - ۳۳/۰ آموزش -امنيت  ۱
 ۸۷/۰ خدمات -امنيت  ۲
 ۸۷/۰ اقتصاد -امنيت  ۳
 ۷۳/۰ سالمت -امنيت  ۴
 ۷۳/۰ حمل و نقل – امنيت ۵
 ۶۰/۰ سياستگذاري -امنيت  ۶
 ۷۳/۰ رسانه -امنيت  ۷
 ۸۷/۰ محيط زيست –امنيت  ۸
 ۶/۰ فرهنگ و مذهب -امنيت  ۹
 ۷۳/۰ خدمات -آموزش  ۱۰
 -۴۷/۰ اقتصاد -آموزش  ۱۱
 - ۰۷/۰ سالمت -آموزش  ۱۲
 - ۴۷/۰ حمل و نقل -آموزش  ۱۳
 ۷۳/۰ سياستگذاري -آموزش  ۱۴
 ۸۷/۰ رسانه -آموزش  ۱۵
 ۴۷/۰ محيط زيست –آموزش  ۱۶
 - ۳۳/۰ فرهنگ و مذهب -آموزش  ۱۷
 ۸۷/۰ اقتصاد -خدمات  ۱۸
 ۸۷/۰ سالمت -خدمات  ۱۹
 ۶/۰ حمل و نقل –خدمات  ۲۰
 ۸۷/۰ سياستگذاري -خدمات  ۲۱
 ۷۳/۰ رسانه -خدمات  ۲۲
 ۶/۰ محيط زيست –خدمات  ۲۳
 ۷۳/۰ فرهنگ و مذهب -خدمات  ۲۴
 ۱ سالمت -اقتصاد  ۲۵
 ۷۳/۰ حمل و نقل –اقتصاد  ۲۶
 ۷۳/۰ سياستگذاري -اقتصاد  ۲۷
 ۳۳/۰ رسانه -اقتصاد  ۲۸
 ۲/۰ محيط زيست –اقتصاد  ۲۹
 ۸۷/۰ فرهنگ و مذهب -اقتصاد  ۳۰
 ۶/۰ حمل و نقل –سالمت  ۳۱
 ۱ سياستگذاري -سالمت  ۳۲
 ۷۳/۰ رسانه -سالمت  ۳۳
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 CVR حوزه ها رديف
 - ۸۷/۰ زيستمحيط  –سالمت  ۳۴
 - ۷۳/۰ فرهنگ و مذهب -سالمت  ۳۵
 ۶/۰ سياستگذاري -حمل و نقل  ۳۶
 - ۴۷/۰ رسانه -حمل و نقل  ۳۷
 ۳۳/۰ محيط زيست –حمل و نقل  ۳۸
 ۸۷/۰ فرهنگ و مذهب -حمل و نقل  ۳۹
 ۶/۰ رسانه -سياستگذاري  ۴۰
 ۷۳/۰ محيط زيست –سياستگذاري  ۴۱
 ۸۷/۰ مذهبفرهنگ و  -سياستگذاري  ۴۲
 ۸۷/۰ محيط زيست –رسانه  ۴۳
 ۷۳/۰ فرهنگ و مذهب -رسانه  ۴۴
 ۶/۰ رسانه -شهر و روستا  ۴۵
 ۲/۰ محيط زيست –شهر و روستا  ۴۶
 - ۰۶/۰ فرهنگ و مذهب –شهر و روستا  ۴۷
 - ۷۳/۰ محيط زيست –شهر و روستا  ۴۸
 ۳۳/۰ آموزش -شهر و روستا  ۴۹
 ۷۳/۰ خدمات -شهر و روستا  ۵۰
 - ۴۷/۰ اقتصاد -شهر و روستا  ۵۱
 - ۰۷/۰ سالمت -شهر و روستا  ۵۲
 ۶/۰ حمل و نقل –شهر و روستا  ۵۳
 ۸۷/۰ سياستگذاري –شهر و روستا  ۵۴

 
نيز نسبت روايي محتوايي ارتباط نهادها و سازمان ها با حوزه هاي مختلف  5در جدول 

مربوط به گردشگري آورده شده است. بر اين اساس چنان چه در خانه مربوط به يك نهاد 
كه همان نيروي انتظامي است با حوزه امنيت،  1و يك حوزه، براي مثال بين نهاد داراي كد 

CVR  اشد، يعني از نظر خبرگان، نيروي انتظامي مي بايست در كارگروه يا ب 49/0باالتر از
 حوزه امنيت و گردشگري عضويت داشته باشد.
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 يمربوط به گردشگر  مختلف ي) ارتباط نهادها و سازمان ها با حوزه هاCVR( ييمحتوا يينسبت روا -5جدول

هاد
د ن

ک
 

ب
ذه

و م
گ 

رهن
ف

 

ت
يس

ط ز
حي

م
 

انه
رس

 

ري
ذا

تگ
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قل 

و ن
ل 

حم
 

ت
الم

س
صاد 

اقت
ت 

دما
خ

ش 
وز

آم
ت 

مني
ا

 

ستا
رو

 و 
هر

ش
 

۱ -0.47 -0.87 -0.33 -0.60 0.87 -0.60 -0.73 0.33 -0.87 1.00 -0.73 
۲ -0.87 -0.87 -1.00 -1.00 -0.60 -0.73 -0.87 -0.47 1.00 -1.00 -1.00 
۳ 0.33 -0.33 0.07 -0.07 -0.73 0.47 -0.60 1.00 -0.20 0.20 -0.33 
۴ -0.47 -0.87 -0.87 -0.20 -0.33 0.33 1.00 -0.20 -1.00 -0.73 -0.60 
۵ -1.00 -1.00 -1.00 -0.73 0.73 1.00 -0.87 -0.87 -0.07 -1.00 -0.73 
۶ -1.00 -0.60 -1.00 -0.73 1.00 -1.00 -0.33 -0.87 -1.00 -0.87 0.60 
۷ 0.60 0.73 0.60 1.00 0.60 0.60 0.73 0.87 0.73 0.60 0.73 
۸ -0.07 0.07 0.87 -1.00 -0.73 -0.33 -0.47 -0.87 0.20 -0.73 0.20 
۹ -1.00 1.00 0.07 -0.47 -0.73 -1.00 -0.87 -0.87 -0.33 -0.33 0.33 
۱۰ 1.00 -0.20 -0.33 -0.07 -0.33 -1.00 -0.47 -0.60 -0.73 -0.87 -1.00 
۱۱ -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -0.60 -0.87 -1.00 -0.73 0.60 -1.00 -1.00 
۱۲ -0.60 -0.87 -1.00 0.47 -0.33 -0.47 0.73 -0.73 -1.00 -1.00 -0.47 
۱۳ -1.00 -0.73 -0.87 -1.00 -0.60 -1.00 -0.73 -0.87 -1.00 0.87 1.00 
۱۴ 0.47 -0.73 0.20 0.07 -0.73 0.47 -0.47 0.87 -0.47 -0.87 0.47 
۱۵ 0.07 -0.87 -0.07 0.33 -0.47 -0.33 0.87 0.33 -0.87 -1.00 -0.87 
۱۶ -0.73 -1.00 -0.73 -1.00 -1.00 -0.87 -0.60 -0.87 -1.00 0.73 -0.73 
۱۷ -0.60 -0.33 -1.00 0.60 -0.87 -0.73 0.73 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 
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۱۸ 1.00 -1.00 0.47 -0.33 -1.00 -1.00 -0.87 -0.60 0.20 -1.00 -0.87 
۱۹ 0.60 -1.00 -0.87 0.33 -1.00 0.73 -0.87 0.73 -1.00 0.60 -1.00 
۲۰ -0.47 -0.60 -0.73 -1.00 -1.00 -0.87 -0.87 -0.73 -1.00 0.87 -0.73 
۲۱ -0.73 -0.60 -0.33 -1.00 -0.73 -0.47 -0.73 -0.87 0.87 -1.00 -0.87 
۲۲ -0.73 -0.73 -0.87 -1.00 -0.87 -0.60 -0.87 0.07 0.73 -1.00 -0.33 
۲۳ -1.00 -1.00 -0.87 -1.00 -0.60 0.60 -1.00 -1.00 -0.87 -0.87 -0.87 
۲۴ -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 0.73 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -0.73 -0.07 
۲۵ -0.07 -0.20 -0.33 -1.00 0.47 -0.73 -0.87 -0.47 -0.60 0.07 0.87 
۲۶ -0.87 -0.87 -1.00 1.00 -0.60 -0.73 0.20 -1.00 -1.00 -0.47 -1.00 
۲۷ 0.20 0.07 -0.07 0.87 -0.60 0.33 0.47 -0.33 -0.47 -0.73 -0.20 
۲۸ -0.73 -1.00 0.73 -1.00 -0.73 -0.87 -0.73 -0.47 -0.60 -1.00 0.33 
۲۹ -1.00 0.60 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -0.60 -0.73 -0.87 -0.87 0.07 
۳۰ 0.87 -0.87 0.20 0.07 -1.00 -0.73 -0.07 0.07 -0.33 -0.87 0.47 
۳۱ 0.73 -0.87 -0.07 -0.20 -1.00 -0.60 0.20 0.07 -0.33 -0.87 0.20 
۳۲ 0.60 -1.00 -0.73 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -0.87 -1.00 -1.00 -0.73 
۳۳ 0.60 -1.00 -0.33 -0.73 -1.00 -1.00 -1.00 -0.87 -0.87 -1.00 -0.60 
۳۴ -1.00 -0.87 -1.00 -0.87 -1.00 0.87 -0.60 -0.73 -1.00 -1.00 -0.47 
۳۵ -1.00 0.33 0.20 0.07 0.47 -0.33 -0.47 0.20 -0.87 -1.00 0.60 
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بازيگران  نيز حوزه هاي مرتبط با گردشگري، نهادها و سازمان هاي ذيربط ( 6در جدول 
مشي گردشگري)، رابط يا نماينده هر كدام از حوزه ها و ارتباط هر حوزه با  شبكه خط

 حوزه هاي ديگر، مشخص گرديده است: 

 مشي گردشگري حوزه هاي مرتبط با گردشگري و بازيگران شبکه خط -٦جدول

 حوزه ها
 نهادها و سازمان هاي مرتبط 

 (اعضاي کارگروه)
 ارتباط با ساير حوزه ها نماينده (رابط)

امنيت و 
 گردشگري

  ،سازمان ميراث فرهنگي
 صنايع دستي و گردشگري

 وزارت کشور 
 نيروي انتظامي 
 وزارت اطالعات 
 وزارت امور خارجه 
 قوه قضاييه 

 نيروي انتظامي
 

 خدمات 
 اقتصاد 
 سالمت 
 فرهنگ و مذهب 
 حمل و نقل 
 رسانه 
 سياستگذاري 

آموزش و 
 گردشگري

  ،سازمان ميراث فرهنگي
 صنايع دستي و گردشگري

  وزارت علوم، تحقيقات و
 فناوري

 وزارت آموزش و پرورش 
  سازمان آموزش فني و

 حرفه اي
  مرکز آموزش هواپيمايي

 ج.ا.ا

وزارت علوم، 
تحقيقات و 

 فناوري
 

 خدمات 
 رسانه 
 سياستگذاري 

خدمات و 
 گردشگري

  ،سازمان ميراث فرهنگي
 صنايع دستي و گردشگري

 جامعه هتلداران ايران 
 جامعه تورگردانان ايران 
 وزارت امور خارجه 

جامعه 
تورگردانان 

 ايران

 امنيت 
 آموزش 
 اقتصاد 
 سالمت 
 حمل و نقل 
 محيط زيست 
 فرهنگ و مذهب 
 رسانه 
 شهر و روستا 
 سياستگذاري 

اقتصاد و 
 گردشگري

  ،سازمان ميراث فرهنگي
 صنايع دستي و گردشگري

وزارت امور 
اقتصادي و 

 سالمت 
 امنيت 
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 حوزه ها
 نهادها و سازمان هاي مرتبط 

 (اعضاي کارگروه)
 ارتباط با ساير حوزه ها نماينده (رابط)

  وزارت صنعت، معدن و
 تجارت

  وزارت امور اقتصادي و
 دارايي

  سازمان مديريت و
 ريزي کشور برنامه

  ،اتاق بازرگاني، صنايع
 معادن و کشاورزي ايران

 دارايي
 

 حمل و نقل 
 فرهنگ و مذهب 
 خدمات 
 سياستگذاري 

سالمت و 
 گردشگري

  ،سازمان ميراث فرهنگي
 صنايع دستي و گردشگري

  وزارت بهداشت، درمان و
 آموزش پزشکي

 جمعيت هالل احمر ج.ا.ا 
 وزارت امور خارجه 
 هاي ستانانجمن صنفي بيمار

 خصوصي

وزارت 
بهداشت، 
درمان و 
آموزش 
 پزشکي

 

 امنيت 
 اقتصاد 
 حمل و نقل 
 رسانه 
 خدمات 
 سياستگذاري 

حمل و نقل و 
 گردشگري

  ،سازمان ميراث فرهنگي
 صنايع دستي و گردشگري

 نيروي انتظامي 
 وزارت راه و شهرسازي 
  وزارت بهداشت، درمان و

 آموزش پزشکي
  شرکت ملي پخش فرآورده

 هاي نفتي
 

وزارت راه و 
 شهرسازي

 

 امنيت 
 خدمات 
 سالمت 
 فرهنگ و مذهب 
 اقتصاد 
 شهر و روستا 
 سياستگذاري 

 سياستگذاري و
 گردشگري

  ،سازمان ميراث فرهنگي
 صنايع دستي و گردشگري

 مجلس شوراي اسالمي 
  سازمان مديريت و

 ريزي کشور برنامه
  شوراي عالي ميراث

 ريفرهنگي و گردشگ

سازمان ميراث 
فرهنگي، 

صنايع دستي و 
 گردشگري

 

 امنيت 
 آموزش 
 اقتصاد 
 سالمت 
 حمل و نقل 
 محيط زيست 
 فرهنگ و مذهب 
 شهر و روستا 
 رسانه 



  19 كشور يگردشگر يشبكه خط مش

 حوزه ها
 نهادها و سازمان هاي مرتبط 

 (اعضاي کارگروه)
 ارتباط با ساير حوزه ها نماينده (رابط)

 خدمات 

رسانه 
 گردشگري

  ،سازمان ميراث فرهنگي
 صنايع دستي و گردشگري

 صدا و سيماي ج.ا.ا 
  وزارت ارتباطات و فناوري

 اطالعات

صدا و سيماي 
 ج.ا.ا

 

 امنيت 
 آموزش 
 خدمات 
 شهر و روستا 
 سالمت 
 محيط زيست 
 فرهنگ و مذهب 
 سياستگذاري 

محيط زيست و 
 گردشگري

  ،سازمان ميراث فرهنگي
 گردشگري صنايع دستي و

  سازمان حفاظت محيط
 زيست

 NGO ها 

سازمان 
حفاظت محيط 

 زيست
 

 رسانه 
 خدمات 
 سياستگذاري 

فرهنگ، مذهب 
 و گردشگري

  ،سازمان ميراث فرهنگي
 صنايع دستي و گردشگري

  سازمان اوقاف و امور
 خيريه

 سازمان حج و زيارت 
  سازمان فرهنگ و ارتباطات

 اسالمي
 وزارت امور خارجه 
 آيکوم ملي کميته 
 يونسکو ملي کميسيون 
  وزارت فرهنگ و ارشاد

 اسالمي

سازمان حج و 
 زيارت

 

 امنيت 
 اقتصاد 
 حمل و نقل 
 رسانه 
 خدمات 
 سياستگذاري 

شهر و روستا و 
 گردشگري

  ،سازمان ميراث فرهنگي
 صنايع دستي و گردشگري

 وزارت کشور 
 شهرداري کالن شهرها 
 شوراي شهر کالن شهرها 
 وزارت راه و شهرسازي 

وزارت کشور 
(سازمان 

شهرداري ها و 
دهياري هاي 

 کشور)
 

 رسانه 
 خدمات 
 حمل و نقل 
 سياستگذاري 
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گردد. همان طور كه در  ارايه مي 1نهايتاً ساختار شبكه خط مشي گردشگري مطابق شكل 
نهاد و  35حوزه و  11شود، شبكه خط مشي گردشگري مشتمل بر  اين شكل ديده مي

باشد. هر حوزه رابطي دارد كه ارتباط آن حوزه با حوزه هاي سازمان عضو اين شبكه مي 
سازد. به عنوان مثال در حوزه امنيت و گردشگري، نيروي انتظامي ارتباط  ديگر را برقرار مي

اين حوزه را با حوزه هاي خدمات، اقتصاد، سالمت، فرهنگ و مذهب، حمل و نقل، رسانه 
 و سياستگذاري برقرار مي سازد.

 
 و پيشنهاد نتيجه گيري

شمار  هاي اقتصادي دنيا به ترين بخش صنعت گردشگري امروزه يكي از بزرگترين و پيچيده
هاي اقتصادي، صنعت گردشگري در محيطي به اجرا  رود. در قياس با ساير فعاليت مي

گيري آن مؤثرند. ساختار منحصر به فرد اين  آيد كه نيروهاي مختلفي در شكل درمي
توانند بر آن بگذارند، زيرا از  هاي گوناگون مي تي است كه بخشصنعت خود مؤيد اثرا

هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي  هاي صنعت مزبور اين است كه در بخش جمله ويژگي
گذارد. بنابراين موجوديت صنعت  شود و اثرات اجتماعي و فرهنگي بر جاي مي مشاهده مي

هاي دخيل در امر  شركت ها و كند كه بين نهادها، سازمان گردشگري ايجاب مي
 دار و شفافي وجود داشته باشد.  هاي معني گردشگري، هماهنگي و همكاري

نهاد و سازمان به نوعي در گردشگري  35بر اساس يافته هاي تحقيق، در كشور ما 
مشي  اثرگذار هستند و مي بايست تمهيداتي انديشيد تا بتوانند در يك شبكه منسجم خط

يكديگر به تعامل و تبادل گردشگري مطابق آن چه كه در اين تحقيق ترسيم شده است، با 
صورت آن چه مسلم است اين است كه جهت تحقق اهداف  ها بپردازند. در هر ايدهمنابع 

ميليون نفر گردشگر خارجي به  20انداز در حوزه گردشگري يعني ورود ساليانه  سند چشم
كشور، زمان تغيير رويكرد تصميم گيري و سياستگزاري در اين حوزه كه بيشتر متمايل به 

 -و به كار گيري رويكرد شبكهاي) است فرا رسيده  رويكرد سلسله مراتبي و بخشي (جزيره
مشي گردشگري، مي تواند به ميزان زيادي در راستاي  اي در عمل و تشكيل شبكه خط

 توسعه اين صنعت سودآور، راه گشا باشد. 
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 يگردشگر يمش ساختار شبکه خط -۱شکل 
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