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 ایران ارائه الگوی حکمروایی مطلوب گردشگری در
 

4میر لیسیدنقوی-7امینیانناصر


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

 :چکیده
یتوسعهگردشگری،بهرههادراجرایبرنامهدستاندرکارانلّیهکحهورومشارکتاهمیّتباتوجهبهامروزه،

یهوابوابرناموههماهنگهاسیاستدرتدوینتواندمارامیمدیریتیمطلوبویکپارچهیمالگویگیریاز

،اناینصنعتمادیدستاندرکارهایاجتما یوبهرهگیریازتمامیسرمایه،شرایطرابرایحهوروتوسعه

فراهمسازد.گردشگریبازارصصوصیبخش تقویتبسترهایمشارکتیبا

درصونعتالگوویحکمروایویمطلووبطراحویوهوابنابراینهدفازانجاماینپوژوهش،شناسواییشواص 

توسعهایکیفویوبراسواجنظریوهروشدادهبنیواد-کاربردیاینپژوهشبصورتباشد.میگردشگریایران

جامعهآماریآنشاملاساتیددانشگاهیرشتهمدیریتگردشوگری،مودیرانسوازمان،نماینودگانوانجامشده

نفرازاینافراداستکهباترکیبیازروش26مجل وفعاالنصنعتگردشگریبودهاند.نمونهآماریشامل

مهسواصتاریافتهبواسوتواالتی میقنیهانمونهگیریهدفمندقهاوتیوگلولهبرفیانتخابشدهاند.مصاحبه

درکدگوذاریبواز،محووریوانتخوابیتوامرحلوهاشوبارنظوریوتفکیومهاازپیشتعیینشده،بامقایسهداده

یبهدستآمدهازروشنظریوهدادههامقوالتفر یواصلیانجامگرفتهاست.وازبرایتجزیهوتحلیلداده

مودیریت،شواص 9نتوایجبدسوتآمودهنشواندهنوده،شودهاسوت.(اسوتفاده7336بنیاداشتراوجوکوربین)

حکمرواییقالبالگویدرازپژوهشظهوریافتهیهاشاص  نوانبهرانگرشبهبازارهدف،یکپارچه،امنیتو

یمودیریتموجوداسوت،وپیامودآنهوا،راهبردینویندراصالحشویوهالگویاست.اینمطلوبگردشگری

میراثسازمانهاییبهجهتارتقاءباپیشنهادگردشگریاست.درپایانتحقیقایداردرصنعتاشتغالپتوسعهو

یسوازمان،همگوامبواهوادرسیاسوتگوذاریمدیریتیکپارچوهبهوزارتگردشگری،فرهنگیوگردشگری

درایراناست.هامشارکتتمامیبخشهایدولتی،صصوصیوانجمن

نظریوهدادهگردشوگری،یحکمرواییمطلووبهابگردشگری،شاص حکمرواییمطلو :کلیدی گانواژ 

بنیاد.
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 مقدمه

یاقتصوادی،هوابعنوانیمصنعتنوپوادارایجایگواهویوژهایدر رصوهصنعتگردشگری،

دارابووودنرغوومی لوویووران،ا(.در62:7939وهمکوواران،)تیموووریموودیریتیاسووتفرهنگوویو

انمودیری،دولتوبخوشیانحصوارگرایتحاکمحهورتدراینبخش،بعلّفراوانیهایلپتانس

ایوونصوونعترابوواامنیتووی،نگوواهسیاسوویوهمووراهبوواسووازمانی،سوواصتارناکارآمدتخصوو ،مغیر

بواکمتورینمیوزان،هوایموجوودظرفیتوهاپتانسیلچالشهایمتعددیروبروساصتهاست.واز

(.29:7937جاللی،)مظلومیوشودمیاثربخشیبهرهگیریییوآکار

محودودیتافوزایشنورخبیکواری،اقتصادی،بامعهالترکود،کشورایراندروضعیتکنونی

و)طیبویباشود.مویآلودگیمحیطزیسوتواقتصوادتممحصوولینفتویمواجهوهمنابعانریی،

راری،ثّپیامدهایاقتصادیموُتوانداثراتومیگردشگری،توسعهصنعت(و7:7966،همکاران

ایونصونعتدرفعالیتهایمرتبطباراواینموضورنقشحهورآنهاودهنمدمایجادبرزندگیمر

.(7939کند)پورجابری،میرنگترپر

مودیریتی،یمطلووبهواحرکتبهسویشیوهراقتصادگردشگریدرجامعه،موثّباتوجهبهنقش

ضوروریمنوابعبورایآینودهایونصونعتاموریوهاحفاظتازجاذبهدرپایدارترسیاستگذار

محلیرابااهدافجامعه اهدافشان ینوینهاسازمانازسوییدر(.7966است)موالییوصشنود،

ازجملوهسوازمانگردشوگریتوامینیدولتویهوامسوتولیتاجتموا یسوازمانوزدهانود پیوند

یمبتنویبرنظریوههوابهرهگیوریازتحلیولودستاندرکاراناست،صواست مومیذینفعانو

درایوورانگردشووگریبوورایحوولمعمووایتوسووعهشوویوهایکارآموود7صوووبحکمروایووی

الگویجدیدیدرراستایتوسوعهپایدارانسوانیبواسواز(.حکمرواییصوب،7932است)الوانی،

تابوهموجوبآن،کشوورهابخشصصوصیوجامعهمدنیاست،وکارتعاملیسهبخشدولتی،

جامعوهمودنیمسوتحکمنبوهاسوتفادهکننود.درتوسوعههموهجایصودهاازهمهتوانمندیبتوانند

یایجوادحکمروایویهواتوانودزمینوهمویقوویوتوسوعهصوواهومطلوببههمراهدولتیمدرن،

(.7939،سامانیکارگرهزینهممکنفراهمکند)مطلوبراباکمترینزمانو

                                                                                                                                                                       

1 -Good Governance 
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 میگردشگریمطلوبدرحکمروایی یمتواند، ابزاربعنوان راهبرد درو تصنعمدیریتی

 گردشگری قرارگیرد. استفاده همانندومورد میراثیهاشیوهسایر؛ درسازمان  مدیریتی

گردشگری، اجراییشدنبرنامهفرهنگیوگردشگریبعنوانمتولیاصلیحاکمیت یهادر

استراتژیتوسعهاندازچشمسند تدوین هامبنای یصنعتگردشگری گیرد وقرار )مظلومی

،(میانجی)بازیگران،یگردشگریایران،باطرحشرایط لّمطلوب(.حکمروایی7937جاللی،

مشارکتنمایدمیبیانراموضوربینالمللیاینداصلیوگر واملمداصله کلیهدستکه

قلمروتواندنقطه طفیدرمیصصوصیوهمکاریبینبخشیسازمانهایدولتیاندرکارانو

اینموضورباید.(7932زندحسامی،شود)شهرامفرومحسوبهاریزیبرنامهسیاستگذاریو

با درمدیریتجهانینگرشهاینوینهمگام بیشتر، فیمابینمباحثمشارکتیوتعاملهرچه

(.7932)رضایی،گردددستاندرکارانهمراه

وسوهمباطراحیالگویحکمروایویمطلووبگردشوگریوشناسوایینقوشضروریاست،لذا

سوهموجایگواه،گذاریوحاکمیتیتاندرکاردر رصهتدوینسیاستدسازبازیگرانهریم

ظوفنموودبعنووانموراگردشگریایورانمیراثفرهنگیوسازمانهربخشتعیینشدهنمایدو

تموامیاز،حکمروایوییمودیریتیوهواهشویوتغییربوادرمتولّیاصلیحاکمیتدربخشدولتوی

بواو.بهورهجوویینمایودگردشوگریبخشصصوصیفعاالنهاوسازمانهایظرفیتهاوپتانسیل

فوراهمآوردهوبواانودرکارانهمهدسوترحهورابهجهت،بسترهایمدیریتمشارکتیایجاد

تسوریعدر،هوا،کواهشهزینوهآییواثربخشیسوازمانیکاراینراهبرداثربخششرایطرابرای

رضوایتمنودیهموههموراهبا،رافهوایکسوبوکوارپایوداردرامنیوتایجاد،هااجرایبرنامه

فراهمنماید.ذینفعان

یحکمروایویمطلووبدرصونعتهواکوشد،ضمنشناساییابعادوشاص میپژوهشحاضر

رپررنگتو،ضمنصنعتاینتغییراتسریعواثربخشدردرکضرورتگردشگریایران،با

لتووی،فعّوواالنبخووشتمووامینهادهووایدوبوورایمشووارکتهرارانمووودننقووشسووایربووازیگران،

اجورایتحقوقاهودافودریتخصصیفوراهمآورد.وهاصصوصیبازارگردشگریوانجمن

بواتوجوهبوهمباحوثمطورحشودهوتوسعهبهانتظاراتتمامیذینفعانپاسخگوباشد.یهابرنامه

درقالبالگویحکمرواییمطلوبگردشگری،بوه نووانمسوالههاتاکیدبرشناساییشاص 
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است،بهشرحزیورهاگوییبدانسواالتیکهاینپژوهشدرپیپاسخلیپژوهش،مهمتریناص

 نوانشدهاند:

یمدیریتیدرانجامالگویحکمرواییمطلوبگردشگریکشورایرانچیست؟شرایط لّ.7

حکمرواییمطلوبگردشگریچیست؟یها.مهمترینشاص 4

ادحکمرواییمطلوبگردشگریچیست؟یالزمدرایجهاراهبردهاواستراتژی.9

بورایصونعتگردشوگریایورانهپیامودهاییچو.بهرهگیریازالگویحکمروایویمطلووب،2

تواندداشتهباشد؟می

 

 مبانی نظری پژوهش

 حکمروایی خوب
درادبیوات4"ویلیامسون"توسط(میالدی)7313برایاولینباردرسال7ایهحکمرواییصوبو 

اسوت.حکمرانوی(2راهبوری)بهمعنایدرزبانیونانی9فتهشد.حکمرواییاقتصادیبهکارگر

(.41116کایر، ملیاشیوهحکومتکردنیاکارکردحکومتاست)بر2کردن

سیسوتممودیریتیسلسولهمراتبویحاکمیوتاتتغییربهمفهومیاستکه،حکمرواییمطلوب-

جامعوهدرفبسویاریازذینفعوانموجوودسیستمحکمرواییکوهدرآنبواانوتالاشارهدارد.این

اینتغییرجهوتازحکوموتبوهسومتحکمروایویبوهتغییور.بازارایجادشدهاستوحکومت،

دستیافتنبهحکومتیاستکهروشیبرایو.ارتبا مستقیمداردحاکمانبارابطهشهروندان

(.7969د)میدریوصیرصواهان،برابرصواهانهباشبتواندزمینهسازتوسعهاقتصادیمردمساالرو

توانودبعنووانپولموی.وحکمروایویصووبدولتینیسوتبخشوظیفهتنها،هاسازمانمدیریت

تالشویدرجهوتکواهشقراربگیورد.وذینفعوانغیرحکوومتیبین امالنحکومتیویارتباطات

سوادوافوزایششوفافیتدرامورموالی،کنترلف(،ینظامبوروکراسیاداری)کوچمشدنسازمان
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5 -Gubernane 
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کوهبووهواسوطهآنهووااسووتفرآینودهاییوکانیزمهووا،م.اسوتگسوترشپاسووخگوییبوهذینفعووان

کنند)شریفزادهوقلویصوددفارحقوققانونیمنافعوتوانندازمیمدنییهاگروهشهروندان،

نهادهوایرسومیوصوارجازاقتودارداصولوهایقدرتاینشیوهحکمرواییوجود(.7964پور،

مودنیراشواملوامعجبخشصصوصیوبازیگراندولتی،.وشناسدمیبهرسمیتغیررسمیرا

ازموانعاصلیتوسعهیافتگیرا،حکومتکنندگانرابطهنادرستمیانشهروندانووشود.می

حکمروایویمطلووبیوم7بپوردازد.رابطهتواندبهاصالحاینمیمطلوبوحکمرواییداند.می

درمودیریتیکپارچوه؛راهبردهوایهمچوونبوودهوبوایدولتهوادرجهتتوانمندسوازرویکرد

وبادسوتانودرکارانهوالیتومسوتواجرایدرشهروندانمشارکت،هاامرسیاستگذاریبرنامه

پذیرد.میانجامالجوامعمدنیفعّحهور

بخش موومینهادها،مجمو هایازافراد،،راحکمرواییمطلوب،(4172)4سازمانمللمتحد

تطبیقبوابافرآیندیمسوتمرو.نمایندمیادارهبرنامهریزیوراکهاموربرمیشمارد،صصوصیو

وهمسوسوازینهادهایرسمیوغیررسومی،دریدستاندرکارهامتفاوتگروهمنافعمتهادو

نمایند.میفعالیتاالنحوزهکسبوکاربخشصصوصیفعّیتخصصی،هاانجمن

 پیشینه پژوهش :

،بهاهمیتموضوور«یحکمرواییصوبشهریهاطراحیشاص »درمقاله،(4116)9استوارت

شووهرهووایحکمروایوویدرکووالنوارزیووابیشوواص درادارهشووهرهامشووارکتشووهروندان

کوارانیکه بارتنوداز:لفهدرحکمرواییصوبشهریموُ(2وبهپنج).پردازدمی(کانادا)ونکور

امنیتشوهریاشوارهکوردهوبوهنقوشپاسخگونیو،مشارکتبرابری،ومساواتاثربخشی،و

رهیافوتدر.نمایودمیتاکیدهاشهردرشهروندانبرایتحققحکمرواییصوبیمشارکت امل

تفووی درجهوتانتخابمقاماتمحلیدربعنوانراهبردی مشارکتشهروندانراپیشنهادی،

اثیرحکمروایویصووببورتوسوعه(،بوهبررسویتو4172)2پانیومدارد.میبیاندولتیاصتیارات

ریوزانجبیانگرنقشتعیینکنندهبرناموهپردازد.نتایمیگردشگریدرمناطقروستاییمجارستان

                                                                                                                                                                       

1 -UN-Habitat 
2-UN  
3-Stewart Kendi  
4 -Panyik  
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یالزمدرگردشگریروسوتاییدرهامحلیازراهبردهایمشارکتیروستانیانهمراهباآموزش

،(4111)7دوروودووسواچیکیگردشگریاسوت.هاوبرنامههاجهتحمایتهدفمندازپرویه

بوابیوانایونموضوورکوه«نقوشقووانینحکمروایویصووبدرتوسوعهپایودار»درمقالهبا نوان

امکووانیوومامرتوودریجیبووودهویوومشووبهدرجامعووه،اجوورایقوووانینصوووبوحکمروایووی

قابول،شوفافیتپاسوخگونی،قابلدسترجبوودناطال وات،یهمچون؛هاوشاص .پذیرنیست

تموامیدرراتورویجپاسوخگونیونهادهای مومیوانیندرقواجرایکارانیدن،پیشبینیبو

برمویشوهرهادروحکمرواییصوبرایمامرحیاتیبرایتوسوعهپایودار.داردمیسطوحبیان

شمارد.

و (4111)4 یمینجانسون تحت نوان، تمرکز»درمقاله سوی دم رهیافتیدموکراتیم:به

دولتکیدباتاُ«حکمرواییصوببرایپیشرفتوارتقاء قدرتباالهابرتشکیل ییمحلیبا

مدیرانمحلیرادرابعادو،بهگونهایکهبتوانندقدرتدولتمرکزیراصنثیکنند.اجرانی

موفق مرکزی مدیران صدماتاز ارانه وکیفی نمایند.کمی  مل مستولیتوتر انتقال هایبا

 محلی، واحدهای به مرکزی برایدولت حل راه یم بعنوان دمکراتیم تمرکز  دم بر

مشکالتمردمتاکیددارد.

اوما موم (4116)9ممنیلو نقشواهمیتپاسخگویی، دردستیابیبهحکمرواییصوبرا،

می رسیدوداند. نتیجه این به است. اجتما یه تواندمیپاسخگویی نحوهمنشاء تغییراتدر

کاهشفقرتاثیر راجوشگرفیدارد.صدماترسانیو (4116)2انهمکارماها ،پژوهشیدر،

سرمایهگذارانا تمادجلبحمایتوبا ثهاپرویهوهادرشرکتراحکمرواییصوب،نقش

حکمرواییصوب»مقالهدر،(4172)2همکارانووبنرهآنادانند.می)کشورها(داصلهبصارجی

گردشگریدرمناطقمحافظتشدهو توسعه داردمیبیان« ح. که واملتاثیرگذار اکمیتیرا

شده حفاظت مناطق در گردشگری توسعه منجربه را با ث کشورهاگردشگریتوسعه در

ومی داند بهبا توجه بودن محور شیوهبازار گردشگری، گذاریصدمات بایدهاسیاست

                                                                                                                                                                       
1-Sachiko &Woodvvard  
2 -Johnson, Ronald W. and Henry P. Minis, Jr 
3 -McNeil &Mumvuma 
4 -Maharaj & et al  
5 -Anna Hubner et 
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غیرمتمرکزبصورت بوروکراتیمباشد. تحتتاثیر وامل:  دمانیسازمحکمرواییصوب، ،

باشد.ومی،فرآیندهایبرنامهریزیازباالبهپایین) مودی(پذیریتغییراتدرسازمانهاظرفیت

مطلوب، حکمروایی ایجاد تمامیمندحهورنیازبرای مشارکت وو بخش مومی ذینفعان

،ساصتارهاتغییردروهاباتبیینمستولیتواستدرمناطقگردشگریاالنبخشصصوصیفعّ

.داردمیگیریبیانتصمیمنوینیرابهجهترآیندهایف

«مقاصودگردشوگریدربازتاباثراتتوسعه»درمقالهتحت نوان،(4176)7همکارانوویکن

گوذارییسیاسوتهواشویوهی،دراجرایوبورایحولمشوکالت.پوردازدمیبیاناینموضور به

بورایچنودینتکراریویکنواصت،بهرهگیریازروشهایمقاصدگردشگریتوسعهدریکسان

پاسخگوینبعنوانمهمترینمستولهاحکومتمادرمقاصدگردشگری؛زالاونیست،ناسبمرتبهم

یتوسوعههایاولینشر سیاستپاسخگوییباشند.ومیدرمقاصدگردشگریمستولیتپذیرو

درشاساسوینقوآنهواویمرکوزیاسوت.اینامربر هودهدولتهواوبودهدرمقاصدگردشگری

بوا4(4179نونکوووایتوزو)دارنود.درکشورهاحکمرواییمطلوبواجراییشدنراهبردتوسعه

استفادهازتحلیل املیومدلمعادالتساصتاریبراساجاطال واتاصوذشودهازشوهروندان

یمنطقهگردشگریآبشارنیاگاراودرقالبنظریهاجتما یبهبررسینقشا تمادسواکنانمحلو

پردازنوود.یافتووهنشووانازنقووشسوواکناندرپشووتیبانیازمووییگردشووگریدولتوویهوواازفعالیووت

 لییوامریگردشگریدارد.هایدولتیوحمایتسیاسیمتقابلدولتازتوسعهبرنامههابرنامه

«یسیاسوتگوذاریگردشوگریدراتیووپیهاچالشهاوچشمانداز»درمقالهبا نوان9،(4171)

مودلیکوهدرآنحقووقهموهو،دراتیووپیوبلیمطرححکمرواییمطاجرایدارد:میبیان

یهواشوبکهایجوادبایودبوا،مشارکتیایجادنمایدیمح همکاریو،گرددر ایتذینفعان

فهوایرقوابتیبوهبهبوودرافوراهمآوردهودسوتانودرکارانکلیوههمکاریمستمروصوببا

هآفریقا(کممنماید.منطقکشورهایدرمقاصدگردشگری)

یهاشاص ابعادوراهکارها،بابیاننمودنددرپژوهشیسعی(،7939وآزادبخت)ساسانپور

با وثتوانودمویایونموضوورکوهتوصیفنموودهاثربخشکاراوراحکمرواییصوبشهری

                                                                                                                                                                       

1 - Viken,A & Johnston,M&Nyseth,T&Dawson,J  
2 -Nunkoo& Etzo.(2013) 
3 -Yamer,Ali.(7102) 
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(،در7939نگوریدرتوسوعهشوهرهاگوردد.نوادریچگینوی)نگورشبوهآینودهتوسعهپایودارو

پوردازدوموییدولتویهواژوهشیبهمفهوممشارکتتوامانمردمیبانهادهایمحلی،سوازمانپ

یغیردولتویرابوه نووانبوازیگراناصولیتوسوعهدرشوهرهابدرشویوهمودیریتیهاسازمان

یحکمرانویهوا(،درمقالهایبهارزیابیشاص 7932داند.رضایی)میحکمرانیصوبشهری

نمایدکهحکمرانیصوبمیایساحلیمازندرانپرداصتهونتیجهگیریصوبشهریدرشهره

شهریدرتقابلبامودیریتسونتیدرشوهرهاایجوادهشودهوفهوایتعواملیمیوانشوهروندانو

باارانهالگوییبهجهتارزیابیحکمرانیصووب،(7932نماید.پیلهوری)میایجادهاشهرداری

شاص کلیدیباارانوهراهکارهوایمشوارکتی1ان،باتعیینتهر71شهریدرشهرداریمنطقه

یاجراییبرناموهریوزیهایصصوصی،دولتمردانوشهرونداندرتوسعهسیاستهابرایبخش

یمبهمغیراجرایوی،نظوامارتباطواتها(،سیاست7:7939شهریاشارهدارد.مظلومیوجاللی)

یهوامترینموانعپیادهسوازیاسوتراتژیوسیاسوتیسازمانیراازمههاناکارآمددربینبخش

(،درپژوهشویبوهنقوش791:7934صولواتیوهمکواران).دانندمیتوسعهگردشگریدرایران

اشوارههوایسازمانیومسوتولیتپوذیریاجتموا یدرسوازمانهامشارکتاجتما یدرفعالیت

بایدمشوارکتفعوالداشوتهباشوندویسازمانیهادارندوبراینموضورکهتمامیافراددرنقش

دراقداماتسازمانسهیمشدهوبدینوسیلهزمینهسازمسوتولیتپوذیریبیشوتررابورایجامعوه

شاص رقابتپذیریدرحکمروایینقشموثربر(،71:7932فراهمنمایند.شاهآبادیومهری)

.اشارهداردگردشگرانصوبدرکشورهایمیزبان



 مطلوب ی حکمرواییها شاخص

یمتنوو یرابورایحکمروایویمطلووبارانوهدادههامدلوهاشاص ،پژوهشگرانبینالمللی

شواص 6حکمروایویمطلووبدارایدرمدلارانهشدهتوسطبرناموهتوسوعهملولمتحود،اند.

اجموارشوفافیت،پاسوخگویی،مسوتولیتپوذیری، ودالت،حاکمیتقوانون،مشارکت،اصلی؛

(.7964قلیپور،)شریفزادهوثربخشیبیانشدهاستاکاراییوگرایی،
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شششاص شفافیت4بانمجهانی،7صندوقجهانیتوسعههمچون؛هایبینالمللیسازمان

9پاسخگوییو ،1حاکمیتقانون،6مقررات،کیفیتقوانینو2اثربخشیدولتی،2ثباتسیاسی،

باشفافیتکهشورهاییمودهاند.کیحکمرواییصوببیاننهارابعنوانشاص 6کنترلفساد

فسادودستگاه دالتقهایی،حاکمیتقانونوبخشدولتی،تردرکارآمد،اطال اتیمالیو

کمالیبار متر ادراتدولتی، ثباتسیاسیبهترفهایمناسبتردر کسبتوسعهبراییرا

جملهتوسعهگردشگریاجتما یاز،باثباتاقتصادیو،محیطرقابتیوسرمایهگذاریوکار

فراهم راهبردمیرا و درآمدسازند. مطلوببر تاثیرگذاراستپایدارگردشگریحکمروایی

3همکارانوکافمن) ،4113) ذینفعانپیوندگردشگریحکمرواییمطلوب. رفاه ناگسستنیبا

در ثروت )داردمناطقوتوزیع آبادی شاه (7932،مهریو  مطلوب. حکمروایی برای

همچونهاشاص  یی و؛ شهروندان اندرکاران،مشارکت ودست اثربخشی،کارایی

(.71،4176است)آنهبیتت دالتمحوریقانونمندی،شفافیت،مستولیتپذیری،پاسخگویی،

 پژوهشگران از دارندبعهی هاشاص ،ا تقاد سیاسی،ی یهاتالششخصی،امنیتثبات

(.77،4171)یامرگردشگریاستصنعتدرحکمرواییمطلوببازاریابیاز وامل

کوردننظوراتولحواظبهتبدیلشدنپیوندهاییمسویهبوهچندسوویه:74مشارکتشاص 

هوابهطورمستقیمیاغیرمستقیمبایددرتصمیمگیریهمهافراداست.هادرتصمیمگیریهمهافراد

(.7939،فداییوشاکریدصالتکنند)

                                                                                                                                                                       

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

(.7934،تقیزادهاست)ییسازمانهاگوناگونفعالیتءیروشنکردناجزاوهدفآن،

اطوالررسوانیوحقووقی،درتعریوفپاسوخگوییرویکردهوایسیاسوی،:4پاسخگوییشاص 

ویوژهبوهتوجوهافوزایشپاسوخگوییبوهمشوتریانوهدفتحقوقاهوداف،مدیریتیوجوددارد.

(.7932،پیلهوریرترینشکلاست)بهموثّواستفادهازمنابعمحدودهاهزینه

داللتبرانجاموظایفموثرواثربخشدارد.ودرمباحثحکومتداری: 9شاص کارآمدی

میتوان،بااستفادهصحیحوآشکارازتمامیمنوابعانسوانیواقتصوادی،کوارآییسیسوتمرابواال

ییآکوار(.74:7937ارناسوالموناصوحیحکارمنودانجلووگیریشود)ابوالحسونی،بردهوازرفتو

،هاتصمیماتیکهباهدفکاهشهزینه،یعنی.استهامربو بهاجرایدرستکارهادرسازمان

 (.7932 ،پیلهوریشوند)میاتخاذتبهبودکیفیتمحصوالافزایشتولیدو

ییاستکهجامعوهبوردوشهانقشءصایفادرصصورافردهرتعهدمستولیتپذیری:شاص 

 (.7939 ،ادریچگینیاوگذاشتهاست)ن

یبرابوربهورهمندشووند،هوایعنیهمهافورادبایدازفرصوت:)برابریدرقانون( 2 دالتشاص 

 موراودهایاست)شوریفزادهورویوهایو دالتتووزیعی،برسهدسته،ها دالتدرسازمان

 (.7964 قلیپور،

ازقوانونبرمبنایقانوناستوارباشودواینکههمهاموراجتما یوحکومتی،: 2میتقانونحاکشاص 

(.7969 ،میدری)یحاکمیتیحاکماندولتیاستاستبدادنهازروابطشخصیوتبعیتکند

:کنترلفسادبهمعنایمبارزهبامواردیچونرانتصواری،رشوه،کسب6شاص کنترلفساد

حکمرانویموردمسواالرانهبایود باشود.مویصصوصیوبیتوجهیبهقووانیننا ادالنهیمنافع

آنقدرتوانمندباشدکهباکنترلونظارتصودراههرگونهفساداداریونابسامانیبروکراسویو

(.74:7937،فسادسیستمسیاسیواداریراازبینببرد)ابوالحسنی

                                                                                                                                                                       
1-Transparency 
2- Accountability 
3- Effectiveness 
4 -Justice 
5 -Rule of Law 
6 -Anti-Corruption 



 11 ایران ارائه الگوی حکمروایی مطلوب گردشگری در

 
شوونتووجوودآراموشدریوم:اینشاص نشواندهنودهی ودمص7شاص ثباتسیاسی

جامعهاست.امنیتاجتما یوروحیهیبانشوا درجامعوهمیزبوان امولجوذبگردشوگران

(ا تقاددارندثباتسیاسی،امنیّتشخصی،برورودگردشوگران4112)4است.نودهوسایمان

(.77:7932،بینالمللیتاثیرگذاراست)شاهآبادیومهری

یمسازماننسبتبهمنطقیبوودنروشیعنیا مالسیستمیکهافراداجمارگرایی:شاص 

مشوارکتدرایوناسوتکوهتفواوتاجمواریوایابنود.مویاطمینواناجرایتصومیمات،اتخاذو

تصمیمدصالتدارندولیدراجماراینگونهنیست)صوفریفرآینداتخاذدرافراددرمشارکت،

(.7932همکاران،و

 

 مدل مفهومی تحقیق
(،فورضبورایون7336بخشیاشوتراوجوکووربین)6لمفهومیارانهشدهبراساجمدلدرمد

استواراست.پدیدهاصلیدرمرکزمدلقرارداشوتهوشورایط لّوی، وامولزمینوهایداصلویو

یاجرانیکوهدرمحویطصونعتهاصارجیوبازیگران) واملمیانجّی(،وراهبردهاومکانیزم

یحاکمیتیدرمستوالننظامسیاستگذاریوهاملمدیریتیوسیاستگردشگریایرانو وا

مدیرانسازمانمیراثفرهنگیصنایعدستیوگردشگریایرانشکلگرفتوهاسوت.شورایطرا

برایبهرهگیریازالگویحکمرواییمطلوبگردشگریایرانفراهمنمودهاست.لذابابهوره

پدیدهحکمرواییمطلوب، واملمیانجّیوزمینوهای،توانشرایط لّی،میگیریازاینالگو

یاحتمالیایونشویوهمودیریتیراشناسوایینموود.هایاجرایی،پیامدهایهاراهبردهاومکانیزم

(رانشوان7336تحقیوقبوابهورهگیوریازمودلاشوتراوجوکووربین)مفهوومی،مودل7شکل

 دهد.می

                                                                                                                                                                       

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

 

 شناسی پژوهشروش

یمووُثّردرپدیودهحکمروایویهوااینپژوهشبارویکردکیفیبهتبیینشرایط لّویوشواص 

کواربردیوازنظورروش-پردازد.باهدفتوسوعهایمیمطلوبدرصنعتگردشگریایران

دهاست.زیراباتوجوهبوهمسوتلهتحقیوق،ایوناستفادهش7ازروشنظریهدادهبنیادتحقیقاجرای

دهد.منابعاطال واتیمیروشنتایجواقعبینانهتروبهتریرادرشناصتپدیدهموردمطالعهارانه

ی میقهامورداستفادهدراینروشمبانینظری،پیشینهتحقیق،مشاهدات،مستندات،مصاحبه

باشد.اینروشبهصورتتدریجیاستومیربهباصاحبنظرانومدیرانوکارشناسانباتج

راهواتووانبواآزموونفرضویه وامولوشواص نمیپردازد.چوراکوه،نمویهابهآزمونفرضیه

شناساییکرد.هدفآناستخراجدانشیجدیدازبدنهدانشموجوداست.جامعهآمواریموورد

46هونهآماریمصواحبهشودباشد.نممیبررسیکلیهدستاندرکارانحوزهصنعتگردشگری

یمسافرتیتهورانوهایصنفیآیان هانفرازصاحبنظران لمیدانشگاهی،صبرگانانجمن

ایران،برصیازمدیرانسازمانگردشوگریونماینودگانمجلو شوورایاسوالمیبوودهاسوت.

                                                                                                                                                                       

1 -Grounded Theory 
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هشوونده،گیریاستفادهشدهبرایمصاحبه میقنیموهسواصتاریافتهبواافورادمصواحبروشنمونه

روشنمونهگیریهدفمندقهاوتیوروشگلولهبرفیبودهاست.

یکیازموضوو اتیکوهدرانتخوابمصواحبهشووندگانموُوّثربوودهاسوت،لوزومدرنظرگورفتن

یمختلفومتنورافراد)دستانودرکارانصونعتگردشوگری(بواتوجوهبوهجایگواههادیدگاه

پنهانمستلهبودهاسوت.موضووردیگورسوطحدانوششغلیوتجربیفردبرایشناساییزوایای

 لمیوتجربیودرنهایتاصذموافقتازمصاحبهشوندگانوتمایلآنهوابورایهمکواریبوا

بنابرایندرانتخابمصواحبهشووندگانبوهجوز محققیندرانجاممصاحبهنیمهساصتاریافتهبود.

موردنظرانتخوابشودند،سوایردسوتچندنفوراولکوهازسوویمحققوینبوراسواجمعیارهوای

یصبرگیتوسطمصاحبهشوندگاننیزانتخوابشودهانود.همچنوینهااندرکاران الوهبرمعیار

بهحدکفایتواشباردسوتهایابدکهمقولهمیبرایکفایتنظری،نمونهگیریتاجاییادامه

عودادوتحصویالتنشواناطال اتافرادمصاحبهشدهدرپژوهشبوهتفکیومت-7یابند.جدول

دهد.می
 در پژوهش مصاحبه شونده اطالعات افراد: 1جدول

 سمت

 

 

ریاست

سازمان

معاونت

سازمان

مووووودیران

کل

نمایندهاساتیددانشگاهیمشاوران

گووووان

مجل 

مدیران

انجموون

صنفی

ا های

انجمن

 لمی

724471944تعداد

کارشناسیدکتریدکتریتحصیالت

ارشد

دکتریلیسان دکتریتریدکدکتری

 

برایتوسعههایمشیوهپژوهشکیفیکهبوسیلهآن،مجمو هایازشیوه نظریه داده بنیاد:

بطوریکهیمنظریهدرسطحی7.(7339دادننظریهاستقراییدرموردیمپدیدهاست)نیومن،

تبیین را تعامل یم یا فرآیند یم وسیع، استراوجمیسطحی  چون پژوهشگرانی کند.

مگردآورییمنظّها(براستفادهازشیوه7961بازرگان)،(7962داناییفرد)(،7336)4وکوربین

بهاداده تشخی مقولهه، مهمونهامنظور مقولهها، این میان رابطه برقراری وهاو پرداصته

                                                                                                                                                                       

1 -Numan, Lawrence 
2-Strauss, A.L.; Corbin, J.M  
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 رضهنظریه یمفرآیند تبیین برای )داردمیبیان7کنند.سوسامیای :4116) که، ازآنجایی

توانازاینمیمتدلویینظریهدادهبنیادقابلیتنظریهپردازیدرحوزهمفاهیممدیریتیدارد،

)سوسا، کرد استفاده بخوبی حوزه دراین (942:4116مورد . تناسبو که آنچه ینبارتبا و

(.44:7336دهد)استراوجوکوربین،میبخوبینشانیمختلفیمموضورراهابخش

اکثرروششناسانکیفیبهجایاسوتفادهازوایگوانروایویو:یپژوهشهاتها تمادپذیرییاف

پایاییازمعیارا تمادپذیرییاقابلیتا تمادجهتارجاربهارزیابیکیفیتنتایجکیفیاسوتفاد

نفور6اینستواالتدراصتیوارا تمادپذیریستواالتمصاحبه،برایتایید(.7962)هومن،کنندمی

 لووموفرهنووگتهووران،،طباطبووانیامووههووای لّدانشووگاهصوونعتگردشووگریدرازاسوواتیدحوزه

شویوهکدگوذاریمجددتوسوطازبرایارزیابیقابلیوتا تموادپوژوهشکیفوینیوزقرارگرفت.

جهوتارزیوابیاصولی،مقولهبندیمقوالتفر ویوکدگذاریبازو.بامتخصصاناستفادهشد

ا تمووادپووذیریروش4جودولنقرارگرفووت.مصوواحبهشووندگااصتیوواردرهواصوحتبرداشووت

 دهد.مینشانراهادادهیپژوهشهاداده

 روش تامین اعتمادپذیری پژوهش  :2جدول 

 اتاقدام استراتژی  زیرمعیار معیار







قابووووول

قبووووول

بودن

رواییورودی

پژوهش

روایی

یهاداده

ورودی

پژوهش

نمونهگیریگلولهبرفی

(4111)نیومن،

معرفیمصاحبهشوندگان

بعدیتوسطمصاحبهشده

انتخاببراساجوقبلی

توصیهمتخصصان

روایی

یانجامهاتحلیل

شده

درپژوهش

روایی

توصیفی

ارانهکدهایتوصیفیبهمشارکتکنندهازبازصورد

مصاحبهشوندهودریافت

نظراتاصالحی

مشاهدهکنندهگانمستقیمبا

مداصلهکمترین

رهگیریازنقلقولمستقیمبه

انتقالپذیری



استفادهازروشنمونهگیری

برمبنایا تبار

انتخابمصاحبهشوندگان

اساتیدازبینافرادمعتبرچون

نمایندگانمجل دانشگاهی

سازمانمدیرانو
                                                                                                                                                                       

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



بههادراصتیارگذاشتندادهممیزیقابلیتاطمینان

دفسایرپژوهشگرانباه

بازبینی

یوهاارانهجزنیاتروشپذیریتایید

یپژوهشهاداده

باهاارانهگزیدهمصاحبه

بادستیابیبه هاتحلیلداده

نتایجتحقیق

 

 ی پژوهشها یافته

زمینووههوودفدربوواروشدادهبنیووادهووایحاصوولازمصوواحبههووارایتجزیووهوتحلیوولدادهبوو

ایوونروشاسووتفادهگردیوودهاسووت.«دشووگریارانووهالگووویحکمروایوویمطلوووبگر»پووژوهش

باشوورایطموجووودتطبیووقدادهبووودهکووهمیتوانوود7مبتنوویبراسووتقراءوانعطووافپووذیررویکووردی،

گیوورد.موویدرسوهمرحلووهانجوامهووابرمبنووایایونروشفرآینوودتحلیولداده.(7962شوود)هومن،

برایدسوته،2محوریمرحلهکدگذاریدر،9ازروشتحلیلاسنادی،4درمرحلهکدگذاریباز

استفادهشد.هالفهؤمبرایکشفروابطبینابعادو2مرحلهکدگذاریانتخابیازبندی واملو

پوذیردمویهمزموانانجوامسازیومقولهبندیبهطوروهمزماندوفعالیتکلیدیشامل:مفهوم

.(7336)استراوجوکوربین،

در مجمور در حاضر پژوهش کدگذاریدر مرحله مجمور از 46باز، کد466مصاحبه

گذاریدکمندموردمقولهاصلیاستخراجشدکهبهروشنظام6مقولهفر یدر92توصیفی،

ظهورو گرفتند. تحلیلقرار و تجزیه هاینوینجهانیدیدگاهحکمرواییمطلوبدرراهبرد

هحکمرواییمطلوبگیریازشیوبهرهاست.مشارکتییمدیریتهاشیوههمراهباتغییراتدر

یحساجمدیریتهاسیاسیدرپستافرادانوطغیرمتخصصّدرمقابلهباصطرتسلّگردشگری،

گانصنعتگردشگریبهحاشیهراندنصبربااست.چراکهآنهاایران الیصنعتگردشگری

                                                                                                                                                                       
1 -Inductive 
2-Open coding 
3 -Content Analysis 
4-Axial Coding 
5-Selective Coding  
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رواییینامطلوبدرحکمهابکارگیریشیوهوبا،دستاندرکارانمصالحنادیدهگرفتنمنافعوو

گذارانبخش دمامنیتسرمایهفهایرقابتی،صنعتگردشگریمنجربهجلوگیریازصالقیتو

 گردند.میسالیقفردیدراجرایمصوباتقانونیصصوصیوا مالنظراتو

شرایط علّی پدیده:  سؤال پاسخبه در شوندگان شرایط،7توضیحاتمصاحبه مربو به

 گردشگری، مطلوب حکمروایی ناکارآمد لّی فرهنگیدرسازمانمدیریت میراث

نبودو سندجامعگردشگری، اصالحساصتارتوسعه اداریوگردشگری، بوروکراتیکینظام

 برنامهگردشگری،سازمان در صواستههااصالح به پاسخگویی گردشگری، توسعه یدستهای

نظارتکارآمدتراندرکارانو درامورمالیومصارفمخصوصا،برسازمانگردشگریایرانایجاد

گردشگریبهتغییراتدرساصتارسازمانازدیگردالیلنیازتبیشتریبهصودگرفتهاست.بودجهقوّ

فرآیندهایسیاستگذاری، فنو گیریاز صدماتباکیفیتوبهره ارانه  رصه آورینویندر

گوییبموقعبهمشارکتمدنیجامعهوپاسخپاسخگویی،ارجنهادنبهحهوردستاندرکارانو

 اندرکارانانتظارات کیفیتدست با صدمات دریافت میباشد.در تر جدول  ناوین2،2،9در

دهند.میظهوریافتههمراهباکدگذاریباز،محوریوانتخابیرانشان
 : عناوین ظهوریافته همراه با کدگذاری باز، محوری و انتخابی 3جدول  

 دگذاری بازک عناوین ظهوریافته از مصاحبه اول

وهموواهنگیاهمیووتتوودوین7212یتوسووعهسندچشوومانوودازهووادرتهیووهبرنامووه

هوایتوسوعهدربرناموهگردشوگریگردشوگریبواطورحجوامعالنهوایکوسیاست

.(7-76ضرورتدارد)مصاحبه

لزومطرحجامعه

هایکلّیدرسیاست

 هایتوسعهبرنامه

یاسووتگووذارانگردشووگریرایارتبوواطیمیوواندولتمووردانوسهووامووابایوودحلقووه

یتخصصیومردمنزدیمترکنویم،هاانجمنمتخصصان،،باسایردستاندرکاران

مشارکتفعالذینفعان،وحهورتعامالتنزدیمترباشند،هرچهاینارتباطاتو

.(6بیشترمیگردد)مصاحبه،هادر رصهسیاستگذاری

ارتبا میانسیاست

دستگذارانو

رصهاندرکاراندر 

گذاریسیاست

فاکتورمشووارکتونگوورشبووهبازارهوودفدردرسیاسووتگووذاریوبرنامووهریووزی

سووازمانیبورایافووزایشمشووارکتدرساصتار گردشوگریدصیوولاسوت.تغییوورات

یصحنه،راهبردصلیذینفعانواستفادهازنظراتمشورتیآنانبه نوانبازیگرانا

یتارهایدمکراتیکوووتوانووودبا وووثافوووزایشتوسوووعهسووواصاسوووتکوووهموووی

.(2،6،47،46گردد)مصاحبه

نگرشبهمشارکتو

بازارهدف

درسیاستگذاری
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26-1ی ها ی باز و محوری از مصاحبهها : نمونه کد 4جدول    

 کدگذاری محوری کدگذاری باز

هوووایهوووایکلّووویبرناموووهلوووزومطووورحجامعوووهدرسیاسوووت

 (7)مصاحبهتوسعه



یندرتوودومشووارکتیمالحظوواتاجتمووا یو

کالنتوسعهیهاوبرنامههاسیاست



برناموهدستاندرکاراندر رصهارتبا میانسیاستگذارانو

مکرر(74-7)مصاحبههاسیاستریزیوتدوین

)مصواحبهنگرشبهبازارهدفدرسیاسوتگوذاریمشارکتو

مکرر(7-46


 صلی مستخرج شده:  نمونه کدگذاری انتخابی و عناوین مقوالت فرعی و ا5جدول  

 مقوله اصلی مقوله فرعی کدگذاری انتخابی

مشووارکتیسیاسووتهایکووالنمالحظوواتاجتمووا یو

توسعه

(7-46)مصاحبه







درگووذاریشوویوهتوودوینقووانون

سووندچشوومیتوسووعههووابرنامووه

7212انداز

یشرایط لّ

حکمروایووووووووی

مالحظوووووووواتبووووووووازیگرانوحهوردسووووووووت مطلوب

(46-7)مصاحبهاندرکاران



 

ایمووردنیواز،مالحظواتیکویازشورایطزمینوه (:داصلیوبینالمللویشرایطزمینهای)محیط

درسوووازمانگردشوووگریاسوووت.لحووواظنموووودنایووونموجوووودیهاهوووایسووواصتارمکوووانیزم

مشوکالت،برنامهتوسوعهگردشوگری لیرغمداشتن،7212دراسنادباالدستیتوسعههاسیاست

صونعتگوذاریحووزهسیاسوتدریتمالیواطال اتیشفاف دمیتوسعه،هادربرنامهاجرایی

ومنوابعانسوانیموجوود،ازمهمتورینشورایطزمینوهایهوابودونتوجوهبوهظرفیوتگردشگری

اگرچهبوه نوواننقشوهراهیتوسعهءگردشگری،هابرنامهباشد.میدرسازمانگردشگریایران

صونعتگردشوگریودردربخوشاجرایویهوایتوانندمفیدواقعشوندولیبا وثچوالشمی

نیوزبا وثهوایمربوو بوهسیسوتمنظوارتیوسیاسوتگوذارینقوای درونسازمانشدهانود.

44یاجرایویمورتبط)نهادهوایهوابخوشآشفتگیو دممدیریتیکپارچوهوچنودگانگیدر
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،تکشوردیوانمحاسباسازمانهایچون؛به نوانمثال.استگانه(درصنعتگردشگریشده

براجرانویدنوتوانموی)مجل شورایاسوالمی(31سازمانبازرسیکلکشوروکمیسیوناصل

فرآینودهایموالیسوازمانگردشوگریرابواوجوودوپاسوخگوییشفافیتو،کارنظارتشدن

جامعهیزیرساصتارهایفرهنگد.مالحظاتاجتما یون،تسهیلوتسریعببخشموجودچالشهای

یهوواانجموونتوسووعه،وگسوترشدمکراسوویصووواهیوبلوووغجامعووهروندی()حقوووقشووهایوران

،ایاسوتزیرساصتارهایمشارکتیدرجامعهایرانیازدیگرشورایطزمینوهدرضعفتخصصی،

تواندکاراجورایمودیریتحکمروایویمطلووبدرصونعتگردشوگریایورانراتسوریعکهمی

 ببخشد.

ایجوادتعوادلگردشوگری،وفرهنگویمیراثسازماندروضعیتموجود،درشرایط علّی:  -

.وجودنوداردصونعتگردشوگریدسوتانودرکارانیمودیرانسوازمانوهوافیمابینصواسته

ستادیمنصووبیومدیرانصفوسیاسیدرسازمان،درسازمانمنصوبشدهمدیرانانتخاب

سووازمانایمهوومدراصووالحساصتارسیاسووتگووذاریدرغیرمتخصوو ،ازدیگوور واموولزمینووه

درسطوحبینالمللی،تفاهمنامهبرجام،بهبوودشورایطسیاسویشوند.گردشگریمحسوبمی

ایراندر رصهبینالمللی،هجومگردشگرانبوینالمللویورودیبوهایوران،جنوگدرمنطقوه

صاورمیانهوثباتسیاسیدرایران،مقصدگردشگریارزانقیمتوصدماتمناسبومطلوب

باشد.مییبینالمللیازشرایط لّ

یواینکووهچووراشوووندگاندربووارهشوورایطمیووانجّمصوواحبه شددرایط محیطددی میددانجی: -

بکوارگیریشویوهنوویندرمودیریتبایددربهبوودهاگردشگریازرویکردهاومکانیزمسازمان

میوزانآشونایی،کننود،ضوعفتخصصویمودیرانصونعتگردشوگریوحاکمیتصوداستفاده

،وکارمنودانزیوردسوت،انگیزشپایینو دمرضایتشوغلیآنوانصنعتباایناندکآنان

یاحیدرتصودّنوبهاینسوازمان،فرآینودهایسیاسویوجآنهاحیاتصلوتیوحاشیهاینگرش

نیروهوایفعلویایوندرحوالیاسوتکوهاکثورباشود.مییمدیریتیسازمانگردشگریهاپست

یدانشمدیریتوصنعتگردشگریهافی،درزمینهدانشکاسازمانگردشگریازتخص و

سووازمانارشووددرموودیریتراجهوورمبرصوردارنیسوتند.اسووتفادهازموودیرانامنیتوویوسیاسویدر

چوراکوهوصیبازارگردشگریاست،صهایاصلیفعاالنبخشصیکیازدغدغه،گردشگری
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وسوتانودرکاراندامنیوتذهنویبورای ودمبا ثحکمروایی،شاص امنیتدرضعفدر

مبوارزهبوافسواداداریاهمالدرر ایتقوانینومستوالننسبتآنهاشدهاست. دمپاسخگویی

یکپووارچگیوانسووجام، وودمامنیووتسوورمایهگووذاریدرصوونعتگردشووگریایوورانتوواُمینو

تفاوتهادرفهایگردشگریبهتوسطمجریاندولتی،7212سندچشماندازیتوسعههادربرنامه

دسترسویدسوتانودرکارانبوهتبعیهواتدربوینالمللویگردشوگری،محیطداصلیوسیاسی

حکمروایویالگویایجادطراحیودریمصاحبهشوندهگانها،ازصواستهواطلّا اتامکانات

یمشارکتیاست.هاشیوهمطلوبو

شیوهمدیریتیکهنیازمنودمشوارکتوهمکواریتموامیحکمرواییمطلوبپدیده اصلی: -

یوافوردواجرایاینموضوردروظیفهیمبخشواحودودستاندرکارانگردشگریاست،

اتخواذرویکوردمودیریتیکپارچوهوتواندبواصاصینیست.حکمرواییمطلوبگردشگریمی

دسوتانودرکارانرابوااتارتباطشیوهتعاملوومیزانتعاملبینبخشیوایجادمدلمشارکتی،

یسندچشومهواشوندگانهمووارهاشوارهبوهاسونادبرنامهخشد.مصاحبهب بهبودتعریفویکدیگر

سوازماندروضوعیتکنوونیمالحظاتحاکمیتیاشارهداشوتهانود.توسعهقوانینو،7212انداز

یابیوشسیستمنظارت،ارزشود،نمیکافیگردشگریبهشاصصهایحکمرواییمطلوبتوجه

شویوه.گیوردمویانجوامرشویوهحاکمیوتدولتویوغیراثربخشدپاسخگوییبصورتناکارآمد

کماکوانایرانویدولتیونهادهایهاسایرسازمان؛درسازمانگردشگریهمانندمدیریتسنتی

اینسوازماندر،گیردمیباافراددرونسیستمیناکارآمدانجامسیاسیوغیرتخصصیبصورت،

دسوتینهوادریاسوتجمهووریوفرآیندهایسیاستگذاریکهارتبا مستقیمیبامراجعبواال

بادسوترادررابطهمشورتشیوهاقتدارگرایانهیمطرفهوبدونمجل شورایاسالمیدارد،

نماید.میاجراءیطراحیوصنعتگردشگریاندرکاران

مصاحبهشوندگاندرپاسخبهسوالمربو بهراهبردهاواقدامات:ها مکانیزمراهبردها و  -

یدرونسوازمانهاسواصتارتغییوراتدربواییمطلوب،بابیاناینموضورکهاجراییدرحکمروا

وتغییووراتدریحکمروایوویمطلوووب،هوواشوواص یشوودناجرایوو،راهبردهووایگردشووگری

هوایاجرایویدرونسوازمانی،ازقبولسیاسوتنامههاوآیین،رویهاداریهایساصتاریمکانیزم
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تعریفشدهباشوندتوادرایاسالمیوهیاتدولتدرمجل شوربطورقانونمندبایدهاگذاری

.هنگاماجراءمشکالتکمتریپیشآید

هووایدولتووی،لوووایحگووذاریودسووتورالعملهووایحکووومتی،سیاسووتویژگووی، واموولقووانونی

مصوباتمجموعتشوخی مصولحتطرحهایمجل شورایاسالمی،ها،ومصوباتوزارتخانه

یسیاسویکوهبوهنحوویدرشویوهسیاسوتگوذاریواجورایونهادهواهوانظاموسوایرسوازمان

توودویندریحکمروایوویمطلوووببصووورتمسووتقیمیوواغیوورمسووتقیمتاثیردارنوودهوواشوواص 

یتوسعهوتصویبقوانینومقرراتویکوهبوهبهبووداجراییشودنهابرنامهسازوکارهایمناسب

ریبوااسوتفادهازگردشوگسازمان.نمایندمیشاصصهایحکمرواییمطلوبگردشگریکمم

یبانومجهوانی،بهموراهتوسوعهامنیوت،هواوتوسوعهشواص هایحکمرواییمطلوبمکانیزم

توانندمشارکتمیهانگرشبهبازارمقاصدگردشگریومدیریتیکپارچهدرسیاستگذاری

مشوارکتیومشوورتیبدسوتهوایوازفرصوتوهماهنگگردانوددستاندرکارانراتوسعه

حداکثراستفادهراببرند.ازطریوقتوسوعه،شیوهحکمرواییمطلوبتعدیلحاکمیتوآمدهدر

چنودمشارکتیدرسوازمانگردشوگریبورمشوکالتچندالیوهایایونسوازمانارهایزیرساصت

ایجادیمشبکهمشارکتیوتعامول،سرمایهاجتما یباافزایشتعامالتوفانقشوند،ووجهی

دولتوی،دیران،موی)داصلیوبوینالمللوی(سیاسوتگوذارندرحوزهدستاندرکارایباکلیهملّ

سوازد.پیوادهمویمورتبطرابهومفعاالنبوازاردانشگاهیواساتید،وصنفییتخصصیهاانجمن

منجوربوهتغییوراتبسویاریدرفرآینودهایتوانود،میحکمرواییمطلوبراهبردمدیریتیسازی

تورشوودبایودتموامیراییسیستممودیریتیاثوربخوشبرایاینکهکا.شوداینصنعتحاکمیتی

بایودینووینهواازآنجاییکهاجرایمودیریتگردند.بتدریجطراحیونوطراحیازفرآیندها

درکدرسوتیلذابایدباشد،گردشگرینیازهایاستراتژیمسازمانمتناسببااهدافکالنو

وگرفتوهمدیریتیسازمانشکلیحکمرواییمطلوبگردشگریدرسطوحباالیهاازشاص 

یقوانونی،هوازیرسواصتوجوود.منتقولگورددوسوازمانیاداریدربخوشبهسطوحپوایینتور

بوهنهادهواینظوارتیسواصتارمندبهموقوعپاسخگویی،سازمانواطال اتیشفافیتدرامورمالی

درکوهبایسوتیشورایطیاسوت.دیگرازجملهنمایندهگانمجل شورایاسالمیازباالدستی؛

بسترسووازیدرفرهنووگسووازمانیوتوسووعهموووردتوجووهقوورارگیرنوود.حکمروایوویمطلوووب
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بعنووانبسوتریقابولاتکواءگردشوگریدرسازمان مومیوتخصصییآموزشیهازیرساصت

است.الگویحکمرواییمطلوبدرایرانتحقّقبخشیبهبرای

ایونموضووربوهگردشوگریدرمصواحبهمیراثفرهنگویومعاونتسابقگردشگریسازمان

یارتبواطیمیواندولتموردانوسیاسوتگوذارانگردشوگریراهواموابایودحلقوه":دارداشاره

نزدیمترکنیم،هرچهاینارتباطاتوتعوامالتهاانجمنومتخصصانباسایردستاندرکاران،

،هواگوذاریتسیاسوتودویندر رصوهمشوارکتفعوالذینفعوان،وحهوورنزدیمتورباشوند،

افورادیکوهوحلقهدولتموردانوکسوانیکوهدرامرقوانونگوذاریدصیولهسوتند.بیشترمیگردد

تموامیدولوتو،منافعموردمتوانندمی،کنندمینظارتهاگذاریواجراءبرنامهبرشیوهسیاست

آنتعووادلوتوسووعهاجووراءبا ووثمشووارکتوپیاموودراهبووردایوونکننوود.تووامینراذینفعووان

.)مصاحبهششمین("استایراناردرصنعتگردشگریپاید

مشارکتبینذینفعانجامعهدرسیاستگذاریگردشگریموضو یاستکهمشاورریاست

 میراث  الی جمهوردرشورای فرهنگی آن از پنجمین(نماید)مییادوگردشگری .مصاحبه

انجمنصنفیشرکت بیاناینهایصدماتمسافرتیوگردشگریایرانرنی هیاتمدیره با

موضور ،" مشارکتوتعامل بسترهای انجمنباید فراهمهابین بازرگانی واتاقهای صنفی ی

)مصاحبه"پذیرگرددبایدامکانبخشصصوصییعنیجلبا تمادمردممشارکتباود.گرد

"هفدمین( را. مشارکتوتعامالتمتخصصان ونحوه مدنی، جهتافزایشآگاهی در باید

شود.اصالحسیستمیمدیریتمشارکتیهاواجرایشیوههاسیاستنحوهتدوینزنگریدربا

کهمشورتیسازمانگردشگریواستفادهازجلساتدرمدیرانبرایتربیتوانتخابآموزشی

بهجهتمشارکتمطلوبییهاشیوه.ولحاظگرددهادرتدوینبرنامهباحهورکلیهمتخصصان

دانشگاهی،هایانجمنباسیاستگذاران متخصصان وتخصصی، بخشپژوهشگران فعاالن

.مصاحبهدهمین(فراهمگردد)بازارصصوصی

تواندمیسازمانگردشگریایرانمدیریتاستفادهازالگویحکمرواییمطلوبدر پیامدها:-

یکپارچهمدیریتو،هماهنگریزیبرنامه،هاگذاریسیاستتدوینترمطلوبادارهاتموجب

بهدستراتریمطلوبصدماتموجباتشودوگردشگریایرانانمیراثفرهنگیودرسازم

 پایداراندرکاران و تغییراتیهدفمند و آورد فراهم جذبرا فرآیندهایاجراییدرحوزه در
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سازمانوکارآمدترنیروهایانسانیمتخص  با ث،گردشگریدر و فراهمآورده ایرانرا

مقاصدگردشگریدربازاریابیمناسبنگرشبهمدیریتزمانویی،پاسخگوشفافیتوبهبود

صواهدشد.هابرنامه ساز سبب را توسعه میی مطلوب باحکمروایی همزمان انعطافتواند

 صنعتگردشگری سازمانی بیشتردرساصتارهای سازمانی به سازمان این ارتقاء مشارکتو

ر ایتحقوقمحور تونمایدذینفعانایجادبا . با همراه پایدار اقتصادیسعه برایتمامیرفاه

پایداررادرپیداشتهباشد.وتوسعهاشتغالدستاندرکارانصنعت،که

6کدانتخابی)مقولهفر ی(و92مصاحبهانجامشده،تعداد46کدبازمستخرجشدهاز466از

بواهوارجازمصواحبهنتوایجمسوتخ6کدمحوری)مقولهاصلی(انتخابشدهاست.ودرجودول

 یتحت نوانمقوالتفر یواصلیبهنمایشگذاشتهشدهاست.هاصالصهکدگذاری

 

به تفکیک مقوالت فرعی و اصلی  ها :  نتایج مستخرج از مصاحبه6جدول 
 ی اصلیها مقوله ی فرعیها مقوله ردیف

 وضعیتاقتصادیجامعهایران 1

ازمانگردشگریوضعیتس4 یشرایط علّ

اصتیاراتغیراجراییسازمانگردشگری9

ناکارآمدیسازمانمیراثفرهنگیوگردشگری2

باالدستیینظامواسنادهاسیاست2

ضرورتهمگامیبادیدگاههایروزجهانی6

 دستاندرکارانونقشآفرینیحهور،مالحظاتبازیگران1

 

 شرایط زمینه ای

مشارکتیسیاستهایکالنتوسعهما یومالحظاتاجت6

یتوسعه(هاگذاری)برنامهشیوهتدوینقانون3

مالحظاتساصتارحاکمیتی71

دیدگاههاینوینجهانیدرحکمرواییمشارکتی77

 (حاکمیتیگانه44)بیننهادهایدرمدیریتیکپارچهایجاد74

 

راهبردهای  مکانیزم و

 گذاری سیاست

ذینفعانمشارکتوگراییوحهورماراهمیتاج79

درگردشگریمطالعاتوپژوهش-آموزشاجتما یراهبرد72

راهبردهایتبلیغاتی72

راهبردهایلوایححمایتیدولتی76
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اهبردهایاقتصادیر71

نگرشبهبازارهدف71

مدیریتیکپارچهسیاستگذاری76

 پدیدهدرحکمرواییتوسعهمشارکتدستاندرکاران73

توسعهشیوهمشارکتی41 حکمروایی مطلوب

شاصصهایحکمرواییمطلوب47

 مالحظاتدرتامینبودجه)منابعمالیدولتی(44

 

 یشرایط میانجّ

 

 

وشفافیتمالیمالحظاتامنیتی49

مالحظاتقانوناساسیدرلزوممشارکت42

ایرانتیکیسازمانگردشگریساصتارهایبوروکراغییراتدرت42

تخص مدیریتیبهرهگیریاز46

راهبردجذبوتوسعهمنابعانسانی41

حاکمیتیهاتوسعهزیرساصت46

یتوسعههااسالمیدربرنامهلحاظکردننگرشایدنولوییکیایرانی43

 گردشگریصنعتتوسعهپایدار91

 

پیامددددهای اجدددرای 

الگددددو حکمروایددددی 

 مطلوب

فهاهایکسبوکاربهبوداشتغالآفرینیو97

کشورگردشگریپویاییاقتصادی94

دمکراتیکیبسترهایتوسعهساصتارهایمشارکتیو99

گردشگریصنعتدربینالمللیافزایشسرمایهگذاری92

بعنوانمقصدبرترگردشگریایرانبازارجهانیشدن92

 

 

 الگوی مفهومی پژوهش

راهبردهواو)میوانجی(،گورینوهای،شورایطمداصلوهدسوتهمقولوه لی،محوری،زم6ارانوه پ از

و،هاسوتارتبوا دادهوابهشوکلینظواممنودبوهسوایرمقولوهکهانتخابیهایکدگذاروپیامدها

مودلمفهوومییافتوهاسوت.درذیولشاص توسعه77به6یحکمرواییمطلوبازهاشاص 

(ارانهگردیدهاست.7336شتروجوکوربین،کهبراساجمدل)اپژوهش
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براساجمدلمفهومیتوسعهیافتهوابعادآن،پدیدهالگوویحکمروایویمطلووب، یشرایط لّ

آنپیودایشیهوازمینوهدووضوعیتموجوویمنو بهدرکدرسوتشورایط لّو،گردشگری

؛درصورتیکهاینشرایطبصورتاصوولیدرکنشووند.هماننود.درصنعتگردشگریاست

نویکوتاهمودتاجرابهصورتیممدّبصورتمقطعیومدیریتییهاسایررویکردهاوشیوه

یاجوراءهوایومکوانیزمهواوشاص افتند.دراینالگو،شرایط لّیازرونقمیسپ وشده

مطالبات جامعه ایران)دمکراسی خواهی و توسعه شرایط علّی:

 مشارکت(، شرایط اقتصادی جامعه، اهداف توسعه

  لوب گردشگریحکمروایی مط پدیده

 شرایط زمینه ای:

مالحظات سیاستهای کالن توسعه 

در نظام ایران، دیدگاههای نوین 

مدیریتی درجهانی مالحظات 

 ی توسعه و  نهادهای جهانیهابرنامه

ساختارهای شرایط میانجّی:

 بوروکراتیک درسازمان گردشگری

 مالحظات قانون اساسی 

 مالحظلت مدیریتی و امنیتی

 راهبردها و مکانیزم

گانه  77پیاده سازی شاخصهای 

تصویب  ،حکمروایی مطلوب

قوانین درمجلس شورای اسالمی 

 و لوایح درهیاُت دولت

توسعه پایدار درصنعت گردشگری، اشتغال پیامدها : 

آفرینی، توسعه ساختارهای مشارکتی، افزایش سرمایه 

 ن بعنوان مقصد برترگذاری درصنعت، معرفی ایرا

 گردشگری
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بااینرویکورد،.برایبکارگیریحکمرواییمطلوبدرگردشگریایرانمشخ گردیدهاند

تقدمزمانیونیزشورایطالوزام،7212یسندچشماندازهاجملهتحققاهدافبرنامه واملیاز

یتوسوعههوابرناموهباالدستیفشارهایسیاسیاسناد،برپدیداصلیتأثیر لّیداشتهاند.آنآور

درراسووتایبهبووودصوونعتگردشووگریدسووتانوودرکارانیهوواوصواسووته،فشووارشووگریگرد

هاینوین،ظهوردیدگاهبهذینفعانوگردشگرانفرآیندهاوافزایشکیفیتصدماتارانهشده

االنمطالباتفعّو،برنامهریزیتوسعهصنعتگردشگری سیاستگذاریو،جهانیدرمدیریت

یصنفیوانتظاراتروزافزونآنانهاانجمنگردشگرانو،دستاندرکارانبخشصصوصیو

باشد.میترینزمانبرایدریافتصدماتباکیفیتودرکوتاه

اصووالحسوواصتارتغییووراتوسووازمانصوونعتگردشووگریبوورایکووهدرشوورایطزمینووهای،

اسوتشیوهایسیبهبودگردشگریاست.بهوزارتاینسازمانارتقاءبوروکراتیکیسازمانو

مالحظاتیبورایتوسوعهولحاظنمودنیتوسعهصنعتگردشگریهاگذاریدراهدافبرنامه

نظواموسوازمانمووردتوجوهمسوتووالن والییتوسعهاستکهبایدهابرنامهپایداردراجرای

قرارگیرد.گردشگری

چیدهدرمقایسهبامحیطبخشصصوصیبسویارپی،بسترهایدولتیسازمانگردشگریازسونی

دستاندرکارانمتعدددراینحوزه،بیا تمادینهادهایآفرینینقشوبودهتر)چندبخشی(

امنیتویوجنواحیجزیرهای ملکردنومالحظاتسیاسوی،موازیکاری،دولتیبهیکدیگر،

اجرانویدرایونمحویطاسوت.هوایفرهنگیومکوانیزم-دولتی،مالحظالتاجتما یمتولیّان

انتخوابراهبردهوایشاصصوهایودرسواصتارهایدرونسوازمانیطایجادتغییراتاینشرایدر

هوااجرایاینشاص باتوانمیو.یموثرهستندیاجرایهابعنوانمکانیزمحکمرواییمطلوب

تغییورات بارتنداز:،هااینویژگینمود.راتسهیلوتسریعها،اجراییشدنبرنامههازممکانیو

اتتغییوور،درسووازماننیروهووایمتخصوو بکووارگیریموودیرانوذبوجوویهووادرشوویوه

ارتقوواءسووازمانازمعاونووتریاسووتجمهوووریبووهودرسوواصتارهایبوووروکراتیکیسووازمان

بهینوهسوازی،مالیوتخصی بودجهکوافیبوهسوازماناطال اتیووزارتخانه،شفافیتدرامور

منوابعموالیافوزایشدرمقواومتیوصادراهکارهایاقتباهامواردمصرفبودجهوکاهشهزینه

توسوعهبسوترهایامنیتویدرسوازمان،-سیاسیهاینگرشسازمانگردشگری،دوریجستناز
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ازجمله واملیهسوتند،مستولیتپذیریهمگانیدرسازمانگردشگریفرهنگپاسخگوییو

ن هوفراکسیونگذارانوبرنامهریزانو لیالخصوصنمایندگاسیاستکهبایدموردتوجه

قرارگیرند.گردشگریمجل شورایاسالمی

موردتوجوهبایودحکمروایویمطلووبیهواشواص وراهبردهوایاجرایوی،هوادربعدمکانیزم

گیریازقودرتبابهرهکنند.میاینشیوهحاکمیتیکمماجرایبههااینشاص قرارگیرد،

اسواتیدیصونفیتخصصویوهواجمونان)مشوارکتدسوتانودرکارانهوایظرفیتوورتیمش

شواص پاسوخگوییبورتاکیودبواوبه نوانیمراهبرداستفادهنموودتوانمیرا(دانشگاهی

گفتموانراهبوردقبوولنظوارتوارزشویابیآنهوا،وصونعتبهدستانودرکارانمدیراندولتی

موادی یوشیوهسیاستگذاریمشوارکتیواتکواءبوهسورمایهاجتموادرتغیییراتمشترکو

 .بهرهبردفعاالنحوزهکسبوکارصنعتگردشگری

دربعدپیامدهایاجراییشدنمدلحکمرواییمطلووب،نتوایجوپیامودهایمووردانتظوارکوه

 ودالتپاسوخگونی،مشوارکت،اجموارگرایوی،یهواشواص صوحیحدراثراجورایتواندمی

نگورشبوهبازارهودفیکپارچوهومودیریتمالی،امورشفافیتدرت،امنیّمحوری،کارآمدی،

بواپیوادهوگیردهایاصلیدرنظامحکمرواییگردشگریتوجهقراررابعنوانشاص هاوبرنامه

شرایطبرایتحققاهدافاشتغالوتوسعهپایداردرصونعتتوانمیمدیریتی،راهبرداینیساز

.گردشگریمحققگرددبرترایرانبه نوانمقصدمعرفیکشورگردشگریو
 

 گیرینتیجه
صنعتگردشگری،باتوجهبهاثراتاقتصادی،اجتموا ی،سیاسوی،بعنووانیکویازمهمتورین 

(.و66:7936همکواران، )دلشوادوابزارهایتوسعههمهجانبوهدرکشوورهامطورحشودهاسوت

مدیریتیاستیآن،به نوانیممدلآرمانگرایانههاشاص باحکمرواییمطلوبراهبرد

)صوفریوتبودیلشودهاسوتیومنظریوه ملیواتیوکواربردیویومپواردایمفکوریبهکه

درفرآینود،شوهروندانبرابرتموامیشوارکتسوازمحکمرواییمطلوبزمینه.(7932همکاران،

توسوطموردموبودهحکمرواییمتعلقبهمردمنمایدکهمیبیانفراهمکردهوراتصمیمگیری

درایون.(7932مهوری،یدارگردشوگریاست)شواهآبوادیوتوسوعهپاو امولگیوردمویشکل
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درتودوینمشوارکتجووییبوااالنبازارگردشوگرینقوشاصولیراپیوداکوردهوعّوفراهبرد،

.نمایندمینقشواقعیصودرادرحاکمیتایفاءهاسیاستگذاری

مشورو یتبخوشو،هماهنوگکننودهتسوهیلگرو،مشوارکتی،حکمرواییمطلووبراهبوردی

دولتویسونتی،الگووییوتدرنقوشحاکماتتغییربااستوقدرتدرحاکمیتواقعیسیمتق

دانشگاهیارانوهواساتیدیمدنیتخصصیهامشارکتفعالانجمنشیوهمطلوبیرادرجهت

گردشوگریمیراثفرهنگویوسازماندرنوینازحاکمیترامفهومی.اینراهبرد،ظهوردهد

دهد.میایرانارانه

گیوریازگانه،ومعرفیشرایط لّیبهوره77هاایجاینپژوهش،باتوجهبهشناساییشاص نت

7 یمینوجانسوونوحکمرواییمطلوبدرصونعتگردشوگریایوران،ضومنتاییودنظریوات

در)تقسویمقودرتواجموارپوذیری(،،درانتقالقدرتبهواحدهایمودیریتمحلوی(4111)

موم)وساصتار مودیوافقیدرصونعتگردشوگریهازماناهمیتپاسخگوییاجتما یسا

(،7932تاییدنقششاص امنیوتدرحکمروایویمطلووب)پیلوهوری،(4،4116نیلوموماوما

(،درنقووش9،4172همکووارانووبنرآنوواه)نقووشبووازارمحوووربووودنمحصوووالتگردشووگری

یردرصونعتگردشوگریپوذمسوتولیتپاسوخگووینمسوتول املبعنوانمهمترینهاحکومت

.(2،4176،نیستهوداوسوونویکناست)

ازمرداننقشدولتباتغییردر،حقوقهمهذینفعانجهتتاُمیندرالگوییوبلحکمرواییمط

گذارحالتسیاست نحصاریاان به نقشی و 2یامر)گردشگریاستصنعتدرناظرمتعامل

-قالبانجامفعالیتدردانشگاهیوصی،مشارکتهمهدستاندرکارانبخشصصبا(.4171)

بهجهتبردارینمودنهایتبهرهاینصنعتدرگذاریایهسرمهایاقتصادیو وشرایطرا

 وبهبود کسب کاهشهزینهگردشگریکارفهای سرمایهها، انجام،گذاریی زمان بهبود

کار سیستم، افزایشامنیتوآمدی با بازارهدفمقاصدگردشگری به رضایتحفظتوجه

 ذینفعان مندیهمه تبادولت،مدیریتیراهبردایندرلحاظگردد. شیوهدرغییراتایجاد

                                                                                                                                                                       
1 - Johnson, Ronald W. and Henry P. Minis, Jr 
2 -McNeil & Mumvuma  
3 -Anna Hubner et  al 
4 -Viken,A&Johnston,M&Nyseth,T&Dawson,J  
5 - Yamer,Ali 



   7931،  تابستان 24شماره  یزدهم، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری،  سال س 94

 

)مجل شورایاسالمی(ویتوسعهدرقوایمقننههاوبرنامههایگذارسیاستتدوینقوانین،

راهکارهایمجریه ویارامندقانون)هیاُتدولت(، تمام اجراییبرایانتقال بخشیازقدرت

انجمنهابهشهرداریگردشگریبخشدولتی وهاتخصصیگردشگری)سمن-ی لمیها، )

فعاالنبازارگردشگری ن آورد.میفراهمرا ومشارکتفعالحهورمندیازبرایاینمنظور؛

 کلیه صصوصی بخش فعاالن و  مومی بخش همانندساصتارهادرذینفعان اجتما ی ی

اینانگردشگری(استکهبرایناساجنمایندهگانیتخصصیگردشگری)پارلمهاانجمن

ونمایندمیمشارکتواجمارسازمانگردشگریایرانبافرآیندهایتصمیمگیریانجمندر

شاص  اساج بر سازمان هااین راهبردهای در مطلوب حکمروایی صودمدیریی کالن تی

 و نموده تغییراتایجاد با نمودن لحاظ مقاصنگرشرقابتی برایدر را راه گردشگری، د

 مشارکت و حهور  اندرکاران دست میفراهمهمه و مهم،نماید. این به دستیابی شر 

توسعهمشارکتمدنیاجتما ی،فرهنگیوسیاسیدرجامعهایراناست.بابسترسازیمطلوب

دنوارجنهاجناحگراییازهرگونهسیاسیودرجامعهبدوردستاندرکاران، دالتمحوری

وکاهشتصدیگریدولتی(باهدفبهبودکیفیتارانهصدماتمطلوب)بهحقوقشهروندی

یهااینراهبردیاستکهبرایتوسعهپایدارگردشگریوپیادهسازیمطلوبشاص استو

دهدگردشگریایرانسازمانحکمرواییمطلوب ارزشیابیبایدانجام راهبردهاییهمچون: با .

نهادازمستمر )هایطریق قانونگذاری اصل نهادهای31کمیسیون و  اسالمی( مجل شورای

 سازمان همانند: نظارتی کشوربازرسی وکل درامورمالی شفافیت افزایش سازمان، بودجه

-مستولیتوقانونگراییمبتنیبرحاکمیت دالتوموقعوکارآمدهبپاسخگونیگردشگری،

)اثربخشیوکارآمدی،مالی-اداریبافساددررابطهسازمانمیراثفرهنگیوگردشگریپذیری

باشد.پیامدنهاییاینالگوحکمرواییمطلوبگردشگریدرایرانمی(هامدیریتزماندربرنامه

 به ومنتج پایدار درتوسعه افزایشاشتغال صنعتواین از گیری بهره مشارکت دستتمامی

در صواهدسازمان ملکرداندرکاران ارانهبود.ی اجرانی پیشنهادات بعنوان نیز ذیل محورهای

گردد.می

بهوزارتگردشگریبوهجهوتآنءارتقاوفعلیسازمانگردشگریارتغییردرساصت -

 .مجل شورایاسالمیناسببهنمایندگانملتدرتپاسخگوییم
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اءتاکیودبورارتقوایجادمعاونتبرنامهریزیوسیاستگذاریدرسازمانگردشگریبا -

مودیریتی،تودوینکیفیتآموزش مومیوبکوارگیرینیروهوایمتخصو درسوطوح

 هاومجریاندولتی.سیاستگذار

،نظواماصوولسیاسوتگوذاریدرتدریجی)گامبهگام(،هدفمنودوآگاهانوهتغییرات -

درقوهمقننهو،7212سندتوسعهچشماندازاسنادباالدستیراستایانجامبرنامهریزیدر

شخی مصلحتنظام.مجمعت

اجورایدرسازمانمیراثفرهنگیوگردشگریبوهجهوتیاداریهاتوسعهزیرساصت -

برقوراریبایدرکلکشورهابهینهدولتالکترونیموگسترشتوسعهاینزیرساصت

 دربخشدولتی.توزیعی(رویهای، دالت)استخدامی،

ودستاندرکارانالمللینگرشگردشگرانداصلیوبینتوجهبهتوجهبهبازارهدفو -

سیاستگذاریدرجهتیبازارمحوروها،توسعهنگرشگردشگریبرگزاریتورهای

 .سرمایهگذارانداصلیوبینالمللیجذبوتشویق

صبورهگواندانشوگاهی،لینپارلمانصنعتگردشگریباحهورکلیهذینفعوان:ایجاداوّ -

واصونافیهوااتواقریبواهمکوادسوتانودرکارانبخوشصصوصویمدیراندولتی،

 .تخصصی-ی لمیهاانجمنوبازرگانی

تاکیودبورارتقواءکیفیوتایجادمعاونتبرنامهریزیوسیاستگذاریدراینسازمانبا -

سیاسوتمودیریتی،بکارگیرینیروهایمتخص درتموامیسوطوحآموزش مومیو

 .اجراییگذاریو

با نووانگردشوگری،ایاسالمیجداگانهدرمجل شورایجادکمیسیونتخصصیو -

 .بهجهتاهمیتویژهگردشگریمیراثفرهنگیوتوسعهپایدار
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 تحقیقی ها محدودیت

بیوانوتجربیواتصبرگوانهوادیودگاهبراسواجهایمبتنیبرنظریهدادهبنیاد،پژوهشاکثر

گریسوازمانگردشومودیرانارشود دمهمکواریبعهویازتحقیقکیفی،دراین،داردمی

درتورجازبیوانحقوایقصودسانسووریووارجارمصواحبهبوهکارشناسوانسوطوحمیوانی،

 ودماجوازهضوبطدرسوازمانگردشوگری،ومودیریتسیاسوتگوذاریصصوصمعایوب

تووانمویوقتدرمصواحبهراکمبودامنیتیومشکالتدالیلهب،هنگاممصاحبهصدایدر

نامبرد.
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41-26،ص 2مدیریتمنابعسازمانی.سالپنجم،شماره
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