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  چكيده
هاي خاص و  دليل داشتن جاذبههاست كه به ترين شهرهاي ايران، سال ي از كوچكماسوله يك

ترين مقاصد گردشگري  شده فرهنگي و طبيعي خود تبديل به يكي از شناخته  - فرد تاريخي بهمنحصر
    محيطي، اقتصادي و  ي گردشگري در ماسوله آثار و پيامدهاي زيست توسعه. كشور شده است

عنوان عنصري مديريتي به -در اين مقاله نقش نظام اداري. پي داشته استرا نيز در فرهنگي -اجتماعي
خصوص  توسعه كه نقشي بنيادين در ايجاد پايداري يا ناپايداري در مقاصد گردشگري به فرآيندمهم در 

ي هاي مختلف روش كيفي برا از تكنيك. فرهنگي دارد مورد بررسي قرار گرفته است -در ابعاد اجتماعي
ي گردشگري در ماسوله و نيز شناخت  توسعه فرآيندمديريتي در  -توليد داده و معرفي سهم نظام اداري

ها، پيشنهاداتي براي  درنهايت پس از ارزيابي و تحليل داده. هاي آن استفاده شده است ها و كاستي آسيب
  .شده است ارايهاسوله ي پايدار گردشگري م توسعه فرآيندمديريتي در  -ارتقاي عملكرد نظام اداري

  .فرهنگي، ماسوله - ي پايدار گردشگري، پايداري اجتماعي نظام اداري، مديريتي، توسعه :واژگان كليدي
  

  مقدمه
. آيد حساب ميها و محصوالت مدرنيته به ثيرگذارترين پديدهأعنوان يكي از تگردشگري به

ر شده است؛ نيازي كه با در زندگي مدرن، گردشگري تبديل به نيازي اساسي براي نوع بش
براي بشر مدرن و پسامدرن ) 73: 1381رابينز، (ي سلسله مراتب نيازهاي مازلو  استناد به نظريه

تراز با نيازهاي  تر از نيازهاي مادي همچون خوردن، آشاميدن و امنيت قرار گرفته و هم متعالي
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موجب خودشكوفايي انسان هاي متعالي كه  فرامادي چون عاطفه، دوستي، احترام و ديگر نياز
  .شود از آن ياد مي ،شوند مي

عنوان يك اي چندوجهي و فرابخشي است كه از ابتداي اهميت يافتن، به گردشگري پديده
ي مناطق و مقاصد گردشگري ايفا  زا نقش مهمي در رشد و توسعه فعاليت اقتصادي منفعت

اساساً يك فعاليت  - هوي رت ماو به صو - ي مدرن  عنوان يك پديدهگردشگري به. نموده است
هايي فردي و اجتماعي است كه اثرات  ، با انگيزه)22: 1385پاپلي يزدي سقايي، (اقتصادي 

 . داشته استفرهنگي را در پي -  محيطي، اقتصادي و اجتماعي متفاوت مثبت و منفي زيست

است و  اي از روابط و تعامالت اجتماعي گردشگري به خودي خود، متضمن نظام گسترده
كوشد تا نيازهاي  ي محصوالت و خدمات مي سازوكارهايي است كه از طريق عرضه مند از بهره

بنابراين از حيث سيستمي  ،هايي غير از محل سكونتشان پاسخ گويد مسافران را در مكان
عنوان يك كل واحد در هم است كه بههاي مرتبط به اي از عناصر و بخش گردشگري، مجموعه

عنوان يك گردشگري به .)35 - 33: 1385كاظمي، (كند  هدافي خاص حركت ميجهت تحقق ا
مديريتي هر چند  - نظام اداري. ي عرضه و تقاضا تشكيل شده است سيستم از دو زيربخش عمده

ي كليدي  كننده شود؛ ولي بايد آن را تنــظيم يكي از اجزاي مهـم بخش عرضه محسوب مي
  .گردشگري دانستروابط بخش عرضه و تقاضا در مقاصد 

ها  بيني ي همگرايي از تصميمات، اعمال، پيش مديريتي در گردشگري، مجموعه - نظام اداري
ي مديريت بخش  مقوله. رسد ي ظهور مي هاست كه در مقاصد گردشگري به منصه نگري و آينده

 .)120: 1387حيدري چيانه، (ترين ركن آن است  ريزي و شايد اصلي الينفك هر نوع برنامه
ثيرگذار بودن أترين نقش مديريت گردشگري ت نيز اشاره كرده است مهم 1گونه كه مورفي مانه

ها در خصوص مواردي نظير  ها، عملكردها و فعاليت اي از آگاهي ي گسترده آن است و بسته
گيري را  هاي بازاريابي، دسترسي به اطالعات، انجام تفسير و تحليل كنترل و تصميم تكنيك

ي مديريت گردشگري، عناصري اساسي چون  چرخه .)120: 1985مورفي، (شود  شامل مي
هدف . گيرد ها را دربر مي ريزي، سازماندهي، هدايت، هماهنگي، كنترل و اصالح برنامه برنامه

به اهداف از پيش ) يا مقصد گردشگري(رساندن سازمان  2نهايي مديريت بر اساس نظر اليوت
در متون گردشگري، كنترل و  3حث مربوط به پايداريبا فراگير شدن مبا. تعيين شده است

فرهنگي و  - ثيرات مختلف صنعت گردشگري بر ابعاد اقتصادي، اجتماعيأارزيابي ت
در عصر حاضر، . شود ترين عملكردهاي گردشگري محسوب مي محيطي جامعه هم از مهم زيست
ي پايدار و  هاي توسعه ها، توجه به مناسبات و حساسيت بر ساماندهي و هدايت برنامه عالوه

ترين كاركردهاي گردشگري شده  ثيرات ناشي از گردشگري، تبديل به يكي از مهمأكنترل ت
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مديريت صنعت  فرآيندتوان گفت كه  بنابراين مي ؛)2: 2002، 1گارتنر و هاوكينز(است 
هاي مختلف اين صنعت در سطوح گوناگون هماهنگي، هدايت،  گردشگري بايد بين فعاليت

ابعاد و سطوح مختلفي نظير مديريت دولتي،  فرآينداين  .گيري انجام دهد و تصميم كنترل
شود  محيطي را شامل مي فرهنگي و مديريت زيست - مديريت اقتصادي، مديريت اجتماعي

فرهنگي صنعت گردشگري  - در اين ميان مديريت اجتماعي .)123: 1379حيدري چيانه، (
             مسايلكه  تر از ساير ابعاد آن است چرا زاعيتر و انت مراتب دشوارتر، پيچيده به

فرهنگي، ارتباطي متعامل و چندگانه با ديگر عناصر آشكار و پنهان متن و محيط  - اجتماعي
  .   اجتماعي خود دارند
هاي تاريخي، فرهنگي،  ماسوله در جنبهفرد و بسيار ارزشمند  به هاي منحصر باتوجه به ويژگي

ها بيـش از پيش  ت اجتماعي و كالبدي، اهميت و ضرورت پايداري اين جنبهشناسي، باف مردم
تواند بافت منسجم  صورت ناپايدار ميي گردشـگري به توسعه كه چراشود؛  احـساس مي

عالوه از آن جايي كه پايداري به. فرهنگي حاكم بر ماسوله را با تهــديـد مواجه كند - اجتماعي
بلندمدت است و باتوجه به وابسته شدن اقتصاد ماسوله و رمز بقاي مقاصد گردشگري در 

تواند به معناي محروم كردن  بسياري از مردم آن به گردشگري، هر نوع ناپايداري احتماالً مي
ي  هاي اجتماعي در جامعه و بحران مسايلبسياري از مردم محلي از درآمد پايدار و بروز 

ها، بررسي  كن بودن بازتوليد اين نوع جاذبهباتوجه به اهميت و غيرمم. گردشگرپذير باشد
مستمر و حركت هميشگي براي شناسايي  فرآيندعنوان يك ي گردشگري به پايداري توسعه

ها و مصاديق ناپايداري به پايداري از ضروريات اوليه  هاي ناپايدار و پايدار و تبديل زمينه فعاليت
عنوان مديريتي به - جايي كه نظام اداريي گردشگري در هر مقصدي است و از آن و اصلي توسعه

توسعه، نقشي كليدي در ايجاد پايداري يا ناپايداري در مقاصد  فرآيندعنصري بنيادي در 
توان عنوان  مديريتي را مي - نظام اداري. فرهنگي دارد - خصوص در ابعاد اجتماعيگردشگري به

توسعه و پايدار كردن آن و يا  ندفرآيترين نقش در مهار  اتاق فكر جريان توسعه، داراي اساسي
شناسي و  ترين هدف اين مقاله آسيب مهم. توسعه دانست فرآينددامن زدن به ناپايداري در 

مديريتي فعلي در ماسوله و  - فرهنگي ناشي از حاكميت نظام اداري - ثيرات اجتماعيأارزيابي ت
فرهنگي  - ري در ابعاد اجتماعيهاي ايجاد پايداري يا ناپايدا ها، عوامل و زمينه شناسايي مؤلفه

مديريتي فعلي در سطح محلي نشات  - ي گردشگري است كه از حاكميت نظام اداري توسعه
 .گرفته است

  
  
  

                                           
1 Gartner and Hawkins 
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  ي موضوع پيشينه
هاي علوم  هاي مورد بحث در علوم اجتماعي گردشگري هم در نوشته ديگر پديده بيان  به

ريزي و مديريت مواجه بوده  ي، برنامههاي مختلفي در حوزه سياستگذار اجتماعي با رويكرد
كه نگاه   ي گردشگري حاكي از آن است هاي پژوهشي رايج در حوزه است؛ مروري بر جريان

روزترين  ترين و به ي پايدار گردشگري يكي از مرسوم تر، توسعه عبارت كامليا به  پايدار به توسعه
ليل محتواي انجام شده توسط بندي نتايج تح طبقه .رويكردها در مطالعات گردشگري است

شناسي  بر روي آثار نظري انجام شده در كشورهاي اروپايي در خصوص جامعه 2و دان 1پارينلو
فرهنگي و   - گردشگري كه در جدول زير آورده شده نشان از اهميت توجه به اثرات اجتماعي

  .پايداري گردشگري دارد
  شناسي گردشگري عههاي حوزه جام نتايج تحليل محتواي نوشته : 1جدول 

  )  332، 2009( دان و پارينلو :منبع
  

) 2013 ،3لي( زندگي سبك در اساسي تغييرات ايجاد موجب تواند مي گردشگري ي توسعه
 تواند مي كه است اي گونهبه گردشگري ي توسعه از ناشي تغييرات و پويايي. شود محلي ساكنان

 گاهي تحوالت اين. دهد قرار الشعاع تحت را گردشگري مقاصد ساكنين زندگي مختلف، ابعاد در
 زدن دامن و يا) 2008 ،5سيمپسون ؛2007 ،4جونز و مانيارا(محلي  اقتصاد شكل تغيير به منجر
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 موارد از ريبسيا در) 2008 سيمپسون، ؛2007 ،1الول و بول( شود اجتماعي تغييرات به

                  آورد مي دنبالبه نيز را تغيير و تحوالت فرهنگي خود همراهبه گردشگري ي توسعه
 محيط و بوم زيست در تغييراتي وقوع موجب يا و) 2008 سيمپسون، ،2010 ،2لي و همكاران(

 در ،رو ناي از .)2001 3يون و همكاران ؛2010 همكاران، و لي( شود مي مقصد جوامع طبيعي
 ي توسعه فرآيند پايداري شود، مي مطرح توسعه اولويت عنوانبه گردشگري كه جوامعي

 گردشگري كارهايو كسب با راستا هم نيز، محلي مردم مطالبات و نيازها كه نحويبه گردشگري
 و حمايت بدون. است اهميت زيحا گيرد قرار مقصد مديريت و ريزي برنامه نظام موردنظر
 است غيرممكن بلكه و دشوار گردشگري پايدار ي توسعه به حصول محلي، ي امعهج مشاركت

اين يكي از اصول مدل افزون بر .)2009، 5نيكالس و همكاران ؛2004 4و همكاران گرسوي(
كار گرفته شده ي سازمان ملل به ي توسعه در برنامه 1990ي انساني پايدار كه در دهه  توسعه

با اين وجود رويكردهاي  .)206:1385 برنز،(زيست پايدار است  است حفاظت و احياي محيط
نسبت  ،هايي كه از حيث ماهوي نسبت به توسعه دارند بنا به نوع نگاه و دغدغه ي مختلف توسعه

براي نمونه در تفكيك  .كنند متفاوتي را از حيث معنايي و ابزاري با امر گردشگري برقرار مي
در . توان ديد مدار اين نسبت متفاوت را مي مدار و مردم عتي صن از دو رويكرد توسعه 6برنز

ي توليد و نيز بخشي از  عنوان امري كه به توسعهمدار، گردشگري به ي صنعت رويكرد توسعه
مدار،  ي مردم ليكن در رويكرد توسعه .انجامد ديده شده است گرايي و كااليي كردن مي مصرف

ر جهت دموكراسي اقتصادي و نگر و د توزيع منابع، كلي نظامي در جهت باز  مثابهگردشگري به
ترين  گونه كه در عمومي همان زيرا .)209:1385برنز،( شود سازي فرهنگي شناخته مي عامل غني

گردشگري است كه براي مردم  ،گردشگري پايدار شود، تعريف از گردشگري پايدار عنوان مي
نوعي تالش  ،گردشگري پايدار.حترام استل به ايمحلي، گردشگران، ميراث فرهنگي و محيط قا

ي مردم و نيز  جانبه شود كه متضمن مشاركت گسترده و همه شناخته مي 7مدار و صنعتي مردم
درعين حال به مانند ديگر . كننده شغل براي اقتصادهاي محلي است فراهم سازنده و تسهيل

، زوال ميراث 8اجتماعي هايي چون نابساماني و آسيب مسايلتواند موجد  هاي توسعه مي شكل
ي اجتماعي  در نتيجه گردشگري مانند هر پديده. هم باشد 10شناختي و نابودي بوم 9فرهنگي

مقصد گردشگري؛ جايي كه  دراين آثار مشخصاً . ديگر، داراي آثار مثبت و منفي فراواني است
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يسون، م( گردشگران با محيط محلي، اقتصاد و فرهنگ جامعه سروكار دارند مشهودتر است
فرهنگي گردشگري در مقاصد گردشگري،  - ثيرات بالقوه مثبت اجتماعيأرغم ت به .)48: 1387

تحقق اين آثار منفي در  .ي بسياري نيز در انتظار مقاصد گردشگري هستند ثيرات منفي بالقوهأت
كافي گردشـگري براي  صورت منفرد و يا جمعي و يا مطلوبيت نداشتنمقاصد گردشگري به

فرهنگي گردشگري در  - اجتماعي ي ديگر از مهمترين داليل ناپايداري داليل پيچيده جامعه و
محيطي  مقاصد گردشگري و زيان ديدن و نابود شدن منابع اقتصادي، انساني، اجتماعي، زيست

تنها در صورت بررسي و ارزيابي صحيح مقاصد گردشگري است كه . و فرهنگي جوامع است
خيص و تصحيح روندها، ناپايداري نسبي در مقاصد گردشگري را به شناسي، تش توان با آسيب مي

نفع پايدار كردن ي گردشگري در مقاصد را به پايداري نسبي تبديل نمود و اثرات منفي توسعه
با افزايش  1نظر پيگرامبه. منافع و افزايش رضايت جوامع مقصد از گردشگري را كاهش داد

ي پايدار به موضوعي رايج در  ، عبارت توسعه1980ي  هاي محيطي در اواخر دهه نگراني
مفهوم  2در نظر گامن .)209:1995پيگرام، (تبديل شد  1990ي  تحقيقات گردشگري در دهه

 .)22: 1993گامن، (ي اصول كليدي زير است  ي گردشگري پايدار دربردارنده رويكرد توسعه

گان، مزاياي محسوس گردشگري، فعاليتي اقتصادي است كه عالوه بر جذب ديداركنند .1
دارو  ي ميزبان به همراه خواهد داشت، با اين وجود گردشگري نوش براي جامعه يگري نيزد

  .نيست و بايد بخشي از اقتصاد متوازن مقصد را شكل دهد
هاي  ها از دارايي هاي دروني دارند و وزن اين ارزش هاي فيزيكي و فرهـنگي كه ارزش محيط .2

مدت  شان را فداي سودهاي كوتاه يد حيات خود و منافع نسل آتيشان بيشتر است نبا گردشگري
 .و مزاياي ناپايدار كنند

هاي منطقه تعريف شده و به اين  به ويژگي باتوجهي گردشگري بايد  مقياس و سرعت توسعه .3
ي  و كيفيت باالي تجربه 3ي گردشگري بايد ارزش پول توسـعه. ها احترام گذاشته شود ويژگي

  .م آوردگردشگر را فراه
عنوان هدف مدنظر قرار گيرد و كسب سود اقتصادي بلندمدت براي تمام افراد جامعه بايد به .4

 .ي كمي از افراد مدت تنها براي عده نه كسب سودهاي مقطعي و كوتاه

ها را در  ي ميزبان توجه نشان داده، آن هاي جامعه ي پايدار بايد به نيازها و آرمان توسعه .5
 .ده و براي مردم محلي، ايجاد اشتغال كندگيري دخالت دا تصميم

تواند منجر به بروز مشكالتي مانند  ي پايدار مي معتقد است توسعه) 18: 1991( 4ويلر
به رشد تعداد گردشگران و جريانات گردشگري شود؛ همچنين وي معتقد است افزايش رو

                                           
1 Pigram 
2 Gammon  
3 Value for money  
4 Wheeler  
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ها و  ي سرنخ يهاراي گردشگري پايدار رويكردي است كه تنها در مقياس خرد و با  توسعه
تواند مفيد  هاي توسعه و مديريت گردشگري، مي ها و آموزه مشي ي خط هايي در زمينه حل راه

  :اند از نظر فنل اصول گردشگري پايدار عبارتبه. واقع شود
  برداري پايدار از منابع؛بهره .1
 كاهش اتالف منابع و مصرف بيش از حد آنها؛ .2

 حفظ تنوع؛ .3

 ه مكمل صنعت گردشگري باشد؛اي ك ريزي به گونه برنامه .4

 حمايت از اقتصاد محلي؛ .5

 ها؛ مشاركت جوامع محلي در فعاليت .6

 نفعان و مسئولين گردشگري؛ ي محلي، ذي برپايي جلسات مشاوره و تبادل نظر ميان جامعه .7

 آموزش افراد شاغل در گردشگري؛ .8

 بازاريابي پايدار گردشگري؛ .9

 )34: 1999 ،1فنل(انجام تحقيقات مرتبط با گردشگري  .10

از نظر سازمان جهاني گردشگري، گردشگري پايدار، نوعي از گردشگري است كه نيازهاي 
را ) محيطي، اقتصادي و اجتماعي زيست( گيرد، ضمن اينكه منابع نفعان را در نظر مي جاري ذي

ي  ارايه ،براساس تعاريف فوق .)119: 1387رضواني، ( كند ي آيندگان نيز حفظ مي براي استفاده
توان  پايداري اجتماعي را مي. رسد نظر ميفي از اين دو قسم از پايداري نيز ضروري بهتعري

هاي  در دوره) گردشگران( يا ملي براي پذيرش ديداركنندگان توانايي يك اجتماع، اعم از محلي
اي كه هيچ گونه ناهماهنگي و تضادي در ساخت اجتماعي  گونهزماني كوتاه يا بلند دانست، به

توان  وجود نيايد و يا به حداقل ممكن كاهش پيدا كند و پايداري فرهنگي را نيز ميهجامعه ب
هاي فرهنگي جامعه در مقابل فشار حاصل از آن چيزي دانست كه  ثبات يا سازگاري شاخص

شود و به اثرات فرهنگي بر جاي مانده از گردشگران اشاره دارد  مي يدهفرهنگ گردشگر نام
تواند مثبت يا منفي باشد و  البته بايد توجه داشت كه اين اثرات مي) 123 :1387رضواني، (

مخرب يا ثير منفي، أشود كه ت گردشگري تنها در صورتي فعاليتي غيرپايدار قلمداد مي
اين . يافته استداشته باشد كه در طول زمان تداوم هايي از جوامع  نابودكننده بر روي مزيـت

توان توانايي يك فرهنگ و مردم آن براي حفظ يا  تر مي نوع از پايداري را به صورتي روشن
) 2001( 2كاسيس .ي گردشگري دانست شان در برابر پديده هاي فرهنگي انطباق عناصر و مزيت

بنا به  3محيطي گردشگري از منظر پايداري اجتماعي در كرت مسايلبه ابعاد اجتماعي 
شته پرداخته و نشان داده كه اين محيطي كه در اين حوزه محيطي وجود دا اعتراضات زيست

                                           
1 Fennell 
2 Kousis 
3 Crete 
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كشي از منابع  ي گردشگري بوده كه موجب بهره رويه اعتراضات ناشي از رشد و گسترش بي
وي اين امر را ناشي از توزيع ناموزون جغرافيايي مناطق گردشگري و نيز . طبيعي شده است

نزد بازيگران اجتماعي  نظر او درچنين بههم. ي ناشي از آن دانسته است رويه وسازهاي بي ساخت
دليل هايي كه در حمايت از منابع محيطي وجود دارد به رغم اعتراضو اقتصادي گردشگري، به

وابستگي اقتصادي به گردشگري، پايداري اقتصادي نسبت به پايداري محيطي قوت بيشتري 
ناطق كوچك و بر اين باورند كه تغييراتي كه گردشگري در م) 1991( 1تاناپولو و تسارتاس. دارد

. مراتب بيشتر از تغييراتي است كه در مناطق شهري بزرگ در پي داردكند به روستايي ايجاد مي
هاي تاريخي است و  ها و مكان ها در مناطق شهري، گردشگري محيطي متمركز برموزه زعم آنبه

ن در ليك. اي و اجتماعي شهر است هاي حرفه ثير وضعيت گروهأت تغيير در آنها بيشتر تحت
ي چون مسايلمناطق شهري كوچك و روستايي، توسعه و گسترش گردشگري درگير 

گيري  شناختي و شكل هاي محيطي، امور زيبايي هاي مربوط به كاربري زمين، آلودگي منازعه
  .اكوسيستم اجتماعي جديدي است كه بيشتر با گردشگري عاميانه همراهي دارد

  
  شناسي تحقيقروش

پي شود كه در اي اكتشافي و تحليلي محسوب مي ماهوي مطالعه اين مطالعه، به لحاظ
اي پايدار يا  توسعه بر ايجادمديريتي فعلي  - ثيرات نظام اداريأشناسي و ارزيابي عميق ت آسيب

فرهنگي است، در اين تحقيق از روش كيفي و براي  - ناپايدار گردشگري در ابعاد اجتماعي
هاي  ساختاريافته با گروه  هاي عميق نيمه و مصاحبه  هاي مشاهده آوري اطالعات از روش جمع

  . نفع از جمله مردم محلي، آگاهان اجتماعي و مسئولين استفاده شده است مختلف ذي
 فرآيندمديريتي ماسوله در  - باتوجه به ماهيت اكتشافي و تحليلي بررسي اجزاي نظام اداري

شناسي قرار گرفت و  د نقد و آسيبي گردشگري بر اساس نتايج مطالعات معرفي و مور توسعه
. هايي ارزيابي شد فرهنگي با تعريف شاخص - ي پايدار اجتماعي ها در ايجاد توسعه كارآمدي آن

در نهايت هم براساس شناخت حاصله از نتايج مطالعه، مدلي براي اصالح و تقويت نظام مديريت 
رزيابي و نتايج حاصله از آن از براي باالبردن قابليت اعتماد ا. گردشگري ماسوله پيشنهاد شد

 .هاي مختلف تحقيق استفاده شده است ها و تكنيك روش

  ي مطالعه وضعيت حوزه
  عنوان يك مقصد گردشگري هاي شهر تاريخي ماسوله به ويژگي) الف

اليه جنوب غربي گيالن در  شهر ماسوله از توابع شهرستان فومن و استان گيالن در منتها
              كيلومتري  36ن، زنجان و اردبيل جاي گرفته و در حدود هاي گيال تقاطع استان

واقع شده است ) شهر رشت( ان گيالنكيلومتري مركز است 60جنوب غربي شهر فومن و 
                                           

1 Thanopoulou  and Tsartas 
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   ، »مسجدبر«، »بر خانه«هاي  ماسوله از پنج قسمت اصلي شامل محله .)32: 1388پندي، (
ي فرعي ديگر با مساحت تقريبي  و شش محله »سر سفلي كش«، »سر عليا كش«، »اسد محله«

هاي قديمي  از نام» ماه ساالر«و » خورتاب خاني«. متر مربع ساخته شده است 160000
هاي معدني گازدار و معادن مختلف به  هاي اطراف ماسوله داراي آب ها و دشت   كوه. اند ماسوله

اي، گرگ، گوزن،  س قهوههاي اطراف ماسوله خر در كوه. خصوص آهن و سرب و سيليس است
: 1388شبان، (شود  بز كوهي، آهو، گراز، انواع حيوانات وحشي و نيز انواع پرندگان يافت مي

هاي اكوتوريستي و كوهنوردي در فصول  هواي ماسوله فعاليتو به وضعيت آب باتوجه .)20-18
هاي  رين جاذبهت يكي از اصلي. ي محصوالت گردشگري ماسوله قرار دارد مختلف سال در بسته

خيز  ي طوالني سرما و برف گردشگري ماسوله در تابستان هواي مطبوع آن و در زمستان دوره
كه حتي امكان گسترش اسكي در اين منطقه را نيز ) 40: 1388پندي، (بودن منطقه است 

  . كند فراهم مي
رو به جنوب  ي كوهي با شيب زياد اي در دامنه طرز زيبا و ماهرانهبافت سنتي اين شهر به

 ساساني       ي  رسد كه تداوم سنت معماري روستايي ايران در دوره نظر ميقرار دارد و به
صورت پلكاني بر روي هم بنا شده و بيشتر دو هاي سنتي اين شهر به خانه. باشد) م 651-224(

در امتداد هم پيوسته اما مستقل بوده و تمامي اين منازل زنجيروار به. هستند) اشكوبه( طبقه
اند كه سقف يك خانه،  اي ساخته شده گونهها به اين خانه. اند خطوط توپوگرافي زمين قرار گرفته

ها رو به  پيشاني و يا جهت قرارگيري بخشي از خانه. شود ي ديگري محسوب مي حياط خانه
لوي، هاي په ها در ماسوله به دوره عمر تعدادي از خانه. جنوب و بخشي ديگر رو به شرق است

در فهرست آثار ملي كشور به ثبت ) بنا 243(رسد و بسياري از اين بناها  قاجاريه و صفويه مي
نشين تشكيل  نشين و تابستان هاي ماسوله در مجموع از دو قسمت زمستان خانه. اند رسيده
) ريه كهب( و بدون تاالر) تاالركه( هاي مزبور همچنين از نظر نما به دو نوع تاالردار خانه. اند شده

بافت مسكوني ماسوله و بناهاي موجود در اين بافت  .)52-53: 1388پندي، ( شوند تقسيم مي
خاطر ارزش و اهميتش در فهرست آثار ملي ايران گرايي و به گرايي و برون با تلفيقي از درون
 بنايي كه پس از انقالب اسالمي در فهرست آثار ملي كشور به 243عالوه بر . جاي گرفته است

با  1354ثبت رسيد، كل بافت ارزشمند ماسوله نيز پيش از انقالب در سي ام مرداد ماه 
  .در فهرست آثار تاريخي كشور به ثبت رسيده است 1090ي  شماره

  فرهنگي گردشگري -ي پايدار اجتماعي مديريتي ماسوله و توسعه -نظام اداري) ب
ان متعدد با نيازها و انتظارات گردشگري نظامي چند بعدي، فرابخشي و متشكل از بازيگر

ها، بازيگران و  ي زمينه جانبه ي اين نظام بدون شناخت عميق و همه توسعه. متفاوت است
گذاري،  ديگر و انعكاس اين شناخت در سياست ها در ارتباط با يك هاي آن ها و واكنش كنش

د ناپايداري دهي سمت و سوي توسعه موجب ايجاد هرج و مرج و باعث ايجا هدايت و جهت
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ترين نهادهاي مسئول در  در اين بخش خواهيم كوشيد از يك طرف عملكرد اصلي. خواهد شد
ي گردشگري در ماسوله را مورد بررسي و تحليل قرار دهيم و از طرف ديگر  مديريت توسعه

هاي اعمال شده توسط نهادهاي اثرگذار بر مديريت  هاي اتخاذ شده و سياستگذاري سياست
ر اين منطقه و كارآمدي نهادهاي مسئول و مرتبط در اين امر را مورد بررسي قرار گردشگري د

 .دهيم

ي پايدار گردشگري ماسوله ساختار و  مديريتي در توسعه - براي ارزيابي كارآمدي نظام اداري
  . ي پايدار گردشگري بررسي شده است مرتبط با توسعه مديريتي مجموعه

  
  مديريتي 1ساختار و مجموعه

آوري شده در تحقيق از جمله هاي جمع الب اين شاخص و با استفاده از تحليل دادهدر ق
به تحليل اين موضوع پرداختيم كه آيا تشكيالت  2هاي انجام شده مشاهدات ميداني و مصاحبه
ي آن در  ي امور گردشگري و مديريت توسعه حال حاضر به ادارهسازماني و ساختاري كه در

اي پايدار و متوازن  از كارايي و كارآمدي الزم در ايجاد توسعه ،پردازند يماسوله در سطح محلي م
توان توان انجام  كارايي را مي. فرهنگي برخوردار هستند يا خير - خصوص در ابعاد اجتماعيبه

دليل بر اينبه .)11: 1379استونر و همكاران، ( صورت شايسته تعريف نموددادن كارها به
رغم  شود كه مديريت گردشگري در سطح محلي علي كيد ميأو خرد تمديريت در سطح محلي 

دليل تماس مستقيم و بالواسطه با هر دو تر به هاي مديريتي سطوح كالن ثيرپذيري از سياستأت
در اين تحقيق كوشيده شده است . اي برخوردار است العاده بخش عرضه و تقاضا از اهميت فوق

  . ي محلي آن نگريسته شود به توانايي و گستره باتوجهبه كارآمدي اين ساختار 
براي بررسي ساختار و نهاد مديريتي در ماسوله، ابتدا اجزاي اثرگذار در مديريت شهري 

ها را مورد بررسي  يم و سپس كارآمدي آنينما ماسوله در وضع موجود را شناسايي و معرفي مي
ترين اجزاي نظام مديريت  ترين و شاخص مهاي به عمل آمده مه با بررسي. ايم و تحليل قرار داده

گردشگري ماسوله در سطح محلي كه در نمودار شماره يك هم به تصوير كشيده شده است 
دستي و گردشگري و عبارتند از شهرداري، شوراي شهر، پايگاه ميراث فرهنگي، صنايع

  . هاي غير دولتي فعال در شهر تشكل
  

                                           
1 Portfolio 

منظور تسهيل در كه به يي استو ساير فعاليتها نفعهاي ذي ، افراد، گروهها برنامه، ها اي از پروژهمجموعهبه معناي 
 .اندهبندي شد گروهمجموعه يا سازمان ها و براي رسيدن به اهداف استراتژيك  مؤثر آن فعاليت مديريت 

و در قالب  1389عمدتاً در بهار سال  هاي اين تحقيق كه در ادامه مبناي تحليل قرار گرفته است ي داده مجموعه 2
) ساختار يافته هاي عميق نيمه مشاهدات ميداني، مصاحبه(آوري اطالعات در تحقيق كيفي  هاي مختلف جمع روش

  .دست آمده استبه
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 مجموعه مديريت گردشگري ماسوله در وضع موجودساختار و  : 1نمودار شماره 

  نگارندگان :منبع
  

  شهرداري) الف
مؤثر در مديريت گردشگري ماسوله، در وضع  ترين بخش اجرايي  ثيرگذارأترين و ت مهم

اي صورت گرفت كه   درنتيجه با شهردار ماسوله، مصاحبه. موجود، بدون شك شهرداري است
يريت فعلي شهرداري در ارتباط با موضوع تحقيق عبارت ترين نقاط قوت مد براساس آن مهم

  :است از
 كه چرامنظور كنترل و راهبري جريان ترافيك عقد قرارداد با شركتي از بخش خصوصي به - 1

نابساماني در جريان ترافيكي و ايجاد مزاحمت براي عبور و مرور ساكنين از عوامل سلب آسايش 
  .گردشگري استي  ي توسعه ساكنين و ناپايداركننده

ها و ايجاد محدوديت در  دار كردن فعاليت آن ساماندهي فعاليت دستفروشان و شناسنامه - 2
خصوص گسيختگي فعاليت دستفروشان و به لجام كه چرافعاليت دستفروشان غيربومي، 

بر نشت درآمدها موجب ايجاد نارضايتي و ناپايداري اجتماعي در  دستفروشان غيربومي، عالوه
  .شود ي مقاصد گردشگري مي توسعه

وهاي راهنماي هاي روشنايي، تابل زباله، چراغهاي مناسب شهري، سطل ي مبلمان تعبيه - 3
آوري زباله توانسته از اثرات منفي گردشگري در ذهن ساكنين و جمع آگاهي بخش و غيره و

  .كند ي گردشگري در ماسوله كمك مي گردشگران بكاهد كه اين مسئله به پايداري توسعه
هاي مختلف صنعت گردشگري در ماسوله، نظير  مجوز دار بودن و تحت كنترل بودن بخش - 4

 ارايهپذيرها كه به استانداردسازي و افزايش كيفيت خدمات  ها، منازل استيجاري، ميهمان مغازه
  .كند شده نيز كمك مي

ير در صنعت ي كارگزاران و افراد درگ واسطه كوچك بودن شهر و ارتباط مستقيم و بي - 5
  .گردشگري با مسئولين شهرداري

ساختار و مجموعه 
مديريت گردشگري 
ماسوله در وضع موجود

تشكل هاي غير دولتي پايگاه ميراث فرهنگي،  شهرداري شوراي شهر 
صنايع دستي و 

 گردشگري



  117..............................................پايدار فرهنگي - ي اجتماعي و توسعه مديريتي - نظام اداري
 

 
 

ي شهرداري در ارتباط با موضوع تحقيق  ها نقاط ضعف استخراج شده همچنين در ارزيابي
  :نيز شامل موارد زير است

توسعه در  فرآينددهي، ساماندهي و نظارت بر  كمبود منابع مالي شهرداري براي جهت - 1
  .ماسوله

محور جريان  سازماني شهرداري براي مديريت تخصصعدم وجود بخشي مجزا در چارت  - 2
  .گردشگري

        ي گردشگري در شهرداري براي برخورد  عدم وجود نيروهاي متخصص در حوزه - 3
  .ي گردشگري عملياتي در حوزه - علمي

  . بومي نبودن شهردار منجر به ايجاد نوعي فضاي بي اعتمادي در ميان شهروندان شده است - 4
به دشواري و  باتوجههاي موردنياز گردشگران انبوه،  مين زيرساختأشهرداري در تكم تواني  - 5

علت توپوگرافي منطقه و درآمدهاي محدود هاي عمراني در ماسوله به ي باالي فعاليت هزينه
شهرداري ماسوله از يك طرف و ورود انبوه جريان گردشگري كه خدمات موردنياز خود را از 

  .كنند شهر طلب مي
  . ي گردشگري ي شهر در حوزه بود برنامه و سند راهبردي بلندمدت براي ادارهن - 6
  شوراي شهر) ب

كند و  عنوان مهمترين سياستگذار شهري در سطح محلي فعاليت ميشوراي شهر ماسوله به
صورت كار مشغول هستند كه بهاز اعضاي شورا در مشاغلي به برخي. داراي پنج عضو اصلي است

گردشگري در  مسايلبودن مستقيم با شگري در ارتباط است و اين درگيرمستقيم با گرد
با چهار نفر از اعضاي شوراي شهر . ماسوله، فرصت مثبتي در مديريت شهري ماسوله است

ها  باتوجه به محتواي مصاحبه. هاي عميق انجام شد صورت مجزا، مصاحبهماسوله نيز به
فرهنگي در ماسوله عبارت است  - يداري اجتماعيمهمترين نقاط قوت شوراي شهر در ايجاد پا

  :از
شاغل بودن اعضاي شوراي شهر در مشاغل مرتبط با گردشگري كه اعضاي شورا را نسبت به  - 1

  . سازد و پيگيرتر مي  مديريت گردشگري حساس مسايل
  . توجه به اصالح مديريت جريان گردشگري در ماسوله - 2
  . نعت گردشگريآشنايي با مفاهيم و عملكردهاي ص - 3

  : اما مهمترين نقاط ضعف شوراي شهر ماسوله در ارتباط با موضوع تحقيق عبارتند از
ها و رويكرد نسبت به  گيري اختالف نظر و چنددستگي در ميان اعضاي شورا در تصميم - 1

  .موضوع گردشگري
   .ي راهبردي در شورا براي مديريت جامع و بلندمدت گردشگري عدم تصويب برنامه - 2
  .اختالف نظر برخي از اعضاي شورا با شهردار - 3
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  .منظور عملياتي كردن مديريت گردشگرينبود اهتمام كافي به - 4
  ي ماسولهپايگاه ميراث فرهنگ) ج

هاي ملي ميراث فرهنگي در  اندازي پايگاهپي سياست راهپايگاه ميراث فرهنگي ماسوله در
آغاز به فعاليت  1380ث فرهـــنگي در سال نقاط ارزشمند ميراثي كشور توسط سازمان ميرا

خصوص سازي در هاي ميراثي و فرهنگ ها حفاظت از ارزش ترين هدف اين پايگاه عمده. نمود
ي  ارايههاي تاريخي،  سازها در حرايم بناها و بافتو ها در ميان مردم محلي، نظارت بر ساخت آن

به  باتوجه. هايي از اين دست بود فعاليتخدمات فني و تخصصي مرتبط، انجام اقدامات مرمتي و 
شود،  كه سازمان ميراث فرهنگي مهمترين سياستگذار گردشگري در كشور محسوب مي اين

عنوان ركن اجرايي اين سازمان در پايگاه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هم به
دشگري در ماسوله ماسوله و بازوي اجرايي دولت از بازيگران اثرگذار در نظام مديريت گر

  .محسوب شود
به موارد مطرح شده  باتوجهكه . ي صورت گرفت با مدير و معاون وقت اين پايگاه مصاحبه

   ي ايجاد پايداري  مهمترين نقاط قوت پايگاه ميراث فرهنگي در زمينهدر اين مصاحبه 
  : ي گردشگري در ماسوله عبارت است از فرهنگي توسعه - اجتماعي

ي  عنوان يك جاذبهي توجه به مواريث فرهنگي كالبدي به يت در زمينهافزايش حساس - ا
  .گردشگري

  .هاي فني به بناهاي موجود و مرمت آنها ي تسهيالت و كمك ارايه - 2
فعاليت يگان حفاظت ميراث فرهنگي در بافت تاريخي جهت جلوگيري از تخريب و ساخت  - 3

  .و سازهاي غير قانوني و غير اصولي
  .اطالعات آماري در خصوص گردشگران نوروزي ماسولهآوري جمع - 4

  :مهمترين نقاط ضعف پايگاه ميراث فرهنگي هم عبارتند از
ي پايگاه كه حفاظت از بافت ارزشمند  ي گردشگري به شرح وظايف اوليه اضافه شدن حوزه - 1

  .است
اي در  ن حرفههاي فراوا داليلي چون وجود گرفتاريناكارآمدي بخش گردشگري اين پايگاه به - 2

  .حوزه ميراث فرهنگي و حفاظت از بافت
عنوان مهمترين عامل ايجاد عدم توجه جدي پايگاه ميراث فرهنگي به مواريث معنوي به - 3

  . ي پايدار فرهنگي توسعه
  . ي گردشگري عدم وجود نيروي كارشناسي در حوزه - 4
  .كمبود شديد منابع مالي تخصيص يافته - 5
  . در ميان پرسنل پايگاهنبود نيروي بومي  - 6
  . عدم توانايي پايگاه ميراث فرهنگي در اتخاذ رويكردي مشاركتي - 7
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  هاي غير دولتي تشكل) د
هاي خوديار نظير  و گروه 1هاي غير دولتي گري براي نهادها و سازمان سازي و تسهيلزمينه

گذار  صوصي سرمايهي محلي در كنار كارآفرينان خ هاي نهادينه شده ها و ساير مشاركت تعاوني
مؤثري قلمداد شود كه  تواند راهكار  ي گردشگري در مقاصد كوچك و روستايي مي در عرصه

در ماسوله، در كنار نهادهاي . ي گردشگري استفاده كنند توانند از آن براي توسعه ها مي دولت
ي حفظ  مؤسسه «خصوص تشكلي به نام هاي غيردولتي به حاكميتي بايد از حضور پررنگ تشكل

ي ميراث  هاي انجام شده در حوزه نام برد كه با رصد دقيق فعاليت »ي پايدار ماسوله و توسعه
توان از  در كنار اين تشكل مي. نمايد عملعنوان بخشي اثرگذار فرهنگي و گردشگري توانسته به

ي تشكيل شده است و از ابتدا 1373هم نام برد كه از سال  »تعاوني مشاركتي زنان ماسوله«
دهي  دستي و جهتمؤثري در احياي صنايع سيس چهارصد نفر عضو داشته است و نقش بسيار أت

هاي مرتبط  ها و افزايش فعاليت زنان ماسوله به كارآفريني، توليد و افزايش رفاه اقتصادي خانواده
 انجام شده مهمترين نقاطي ها برمبناي مصاحبه. با گردشگري در ميان زنان ماسوله داشته است

  .شود هاي غير دولتي در ساختار مديريتي ماسوله شامل موارد زير مي قوت تشكل
ي پاسخگويي در ميان مسئولين رسمي ماسوله در خصوص عملكردشان در  ايجاد روحيه - 1

  . ي ميراث فرهنگي و گردشگري حوزه
  .ي گردشگري آموزشي در حوزه هاي ها و كارگاه برگزاري كالس - 2
گردي با هدف  هاي گردشگري پايدار نظير برگزاري تورهاي طبيعت فعاليت دادن انجامترتيب - 3

  . ي پاكسازي طبيعت ارتقاي محيط نظير برنامه
افزايش آگاهي گردشگران و بسط كدهاي اخالق گردشگري در ميان آنان با اقداماتي نظير  - 4

  . چاپ بروشور راهنما
    .اي از صنعت گردشگرييرمجموعهعنوان زدستي بههاي صنايع گسترش و احياي شاخه -5 
ي مديريت گردشگري و ميراث  انعكاس سريع اخبار و رويدادهاي رخ داده در شهر در حوزه  - 6

  . فرهنگي
هاي غيردولتي در ساختار مديريتي گردشگري در ماسوله  ترين نقاط ضعف تشكل اما مهم

  : هم عبارتند از
  .هاي غيردولتي مسئولين رسمي و تشكل عدم وجود فضاي منطقي تعامل و گفتمان ميان - 1
  .هاي غيردولتي نسبت به عملكرد مديريت شهري بدبيني مفرط تشكل - 2
عنوان يك بازوي مديريتي هاي غيردولتي به عدم حمايت مادي و جدي گرفته نشدن تشكل - 3
  . مؤثر در مديريت گردشگري 

  
                                           

1 Nongovernmental organization (NGO) 
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  ها تجزيه و تحليل يافته
مديريتي ماسوله مطرح  - سش در ارتباط با نظام اداريبه مطالب مطرح شده اين پر باتوجه

مديريتي فعلي در ماسوله با نيازهاي مديريت گردشگري آن  - اداري نظام شود كه آيا مي
فرهنگي در مسير  - تواند منجر به ايجاد پايداري اجتماعي سازگاري دارد؟ و آيا اين نظام مي

ت و ضعفي كه درخصوص مجموعه مرتبط به نكات قو باتوجهي گردشگري گردد يا خير؟  توسعه
اند  مديريتي ماسوله از طريق مصاحبه و مشاهده ميدان تحقيق حاصل شده - با نظام اداري

 ،هايي كه دارند رغم ضعف هاي دخيل در موضوع به توان عنوان داشت كه هركدام از بخش مي
در           بخشي دليل فقدان همگرايي و هماهنگي بينهايي هستند كه به برخوردار از قوت

 –بنابراين تحقق پايداري اجتماعي. دهند ها كارايي الزم و بايسته خود را از دست مي عمل قوت
هاي چندگانه  هاي مجموعه گيري از توان و بالقوه فرهنگي كه نيازمند وجود هماهنگي و بهره

لكرد يكديگر را هاي متولي نه تنها عم كه بخشچرا. گيرد عمل صورت تحقق به خود نمياست در
گر براي بازيگران ديگر  كننده و حتي اخال در نقش خنثي موارديبسا كه در  كنند چه تكميل نمي
 ي پايدار در هر مقصد گردشگري، وجود برنامه ازطرفي از الزامات تحقق توسعه. كنند را ايفا مي

ها  عف، فرصتبه نقاط قوت و ض باتوجهاست كه ) در سطوح مختلف راهبردي، جامع و تفصيلي(
اي پايدار و متوازن  و تهديدات يك منطقه و با هدف هدايت صنعت گردشگري در جهت توسعه

هاي اسنادي  بررسي. ها، مطالعه و طراحي شده باشد كردن هزينهو حداكثر كردن منافع و حداقل
سي و وجود گذشت سفانه باأدهد كه مت ها نشان مي هاي حاصل از مصاحبه به داده باتوجهو نيز 

پنج سال از ثبت اين منطقه در فهرست آثار ملي كشور، هنوز ماسوله فاقد طرحي اعم از طرح 
درنتيجه . توسعه است فرآيندهادي، طرح جامع يا طرح راهبردي براي مالك عمل قرار دادن در 

هاي و توافقات بعضاً شفاهي تثبيت  نامه تصميمات اتخاذ شده در اين دو مقصد بر اساس تفاهم
اي استراتژيك اتخاذ  ه ميان نهادهايي چون پايگاه ميراث و شهرداري و نه مبتني بر برنامهشد
عنوان طرح حفاظت جامع ماسوله توسط يكي از هرچند مطالعات طرحي راهبردي با. شود مي

هاي ايجاد  از مهمترين زمينه. هاي مهندسان مشاور در ماسوله در حال تهيه است شركت
ه خصوص تغييرات كالبدي ايجاد شده در ماسوله و تزاحم در الگوي ناپايداري فرهنگي ب

معماري محلي بدون شك نبود طرح توسعه و عمران مصوب در ماسوله است كه مشكالت 
طرح جامع « كه طرحي تحت عنوان همچنين با وجود آن. قابل جبران بر جاي گذاشته است غير

به اهميتي كه ورود  باتوجهي با اين وجود و است، ول) ماسوله( در ماسوله در حال تهيه» حفاظت
هاي گردشگري در اين دو مقصد دارد و تفاوت ماهوي كه  جريان گردشگري و گسترش فعاليت

بين يك طرح راهبردي و يا جامع حفاظت با يك طرح راهبردي يا جامع گردشگري وجود دارد 
گردشگري در ماسوله تهيه و اصوالً شرح خدمات متفاوت اين دو تيپ طرح، تاكنون طرح جامع 

. گذاران وجود ندارد چنين طرحي در ميان سياستي يك نشده و گويا عزمي هم براي تهيه
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ي گردشگري در ماسوله ايجاد كرده  ضابطه ي بي به معضالتي كه توسعه باتوجهحالي كه  در
ي طرح جامع گردشگري آن هم در مناطقي كه توسط سازمان ميراث فرهنگي،  است، تهيه

المللي گردشگري معرفي شده است بايد جز  عنوان قطب بيننايع دستي و گردشگري بهص
ي گردشگري در اين منطقه باشد تا بيش از اين منجر به دامن  هاي سياستگذاران توسعه اولويت

ي نياز فوريتي ماسوله به يك  به واسطه. ي گردشگري در آن نشود زدن به ناپايداري توسعه
گذاري به اين مسئله، ماسوله از اين منظر  سياست - وجه نظام مديريتيچنين طرحي و عدم ت

  .كند ي گردشگري تجربه مي شرايط ناپايداري را در توسعه
  

  گيري و پيشنهادها نتيجه
طور ميانگين حدود يك ميليون ي شهردار آن در سال به ماسوله شهري است كه بنا به گفته

 بر اساس آمار پايگاه ميراث فرهنگي ماسوله. داردو دويست هزار نفر ديداركننده و گردشگر 
اين در . اندحدود دويست هزار نفر از ماسوله بازديد كرده1389در ايام عيد نوروز سال ) 1389(

چهار نفر بوده  و  پانصد و پنجاه 1385حالي است كه جمعيت ماسوله بر اساس سرشماري سال 
يريت جريان گردشگري در شهري با ورود اين بديهي است مد .)1385مركز آمار ايران،( است

نفع ماسوله هم نيست و گردشگر كه از نظر محققين در كليت امر به( جريان انبوه گردشگري
ي شهري با  تر از اداره ، بسيار متفاوت)خاص در ماسوله، بايد جايگزين گردشگر انبوه شود

مديريتي گردشگري در  - رغم نقاط مثبت نظام اداري علي. جمعيت و مقياس ماسوله است
تر  ماسوله، تقويت و تكميل ساختار و مجموعه مديريت گردشگري در اين شهر در راستاي بهينه

ي پايدار گردشگري با رويكرد مشاركتي و  مؤثرتر در ايجاد توسعه كردن عملكرد و ايفاي نقش 
  .جامعه محور ضروري است

بدان خواهيم پرداخت مدلي را نيز براي بدين منظور در قالب طرح پيشنهاداتي كه در ادامه 
در ماسوله ) به ابعاد اجتماعي و فرهنگي باتوجهخصوص به(مديريت پايدار جريان گردشگري 

در اين پيشنهادات بيش از همه كوشيده شده، . آورده شده است )2(پيشنهاد، كه در شكل 
حقق پايداري در عنوان يكي از اصول تنفعان به فضايي براي مشاركت حداكثري همه ذي

  :اين پيشنهادات بدين شرح است. ي گردشگري فراهم شود توسعه
اضافه شدن بخشي تحت عنوان معاونت گردشگري به چارت سازماني شهرداري، جهت  - 1

ترجيحاً (ي شهرداري با سرپرستي يك كارشناس  تر با گردشگري در مجموعه برخورد تخصصي
  .ريزي گردشگري برنامه ي مديريت يا تحصيل كرده در رشته) بومي

براي پيگيري امور صنفي هتلداران، . ي صنفي مراكز اقامتي در ماسوله تشكيل اتحاديه - 2
پذيرداران و مالكين منازل استيجاري، نظارت بر فعاليت واحدهاي اقامتي در ماسوله،  ميهمان

  .هاي مشابه نرخ گذاري و فعاليت
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ني پايگاه ميراث ماسوله تحت عنوان معاونت اضافه شدن معاونتي مستقل به چارت سازما - 3

  .مديريت گردشگري مسايلگردشگري با سرپرستي يك كارشناس تحصيل كرده يا آشنا با 
    ي گردشگري پايدار در ماسوله  انجام مطالعات و تصويب طرح راهبردي و جامع توسعه - 4
  .ي گردشگري در ماسوله عنوان سند راهبردي توسعهبه
تخابات شوراياري در محالت اصلي ماسوله جهت انتخاب شوراياران منتخب برگزاري ان - 5

  .هاي مردمي محوري و جلب بيشتر مشاركت منظور افزايش رويكرد شهروندمحالت به
گيري  عنوان باالترين مرجع تصميمبه» ي عالي راهبردي گردشگري ماسوله كميته« تشكيل - 6

ي پايدار گردشگري در  ت بر جريان توسعهريزي و مديري در خصوص سياستگذاري، برنامه
صورت مدلي به تصوير كشيده اعضاي اين كميته كه در شكل دو نيز به. ماسوله در سطح محلي

سرپرست معاونت گردشگري شهرداري  - 2شهردار ماسوله  - 1: شده است، عبارت خواهند بود از
          مراكز اقامتي ماسولهي صنف  ي اتـحاديه نماينده - 4ي شوراي شهر  نماينده - 3ماسوله 

هاي غيردولتي  ي تشكل نماينده - 7ي دستفروشان  نماينده - 6ي ماسوله  ي كسبه نماينده - 5
مدير پايگاه ميراث فرهنگي،  - 9دستي اصيل ماسوله  ي توليدكنندگان صنايع نماينده - 8ماسوله 
ي  نماينده - 11معاون گردشگري پايگاه ميراث  - 10دستي و گردشگري ماسوله صنايع

ترين مرجع  عنوان عاليي پيشنهادي كه به تصميمات اين كميته. شوراياران ماسوله
پردازد  ي گردشگري در ماسوله به فعاليت مي سياستگذاري و مديريت بر جريان توسعه

هاي قانوني اين  رو مصوبات و سياستگذاري از اين. نفعان خواهد بود ي ذي الخطاب همه فصل
ي گردشگري به جهت فراگيري و اعطاي  ي هدايت و نظارت بر مسير توسعه نهكميته در زمي
مين أنفعان و در راستاي ت ي ذي ي بازيگران صنعت گردشگري مورد تمكين كليه نقش به كليه

  .  ي بازيگران خواهد بود برد براي همه- ها و شكل دادن بازي برد منافع آن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ي گردشگري در ماسوله ي راهبردي توسعه مدل پيشنهادي كميته :2 شكل

  نگارندگان :منبع
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 مدير پايگاه
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ي تشكل نماينده
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ينماينده
 شوراياران

ينماينده
 دستفروشان

ينماينده
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 كز اقامتيمرا

 شهردار
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ي توسعه



  123..............................................پايدار فرهنگي - ي اجتماعي و توسعه مديريتي - نظام اداري
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 ساختار و مجموعه مديريت گردشگري ماسوله در مدل پيشنهادي: 2نمودار 
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