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 مقدمه
 يگذار هيسرماكه قابليت است هاي گردشگري زيادي داراي منابع و جاذبهكشور ايران  

هاي متعددي در سطوح  از برنامه اول توسعه گردشگري تاكنون برنامه د.نزيادي را دار
مختلف در كشور تدوين شده است. در رئوس كلي برنامه اول تا پنجم توسعه گردشگري 

عليرغم هاي مجزايي به صنعت گردشگري اختصاص يافته است.  فصل در كشور سر
وجود منابع فراوان  در سطح دنيا و با يگسترش روزافزون و پرشتاب صنعت گردشگر

جذب جهانگرد در كشور اطالعات و آمارهاي موجود حاكي از عدم موفقيت اين صنعت 
در كشور ما و عملكرد ناكارآمد آن است(گزارش ساالنه سازمان ايرانگردي و 

و چهارم ، هاي برنامه اول، دوم، سوم براي مثال طي سال كه يطوربه  ).77-78يگردشگر
 صنعت اين عملكرد انقالب، از بعد كشور فرهنگي و اجتماعي –توسعه اقتصادي پنجم 
فوق  يها عالوه بر برنامه. نرسيده است گردشگري بخش در شده نييتع اهداف حد به هرگز

4Fكشور يطرح جامع گردشگر

وقت،  يو گردشگر يرانگردياز كه به سفارش سازمان ين 1
مانده است.  ياي باق كتابخانهم شد، در حد مطالعات يتنظ يو خارج يتوسط مشاوران داخل

ن يتوسط مهندس عمدتاًز كه يها و شهرها ن ها و شهرستان استان يمطالعات جامع گردشگر
منطقه نمونه  1165از تعداد ده است ي، هرگز به مرحله اجرا نرسشده نيتدومشاور انجام و 

ي منطقه دارا 229يد، دولت وقت رس رانيوز ئتيهگردشگري در كشور كه به تصويب 
 مقررات مناطق نمونه گردشگري، و قوانين دستورالعملها، بودند(مجموعهگذار سرمايه
مبحث اساسي و ) كه از اين تعداد نيز مناطق محدودي به مرحله اجرا رسيدند. 114: 1389

هاي  شود، كه سياست كه چه عواملي منجر مي باشد مقاله اين موضوع ميمهم اين 
كه  گونه آنتوانند  نمي گذاران استيسگردشگري اجرا نشوند؟ معماي اجرا چيست كه 

حجم  هاي گردشگري ها و برنامه اند، اجرا نمايند؟ تدوين سياست  ها را تدوين كرده سياست
ود اختصاص داده عظيمي از انرژي و منابع مالي و انساني بخش گردشگري كشور را به خ

پاسخگويي به  باشد.بسيار ناچيز مي يگذار هيسرماخروجي اين حجم از  كه يدرحال ،است
 ي و تعاريف آن و اجرا پژوهي نهفته است. گذار استيسدر درك  سؤاالتاين 

در  ،خواهند يها م از هر آنچه كه حكومت ي گردشگري عبارت استگذار استيس 
در حالي كه  ).19 :1382جنكينز،و دهند يا ندهند(هال  رابطه با صنعت جهانگردي انجام

يابي به  عبارت است از سازماندهي آينده براي دست ترين تعريف ريزي در جامع برنامه
                                                                                                                   
1. Master plan 
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هاي عمومي اصول و موازيني  مشي ). خط77: 1391هاي معين (ضرغام بروجني،  هدف
الگو و راهنما، اقدامات و هستند كه به وسيله مراجع مربوط در هر جامعه وضع و به عنوان 

ها در زير  ). با تعريف فوق برنامه3:1388هاي جامعه را رهبري مي كند(الواني، فعاليت
 گردند. بندي مي ها دسته مشي ها و يا همان سياست  مجموعه خط

نيافتگي گردشگري در كشور در حالي است، كه دارا بودن تمام ويژگي هاي  توسعه 
اي طبيعي با  جنگل و دريا در كنار يكديگر، ايران را به موزهطبيعي مانند كوه، كوير، 

اي  هاي طبيعي تبديل كرده است. تنوع پوشش گياهي در ايران به گونه كلكسيوني از جاذبه
هاي گياهي جهان در ايران يافت مي شود و از اين تعداد  درصد كل گونه 70است كه 

هاي  هاي ايران با داشتن برف د. كوهنوع، گونه بومي و منحصر به ايران وجود دار 2500
ماه از سال را پوشيده از برف هستند، در برخي مناطق به صورت  7دائمي كه گاه تا بيش از 

شوند. عالوه بر آن  جزاير خوش آب و هوا عمل كرده و باعث تعادل آب و هوايي مي
 48و  پناهگاه حيات وحش 25اثر طبيعي،  4پارك ملي،  11وجود مناطق حفاظت شده (

 500هاي قارة اروپاست،  گونه از پستانداران كه معادل كل گونه 160منطقه حفاظت شده) 
موزه در  19ها به همراه  ها و درياچه ها، رودخانه نوع ماهي. غارها، تاالب 270نوع پرنده، 

هاي طبيعي اين مرز و بوم را تشكيل  اي از جاذبه زمينه منابع طبيعي ايران تنها گوشه
 ).116:1383زاده انصاري،  تقيدهد( مي

اي كه در قالب يك برنامه عمل دولتي در يك گذاري عمومي به عنوان پديدهسياست 
هايي مؤثر،  شود به صورت فرآيندي سعي دارد سياستبخش يا فضاي جغرافيايي ظاهر مي

د و و داراي صرفه اقتصادي براي شهروندان را اتخاذ كن شده نييتعمرتبط با اهداف از پيش 
كاركردهاي نادرست و نامناسبي را كه ممكن است، ميان يك بخش با بخش ديگر يا ميان 

). 101-102: 1387،پور يقلآيد، فهرست و بررسي كند(يك بخش و كل نظام به وجود مي
هاي گردشگري كه به كاوش عوامل تأثيرگذار بر اجراي سياست استاين تحقيق بر آن 

ي توسعه بعد از برنامه پنجها طي و كامل اين سياست كشور كه باعث عدم اجراي درست
هاي گردشگري كشور را كه پرداخته و الگوي مناسب اجراي سياست ،انقالب شده است

هاي بعدي توسعه گردد، هاي گردشگري در برنامهتر سياستتواند باعث اجراي موفقمي
  .نمايدارائه 
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  پيشينه تحقيق
)، پرسمن و 1972)، درتيك(1970سياست از سوي مورفي(ي اجراي هااولين تحليل 

) بيان شده است. نتايج 1986فربيت(ها  ) و1983)، مازمانيان و ساباتير (1973ويلداوسكي(
ها با ابزارهاي ديگرمي اجرا ادامه سياست«شود كهها در اين جمله خالصه مي مطالعات آن

ي به معني اجراي قانون است كه در اجراي سياست در مفهوم كل .)24 :1380هاولت،»(باشد
آميزند تا با تالش، اهداف ي متفاوت درهم ميهاها و تكنيكها، رويه آن بازيگران، سازمان

5Fلستربرسانند( مثبت ويك برنامه يا سياست پيشنهادي را به نتيجه مطلوب 

1 2000 :126.( 
6Fزانگ 

گردشگري در هاي  و همكارانش نيز در پژوهشي به بررسي اجراي سياست 2
 1978 باز در چين بعد سال درهاي هاي چيني بعد از اتخاذ و تصويب سياست شركت

دولت  براي قانوني چارچوب هاي گردشگري در چين يك پرداختند. جهت اجراي سياست
 صنعت هاي جنبه تمام تقريبا چارچوب اين بوجود آمد. گردشگري هاي شركت و

 در اجراي نيز چيني گردشگري شركت حال، اين با. داد مي پوشش را گردشگري
زانگ و همكارانش در . مواجه بودند مقررات گردشگري با مشكالت و ها سياست

 و جدي حد از بيش مقررات اتخاذ شده از تحقيقات خود به اين نتيجه رسيد كه برخي
 توجه با سازي پياده مورد مطالعه براي گردشگري شركت شدند كه مانع مي و بودند سخت

 كه دهد مي نشان همچنين مطالعه نتايج اين. گيري نمايند تصميم خود واقعي ايطشر به
به  تصحيح خطا و آزمون و پايين به باال متفاوت الگوي دو با چين در گردشگري ها سياست

 ).39  :2002اجرا درآمده است(زانگ و همكاران، 
7Fكووان 

تدوين  بين شكافو همكارانش در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدند كه  3
آنها در آن  شود، دنيا ديده مي جا همه در رايجي است كه ها پديده آن اجراي و ها سياست
هاي گردشگري را شناسايي  شكاف بين تدوين و اجراي سياست علل كردند، تالش تحقيق

اند. اين هفت  نموده ها مي شود را شناسايي كه مانع اجراي سياست كنند و هفت علت عمده
 -پيش ريز، بودن تبحر و تجربيات برنامه ناكافي تدوين شده، ريزي برنامه نقص شاملعامل 

 سوء عملي، هاي تجربه از ريز برنامه گيري عدم بهره ريز از آينده، برنامه نادرست بيني
 ناشي از مشكالت ريز، برنامه مجريان و نظر اختالف گذاران، ريزان و سياست برداشت برنامه

: 2006خصوصي است(كووان، بخش گذاري چين و سرمايه مناطق سعهبين تو تعادل عدم
                                                                                                                   
1. Lester 
2. Hanqin Zhang, Q, Chong, K, Jenkins, C.L  
3. Kun 
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117.( 
8Fدوداس 

 از بيشتري درك آوردن دست به منظور به عملياتي، سطح در در پژوهشي 1
پرداخت.  اسپانيا بالئارس جزاير در پايدار گردشگري سياست اجراي هاي حل راه و موانع

. است شده متمركز مديترانه درياي گردشگري هاي تفرجگاه از يكي روي بر پژوهش اين
 سياست سازي پياده بر مشترك و دوداس به اين نتيجه رسيد كه اتخاذ يك رويكرد يكپارچه

 فرايندها تشريح به توصيفي مورد صورت به مطالعه اين. اثر بسزايي دارد پايدار گردشگري
 سياست سازي پياده موانع پايدار و گردشگري هاي موفقيت اجراي سياست و عوامل

 ).296: 2007اسپانيا پرداخته است(دوداس، بالئارس جزاير در در گردشگري
9Fكرتواشو 

10Fو راجابات 2

و جامعه  يگردشگر يها استيس ياجرا ،با عنوان يپژوهش نيز 3
جامعه محور  يكرديبا رو يگردشگر يها استيس ين پژوهش اجراياند. در ا  انجام داده

ن بافت شامل يل شده است. ايدر بافت جامعه تحل استيس ،قين تحقيدر ا ،ل شده استيتحل
ن يهستند. در ا يروابط متقابل يكه دارا ،باشدياست و فرهنگ مياقتصاد، حكومت، س

است  يگرانيان بازيم يزن چانهاست مستلزم روابط و قدرت يس ياجرا ،ق مشخص شديتحق
مصاحبه عميق و مشاهده ق ين تحقيروش مورد استفاده در ا ،باشنديمنافع خود م يكه در پ

دهد يهاي حاصل از پژوهش نشان م است. يافته ياثرگذار در صنعت گردشگر يها بخش
 يو ساختار قدرت در جامعه در درك توسعه گردشگر ياسينظام س يدگيچيكه درك پ

ريزي و  كه برنامه ندديجه رسين نتين مطالعه به ايدر ا اين محققاناست،  يديدار كليپا
باشد. به طور خاص  ياسيمحصول نفوذ س يدر قبرس شمال يگردشگر هاي سياستي اجرا

ف در توسعه يشرفت و يا ضعيپ ياستفاده دولت از منابع ابزارى قدرت سياسى علت اساس
 ).2010د(كرتواشو و راجابات،باشيم يدار گردشگريپا
ها در  دخالت دولت يها ترين قسمت ها از مهم گذاري اينكه سياست  با توجه به 

ريزي براي  گذاري، برنامه هاي اين سياست ها و بخش است و يكي از زمينه يگردشگر
از اين  مديريت بهتر و استفاده از منابع گردشگري و افزايش جذب جهانگردان براي بازديد

باشد. پرواضح و در نهايت افزايش درآمد حاصل از ورود جهانگردان مي يمنابع گردشگر
ين صنعت و دست يابي به عوايد و منافع مادي و غيرمادي حاصل از است كه موفقيت در ا

آن قبل از هر چيز مستلزم انجام مطالعات جامع و همه جانبه براي شناسايي ابعاد موانع 
                                                                                                                   
1. Dodds 
2. Krutwaysho  
3. Rajabhat 
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 به اجرا در برنامه و ها استيس موفقيت عدم باشد.كشور مي يها گردشگر سياست يياجرا
 ادارات متعدد، خصوصي يها شركت از متشكل 'صنعتي ' گردشگري كه است علت اين

11Fشود(اندرسون، گتزمي متفاوت غيرانتفاعي مؤسسات و گوناگون دولتي

1:2009 :847 (
را كه يشوند، زيبه ندرت اجرا م يدر سطح مل شده تدوين يگردشگر يها از برنامه ياريبس

 يها و سازمان ان نهادهايغيرقابل اجرا و اغلب م يده، از نظر ماليچيار پيها بس ن برنامهيا
شامل  يها ن برنامهيوجود ندارد. به عالوه چن يارتباط ير در توسعه گردشگريمختلف درگ

مختلف و  يها و نهادها و مشاركت دستگاه يو همكار ياز هماهنگ ير واقعيانتظارات غ
12F(ياسرتا و همكاراناست ياسيت سيريمد

 هشدارسازمان جهاني جهانگردي  .)31:2010، 2
 ندرت به اما است شده آمادهي مل سطح دري گردشگري براها  طرح ازي اريبس ،است داده
هاي  است، كه برنامه ليدلاين  بههاي گردشگري  علت عدم اجراي سياست. است شده اجرا
هاي  باشد. يكي ديگر از علت مي يرعمليغ يمال بوده و يا از نظر دهيچيپ اريبس شده نيتدو

هاي  و سازمان نفعان يذبين  توافقات نگرفتن ظرن درهاي گردشگري،  عدم اجراي سياست
13Fباشد(لي و همكاران گردشگري مي مقاصدمرتبط در 

3 ،2012 :1.( 
14Fوانگ و آپ 

 به توجه با آن، اجراي و هاي گردشگري سياست در پژوهشي به بررسي 4
 گذاري سياست سازماني درون روابط در پيچيدگي و گردشگري وجهي چند ماهيت

 مؤثر عوامل و توصيف مفهومي چارچوب يك توسعه مطالعه اين از اصلي هدف. پرداختند
 در گردشگري ها سياست اجراي چارچوب دادن نشان و گردشگري سياست اجراي بر

 عوامل جمله از عواملي كه نتايج اين پژوهش بيانگر آن است. است چين در محلي سطح
 و سازماني درون روابط و نهادي عوامل زيست و و محيط كالن اجتماعي و اقتصادي

در چين اثرگذار  گردشگري سياست اجراي بر ذينفع هاي گروه و سازماني ساختار
15Fباشند(وانگ و اپ مي

16F). دانكن و كالر2013، 5

 هاي گروه در پژوهشي به بررسي نقش 6
پرداختند، آنها در پژوهش خود به اين  انگلستان نفع و بازيگران توسعه گردشگري در ذي

 در توجهي قابل بطور نفع و بازيگران گردشگري ذي هاي ، كه نقش گروهنتيجه رسيدند
نفع خود معلول  هاي ذي افزايش نقش بازيگران و گروه يافته است. افزايش اخير هاي سال

                                                                                                                   
1. Andersson & Getz 
2. Yasarata, Altinay, Burns & Okumus; 2010 
3. Liu &  Tzeng &  Lee 
4. Wang and Ap 
5. Wang and Ap 
6. Duncan and Claire 

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Tyler%2C+D)
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Dinan%2C+C)
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افزايش  هاي دولتي، سياست سبك توان به تغيير باشد كه از جمله آن مي چندين علت مي
ها اشاره   سياست شبكه در گردشگري پيچيدگيافزايش  ملي و اقتصاد در گردشگري نقش
را  گردشگري ها سياست توسعه ماهيت ذينفع و هاي گروه نقش آنها در پژوهش خود. كرد

اند، نتايج تحقيق آنها گوياي روابط متقابل  نموده تحليل و تجزيه نظري چارچوب يك در
 آنها توسط شده دهاستفا هاي سازوكار دولت و و نفع و بازيگران گردشگري ذي گروه بين

). سعيدي و 211: 2010است(دانكن و كالر،  سياسي توسعه بر گذاشتن تاثير براي
موانع توسعه  كشور نخبگان كيفي از نظر روشي اند با كرده سعي همكارانش در پژوهشي،

 اصلي از تحليل آنان نشان داد كه علت نتايج حاصل را مشخص نمايند. صنعت گردشگري
 عدم و فيزيكي هاي زيرساخت نبود همچون گردشگري، موانعي ي توسعه عدم

 از است. مجموعه نظرهاي خبرگان حاكي و فكري موانع فرهنگي گذاري و سرمايه
 نظر به و است و اساسي در مورد صنعت گردشگري اي ريشه بسيار نظرهاي اختالف

 كشور در صنعت اين رشد و به گسترش توان نمي نشود، ايجاد همدلي و وفاق تا رسد مي
سعيدي آمد( درنخواهد حركت به بخش هرگز اين اي چرخه اين، وجود با و بود اميدوار

 ).1391و همكاران، 
  مشي آميز خط فرد و همكارانش در پژوهشي به بررسي ابزارهاي اجراي موفقيت دانايي  

هاي گردشگري را بر اساس نوع نقش آنها، به نقش  پرداختند. آنها ابزارهاي اجراي سياست
ها را  كنند و اجراي درست سياست بندي مي تنظيمي، نقش شناختي و نقش هنجاري دسته

 )1391فرد و همكاران،  (دانايي داند رها توسط بازيگران ميمنوط به انتخاب درست ابزا
انجام داده است. وي  توسعه هاي برنامه اجراي ساختاري اي در مورد موانع الواني مطالعه

عدم تمايل  -1عامل مي شود كه عبارتند از  7داند كه شامل  بخش مي 7موانع اجرا را شامل 
-جزئي نگري و يك بعدي شدن در تصميم -2نگري و گرايش به نتايج زودرس  به آينده
گيري و احاله عدم تمايل به تصميم -4گيري هاي اطالعاتي در تصميمنارسايي -3گيري 

عدم  -7هاي صوري و ظاهري ضد سياست -6ها ناپذير بودن تصميم انعطاف -5 اين وظيفه
 ).1379گذاري( الواني: نقشي در سياست آگاهي عامه مردم و احساس بي

تحقيق ديگر اعرابي و رزقي رستمي عوامل موثر بر اجرا را شامل ماهيت  در 
گذاري، تعيين سياست، عوامل حقوقي، عوامل رفتاري و شخصيتي، عوامل مهارتي،  سياست

ها)، عوامل مربوط به  گذاري(بازيگران سياست هاي هدف و هدف عوامل مربوط به گروه
 ).1384داند(اعرابي:  هاي مي ياستنظام اداري و بوروكراسي و منابع و ابزار س
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هاي گردشگري انجام نشده است و  در كشور پژوهشي پيرامون مدل اجراي سياست 
تحقيقات ديگر محققان خارجي نيز با شرايط كشور در حوزه گردشگري فاصله دارد، در 

 گيري از مطالعات داخلي و خارجي مدلي ارائه شود كه با اين تحقيق سعي شده است با بهره
 شرايط صنعت گردشگري در كشور سازگاري داشته باشد.

 
 روش تحقيق

اين تحقيق از نظر هدف بنيادي محسوب شده و از نظر روش جر تحقيقات پيمايشي  
 يها مؤلفه آن، ابعاد و موضوع تعريف از پژوهش پس اين گردد. در اكتشافي محسوب مي

 استفاده با و مرحله چهار در دلفي پانل اعضاي و هاي گردشگري استخراج اجراي سياست
شده و در مورد متغيرها و  انتخاب و شناسايي غير احتمالي يريگ نمونه هاي روش از

هاي مدل نظر دادند. در مرحله چهارم اتفاق نظر ميان گروه دلفي در مورد مدل شكل  گويه
ه نفر بوده است. براي سنجش اعتبار مدل تدوين شد 30گرفت. تعداد اعضاي گروه دلفي 

توسط گروه دلفي نيز از خبرگان صنعت گردشگري نظرخواهي شد. اين خبرگان شامل 
هاي گردشگري و اساتيد مديريت جهانگردي كشور و روسأ و معاونين و  محققين سياست

كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بوده است. روش 
ران و حجم نمونه آماري پژوهش نيز گيري روش تصادفي، فرمول نمونه گيري كوك نمونه

بوده است. برخي از اين خبرگان در انجمن علمي گردشگري كشور عضويت  187برابر با 
داشتند كه تعدادي پرسشنامه به صورت الكترونيكي از طريق انجمن براي آنان ارسال شد و 

ت. پياز تعدادي پرسشنامه نيز به صورت حضوري در اختيار جامعه آماري قرار گرفته اس
 اين در ) آمده است.1پژوهش تحقيق نيز براساس الگوي الواني و داناي فرد در شكل (

 17F1كندال هماهنگي ضريب از پانل اعضاي ميان نظر اتفاق ميزان تعيين براي پژوهش
 .شده است استفاده

 
 
 
 
 

                                                                                                                   
1. Kendall's coefficient of concordance 
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 ) پياز پژوهش تحقيق1شكل (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از روش تحليل  شده گرفتهييد ابعاد در نظر تأاي پرسشنامه و  جهت بررسي روايي سازه 

18Fماكس -هاي متعامد (واري عاملي به شيوه چرخش محور

به منظور  ) استفاده شده است.1
سنجش اعتبار مدل ابتدا پرسشنامه استاندارد تهيه و جهت سنجش اعتبار مدل از خبرگان 

هر  دهنده يلمنظور تحليل ساختار دروني پرسشنامه و كشف عوامل تشكبه نظرخواهي شد. 
به منظور تعيين ضريب  شود. ييدي استفاده ميأسازه يا متغير مكنون، از ابزار تحليل عاملي ت

شود. اين روش براي محاسبة قابليت اعتماد از روش ضريب آلفاي كرونباخ استفاده مي
رود. ضريب آلفاي  جمله پرسشنامه به كار مي گيري از هماهنگي دروني ابزار اندازه

دهد ابزار پژوهش  يم% متغير است و اين نشان 879% تا 716كرونباخ متغيرهاي پژوهش بين 
هاي از نظر خبرگان استفاده  از پايايي الزم برخوردار است. جهت سنجش روايي پرسشنامه

 شد. 
 

 هاي تحقيق يافته
بين متغيرهاي نهفته دروني و بيروني (متغيرهاي در بررسي بخش ساختاري مدل، روابط  

مدل و در  تخمين استاندارد )2شكل(در   .گيرند نهفته مستقل و وابسته) مورد توجه قرار مي
                                                                                                                   
1. Vari-max 

 ساخت گرايي
 اكتشافي

 استقرايي

 استراتژي پيمايشي
 تبيين ساختاري

 مقطعي      

، مطالعات كتابخانه
 مطالعات ميداني

    

 گيري جهت    

 ها فلسفه    
 رويكردها        

 هااستراتژي     

 اهداف         

  افق        

هاي گردآوري شيوه
 داده ها
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تحليل عاملي تأييدي و نمودارهاي مسير مدل با آزمون  معناداري ضرايب) 3شكل (
مدل مفهومي تحقيق زار ليزرل با استفاده از نرم اف هاي استاندارد و معناداري ضرايب) (وزن

) و توضيحات متغيرها جدول 4هاي مدل پژوهش در شكل ( ابعاد و گويه شود. آورده مي
 صورت مبسوط توضيح داده شده است. ) به1(
 

 
 هاي تحقيق منبع: يافته

 سازي معادالت ساختاري مدل مفهومي تحقيق (تخمين استاندارد) ) مدل2شكل (
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 تحقيقهاي  منبع: يافته

  سازي معادالت ساختاري مدل مفهومي تحقيق (معناداري ضرايب) ) مدل3(شكل
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 هاي پيشين بندي محقق از پژوهش منبع: جمع

  هاي گردشگري  ) مدل اجراي سياست4شكل (



 گذاري سياست هاي مؤلفه و ابعاد) 1( جدول

 ها گويه ابعاد

 تعيين و گذاري هدف
 مناسب سياست

 

 گردشگري با تاكيد بر بخش خصوصي(خبرگان تحقيق). صنعت در جامع هايسياست نيتدو
، ويلداسكي و پرسمن - 1995،ورامش هاولت - 1984،گان،وود هاگفني( و علمي مباني اساس بري گردشگر هايسياست نيتدو

 ).2007كوران،  -1996 مازمانيان، و ساباتير - 1984
 ).1996 ،مارمانيان و ساباتير -1984،وويلداوسكي پرسمنمجريان( مشاركت باي گردشگر هايسياست نيتدو
 ).2010جامعه (كرتواشو و راجابارت،  هاي ارزش با هماهنگي گردشگر هايسياست نيتدو
 ).1995، ورامش اولته - 1996 مازمانيان و ساباتير( با محوريت بخش خصوصي يگردشگر يها سياست اهداف روشن نيتدو
 و پرسمن -1995 ورامش، هاولت1984 – وود، وهاگ ان سياسي( بندهاي و زد از به دوري گردشگر هايسياست نيتدو

 ).1996 ، مازمانيان و ساباتير -1973 ،ويلداسكي

حقوقي و  عوامل
 سياسي

 

 گردشگري(خبرگان تحقيق). توسعه در ثبات جاديا
 تعامل سازنده با جامعه جهاني(خبرگان تحقيق).

 ).1391فرد، جاويد و فاني،  زا(دانايييو صدور ديرواد حذف و ليتسه جهت مناسب نيقوان تصويب
 (خبرگان تحقيق).يگردشگر صنعت در گذاريسرمايه جهت سهل نيقوان تصويب
با بخش خصوصي و حذف  يگردشگر توسعه بر اثرگذار هايسازمان مقررات بين هماهنگي جهت قوانيني و ها دستورالعمل تصويب

 ).1391فرد، جاويد و فاني،  موازي كاري(دانايي
 گردشگري(خبرگان تحقيق). صنعت در اساسي قانون 44 اصل اجراي جهت قوانين و ها دستورالعمل تصويب

 



 
 به مربوط عوامل

 و رفتاري هايويژگي
 مجريان شخصيتي
 

 ).1982 ،اندرسونگردشگري( هاي سياست اجراي جهت مجريان در الزم اختيار ارائه
 شده(خبرگان تحقيق). اعالم هايسياست از مجريان به روشن تفسيري ارائه

 مجريان(خبرگان تحقيق). توسط گردشگري هايسياست اجراي براساس مجريان به پاداش سيستم طراحي
 گردشگري(خبرگان تحقيق). هايسياست اجراي اساس بر ارزيابي سيستم طراحي

 .1975)ميتر، وان هورن وانمجريان( در مسئوليت احساس ايجاد
 .1996)مازمانيان، و ساباتير( مربوطه اجراي ساختار در كارآمد انگيزشي نظام ايجاد
 ).1391چمني، طيبي  رحماني، راه -1982اندرسون، (مجريان سوي از دستورات صحيح درك و آگاهي ايجاد

 نظام به مربوط عوامل
 و بوروكراسي اداري

 ).1387(رابينز،ي مجري ها سازمان در يگردشگري ها سياستي اجراي برا انعطاف قابل اداري ساختار جاديا و تيرسم كاهش
 ).1387رابينز، ،1975ميتر ووان هورن وان(يگردشگري ها سياستي مجري ها سازمان در تمركز كاهش
 ).1387(رابينز،يگردشگري ها سياستي مجري ها سازمان در يدگيچيپ كاهش
 ).1387مربوطه(رابينز، سازمان اندازه كاهش
 ).2003بوهاليس، -2004(جني مكوال،يگردشگري ها سياستي اجرا منظور به اطالعاتي فناور از استفاده

 ).1387ايجاد فرهنگ قوي سازماني در سازمانهاي مجري(رابينز،
لي و همكاران،  -2010ياسرتا و همكاران،  -1973وويلداوسكي، پرسمن(اجرايي متعدد مراكز و موازي هاي دستگاه انيمي هماهنگ
2012.( 

 به مربوط عوامل
 مهارت و تخصص

 مجريان
 

چمني،  رحماني، راه -1384(اعرابي و رزقي رستمي  هاي گردشگري اجرا سياست در الزم و مناسب تجربهي دار افراد بكارگماردن
 ).1391طيبي 
 ).1384اعرابي و رزقي رستمي،   - 1996 مازمانيان، و ساباتير( مجري سازمان در مرتبط تخصص داراي افراد گماردن بكار

 گردشگري(خبرگان تحقيق). هاي سياست اجراي منظور به مجريان آموزش كارشناسان و مديران آموزش



 گردشگري(خبرگان تحقيق). هايسياست عملكرد ارزيابي سيستم طراحي

هاي  بازيگران سياست
 گردشگري

 ).1391، وكيليان 1389سينائي و زماني  -1380هاي گردشگري در قوه مقننه(هاولت، نظام كارآمد اجراي سياست جاديا
دانكلن و كالر،  -1380خانه هاي زيرمجموعه دولت(هاولت، ها و وزارت هاي گردشگري در نهاده نظام كارآمد اجراي سياست جاديا

2010.( 
 ).1380هاولت، -1980،گارسيازامورگردشگري( صنعت در گذاري سرمايه به عمومي مردم اعتماد جاديا
 )1380هاي گردشگري در مجلس شوراي اسالمي(هاولت، نظام كارآمد اجراي سياست جاديا
 )1380در نهادهاي قضايي(هاولت، نظام كارآمد حقوقي گردشگري جاديا

 به مربوط عوامل
 ابزارهاي و منابع

 استيس اجراي
 

فرد، جاويد و فاني،  دانايي -1380(هاولت،يگردشگرهاي  سياست اجراي يبرا جامعه وها  خانواده بهي گردشگر منافع آموزش
1391.( 

فرد، جاويد و فاني،  دانايي -1380با تاكيد بر بخش خصوصي(هاولت، يگردشگرهاي  سياست اجراي يبرا بازار زميمكان كارگيري به
1391.( 
فرد، جاويد و  دانايي -1380(هاولت،يگردشگرهاي  سياست اجراي جهتي خصوص بخش به كارآمدهاي  مشاوره و اطالعات ارائه

 ).1391فاني، 
 ).1391فرد، جاويد و فاني،  دانايي -1380(هاولت،يگردشگر دري گذار هيسرما جهتي خصوص بخش تسهيالت و امكانات به ارائه
 (خبرگان تحقيق).يگردشگر دري گذار هيسرما جهتي خصوص بخش به زمين ارائه

فرد، جاويد و  دانايي -1380گذاري بخش خصوصي در صنعت گردشگري(هاولت، بكارگيري قوانين و مقررات كارآمد جهت سرمايه
 ).1391فاني، 

 ).1391فرد، جاويد و فاني،  دانايي -1380گذاري در صنعت گردشگري(هاولت، سرمايهدخالت مستقيم دولت در 
 هاي تحقيق منبع: يافته
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ها بر متغيرهاي ديگر مدل اثر گذار  گونه كه در مدل ديده مي شود تعيين سياست همان 
ضرايب باشد كه نتايج و  ها متغير پيش بين مي است به عبارت ديگر متغير تعيين سياست

) آمده 2(جدولمدل در و ضريب تعيين (متغير پيش بين: تعيين سياست) tي مسير آماره
باشد،  بين كه در اين تحقيق تعيين سياست مي است. در اين جدول بر اساس متغير پيش

مقدار ضريب تعيين متغيرهاي مدل بر اساس تعيين سياست مورد سنجش قرار گرفته است. 
متغير وابسته  ينيب شيپ. اين ضريب توانايي ) آمده است2در جدول( نيز )𝑅2چندگانه (

توانسته  رفته هم يروكند. بر اين اساس متغير تعيين سياست  را بررسي ميتوسط متغير مستقل 
هاي رفتاري و يژگيدرصد و 70،درصد از تغييرات عوامل حقوقي و سياسي 47 ،است

 62گذاري گردشگري و  درصد عوامل مربوط به بازيگران سياست 67و  شخصيتي مجريان
 بيني كند. را پيش هارت مجرياندرصد تخصص و م 32درصد نظام اداري و بوركراسي و 

 
 و ضريب تعيين (متغير پيش بين: تعيين سياست) tي ضرايب مسير، آماره )2(جدول

 tآماره  )βضريب مسير ( متغير مستقل
ضريب تعيين كل 

)𝑹𝟐( 
 47/0 10/6** 68/0 عوامل حقوقي و سياسي

هاي رفتاري و شخصيتي ويژگي
 مجريان

84/0 **89/7 70/0 

 67/0 52/8** 82/0 گذاريسياستبازيگران 
 62/0 04/7** 79/0 و بوروكراسي اداري نظام

 32/0 50/4** 58/0 تخصص و مهارت مجريان
p∗∗ < 0.01        𝑝∗ < 0.05 

 هاي تحقيق منبع: يافته
  
هاي گردشگري با  ) نيز اثر متغيرهاي مدل بر ابزارهاي اجراي سياست3در جدول ( 

) 3و ضريب مسير و ضريب تعيين آمده است. همانگونه در جدول( tاستفاده از آزمون 
توان  مي 05/7به مقدار  tو همچنين آماره  71/0با توجه به ضريب مسير شود و  مشاهده مي

 ابزارهاي و منابع به مربوط درصد بر عوامل 99گفت؛ تعيين سياست در سطح اطمينان 
 tو همچنين آماره  56/0معنادار و مثبتي دارد. با توجه به ضريب مسير  ريتأثسياست  اجراي

درصد بر  99عوامل حقوقي و سياسي در سطح اطمينان  ،توان گفت مي 87/6به مقدار 
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با توجه به  معنادار و مثبتي دارد. ريتأثسياست  اجراي ابزارهاي و منابع به مربوط عوامل
هاي رفتاري و ويژگي ،توان گفت مي 35/8مقدار  به tو همچنين آماره  87/0ضريب مسير 

 اجراي ابزارهاي و منابع به مربوط درصد بر عوامل 99شخصيتي مجريان در سطح اطمينان 
به مقدار  tو همچنين آماره  89/0با توجه به ضريب مسير  معنادار و مثبتي دارد. ريتأثسياست 

 مربوط درصد بر عوامل 99اطمينان گذاري در سطح بازيگران سياست ،توان گفت مي 54/8
 69/0با توجه به ضريب مسير  معنادار و مثبتي دارد. ريتأثسياست  اجراي ابزارهاي و منابع به

و بوروكراسي در سطح  اداري نظام ،توان گفت مي 15/8به مقدار  tو همچنين آماره 
معنادار و  ريثتأسياست  اجراي ابزارهاي و منابع به مربوط درصد بر عوامل 99اطمينان 

 ،توان گفت مي 16/6به مقدار  tو همچنين آماره  57/0با توجه به ضريب مسير  مثبتي دارد.
 و منابع به مربوط درصد بر عوامل 99تخصص و مهارت مجريان در سطح اطمينان 

  معنادار و مثبتي دارد. ريتأثسياست  اجراي ابزارهاي
 

 سياست) اجراي ابزارهاي و و ضريب تعيين (متغير وابسته: منابع tي ضرايب مسير، آماره )3(جدول

 متغير پيش بين
ضريب مسير 

)β( 
 tآماره 

ضريب تعيين 
 )𝑹𝟐كل (

 05/7** 71/0 تعيين سياست

76/0 

 87/6** 56/0 عوامل حقوقي و سياسي
 35/8** 87/0 هاي رفتاري و شخصيتي مجريانويژگي

 54/8** 89/0 گذاريبازيگران سياست
 15/8** 69/0 و بوروكراسي اداري نظام

 16/6** 57/0 تخصص و مهارت مجريان
p∗∗ < 0.01        𝑝∗ < 0.05 

 هاي تحقيق منبع: يافته
 
شده است. اين ضريب توانايي  76/0برابر نيز ) 𝑅2مقدار ضريب تعيين چندگانه ( 
كند. بر اين اساس متغيرهاي تعيين  متغير وابسته توسط متغير مستقل را بررسي مي ينيب شيپ

هاي  هاي رفتاري و شخصيتي مجريان، ويژگيسياست، عوامل حقوقي و سياسي، ويژگي
و بوروكراسي و  اداري گذاري، نظام رفتاري و شخصيتي مجريان، بازيگران سياست

 به مربوط درصد از تغييرات عوامل 76اند   هتوانست رفته هم يروتخصص و مهارت مجريان 
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به طور كلي در كار با برنامه ليزرل، هر كنند.  ينيب شيپسياست را  اجراي ابزارهاي و منابع
هاي بدست آمده براي مدل به تنهايي دليل برازندگي مدل يا برازندگي آن  يك از عامل

) بيانگر مهمترين 4فسير كرد. جدول (ها را بايد در كنار يكديگر و با هم ت نيستند. بلكه عامل
ها نشان دهنده برازش مناسب و قابل قبول مدل  باشد، مقادير تمام عامل ها مي اين عامل

خواني  باشد. بنابراين و براساس برازش الگوي مفهومي پژوهش، هم مفهومي تحقيق مي
). 1388هاي گردآوري شده مورد تأييد مي شود(كالنتري،  الگوي مفهومي با داده

 ,AGFI دهد نشان مي برآورد مدلنتايج ) آمده است. 4هاي برازش مدل در جدول ( عامل
NFI,NFII آمده  به دستشود، شاخص  ديده مي گونه همان، باشد مي در حد قابل قبولي

ريشه ميانگين مربعات خطاي باشد،  باشد، كه از حد مجاز كمتر مي مي 78/2كاي دو مدل 
باشد، كه اين امر نيز بيانگر اين امر است كه مدل از  مي 076/0نيز  RMSEA برآورد

هاي برازش مدل نيز در حد قابل قبولي قرار  برازش مناسبي برخوردار است. ديگر شاخص
 باشد. دارد كه بيانگر برازش مدل مي

 
 هاي برازش مدل شاخص )4(جدول 

 آمده دست بهمقدار  حد مجاز نام شاخص

(كاي دو بر درجه ي آزادي)
𝜒2

𝑑𝑓
 54/1 3كمتر از  

GFI (نيكويي برازش)  94/0 9/0باالتر از 
RMSEA (ريشه ميانگين مربعات خطاي برآورد)  065/0 08/0كمتر از 

CFI  95/0 9/0باالتر از  تعديل يافته) – يا سهيمقا(شاخص برازش 
AGFI (شاخص برازندگي تعديل يافته)  91/0 9/0باالتر از 

NFI (برازندگي نرم شده)  92/0 9/0باالتر از 
NFII (برازندگي نرم نشده)  94/0 9/0باالتر از 

 هاي تحقيق منبع: يافته
 
19Fاسميرنوف –در ادامه تحليل با استفاده از آزمون كولموگروف  

نتيجه گرفته شد، كه  1
باشند. نتايج آزمون كلموگروف اسميرنوف  تمامي متغيرهاي تحقيق داراي توزيع نرمالي مي

                                                                                                                   
1. Kolmogorov–Smirnov test 
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) آمده است. ضريب هبستگي پيرسون براي محاسبه درجه و ميزان 5تحقيق در جدول (
رود. ضريب همبستگي  اي و نسبي به كار مي ارتباط خطي بين دو متغير در سطح فاصله

ها از توزيع نرمال  پيرسون يك آزمون پارامتري است. بنابراين الزم است كه توزيع داده
ان كاربرد اين ضريب موقعي است كه توزيع مقادير متغيرها تبعيت كند. در واقع، بهترين زم

 ). 454:  1388پور و صفري،  به صورت نرمال باشد(حبيب
 

 اسميرنوف براي متغيرهاي پژوهش –) نتايج آزمون كولموگروف 5جدول(

 متغيرها
Z   كلموگروف

 اسميرنف
 سطح معناداري

 115/0 845/0 استيس تعيين
 082/0 145/1 ياسيس وي حقوق عوامل

 110/0 537/1 مجريان شخصيتي و رفتاري هايويژگي
 325/0 745/0 مجريان مهارت و تخصص به مربوط عوامل

 /.215 131/1 گذاريبازيگران سياست
 271/0 091/1 و بوروكراسي اداري نظام به مربوط عوامل

 491/0 981/0 استيس اجراي ابزارهاي و منابع به مربوط عوامل
 هاي تحقيق منبع: يافته       

 
هاي  ي مدل بومي اجراي سياستها مؤلفهدر اين پژوهش به منظور بررسي تعامالت بين  

نيز  ها مؤلفهگردشگري كشور با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون به بررسي رابطه بين 
) آمده است. چنانچه ضريب 6بررسي شده است. نتايج آزمون مربوطه در جدول (

آيد، رابطه بين دو متغير ضعيف ارزيابي  دست به 25/0همبستگي بين دو متغير كمتر از 
قرار گيرد، اين رابطه متوسط و  25/0 – 6/0ي  دامنهشود و چنانچه مقدار اين ضريب در  مي

باشد به اين معنا است، كه رابطه قوي بين دو متغير  6/0يش از در صورتي كه اين رابطه ب
آمده از ضريب همبستگي پيرسون همه متغيرها در  دست بهوجود دارد. با توجه به نتايج 

 رابطه مثبت و معناداري دارند.  باهمدرصد  99سطح اطمينان 
 
 
 



 
 )ماتريس همبستگي بين متغيرهاي تحقيق6جدول (

 7 6 5 4 3 2 1 متغيرهاي پژوهش
       00/1 سياست تعيين

      00/1 792/0** عوامل حقوقي و سياسي

     00/1 634/0** 622/0** هاي رفتاري و شخصيتيويژگي

    00/1 777/0** 595/0** 805/0** تخصص و مهارت مجريان

   00/1 787/0** 792/0** 698/0** 703/0** گذاريبازيگران سياست

  00/1 707/0** 520/0** 574/0** 538/0** 776/0** و بوروكراسي اداري نظام

 00/1 721/0** 583/0** 447/0** 501/0** 498/0** 666/0** سياست اجراي ابزارهاي و منابع
p∗∗ < 0.01        𝑝∗ < 0.05 

 هاي تحقيق منبع: يافته 
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 ها شنهاديپي و ريگ جهينت
هاي اين صنعت را با مشكل مواجه صنعت گردشگري اجراي سياستماهيت پيچيده  

گردد. ها در تمامي صنايع و خدمات مشكل تلقي ميكرده است. بطور كلي اجراي سياست
تر از با توجه به ماهيت صنعت فرابخشي گردشگري، اجرا در اين صنعت بسيار مشكل

را در اين صنعت اثرگذار است. گردد. عوامل متعددي بر فرآيند اجصنايع ديگر قلمداد مي
هاي مختلف دولتي و خصوصي و جامعه ميزبان ها و سازمانبا توجه به اين كه تمامي بخش

هاي گردشگري اثرگذار است، تبيين و و ميهمان و عوامل متعدد ديگر در اجراي سياست
 تدوين مدل اجرايي در اين صنعت مستلزم در نظر گرفتن عوامل خرد و كالن بيشماري

باشد. در اين تحقيق سعي شده عوامل مهم اثرگذار بر اجرا است، كه بر آن اثرگذار مي
عامل اصلي اثرگذار بر اجراي  7هاي گردشگري مشخص گردند، در اين تحقيق  سياست
 -1شود:  هاي گردشگري شناسايي شده است. اين عوامل شامل موارد زير مي سياست

وامل حقوقي و سياسي اثرگذار بر اجراي ع -2هاي گردشگري سياست تدوين هدف و
 -4هاي رفتاري و شخصيتي مجريان عوامل مربوط به ويژگي -3هاي گردشگري  سياست

 -6هاي گردشگري  بازيگران سياست -5عوامل مربوط به تخصص و مهارت مجريان 
 -7هاي گردشگري  و بوروكراسي اثرگذار بر اجراي سياست اداري نظام به مربوط عوامل

شود. اگر  هاي گردشگري مي اثرگذار بر اجراي سياست ابزارهاي و منابع به مربوط لعوام
هاي آن به درستي عمل نكند، اجراي  هاي ها زير مجموعه تنها يكي از ابعاد فوق و گويه

هاي گردشگري با مشكل مواجه خواهد شد. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد  سياست
هاي گردشگري داراي روابط متقابلي با يكديگر  اي سياستكه هفت متغير اثرگذار بر اجر

هستند. نتايج حاصل از اين مشخص نمود كه تعيين اهداف روشن، علمي، جامع، كالن و 
تعامل  سياسي، ثبات هاي جامعه جهت اجراي موفق ضروري است. وجود هماهنگ با ارزش

هاي  نيزجهت اجراي سياستزا، يو صدور ديرواد حذف و ليسازنده با جامعه جهاني، تسه
نمايد. حذف قوانين و كاهش قوانين دست و پاگير در افزايش  گردشگري ضروري مي

 و تفسيري اختيار گذاري بخش خصوصي در اين صنعت نقش بسزايي دارد. ارائه سرمايه
 سيستم طراحي گردشگري مهم ارزيابي شده و هاي سياست اجراي جهت مجريان به روشن
تواند اجراي  در مجريان مي و انگيزش آگاهي دهد. ايجاد را را ارتقاء ميفرآيند اج پاداش

مجريان و بكارگماردن افراد  مهارت و تخصص ها را نيز بهبود بخشد. ارتقاء سياست
نمايد. در مورد ابزارهاي  ها ايفا مي متخصص نيز نقش ترديد ناپذيري در بهبود اجرا سياست
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اين پژوهش نشان داد كه بدون وجود اعتماد هاي گردشگري نتايج حاصل از  سياست
ي ها استيسرسد، انتخاب ابزارهاي اجراي گذاران بعيد به نظر ميعمومي و اعتماد سرمايه

گردشگري اثربخش باشد. استفاده از ابزارهاي داوطلبانه نسبت به ابزارهاي اجباري 
نيز به ميزان هاي به بخش خصوصي  اثربخشي بيشتري دارد. ارائه اطالعات و مشاوره

ي گردشگري مؤثر است، هر چند همه ابزارهاي ها استيسي در بهبود اجراي توجه قابل
ي گردشگري بر بهبود اجرا موثر هستند اما تركيب ابزارها توسط دولت از ها استيساجراي 

باشد  . نتايج حاصل از اين تحقيق گوياي اين واقعيت مياست برخورداراثربخشي باالتري 
ي گردشگري ها استيسي داوطلبانه نسبت به ابزارهاي اجباري در اجراي كه ابزارها

 ي بيشتري دارد.اثربخش
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 منابع  
 مجله ،”ايران در توسعه هاي برنامه اجراي ساختاري موانع”).1379الواني، سيد مهدي(

 )4(7 توسعه، و مديريت
تهران، انتشارات  ”مشي دولتي   خطتصميم گيري و تعيين  ”).1388الواني، سيد مهدي(
 دانشگاه پيام نور.

 يها سياست اجراي شناسي آسيب “). 1384رضا( رستمي؛ علي محمد؛ رزقي اعرابي؛ سيد
 ، سومين كنفرانس بين المللي مديريت. ”كشور صنعتي

هاي عمراني و  ها، برنامه جهانگردي در ايران، سياست“). 1383زاده انصاري، حسن( تقي
 . تهران: انتشارات انديشه پويا.”هاي طبيعي گردشگري با رويكرد به جاذبهتوسعه 

در تحقيقات پيمايشي(تحليل  SPSSراهنماي جامع “). 1388پور، كرم؛ صفري، رضا( حبيب
 ، تهران، انتشارات متفكران. ”هاي كمي) داده

محمد  ، (مترجمين:“تئوري سازمان (ساختارراحي، كاربردها)). ”1387رابينز، استيفن(
 الواني، حسن دانايي فرد)، تهران: انتشارات صفار.

بررسي موانع اجراي ”). 1391چمني، احمد؛ طيبي، سعيد( رحماني، زين العابدين؛ راه
تهران، فصلنامه مديرت توسعه و  ”استراتژي در سازمان امور مالياتي استان گلستان

 11-18: 9تحول، 
 اساسي موانع“). 1391ني، رضا (اصغر، بهشتي؛ سيد محمد، رضوا سعيدي؛ علي

، ”ريزي و توسعه گردشگري نخبگان، مجله برنامه نظر از گردشگري گذار سياست
1)2:(33-56. 

 فرآيند سياستگذاري؛ در قانونگذاري مجالس نقش ”). 1389سينائي، وحيد؛ زماني، سميه(
 65-93):58(20راهبرد،  ،تهران، فصلنامه“نظري الگوي يك سوي به

پيوند و  ريزي توسعه جهانگردي رويكردي هم برنامه“). 1391ضرغام بروجني، حميد(
 تهران، انتشارات مهكامه. ”پايدار

گذاري عمومي در فرايند سياست “). 1389اله؛ غالم پور آهنگر، ابراهيم ( قلي پور، رحمت
 هاي مجلس شوراي اسالمي. ، تهران، انتشارات مركز پژوهش ”ايران

 “). 1390فرد، حسن؛ زارعي متين، حسن؛ جندقي، غالمرضا ( اله؛ دانايي حمتپور، ر قلي
، ”قم استان در موردي مطالعه »صنعتي هاي خط مشي اجراي«براي  مدلي ارايه

 .130-103): 2(9مديريت فرهنگ سازماني، 



  92 زمستانسال هشتم ـ  24فصلنامه مطالعات مديريت گردشگري شماره   206

اقتصادي  –مدل سازي معادالت ساختاري در تحقيقات اجتماعي “). 1388كالنتري، خليل (
 تهران، انتشارات فرهنگ صفا.  “) LISREL–SIMPLIS(با برنامه 

ريزي كشور،  ، سازمان مديريت و برنامهيگزارش ساالنه سازمان ايرانگردي و گردشگر
78-77. 

سيد  (ترجمه ،”جهانگردي يگذار سياست“ ).1382(جان ام ، جنكينزكالين؛  ،هالمايكل 
 .هاي فرهنگي انتشارات دفتر پژوهش :). تهرانايزدي داود اعرابي ومحمد 

 مجموعه“). 1389گردشگري( نمونه مناطق طرحها، دفتر و گذاري سرمايه معاونت
 نمونه مناطق ، تهران، دفتر”گردشگري نمونه مقررات مناطق و قوانين دستورالعملها،

 گردشگري.
 و منوريان عباس :(مترجمان ”عمومي سياست مطالعه“ ).1380ام( رامش، مايكل؛ هاولت،

 دولتي. مديريت آموزش تهران، مركز  گلشن)، ابراهيم
 ديدگاه و ها نظريه تقنيني گذاري قواي سياست قدرت شناسي گونه”). 1391وكيليان، حسن(

 65-93):63(21راهبرد،  تهران، فصلنامه "ها
Anderson, James. E, Cases in public policy - making, Holt, Rinehart 

and Winston, New York 1982. 
Andersson, T.D., and Getz, D. (2009). Tourism as amixed industry: 

differences between private, public and not-for-profit festivals. 
Tourism Management, 30(6): 847-856. 

Buhalis, , Dimitrios (2003) “eTourism, Information technology for 
strategic tourism management”, Printce hall, UK 

Dodds R.(2007). Sustainable Tourism and Policy Implementation: 
Lessons from the Case of Calviá, Spain, Current Issues in Tourism, 
10(4): 296-322 

Duncan T., Claire D.(2010). The Role of Interested Groups in 
England's Emerging Tourism Policy Network, Current Issues in 
Tourism, 4(2): 210-252 

Hall.CM.(1994). Tourism in the Pacific Rim: Development Impacts 
and markets, Melbourne:Longman 

Hanqin Zhang, Q, Chong, K, Jenkins, C.L (2002). “Tourism policy 
implementation in mainland China: an enterprise perspective” 
International Journal of Contemporary Hospitality Management, 
14(1): 38 - 42 

Hogwood, Brian, Gunn, Lewis, Why Prefect implementation is 

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Dodds%2C+R)
http://www.tandfonline.com/loi/rcit20?open=10#vol_10
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Tyler%2C+D)
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Dinan%2C+C)


  207 عوامل موثر بر اجراي سياستهاي گردشگري ...

unattainable? Policy analysis for the real world, Oxford university 
press 1984 

Jenni Makkula, li Shi (2004). "Value chain and the internet in 
companies Pursuing a different strategy case study of finish hotels" 
, Master’s Thesis , Lulea University of technology ,Swede,  

Krutwaysho O., Rajabhat P., (2012). “Tourism policy implementation 
and society” Annals of Tourism Research, 37(3): 671-679 

Laster James P. & Stewart Joseph (2000). Public Policy: an 
Evolutionary Approch, USA: Wadsworth 

Liu, C. H., Tzeng, G. H., & Lee, M. H. (2012). Improving tourism 
policy implementation e The use of hybrid MCDM models. 
Tourism Management, 33(1): 413-426. 

Pressman Jefferyn L.& Aaron Wildavsky(1984). Impementation, 
Berkely: University of California Pressf   

Richins, H., & Pearce, P. (2000). Influences on tourism development 
decision making: Coastal local government areas in Eastern 
Australia. Influences on tourism development decision making: 
Coastal local government areas in Eastern Australia. Journal of 
Sustainable Tourism, 8(3): 207-231. 

Sabatiar, Paul, Mazmanian, Daniel, The Condition of effective, 
Implementation, Houghton Mifflin,sixth, 1996 

Van Meter, Donald; Van Horn, Carl,(1975). "The Policy 
Implementation Process. A Conceptual Framework", 
Administration & Socity, 6(4): 445-488 

Wang D. Ap, G. (2013). Factors affecting tourism policy 
implementation: A conceptual framework and a case study in 
China, Tourism Management, 36(3): 221-233 

Yasarata, M., Altinay, L., Burns, P., Okumus, F. (2010). Politics and 
sustainable tourism development e can they co-exist? Voices from 
North Cyprus. Tourism Management, 31(3): 345-356 

 
 
 
 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02615177

	سولماز سیّد موسوی
	1-1.pdf
	چکیده
	مدل سازی پیش بینی گردشگری ورودی به ایران با استفاده از روش های ARIMA و شبکه های عصبی فازی
	        محمدرضا فرزین(
	 امیر افسر((

	صفحات 1 تا 33
	فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری سال هشتم ـ شماره 24 ـ زمستان 92

	1-2.pdf
	چکیده
	اولویت بندی مولفه های ارزش ویژه برند درمقصد گردشگری از دیدگاه گردشگران داخلی
	 ابوالفضل تاج زاده نمین (
	  فاطمه اسمعیل مشرفی ((

	صفحات 35  تا 58
	فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری سال هشتم ـ شماره 24 ـ زمستان 92

	1-3.pdf
	ارزیابی ظرفیت جامعه محلی برای توسعهی پایدار گردشگری
	      محمود ضیایی(
	     علی اکبر امین بیدختی((

	صفحات 59 تا 88
	فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری سال هشتم ـ شماره 24 ـ زمستان 92

	1-4.pdf
	چکیده
	فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری سال هشتم ـ شماره 24 ـ زمستان 92
	صفحات 89 تا 119
	رابطه مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در صنعت هتل داری
	     سید مجتبی محمود زاده (
	      مریم صداقت ((


	1-5.pdf
	چکیده
	صفحات 121 تا 143
	فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری سال هشتم ـ شماره 24 ـ زمستان 92
	بخشبندی بازار طبیعتگردی داخلی بر مبنای انگیزه سفر
	        سولماز سیّد موسوی (


	1-6.pdf
	چکیده
	 طبیعت گردها از سفر به قشم
	حدیث شاه حسینی (

	شناخت انگیزه ها و عوامل مؤثر بر میزان رضایت
	صفحات 145 تا 182
	فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری سال هشتم ـ شماره 24 ـ زمستان 92

	1-7.pdf
	چکیده
	جمهوري اسلامي ايران
	     زين العابدبين رحماني (
	       محمدمهدي پرهيزگار ((

	عوامل موثر بر اجراي سياستهاي گردشگري 
	صفحات 183 تا 207
	فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری سال هشتم ـ شماره 24 ـ زمستان 92

	1-8.pdf
	چکیده
	فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری سال هشتم ـ شماره 24 ـ زمستان 92
	صفحات 209 تا 232
	بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی پایانه های مسافربری
	    اسماعیل رجبی(
	    حمیدرضا عسگری ده آبادی ((



