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 چکیده

در ایران  گردشگریمشی ملی مشی گذاری برای اجرای خطهدف از این پژوهش شناسایی ابزارهای خط 
در تولید ناخالص ملی در پی یافتن پاسخ مناسب به این  گردشگریاست. این پژوهش با درک نقش و اهمیت 

ین منظور برای یافتن این پاسخ از اهرا اجرا کرد. ب گردشگریمشی توان خط سوال است که با چه ابزارهایی می
یابی به  دستبه منظور  ها دادهکمی( با رویکرد اکتشافی در گردآوری ـ رویکرد پژوهشی ترکیبی)کیفی 

توان  یمی شناسایی شده در این پژوهش ها مؤلفهاستفاده شده است. با توجه به  گردشگریشی مابزارهای خط
ها به بهره گیری از آن ی است که دولتراه کاربه منزله  گردشگرینتیجه گرفت، شناسایی ابزارهای خط مشی 

های پژوهش حاکی از آن است که ابزارهای  بشوند. در نهایت یافته گردشگریتوانند موجب رشد و توسعه  یم
کنند به سه دسته ابزارهای  یمایفا  گردشگریها در هایی که دولتبا توجه به نقش گردشگریمشی  خط

تواند موجب پایداری  یمشوند و دولت با استفاده از این ابزارها  یمتنظیمی، شناختی و هنجاری تقسیم 
ها مورد استفاده برای تایید یا رد فرضیهشده توسط پژوهشگران  یسنجه طراح ی،در بخش کم .گردشگری شود

 .( برخوردار است758.0) کرونباخ یقابل اعتماد آلفا یبالزم و ضر ییمحتوا ییکه از روا قرار گرفت
 .، ایرانگردشگریگذاری، خط مشی، ابزارهای خط مشی های کلیدی:واژه
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 مقدمه

 
. دارد کشور سیاسی و اجتماعی اقتصادی، ابعاد بر فراوانی تأثیر گردشگری 

 به و اندازد، می جریان به را اقتصادی های سرمایه کند، می ایجاد اشتغال گردشگری
 اقتصادی منظر از.  است المللی بین سطح کشورها در سیاسی مشروعیت دنبال ارتقای

 درآمدهای. است اقتصاد در هزینه کم و پاک آمد، در پر صنایع گردشگری یکی از
 اجتماعی، منظر از است. «پنهان و نامرئی صادرات» نوعی تجلی گردشگری از حاصل

 طبیعی، محیط از متشکل که گیرد می صورت جغرافیایی محیط بستر در گردشگری
 از ها گردشگر استقبال دالیل از یکی نیز، سیاسی منظر از. است اجتماعی و فرهنگی

 ورود. است المللی بین مناسبات در کشورها رفتاری خوش و سیاسی ثبات کشور، یک
 منطقه یک امنیت و قدرت نشانه همچنین و آن آرامش از نشان کشور یک به گردشگر

 سیاسی، بافتۀ هم در و پیچیده عوامل از متأثر ای، جامعه هر در گردشگری ماهیت. است
 .کند می خود مجذوب را دیگران که است جغرافیایی های ویژگی همچنین و اقتصادی

، گردشگریهای محوری دولت در رشد و توسعه در این پژوهش با اتکا به نقش 
های خود را به اجرا بگذارد بر  یمشتواند خطِ  یما هابزارهایی که دولت با استفاده از آن

مورد بررسی قرار گرفته است.  گردشگریاساس دیدگاه خبرگان و فعاالن حوزه 
، ابتدا مبانی نظری ابزارهای خط مشی گذاری و سپس چارچوب نظری پژوهش بنابراین

بررسی و با تعیین مدل مفهومی و عملیاتی و با اتکا به استراتژی پیمایش تحلیلی، 
ارائه  گردشگری یاحصاء و پیشنهادهایی برای ارتقا گردشگریابزارهای خط مشی 

 شده است.

 بیان مسئله

ترین صنعت جهان، رشد سریعی به عنوان مهم گردشگریبدون شک امروزه صنعت  
در توسعه اقتصادی جهان داشته که در نتیجه افزایش نرخ رشد ساالنه در تولید ناخالص 
ملی، صادرات تجارت جهانی به طور مداوم باال رفته است. کشور ایران علی رغم اینکه 

نتوانسته است به جایگاه ی است ولی به دالیل گوناگون گردشگری ها جاذبهدارای تنوع 
 دست یابد. گردشگریشایسته در صنعت 

دولت نتوانسته  دهد ینشان م گردشگریاز فعاالن  یاریبا بس یاکتشاف هایمصاحبه 
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وجود با توجه به  ینکند. با ا یفاا گردشگری ینهاست به نحو احسن نقش خود را در زم
 مشی گذاران خط یاز سو یریگ یمرسد ضرورت تصمبه نظر می دولت یذات یتمأمور

ها با چه  است که دولت یناسوال . شود یم احساس ملی گردشگری ارتقای دولت برای 
 آورد؟  یرا به اجرا درم گردشگریمشی  خط توانند یم یابزار

 پژوهش ضرورت

از کشورها  یاریبس یبرا یاتیح یبه امر ای یندهبه طور فزا ،گردشگریی خط مش 
شده است.  یلدارند تبد یو مل ایرشد منطقه یبرا ،گردشگری یریکارگ به به یلکه تما

آن وجود دارد،  یکه در اجرا یآن است که موانع یخط مش ینموثر بودن ا ۀالزم
مرتبط  های یخط مش یاجرا یبرا شود یامر احساس م ینا یبترت ین. به اشود ییشناسا

 .یمکه آنها را به صورت کارآمد به  اجرا بگذار یمهست یابزارها یازمندن گردشگریبا 
صورت گرفته است و  یمتعدد یها پژوهش یراندر ا گردشگریخصوص  در

 ی توسعه آن به طور عام و خاص ارائه شده است. حال مسئله یبرا یزن ییراهکارها
وان فرا یراهکارها، هنوز کشور ما با دارا بودن بسترها یاست که چرا با ارائه ینا یاصل

 یخالئ ین. با وجود ارددست آوهب گردشگرینتوانسته است سهم خود را از بازار 
 ،گردشگری ینهدر زم هایی یرغم ارائه خط مشیعل ینکهبر ا یمبن شود یاحساس م

 ینکه بتوان ا یمهست ییابزارها الراستا به دنب ینهمراه است. در ا یآن با نواقص یاجرا
 به اجرا گذاشت.را به صورت کارآمد  ها یخط مش

  اهداف پژوهش

 یابزارها ییهدف نخست پژوهش، شناسادر این پژوهش به دنبال دو هدف هستیم  
ابزارها در  ینا یسهدوم پژوهش، مقا و هدف است یراندر ا گردشگری یخط مش

 .موجود و مطلوب است یتوضع

 سوال پژوهش

 را اجرا کرد؟ گردشگری های یخط مش توان یبا کدام ابزارها م
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 مشیخط یابزارها ینظر یمبان

کنند؛  بر اساس رویکرد اقتصاد رفاه، زمانی که بازارها در رقابت کامل عمل می 
وجود ندارد. به عبارت « 1کارایی پارتو»یابی به  ها برای دست ضرورت مداخله دولت

های عمومی  یمشدیگر، کارایی پارتو از طریق اقدامات داوطلبانه و بدون نیاز به خط 
کند که هزینه تولید برابر با  یمرقابتی، بازار تضمین  کامالًدهد. در یک دنیای  یمرخ 

های اقتصادی به صورت  یتواقعهای واقعی اجتماعی است. اما در عمل، به ندرت  ینههز
(. گذر از این Weimer & Vining. 2005) رقابتی وجود دارد کامالًایده آل و  کامالً

 که مایکلن آمدن نظریه شکست بازار خواهد شد. همچناها باعث به وجود پیش فرض
(Micheal,2001)   کند. چرا که  یمبیان داشت، شکست بازار دخالت دولت را توجیه

های اجتماعی، وظایفی هستند که فقط و تخصیص هزینه« کاالهای عمومی»عرضه 
که  کند یم انی( ب1181) 4یوماسگر توانند به طور موثر آن را انجام دهند.. یم ها دولت

انتخاب  یاتکه با فرض است یو اجتماع یاسیس های یدئولوژیا تجلیدولت،  یریفراگ"
 ییبازار به تنها سازوکار ینهمچن "متمرکز تفاوت دارد. یرغ گیرییمو تصم یمشتر

اقتصاد را انجام دهد و بدون دولت، بازارها قادر به کار نخواهند  یفتواند همه وظاینم
ها شود و دولت یمها احساس . پس ضرورت مداخله دولت(1386 ،114 یوز،)ه بود

 ورزند. یمچگونه به این کار مبادرت 

 گذاری عمومیابزارهای خط مشی

 که اهدافی مسئله، شناسایی و تعریف :است کلیدی عنصر سه دارای خط مشی هر 
 هدف به ابیی دست و مشکل با شدن مواجه برای که ابزارهایی یافت و دست آن به باید

 انجام به نیاز و عمومی مشکل وجود به دولت که زمانی. گیرد می قرار استفاده مورد
 گذاران خط مشی سوی از گیریتصمیم ضرورت برد، می پی آن مورد در اقدامی
 مختلفی های انتخاب باید مشکل با مواجهه برای دولت. شود می احساس مشکل درباره

 گیرد می قرار خط مشی تدوین جریان در کار، این با و کنند؛ بررسی را
Howlett,2009,111) .)به خط مشی، تنظیم مهم ویژگی (1182) جونز چالز به گفته 

 افراد که نحوی به نیاز، یک تأمین برای ابزارهایی پیشنهاد از است عبارت ساده تعبیری
                                                                                                                       
1- pareto efficiency  
2- Musgrave 
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 .کنند  درک را  آن جامعه
-یی برای شکست بازار تصور میها حلابزارهای خط مشی گذاری، به عنوان راه  

های سیاسی هستند که امکان زیادی برای حل مشکالت گزینه ها آنشوند. زیرا 
از لحاظ اقتصادی  ها آنباشد. حتی اگر در برخی مواقع  یماجتماعی و اقتصادی را دارا 
برای اجرای خط  ها دولت(. Monge‐Gonzalez,2010) کارآمدترین راه حل نباشند

-ی خود را محقق میها برنامه ها آنهای خود نیازمند ابزارهایی هستند که به وسیله  یمش

را  مانند آن ی انتخاب شده برای مشکالت اجتماعی، اقتصادی و ها حلسازد و راه 
ها را به عنوان امکانات، ( ابزارPeters & Linder,1991) عملی سازد. پیترز و لیندر

 ها دولتاهداف  ها آنکنند که به وسیله  یملت تعریف تجهیزات و فنون در اختیار دو
ید. ابزار خط مشی گذاری که گاهی وسایل خط مشی یا ابزارهای آبه اجرا در می

شود وسایل و تدابیر واقعی هستند که دولت برای اجرای خط  یمنامیده  1حکمرانی
فرایند شکل  باید انتخاب صورت گیرد؛ آنهاهای خود در اختیار دارد و از میان  یمش

های دولت همیشه با انتخاب یک یا چند ابزار از جعبه ابزار موجود دهی به تصمیم
Howlett & et al) گیرد یمدولت انجام 

2
,2009,115.) 

 طبقه بندی ابزارهای خط مشی

مشکل مرتبط تنها بر  یکبرخورد با  یمشی گذاران برا تنوع ابزار در دسترس خط 
 خط یاند تا ابزارها کرده یتالش فراوان یشمندان. اندشود یها محدود م اساس تصور آن

 .(salmon, 1989, howlett, 1998)کنند یطبقه بند یدار یمشی را در مقوالت معن
شهرت یافت توسط هود  3طبقه بندی ساده و مشهوری که به مدل ناتو1186در سال  

یکی از چهار مقوله مشی گذاری، در ط ی ابزارهای خارائه شد. وی نشان داد که کلیه
در  ها دولت( اظهار داشت که 1186) گسترده زیر قرار دارد. هاولت به نقل از هود

 کنند: یمبرخورد با مشکالت از ابزارهای زیر استفاده 
 (.2استفاده از اطالعاتی که در اختیار دارند)اطالعات .1

 (..استفاده از قدرت قانونی) حق صدور دستور .4

                                                                                                                       
1- governing instruments 
2- Ramesh & Perl 
3- NATO 
4- nodality 
5- authority  
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1استفاده از منابع مالی .3
 

 (Howlett,2011,65) (4ی رسمی که در اختیار دارند)سازمانها سازماناستفاده از  .2

 (Howlett, 2011) یمشی گذار خط یابزارها یطبقه بند .1جدول 

 سازمان منابع مالی حق صدور دستور اطالعات

 جمع آوری و اشاعه اطالعات
قوانین فرماندهی و 

 کنترلی
 هاامتیازات ویژه و وام

 کاال و خدمات.ارائه مستقیم 
 عمومی مؤسسات

 الزحمه حقپرداخت  خود تنظیمی توصیه و مشاوره
خانواده و، جامعه و 

 ی داوطلبانهها سازمان

 تبلیغات
تعیین استانداردها و 

 تفویض مقررات
 ایجاد بازار های مالیاتی ینههزمالیات و 

ی تخصصی و ها ونیسیکم
 مراکز پژوهشی

ی و ا مشاورههای  یتهکم
 مشورتی

های مالی از  یتحما
 نفع یدی ها گروه

 باز سازماندهی دولت

 پژوهش یارچوب نظرچ

 های فعالیت را مجموعه گردشگری Unwto, 2007)) گردشگریسازمان جهانی  
 انجام و استراحت، تفریح، قصد به و بوده خود معمول زندگی محل از خارج که افرادی

. کند مانند تعریف می نمی مکان آن در سال یک از بیش و کنند می مسافرت دیگر امور
 که ورزشکارانی همانند کنندمی مسافرت درآمد کسب برای که افرادی که استثنا این با
 مدت بلند های برنامه دارای که دانشجویانی آیند، می در خارجی های تیم عضویت به

 به مجبور هایشان مأموریت خاطر به که نظامی نیروهای و دیپلماتیک، اعضای هستند،
نیستند. جای تعجب نیست که دولت نقش فعالی را  گردشگری فرایند در هستند سفر

دارد اهمیت ( اظهار می4711) 3ایفا کند. اسکات گردشگریبرای توسعه و مدیریت 
شود که دارای اثرات  به این دلیل است که به عنوان فعالیتی تصور می گردشگری

 اقتصادی، اجتماعی و محیطی است.

 گردشگریدولت در  نقش

. است عمومی های خط مشی تدوین و طراحی ها، دولت فعالیت تریناساسی از یکی 

                                                                                                                       
1- treasure 
2- organization. 
3- scott 
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 و ها برنامه تدوین و طراحی هنگام به توسعه، حال همچنین در و صنعتی کشورهای در
 روند یادامه در موثر ابزاری عنوان به گردشگری به کشور عمومی های خط مشی

 (.hall,1994) شود می خاصی معطوف توجه توسعه،
 خود دیدگاه از که کند می انتخاب خود گردشگری صنعت برای را شکلی دولت 

 به توان می را اشکال این باشد، ترینمناسب و بهترین نیاز مورد هاینقش ایفای برای
 یک از بخشی ، اختصاصگردشگری امر به کامل ای وزارتخانه اختصاص صورت

 تاسیس دولت که مستقل نیمه دولتی غیر سازمان یک، گردشگری امر به وزارتخانه
 شکل اغلب، و است برخوردار باالیی خودمختاری میزان از سازمان این اما کند، می

 بیان اهداف برای مجلس سوی از که مجمعی گیرد، می خود به را قانونی مجمع یک
 (.146 ،1308 ویل، داس)شود می تاسیس شده
 شده گردشگری صنعت در انقالبی موجب صنعتی کشورهای اقتصادی شکوفایی 

 مسائل حل راه عنوان به آن اجتماعی و اقتصادی کارکردهای از تا شده باعث و است
 عنوان به بخش این اهمیت ترتیب این به. شود یاد...  و بیکاری فقر، چون زیادی

 وجود به های فرصت نباید ها دولت و یافته افزایش اقتصادی توسعه برای سازوکاری
 نیازمند گردشگری صنعت توسعه ماهیت که چرا بگیرند، نادیده را بخش این آمده

 (.  Wanhill,2005) است گردشگری هایفعالیت مختلف ذینفعان بین همکاری
( .8: 1386 هیوز،)اندگرفته نظر در ها دولت برای را مختلفی یها نقش نظران صاحب 
 تنظیمی، نقش کرد، بندی طبقه دسته سه در توان می را دولت های نقش تریناصلی اما

 تشریح به زیر در که(. 1386 همکاران، و فرد دانایی)شناختی نقش و هنجاری نقش
 .شود می پرداخته ها آن

 الف(نقش تنظیمی

مدیریت گردشگری،  ودر این نقش به تدوین چارچوب نظارتی برای توسعه  ها دولت
. پردازند یممشارکت بخش خصوصی حفاظت از منابع طبیعی و فرهنگی و تسهیل 

(Nohutchu, 2002)  های همه ذینفعان در  یتمسئولو  ها نقشاین نقش نشان دهنده
همگام  گردشگریریزی ملی است. این نقش شامل، برنامه گردشگریریزی ملی  برنامه

های توسعه ملی، تسهیل و ساده کردن الزامات بوروکراتیک، ارائه  یمشبا خط 
 ای های مالی و مشاوره یتحماهای مالی، پشتیبانی و  یفتخفی مالی همچون ها مشوق
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(OECD
1
.2000) 

 نقش شناختی ب(

ی مرتبط با ها مهارتبا استفاده از این نقش)سازه( بر اشاعه دانش و  ها دولت 
 گردشگریتواند توانمندی افرادی که در زمینه  یماین امر  گردشگری تمرکز دارد.

های گوناگونی (کشورهای مختلف به شیوهCosta, 2011فعالیت دارند بهبود بخشد. )
در این خصوص اقداماتی از قبیل،  ها دولتشوند.  یمهای افراد موجب افزایش آگاهی

ی عمومی و افزایش تبلیغات را ها رسانهدر  گردشگریهایی در خصوص پخش برنامه
های آموزشی برای برخورد مناسب با رنامهدهند. همچنین ب یمدستور کار خود قرار 

 دهند یممجازی را ارائه  گردشگریهایی برای ها، طراحی وب سایت گردشگر
(Bramwell,2005) ها است.از جمله این برنامه 

 های یکتکن از داری و استفادهگردانی، هتلر های آموزشی توی چون دورهها برنامه 
 مؤسساتبا استفاده از  مهارتی استانداردهای ارتقای  و دنیا روز به و علمی مدیریتی

 ها است.( از جمله این برنامه1388آموزش عالی)صمدیان و همکاران، 

 ج(نقش هنجاری

، محیط هنجاری گردشگریها معطوف به بهبود دیدگاه جامعه نسبت به در نهایت برنامه
ادی که در زمینه دهد و بدین ترتیب انگیزه افر یمیر قرار تأثیک کشور را تحت 

(. موفقیت هر پروژه Costa, 2011) بخشد یمکنند بهبود  یمفعالیت  گردشگری
یک  گردشگریمستلزم شناخت و درک کیفیت جامعه میزبان است. اساساً  گردشگری

آمیز و خدمات وابسته است، اما توسعه موفقیت  ها جاذبهاست و به  محورفعالیت منبع 
باشد. به طوری که استقبال از طرف جامعه میزبان میآن مستلزم میهمان نوازی و 

ها منتقل خواهد شد. گردشگریتاً به نهابدرفتاری و عدم عالقه و سوءظن جامعه میزبان، 
گذارد، به این  یمیر تأثبدین سان درک جامعه و عوامل آن بر روی این طرز تفکر 

امری ضروری به  گردشگرییابی به حمایت مطلوب جامعه برای توسعه  دستمنظور 
Gursoy & et al ) آید یمشمار 

4
ها، ارائه جوایز  یشگاهنما(. برگزاری 2002:80 ,

ی خدمات براهای مختلف و ارائه جوایز ویژه مختلف و همچنین برگزاری جشنواره
                                                                                                                       
1- Organisation for Economic Co-operation and Development 
2- Jurowski, & Uysal, 
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ها  گردشگرو جذب  گردشگریی ها جاذبهیی که در معرفی ها شرکتاشخاص و 
 (.Hooi & Smyth,2006)شود یم گردشگری ارتقای کارنامه موفقی دارند موجب 

 در ایران گردشگری ارتقای طراحی الگوی عملیاتی 

اظهار داشت  ینچن توان یم یاکتشاف هایمصاحبهپژوهش و  ینظر یبا توجه به مبان 
دولت  یو هنجار یشناخت یمی،گانه تنظ سه یها بر اساس نقش گردشگری یکه ابزارها

 یرهایاز متغ یبه چارچوب مشترک توان یابزارها م ینشده است. با تأمل بر ا یطبقه بند
 یران،در ا گردشگری ارتقای  عملیاتی یالگو یرو در طراح ین. از ایافتمربوط دست 

 یقیبه  دست آمده است به صورت تلف یاکتشاف یها و مصاحبه ینظر یکه از مبان
که  ییها و ابزارها ابعاد، مؤلفه بر اساس الگوی عملیاتی این پژوهش استفاده شده است. 

 شده ینتدو یرزبر اساس نمودار  مؤلفه 1بعد،  3اند در قالب  را داشته یفراوان یشترینب
 است.
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 ایران  گردشگریالگوی عملیاتی ابزارهای خط مشی  .1نمودار

 
 3در قالب  گردشگریمشی ابزارهای خطبا استناد به نمودار فوق چارچوب مفهومی 

 شود. یمنشان داده  4ابزار، به صورت جدول شماره  62و  مؤلفه 1بعد، 

 نقش های دولت

 نقش تنظیمی

 برنامه ریزی ملی توریسم

تاسیس مراکز حمایتهای 
 مالی

 حمایتهای مشاوره ای

تسهیالت و کمکهای مالی 
 و غیر مالی

 اصالحات اداری

 نقش شناختی

آموزش و بستر سازی 
 فرهنگی

 اطالع رسانی و تبلیغات

 نقش هنجاری

 اعطاء جوائز

برگزاری نمایشگاه و 
 جشنوارها



  99...  جمهوری اسالمی گردشگریظرفیت  یارتقا

 ینظر یمختلف و مبان های یهبر اساس نظر گردشگری ارتقای  یرهایمتغ .2جدول 

مفهوم                           

                  ابعاد   

گردشگری در دولت نقش  

ها مؤلفه  ابزارها 

تنظیمی نقش  

 ملی ریزی برنامه

 گردشگری

 .گردشگری یمل یمش خط ینتدو

 کشور یندهآ در گردشگری یگاهجا تثبیت

 گردشگری به نسبت کشور کالن یرانمد نگرش تغییر

 .گردشگری انواع از یک هر راهبرد تبیین

 .گردشگری یپلماسید یمش خط تدوین

 گردشگری یمل نشان و شعار تعیین

 .گردشگری پلیس تشکیل

 .گردشگری وزارت تشکیل

 علمی و ورزشی مسابقات میزبانی

 هدف. بازارهای شناسایی و مطالعه

 مراکز تاسیس

مالی یها تیحما  

 .گردشگری یگذار یهسرما یها شرکت یستاس

 .گردشگری توسعه صندوق تاسیس

 .گردشگری بانک تاسیس

 یها تیحما

یا مشاوره  

 .گردشگری صنعت اصلی متولیان معرفی

 پذیرایی و اقامتی مراکز به مشاوره مراکز تقویت و ایجاد

تسه
ت

یال
 و 

ک
کم

ها 
 ی

مال
و ی

غ 
 یر

مال
ی

 

 .ها یمارستانب هتل احداث یبرا یژهو یالتتسه اعطای

 سالمت. یها دهکده احداث یبرا یژهو یالتتسه اعطای

 ها. هتل ساخت یبرا یژهو یالتتسه اعطای

 ها. هتل ینوساز یبرا یژهو  یالتتسه اعطای

  .یراه ینب یراییپذ و یاقامت یواحدها ساخت یبرا  یژهو یالتتسه اعطای

 مدرن یورزش اماکن ساخت یبرا  یژهو تسهیالت اعطای

  .یراییپذ و یاقامت یواحدها ساخت یبرا ینزم صورت به یژهو  یالتتسه اعطای

 .ها گردشگر ینیزم نقل و حمل ناوگان یزتجه یبرا یژهو  یالتتسه اعطای

 .یتجار آزاد مناطق در یگذار یهسرما یبرا یژهو  یالتتسه اعطای

 .یاحتیس و یحیتفر مراکز ساخت یبرا  یژهو یالتتسه اعطای

  .یفرودگاه شهر ساخت یبرا یژهو  یالتتسه اعطای

ی اصالحات دار ا  

 گردشگری زمینه در اداری کاری موازی حذف

 ی.گمرک تشریفات در تسهیل

 روادید. صدور در تسهیل

 الکترونیکی. ویزای ارائه

 .یصنف یها تشکل یریگ شکل از یتحما

 .یاسالم یکشورها با یفرهنگ مبادالت انجام

 دولتی یها سازمان و ها وزارتخانه مشارکت و ساختن درگیر
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مفهوم                           

                  ابعاد   

گردشگری در دولت نقش  

ها مؤلفه  ابزارها 

 شناختی نقش
 و آموزش

 یفرهنگ یبسترساز

 ها گردشگر با برخورد برای مردم به عمومی آموزش

 .ها دانشگاه در گردشگر مختلف یها رشته ایجاد

 گردانی. رتو یا مشاوره -آموزشی یها دوره برگزاری

 داری. هتل یا مشاوره -آموزشی یها دوره برگزاری

 علمی. یها انجمن تاسیس

 تلویزیونی. یها برنامه مستمر پخش

 رادیویی. یها برنامه مستمر پخش

 
 و رسانی اطالع

 تبلیغات

 . یا ماهواره یها شبکه تاسیس

 گردشگری. خدمات یالملل نیب یها شرکت تاسیس

 گذاران. سرمایه برای گردشگری مستعد مناطق معرفی

 .ها گردشگر برای گردشگری نمونه مناطق معرفی

 علمی. یها کنفرانس برگزاری

 .ها موزه معرفی و تبلیغ

 یغاتی.تبل بروشورهای چاپ

 گردشگری. اطالعات هایپورتال طراحی

 جوائز اعطای هنجاری نقش

 ها تورگردان به ویژه جوائز اعطای

 گردشگر. واردکنندگان به صادراتی جوائز اعطای

 گردشگری. بخش یها نیبرتر به ویژه جوائز اعطای

 
 نمایشگاه برگزاری

 فستیوال و

 گردشگری. دستاوردهای نمایشگاه برگزاری

 ( آن مانند  و دستی صنایع کوچ، گیری، گالب مختلف) یها والیفست برگزاری

 

 شناسی پژوهش روش

 ای است.جهت گیری پژوهش: پژوهش حاضر از نظر جهت گیری توسعه .1

 استراتژی پژوهش: استراتژی پژوهش به صورت ترکیبی)کیفی و کمی(است. .4

نامه استفاده گردآوری پرسششیوه گرد آوری: برای آزمون مدل مفهومی از شیوه  .3
، ابزارهای 38سوال )ابزارهای تنظیمی  64نامه در مجموع از شده است. این پرسش

 .سوال( تشکیل شده است .و ابزارهای هنجاری  13شناختی 

نفری از پرسنل  107جامعه و نمونه آماری در بخش کمی: جامعه آماری مجموعه  .2
ردشگری و صنایع دستی به عنوان معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، گ
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 114نامه توزیع شده، تعداد پرسش 107در کشور بود که از این  گردشگریمتولی 
پرسشنامه در بخش خصوصی توزیع  177نامه عودت داده شد همچنین تعداد پرسش

نامه، پرسشنامه عودت داده شد. به منظور تایید روایی پرسش 60گردید که تعداد 
نظران بررسی شد و  نامه توسط چند تن از خبرگان و صاحبشطرح مقدماتی پرس

نامه نهایی لحاظ گردید. سرانجام پایایی پیشنهادهای ایشان در تدوین پرسش
گیری شد. نتیجه بدست آمده از اعتبار نامه نیز از طریق آلفای کرونباخ اندازهپرسش
های اصلی از  تمنامه در جدول زیر ارائه شده است: همچنین برای شناخت پرسش

 .تحلیل عاملی استفاده شد

 پرسشنامه اعتبار. 3جدول 

آزمودنی تعداد  کرونباخ محاسبه شده 
63 758.8 

 
آوری شده  از جامعه آماری، با استفاده از فنون آمار  های جمع فنون آماری: داده

های  استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش آمار توصیفی از شاخص
مرکزی و پراکندگی نظیر میانگین، نما و انحراف معیار و در بخش فنون آمار استنباطی 

ی استفاده شده وجز یتبا توجه به حجم آماری مورد مطالعه از آزمون ناپارامتریک 
 است.

 هاهداد یلتحل

محقق ،  های یهو رد فرض ییدتا یابه سوال پژوهش  ییپاسخ گو یقسمت برا ینا در 
( یو هنجار یشناخت یمی،گانه)تنظ سه یشده در مورد ابزارها یاطالعات جمع آور

 کرد که: که پژوهشگر ادعا می قرار گرفت. یلو تحل یهمورد تجز
 موجود و  یتدر وضع گردشگری یخط مش یمیتنظ یاستفاده از ابزارها یانم

 وجود دارد. یمطلوب تفاوت معنادار
 موجود و  یتدر وضع گردشگری یخط مش یشناخت یاستفاده از ابزارها میان

 وجود دارد. یمطلوب تفاوت معنادار
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 موجود و  یتدر وضع گردشگری یخط مش یهنجار یاستفاده از ابزارها میان
 وجود دارد. یب تفاوت معنادارمطلو

 تحلیل عاملی ابزارهای 

از تحلیل عاملی استفاده شده است  ها دولتبه منظور تعیین شاخصهای موثر بر نقش  
 نشان داده شده است. 2که در جدول شماره 

 ها از شاخص یکهر  یدیتائ یعامل یجنتا

 عاملیر با ها شاخص ردیف
 75881 .گردشگری یمل یمش خط ینتدو 1
 75.61 .کشور یندهآ در گردشگری یگاهجا تثبیت 4
 75807 .گردشگری به نسبت کشور کالن یرانمد نگرش تغییر 3
 .7511 .گردشگری انواع از یک هر راهبرد تبیین 2
 75014 .گردشگری یپلماسید یمش خط تدوین .
 7041 .گردشگری یمل نشان و شعار تعیین 6
 75236 .گردشگری پلیس تشکیل 0
 75.18 .گردشگری وزارت تشکیل 8
 .7520 علمی و ورزشی مسابقات میزبانی 1

 75621 هدف بازارهای شناسایی و مطالعه 17
 75041 .گردشگری یگذار یهسرما یها شرکت یستاس 11
 75621 .گردشگری توسعه صندوق تاسیس 14
 .7514 .گردشگری بانک تاسیس 13
 75014 .گردشگری صنعت اصلی متولیان معرفی 12
 75144 .پذیرایی و اقامتی مراکز به مشاوره مراکز تقویت و ایجاد .1
 75114 .ها یمارستانب هتل احداث یبرا یژهو یالتتسه اعطای 16
 75803 سالمت. یها دهکده احداث یبرا یژهو یالتتسه اعطای 10

 75023 ها. هتل ساخت یبرا یژهو یالتتسه اعطای 18

 756.8 ها. هتل ینوساز یبرا یژهو  یالتتسه اعطای 11
 75384  .یراه ینب یراییپذ و یاقامت یواحدها ساخت یبرا  یژهو یالتتسه اعطای 47

 75613 .مدرن یورزش اماکن ساخت یبرا  یژهو تسهیالت اعطای 41

 75038  .یراییپذ و یاقامت یواحدها ساخت یبرا ینزم صورت به یژهو  یالتتسه اعطای 44

 75460 .ها گردشگر ینیزم نقل و حمل ناوگان یزتجه یبرا یژهو  یالتتسه اعطای 43

 75.72 .یتجار آزاد مناطق در یگذار یهسرما یبرا یژهو  یالتتسه اعطای 42
 75162 .یاحتیس و یحیتفر مراکز ساخت یبرا  یژهو یالتتسه اعطای .4



  95...  جمهوری اسالمی گردشگریظرفیت  یارتقا

 عاملیر با ها شاخص ردیف
 75216  .یفرودگاه شهر ساخت یبرا یژهو  یالتتسه اعطای 46
 75871 .ها یمارستانب هتل احداث یبرا یژهو یالتتسه اعطای 40
 75832 .گردشگری زمینه در اداری کاری موازی حذف 48
 75038 ی.گمرک تشریفات در تسهیل 41

 75613 روادید. صدور در تسهیل 37

 .7526 الکترونیکی. ویزای ارائه 31

 75674 .یصنف یها تشکل یریگ شکل از یتحما 34
 75260 .یاسالم یکشورها با یفرهنگ مبادالت انجام 33

 .7528 .دولتی یها سازمان و ها وزارتخانه مشارکت و ساختن درگیر 32
 75260 .ها گردشگر با برخورد برای مردم به عمومی آموزش .3
 75.10 .ها دانشگاه در گردشگر مختلف یها رشته ایجاد 36
 75.88 گردانی. رتو یا مشاوره  ـ آموزشی یها دوره برگزاری 30

 75.67 داری. هتل یا مشاوره  ـ آموزشی یها دوره برگزاری 38

 75.34 علمی. یها انجمن تاسیس 31

 75236 تلویزیونی. یها برنامه مستمر پخش 27
 75.23 .رادیویی یها برنامه مستمر پخش 21

 756.3 . یا ماهواره یها شبکه تاسیس 24
 75.80 ی.گردشگر خدمات یالملل نیب یها شرکت تاسیس 23

 75208 گذاران. سرمایه برای گردشگری مستعد مناطق معرفی 22
 750.1 .ها گردشگر برای یگردشگر نمونه مناطق معرفی .2

 75382 علمی. یها کنفرانس برگزاری 26

 .7523 .ها موزه معرفی و تبلیغ 20

 75034 تبلیغاتی. بروشورهای چاپ 28
 75.11 .یگردشگر اطالعات هایپورتال طراحی 21

 75134 ها تورگردان به ویژه جوائز اعطای 7.

 758.1 .گردشگر واردکنندگان به صادراتی جوائز اعطای 1.

 75.32 .گردشگری بخش یها نیبرتر به ویژه جوائز اعطای 4.

 75021 .گردشگری بخش یها نیبرتر به ویژه جوائز اعطای 3.

 75218 .گردشگری دستاوردهای نمایشگاه برگزاری 2.

 75.12 ( ... و دستی صنایع کوچ، گیری، گالب مختلف) یها والیفست برگزاری ..

 

شاخص ابزارهای خط مشی گذاری، سه عامل به  ..با توجه به تحلیل آماری روی   
ی اصلی با توجه به بررسی ادبیات موضوع  شناسایی شد. تحلیل عاملی ها عاملعنوان 
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 .3های  یفردتحت عامل نقش تنظیمی، و  32تا  1دهد که شاخصهای ردیف  یمنشان 
های هستند به عنوان شاخص ..تا  7.ی نقش شناختی و ها شاخصتحت عنوان  21تا 

 گیرد. یمکه در نقش هنجاری قرار 
 گردشگریخط مشی  یابزارها و مطلوب وضع موجود تفاوت یبررس

 برنامه ریزی ملی ۀمؤلف یابزارها یزوج یآزمون ت یبررسالف( 

 های مالیتسهیالت و کمک مؤلفهآزمون تی زوجی بین ابزارهای . 1جدول 

 میانگین H0فرض

ای برآورد فاصله

 99) تفاضل میانگین

 درصد(

T
 

محاسبه شده
سطح معنی داری 

 

میزان خطا
نتیجه آزمون 

 

 حد باال حد پایین

ساخت هتل  یبرا یژهو یالتتسه اعطای "ابزار ینب

در وضع موجود و مطلوب تفاوت  "ها یمارستانب

 وجود دارد یمعنادار

 H0رد 8.0. ...8. 81818 2..88 881.2 888222

احداث  یبرا یژهو یالتتسه اعطای"ابزار ینب

در وضع موجود و مطلوب  "سالمت یها دهکده

 وجود درد یتفاوت معنادار

 H0رد 8.0. ...8. 888218 88.28 8882 ..8812

ساخت و  یبرا یژهو یالتتسه اعطای "ابزار ینب

در وضع موجود و مطلوب تفاوت  "ها هتل یبهساز

 وجود دارد یمعنادار

 H0رد 8.0. ...8. 8.82.8 88822 182.0 881211

ساخت  یبرا یژهو یالتتسه اعطای"ابزار ینب

 یتدر وضع "یراه ینب یراییو پذ یاقامت یواحدها

 وجود دارد یدار یموجود و مطلوب تفاوت معن

 H0رد 8.0. ...8. 128180 .8810 18201 182018

ساخت اماکن  یبرا یژهو یالتتسه اعطای "ابزار ینب

در وضع موجود و مطلوب تفاوت  "مدرن یورزش

 وجود دارد یدار یمعن

 H0رد 8.0. ...8. 128128 88800 18282 88.121

 یبه صورت واگذار یالتتسه اعطای "ابزار ینب

در  "یحیو تفر یاقامت یساخت واحدها یبرا ینزم

وجود  یدار یوضع موجود و مطلوب تفاوت معن

 دارد

 H0رد 8.0. ...8. 128828 88818 .1822 881118

ساخت مراکز  یبرا یژهو یالتتسه اعطای"ابزار ینب

در وضع موجود و مطلوب  "یاحتیو س یحیتفر

 .وجود دارد یدار یتفاوت معن

 H0رد 8.0. ...8. 888212 88120 88.22 88822

 یبرا یالتتسه اعطای یها برا الزام بانک "ابزار ینب

در وضع موجود و مطلوب  "گردشگریبخش 

 .وجود دارد یدار یتفاوت معن

 H0رد 8.0. ...8. 8.8.80 88001 88.21 88881



  97...  جمهوری اسالمی گردشگریظرفیت  یارتقا

 میانگین H0فرض

ای برآورد فاصله

 99) تفاضل میانگین

 درصد(

T
 

محاسبه شده
سطح معنی داری 

 

میزان خطا
نتیجه آزمون 

 

 حد باال حد پایین

رونق مناطق  یبرا یژهو یالتتسه اعطای "ابزار ینب

در وضع موجود و مطلوب تفاوت  "یآزاد تجار

 .وجود دارد یمعنادار

 H0رد 8.0. ...8. 28818 18221 18118 18.021

از فعاالن  ای یمهب های یتحما "ابزار ینب

در وضع موجود و مطلوب تفاوت  "گردشگری

 .وجود دارد یمعنادار

 H0رد 8.0. ...8. 28818 88820 88128 882218

در وضع  " یاحداث شهر فرودگاه "ابزار ینب

 .وجود دارد یموجود و مطلوب تفاوت معنادار
 H0رد 8.0. ...8. 8888.0 88288 888.1 880120

حمل و نقل  ینیناوگان زم یزتجه "ابزار ینب

 در وضع موجود و مطلوب تفاوت معنا "گردشگری

 .وجود دارد یدار

 H0رد 8.0. ...8. 828180 .8822 8818 .8..88

در  "کشور ییخطوط هوا یتظرف یشافزا "ابزار ینب

 وجود دارد یوضع موجود و مطلوب تفاوت معنادار
 H0رد 8.0. ...8. 808121 8821 881 00..88

 یبرا یاتیمال ها یفتخف اعطای "ابزار ینب

تفاوت  در وضع موجود و مطلوب "ها گردشگر

 .وجود دارد یمعنادار

 H0رد 8.0. ...8. ..128 88188 182.0 881211

ها و  هتل یبرا یاتیمال ها یفتخف اعطای "ابزار ینب

در وضع موجود و مطلوب تفاوت  "یمراکز اقامت

 .وجود دارد یمعنادار

 H0رد 8.0. ...8. 8082 .88 88812 .881.8

 

و  یالتتسه یمولفه یابزارها یدر تمام دشود یمشاهده م 0طور که در جدول  همان 
 .1 یتبا قاطع یجهقرار نگرفته و در نت یدمورد تائ H0فرض  یمال یرو غ یمال یها کمک

 وجود دارد. یدار یوضع موجود و مطلوب تفاوت معن یندرصد ب
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  یاصالحات ادار ۀمؤلف یابزارها یزوج یآزمون ت یبررس ت(

 اصالحات اداری مؤلفهآزمون تی زوجی بین ابزارهای . 8جدول

 H0فرض

میانگین
ای تفاضل برآورد فاصله 

T درصد( 99میانگین)
 

محاسبه شده
سطح معنی داری 

 

میزان خطا
نتیجه آزمون 

 

 حد باال حد پایین

در  یادار یکار یحذف مواز "ابزار  ینب

در وضع موجود و " گردشگری ینهزم

 .وجود دارد یدار امطلوب تفاوت معن

 H0رد 8.0. ...8. ..1288 882.8 881280 881821

 "یگمرک یفاتدر تشر یلتسه "ابزار ینب

 یدر وضع موجود و مطلوب تفاوت معن

 .وجود دارد یدار

 H0رد 8.0. ...8. .88888 882.1 888.8 880212

در  "یکیالکترون یزایارائه و "ابزار ینب

 یوضع موجود و مطلوب تفاوت معن

 .وجود دارد یدار

 H0رد 8.0. ...8. 888828 882.1 8881 8808.8

در  "یددر صدور رواد یلتسه "ابزار ینب

 یوضع موجود و مطلوب تفاوت معن

 .وجود دارد یدار

 H0رد 8.0. ...8. .88808 880.0 .8810 888022

ساختن و مشارکت  یردر گ "ابزار  ینب

 "یدولت یها سازمان یرخانه ها  سا وزارت

 یدر وضع موجود و مطلوب تفاوت معن

 .وجود دارد یدار

 H0رد 8.0. ...8. 128228 88818 18221 88.128

با  یانجام مبادالت فرهنگ "ابزار ینب

در وضع موجود و  "یاسالم یکشورها

 وجود دارد یدار یمطلوب تفاوت معن

 H0رد 8.0. ...8. .11812 18221 18801 .18021

 یبازارها ییمطالعه و شناسا "ابزار ینب

در وضع موجود و مطلوب تفاوت  "هدف

 وجود دارد یدار یمعن

 H0رد 8.0. ...8. .8.802 88182 2..88 888818

 

رد  یلتحل یندر اH0فرض  شود یمشاهده م 8طور که در جدول شماره  همان 
 ینمؤلفه، ب ینا یکه در مورد ابزارها شود یدرصد نشان داده م .1 یتو با قاطع شود یم

 .وجود دارد یدار یوضع موجود و مطلوب فاصله معن



  91...  جمهوری اسالمی گردشگریظرفیت  یارتقا

 یفرهنگ یآموزش و بستر ساز ۀمؤلف یابزارها یزوج یآزمون ت یبررس ث(

 یفرهنگ یمؤلفه آموزش و بستر ساز یابزارها ینب یزوج یآزمون ت. 9 جدول ادامه 

 H0فرض

میانگین
 

ای تفاضل برآورد فاصله

 درصد( 99میانگین)

T
   

محاسبه شده 
سطح معنی داری 

 

میزان خطا
نتیجه آزمون 

 

 حد باال حد پایین

در  "یعلم یها انجمن یلتشک "ابزار ینب

 یدار اوضع موجود و مطلوب تفاوت معن

 .وجود دارد

 H0رد 8.0. ...8. 118281 182.1 18181 18.1.8

 یها پخش مستمر برنامه "ابزار ینب

در وضع موجود و مطلوب  "یوییراد

 .وجود دارد یدار یتفاوت معن

 H0رد 8.0. ...8. 8..828 88088 .8812 888021

 هایبرنامه مستمر پخش "ابزار ینب

در وضع موجود و مطلوب  "یزیونیتلو

 وجود دارد یدار یتفاوت معن

 H0رد 8.0. ...8. 818.20 88112 88.21 ...888

 
و با  شود یرد م یلتحل یندر ا H0فرض  شود، یم یدهد 1طور که در جدول   همان 
 ینب یقتحق ینبخش در ا ینا یکه در مورد ابزارها شود یدرصد نشان داده م .1 یتقطع

 .وجود دارد  یدار یوضع موجود و مطلوب فاصله معن

 تیغاو تبل یمؤلفه اطالع رسان یابزارها یزوج یآزمون ت یبررس ج(

 اطالع رسانی و تبلیغات مؤلفهآزمون تی زوجی بین ابزارهای  .9جدول 

 H0فرض

میانگین
ای تفاضل برآورد فاصله 

T درصد( 99میانگین)
   

محاسبه شده 
سطح معنی داری 

 

میزان خطا
نتیجه آزمون 

 

 حد باال حد پایین

 "ایماهواره هایشبکه یستاس "ابزار ینب

 ادر وضع موجود و مطلوب تفاوت معن

 .وجود دارد یدار

 H0رد 8.0. ...8. 8282.2 88288 .88.8 8822.2

در  "هاموزه یو معرف یغتبل "ابزار ینب

 یدار اوضع موجود و مطلوب تفاوت معن

 .وجود دارد

 H0رد 8.0. ...8. 818122 88021 88122 .8882
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 H0فرض

میانگین
ای تفاضل برآورد فاصله 

T درصد( 99میانگین)
   

محاسبه شده 
سطح معنی داری 

 

میزان خطا
نتیجه آزمون 

 

 حد باال حد پایین

در  "یخیاماکن تار یزنده ساز "ابزار ینب

 یدار اوضع موجود و مطلوب تفاوت معن

 .وجود دارد

 H0رد 8.0. ...8. 818822 88112 88.88 .88811

 المللی ینب یها آژانس یستاس "ابزار ینب

 "در خارج از کشور یخدمات گردشگر

 ادر وضع موجود و مطلوب تفاوت معن

 .وجود دارد یدار

 H0رد 8.0. ...8. 8.8212 88282 .8812 88.021

مناطق مستعد  یمعرف "ابزار ینب

در وضع  "گذاران یهسرما یبرا یگردشگر

وجود  یدار اموجود و مطلوب تفاوت معن

 .دارد

 H0رد 8.0. ...8. 128108 88821 18208 18..88

 "یعلم یها کنفرانس یبرگزار "ابزار ینب

 یدر وضع موجود و مطلوب تفاوت معن

 .وجود دارد یدار

 H0رد 8.0. ...8. 8180.0 88800 8..88 881228

و  یغاتیتبل یچاپ بروشورها "ابزار ینب

در  "یخارج های یشگاهارائه آن در نما

 یوضع موجود و مطلوب تفاوت معنادار

 ..وجود دارد

 H0رد 8.0. ...8. 808800 88112 88.28 8882.8

اطالعات  یها پورتال یطراح "ابزار ینب

در وضع موجود و مطلوب  "یگردشگر

 .وجود دارد یدار اتفاوت معن

 H0رد 8.0. ...8. 828288 88222 .8818 82..88

در  "یمجاز یتورها یراه انداز "ابزار ینب

 یدار اوضع موجود و مطلوب تفاوت معن

 .وجود دارد

 H0رد 8.0. ...8. .88812 88281 88821 880.21

 
 شود یرد م یلتحل یندر ا H0فرض  شود، یم یدهد 1طور که در جدول شماره  همان 

 ینبخش در ا ینا یکه در مورد ابزارها شود یدرصد نشان داده م .1 یتو با قاطع
 وجود دارد. یدار یوضع موجود و مطلوب تفاوت معن ینپژوهش ب

  



  29...  جمهوری اسالمی گردشگریظرفیت  یارتقا

 جوائز یاعطا ۀمؤلف یابزارها یزوج یآزمون ت یبررس چ(

 جوائز یاعطا مؤلفهآزمون تی زوجی بین ابزارهای  .12جدول 

 میانگین H0فرض

تفاضل ای برآورد فاصله

T درصد( 99میانگین)
   

محاسبه شده 
سطح معنی  

داری
میزان خطا 

نتیجه آزمون 
 

 حد باال حد پایین

به  یژهجوائز و اعطای"ابزار ینب

در وضع موجود و مطلوب  "ها تورگردان

 .وجود دارد یتفاوت معنادار

 H0رد 8.0. ...8. 1280.2 88828 18201 88.282

به وارد  یجوائز صادرات اعطای "ابزار ینب

در وضع موجود و  "گردشگرکنندگان 

 .وجود دارد یمطلوب تفاوت معنادار

 H0رد 8.0. ...8. 128280 88820 182.0 881101

 های ینبه برتر یژهجوائز و اعطای"ابزار ینب

در وضع موجود و  "گردشگریبخش 

 وجود دارد یدار یمطلوب تفاوت معن

 H0رد 8.0. ...8. 8.8802 .8802 88112 888128

 
و  شود یرد م یلتحل یندر ا H0فرض  شود، یمشاهده م 17طور که در جدول  همان 

پژوهش  ینبخش در ا ینا یکه در مورد ابزارها شود یدرصد نشان داده م .1 یتبا قاطع
 .وجود دارد یدار یوضع موجود و مطلوب تفاوت معن ینب

 یریگنتیجه 

زندگی  ناپذیر جدایی یها برنامه ریزی از بخشدر جهان امروز سیاست گذاری و  
وجود نداشته باشد و هدفی تنظیم نشود و  یتا خط مش ،شوند یبشر امروزی محسوب م

. انجام هر کار دیگری غیر ممکن است راهی برای رسیدن به آن مشخص نشود، به نظر
ی گذاری خط مشگیرند، برای تحقق آن اهداف ها ابتدا اهدافی را در نظر میدولت

ها مستلزم شناخت ابزارهای خط مشی گذاری  یمشکنند، اجرایی موفقیت آمیز خط  یم
یکی از صنایعی است  گردشگری. استبا توجه به مجریان و جامعه مخاطب خط مشی 

یابی به اهداف اقتصادی، اجتماعی و محیطی کمک  دستتواند به کشورها در  یمکه 
در  پرفایده تری تواند اثرات  یمچون ایران در کشورهای هم گردشگریکند. همچنین 

 خصوص اشتغال و توسعه اقتصادی داشته باشد.
تا با رویکردی نوگرایانه، نقش دولت را در کردیم در این پژوهش تالش  
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ی شناسایی شده در این ها مؤلفهشناسایی و مفهوم پردازی کنیم. با توجه به  گردشگری
به  گردشگریه شناسایی ابزارهای خط مشی توان نتیجه گرفت کمفهوم پردازی می

توانند موجب رشد و توسعه ها میها با بهره گیری از آنمنزله  راه کاری است که دولت
بشوند. در نهایت با توجه به مطالب اشاره شده در فرایند پژوهش و در پاسخ  گردشگری

 گردشگری های دولت درتوان گفت، محوریت اصلی فعالیتبه سوال مطرح شده می
گیرد که در خالل پژوهش  یمصورت  گردشگریاستفاده از ابزارهای خط مشی 
است که دولت ایران  مؤلفه 14بعد و  3در  گردشگریدریافتیم که ابزارهای خط مشی 

 اجرا بگذارد.  تواند خط مشی خود را به یمها تواند با استفاده از آن یم
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