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  چكيده
ي اصلي تدوين، اجرا و ارزيابي  گذاري گردشگري، در يك نگاه جامع، شامل سه مرحله مشيخط

هاي متعددي وجود دارند كه مشي گردشگري، عوامل و شاخصدر مسير اجراي كامل خط. است
اله، با در اين مق. اي دارد مشي گردشگري اهميت ويژهها به منظور كارآمد كردن اجراي خط شناسايي آن

شده، ديدگاه دانشمندان مختلف و نظرخواهي از خبرگان صنعت گردشگري  هاي انجامتوجه به پژوهش
 65بندي ابتدايي،  در جمع. هاي گردشگري تعيين و بررسي شدندمشيكشور، عوامل مؤثر بر اجراي خط

شاخص  40د به ي نظرخواهي از پژوهشگران دانشگاهي، اين تعدا استخراج شد و طي دو مرحله شاخص
با . پاسخ دادند نامه پرسشهاي اين  نفر از پژوهشگران دانشگاهي به سؤال 83تعداد . تقليل و تعديل يافت

هاي تحقيق  ، پرسشLISRELو  SPSSافزارهاي  گرفته به كمك نرم هاي آماري صورتتوجه به تحليل
   :ه خواهد آمد، پيشنهاد شدبررسي شدند و مدل نهايي اين تحقيق متشكل از هفت عامل كه در دنبال

گذاري و هدف. 3نظام اداري و بوروكراسي؛ . 2هاي رفتاري و شخصيتي مجريان؛ توجه به ويژگي. 1
حمايت . 6كنندگان؛  هاي هدف و استفادهگروه. 5تخصص و مهارت مجريان؛ . 4مشي؛ صحيح خط تدوين

  .مشيب و منابع الزم براي اجراي خطانتخاب ابزار مناس. 7حقوقي؛ و سرآخر –از سوي مراجع قانوني
گذاري گردشگري، اجراي مشيگذاري، خطمشيگذاري عمومي، فرايند خطمشيخط :واژگان كليدي

  ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سعهي تو ساله ي پنج مشي، برنامهخط
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  مقدمه 
ماعي فرصت پيش روي صنعت گردشگري براي دستيابي به منافع اقتصادي، محيطي و اجت

به درك ماهيت صنعت گردشگري در گذشته، اتخاذ بهترين تصميمات ممكن براي وضعيت 
مسلم است كه . ي اين صنعت بستگي دارد كنوني و در نظر داشتن روندهاي فكري براي آينده

ي صنعت گردشگري تعريف كنيم؛ مگر  ها و رهنمودهاي مشخصي را براي آينده بايد برنامه
و  1سر ادگل( صورت اتفاقي بر وفق مراد ما به وقوع بپيوندچيز به همه كه اميدوار باشيم اين

ريزي  عبارت ديگر، براي پايداري صنعت گردشگري در آينده، برنامهبه). 27- 26: 1392همكاران،
ريزي و  گذاران، متصديان برنامه مشي خط. اي دارد امروز اهميت ويژه مؤثرگذاري  مشي و خط

در حال ظهور صنعت گردشگري را شناسايي كنند و اقدامات الزمي را نفعان بايد روندهاي ذي
كه منجر به رشد منظم و ارتقاي كيفيت محصوالت اين صنعت و متعاقب آن منتفع شدن 

ي  رغم اين ضرورت، در زمينه علي. شود، انجام دهند ي محلي مي گردشگران و جامعه
ي تحليل  ويژه در حوزه به. تگذاري گردشگري تحقيقات زيادي انجام نشده اس مشي خط
مشي و عوامل مؤثر بر اجراي آن، حتي در سطح جهاني نيز شمار اين تحقيقات بسيار اندك  خط
پيوندسازي ادبياتي چنين پيچيده و غيرمنسجم، كاري بسيار دشوار  قطعاً بررسي و هم«. است

ي، بسيار گسترده گذاري و تحليل گردشگر مشي ريزي، خط ي مطالعات برنامه است؛ زيرا حيطه
تواند زمينه را براي درك  مشي مي ي خط بررسي اهميت مطالعه). 6:2011، 2اسكات( »است

ي  سه دليل براي مطالعه) 10:2008( 3هال. بهتر اهميت موضوع اين مقاله فراهم سازد
مشي و آثار آن  شناخت ماهيت و چهارچوب تصميمات خط. 1«: مشي عنوان كرده است خط

هاي موجود براي مشكالت  حل ي اطالعات در خصوص راه ارايه. 2؛ )مشي ي خط رويكرد چرخه(
          ) رويكرد علمي(گذاري مشي كاربردي و متعاقب آن گنجاندن اين اطالعات در فرايند خط

رويكرد ( گذاري مشي ريزي و خط هاي تأثيرگذار بر فرايند برنامه درك منافع و ارزش. 3و 
تنهايي  مشي هستند، به ي خط موارد داليل مناسبي براي مطالعه اگرچه اين .»)اجتماعي

دليل گردشگري اغلب به  مشي   خط. مشي گردشگري را توجيه كنند توانند مطالعات خط نمي
اهميتي كه در فراهم آوردن شرايط موفقيت يك مقصد گردشگري دارد، مورد توجه قرار 

به مديران يك مقصد خاص است كه مشخص بخشي  ترين نقش آن اطمينان شايد مهم. گيرد مي
: 2009، 5و ريچي 4گلدنر( دنبال چه هستندخواهند به كجا بروند و به كند در بلندمدت مي مي

مشي گردشگري، عالوه بر اين، بايد به دنبال ايجاد شرايط تسهيل همكاري ميان  خط ).414
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اركردهاي زير را موجب مشي گردشگري ك تر، خط اي خاص به گونه. نفعان گردشگري باشد ذي
  :شود مي
اصولي كه چارچوب فعاليت متصديان گردشگري را مشخص  –كند قوانين بازي را تعريف مي .1

 .كند مي

 .كند ها و رفتارهاي مورد قبول بازديدكنندگان را تنظيم مي فعاليت .2

 .سازد نفعان گردشگري مقصد مشخص مي مسير و راهكاري رايج براي تمام ذي .3

 .شود ها و اهداف خاص يك مقصد مشخص مي در خصوص راهبرد باعث اتفاق آراء .4

هاي عمومي و خصوصي  توان به بحث آورد كه به موجب آن مي چارچوبي را فراهم مي .5
 .پيرامون نقش و كمك بخش گردشگري به اقتصاد و به طور كلي جامعه پرداخت

اي مؤثرتر به ديگر  تواند به گونه آورد كه به موجب آن گردشگري مي وجود ميشرايطي را به .6
 .)415- 16: 2009گلدنر و ريچي، ( هاي اقتصادي متصل گردد بخش

ريزي گردشگري را  هاي برنامه مشي گردشگري، اهداف سياسي و فعاليت از طرف ديگر، خط
بدون وجود . دهد كند، جهت حركت رو به رشد را نشان مي اي از رهنمودها ادغام مي در مجموعه

تر از  عايدي اي كم ي گردشگري را به طور قابل مالحظه است آينده چنين رهنمودهايي، ممكن
بنابراين، با توجه به . )27:1392ادگل سرو همكاران، ( آن چيزي ببينيم كه انتظارش را داشتيم

اين پژوهش . ها ضروري استمشي گذاري، شناسايي عوامل مؤثر در اجراي خطمشيفرايند خط
هاي گردشگري جمهوري مشيكه عوامل مؤثر بر اجراي خط دنبال پاسخ به اين سؤال استبه

بندي عوامل مؤثر بر اجراي اسالمي ايران كدامند؟ در كنار پاسخ به اين سوال، اولويت
      هاي گردشگري جمهوري اسالمي ايران از ديدگاه پژوهشگران دانشگاهي و  مشي خط

هاي گردشگري جمهوري مشيخط هاي هر كدام از عوامل هفتگانه اجرايبندي شاخصاولويت
  .اسالمي ايران از ديدگاه پژوهشگران دانشگاهي مورد توجه قرار خواهد گرفت

  
 مباني نظري 

ترين  ترين و اساسي عنوان مهمدهد كه به گيري شكل مي فلسفه وجودي مديريت را تصميم
گيري  عي تصميمدهد نودر واقع، هر اقدامي كه مدير انجام مي. شود وظيفه مديريت محسوب مي

اما اجراي آن ساده نيست و در  استگيري اگرچه يك مفهوم آشنا براي همه ما  تصميم. است
. شود هاي گوناگوني اجرا مي گنجد بلكه انواع و اقسامي دارد و به شيوه شكل و قالب معيني نمي

). 10:1388رزقي رستمي( »مشي عمومي است گيري در سطح كالن جامعه همان خط تصميم«
گيري است كه در دولت و نهادهاي حكومتي شكل  گذاري نوعي تصميم مشي ر واقع، خطد

. هاي آن براي تمامي مديران دولتي ضروري است گيرد و آگاهي از اصول، مباني و مدل مي
. اند مشي عمومي وجود دارد كه برخي بسيار پيچيده و برخي بسيار ساده تعاريف متعددي از خط
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شده از آن  ارايهتوان به تعريف كلي  مشي عمومي را مي پيچيدگي خط برخي اعتقاد دارند كه
مشي  مشي، اين اتفاق آراء وجود دارد كه خط صرف نظر از سادگي يا پيچيدگي خط. نسبت داد

هاي  مولفه تأثيرترين فعاليت سياسي است كه در ابعاد مختلف تحت عمومي اولين و مهم
هاي مختلف  مشي عمومي را به شكل ه طور كلي، خطب. مختلف سيستم سياسي قرار گرفته است
مشي عمومي  خط«توان گفت  صورت ساده مياما به. اند و در قالب الفاظ متفاوت تعريف كرده

  ).  1386زاده،  الواني و شريف( »شود تصميمي است كه در قبال يك مشكل عمومي اتخاذ مي
هاي گردشگري گيريكه تصميم گونه استنباط كردتوان اينبا توجه به تعاريف فوق مي

مشي خط. هاي گردشگري هستندمشيها در سطح كالن جامعه، خطها يا حكومتدولت
  اي از قواعد، مقررات، رهنمودها، اهداف پيشبردي و مجموعه«گردشگري عبارت است از 

هي ي چارچوبي براي اتخاذ تصيميات فردي و گرو كننده ارايههايي كه اي و استراتژيتوسعه
گذار بوده و تأثيربلندمدت گردشگري ي  توسعهصورت مستقيم بر است، تصميماتي كه به

). 414:2009گلدنر و ريچي، (» گيردي يك مقصد به واسطه آن انجام ميهاي روزمرهفعاليت
پس . تدوين، اجرا و ارزيابي تشكيل شده استي  مرحلهمشي گردشگري از سه طور كلي، خطبه

هاي مختلف براي حل آن و عمومي در دستور كار، طرح انتخاب مسئلهاز مطرح شدن يك 
اين مرحله از . ماند، اجراي آن تصميم استگزينش يك تصميم توسط دولت، آنچه باقي مي

فرايندي كه در آن «صورت توان آن را بهمشي است كه ميمشي، اجراي خطي خط چرخه
در اين ). 245:1380منوريان و گلشن( ريف كرد، تع»شوندها عملياتي ميمشيها يا خطبرنامه

مشي داشتن ي اصلي در تدوين و اجراي خط پايه. اجرا استي  مرحلهپژوهش، تمركز اصلي بر 
در واقع آنچه كه به . ي علت و معلولي در آن است مبناي تئوريك و علمي و برقراري رابطه

اي  لمي و برخورداري از نظريهبخشد اتكا و استناد به مباني عمشي مشروعيت مياجراي خط
ها اهداف سياسي و اقتصادي از طرف ديگر، حكومت). 29:1391بذرافشان، ( باثبات و قوي است

           . دهدقرار مي تأثيرها و متعاقباً اجراي آن را تحت مشيزيادي دارند كه ماهيت خط
صادي و فرهنگي هر گذاري در صنعت گردشگري به تناسب ساختارهاي سياسي، اقتمشيخط

ي ميزان كنندهاي برخوردار است و همين امر تعيينكشوري، از تنوع و طيف بسيار گسترده
حيدري چيانه و همكاران ( گذاري آن كشور بوده استمشيدخالت دولت در فرايند خط

14:1392(.  
ين معني به ا. شوندطور كلي، تمام اظهارات سياستمداران و ديگر مقامات، عملياتي نميبه

هايي مشي فرايندي خودكار نيست و نيازمند نيروي محركه قوي و تالشكه اجراي خط
برخي از . دست آوردتوان با پيروي از الگو و مدلي يكپارچه بهاين نيروها را مي. هماهنگ است

 ساباتير و(در اجرا  مؤثرها عبارتند از مدل كالسيك اداره، مدل تجزيه و تحليل عوامل اين مدل
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و  2فيشر( ، رويكرد باال به پايين، رويكرد پايين به باال و رويكرد تركيبي)1980، 1مازمانيان
هاي گردشگري به شرايط آن مشيگونه كه عنوان شد اجراي خطهمان. )2007همكاران، 

با توجه به شرايط گردشگري جمهوري . كشور، منطقه و يا سازمان گردشگري بستگي دارد
ها مشيتوانستند مبنايي براي اجراي خطها و الگوهاي فوق به خوبي نمياسالمي ايران، مدل

  . شدهاي گردشگري احساس ميمشيمدلي براي اجراي خط ارايهبنابراين ضرورت . باشند
  
 هاي گردشگري جمهوري اسالمي ايران مشيخط

ي در گستره ريز ريزي و سياستگذاري گردشگري در ايران جداي از سابقه برنامهسابقه برنامه
هاي گردشگري ايران همان مواد و بندهاي ذكر شده در مشيدر واقع خط. ملي آن نيست

    ها نيز اين نكته صادق است و هاي ساير بخشمشيدر خصوص خط. اند هاي توسعهبرنامه
به عنوان مثال، در تحقيقي كه رزقي رستمي . تواند دليلي براي تائيد اين موضوع باشدمي

هاي صنعتي مشيهاي صنعتي انجام داد، به خطمشيدر خصوص آسيب شناسي خط) 1383(
نيز در كتاب خود تحت عنوان ) 1386(همچنين بنيانيان . هاي توسعه اشاره شده استبرنامه

هاي مشي، خط»گذاري عمومي براي تقويت و تثبيت فرهنگ توسعه در ايرانمشيخط«
ي  بنابراين مبنا و سابقه«. داندهاي توسعه ميامهفرهنگي را همان موارد ذكر شده در برن

» هاي ملي و فرابخشي جستجو كرد ريزي گردشگري را بايد در ميان اسناد برنامه برنامه
  ). 22:1387معصومي، (

در . گردد برمي 1327هاي فرابخشي و ملي رسمي در ايران به سال  تهيه و تصويب برنامه
دوم عمراني هيچ بخشي براي گردشگري در نظر گرفته نشده ي  اول عمراني و برنامه  ي برنامه

به . بود كه به گردشگري پرداخته شد) 1341(ي سوم عمراني  براي اولين بار در برنامه. بود
ي رسمي در ايران  ي پهلوي، اولين برنامه ي سوم عمراني دوره ساله ي عمراني پنج عبارتي برنامه

ريزي رسمي در  در واقع شروع برنامه .)1387ومي، معص( است كه به گردشگري پرداخته است
ي ملي  هاي رسمي در گسترهسال ديرتر از آغاز برنامه 15زمينه گردشگري در كشور ما، حدوداً 

توان در هاي گردشگري جمهوري اسالمي ايران از زمان انقالب اسالمي را ميسياست. بوده است
انداز و سند چشم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ي ي اول تا پنجم توسعه ساله هاي پنجبرنامه
تا  1374ي دوم از سال  ، برنامه1373تا  1368ي اول از سال  برنامه. جستجو كرد 1404
ي  و برنامه 1388تا  1384ي چهارم از سال  ، برنامه1383تا  1379ي سوم از  ، برنامه1378

پنجم و  ي مركز اصلي بر برنامهدر اين پژوهش ت. اندتدوين شده 1393تا  1389پنجم از سال 
، ماده  )بندهاي الف، ب، ج، د، و( 13پنجم در ماده ي  برنامهدر . است 1404انداز سند چشم

                                           
1 Sabatier & Mazmanian  
2 Fischer  
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     در سند . به صورت مستقيم به گردشگري پرداخته شده است181و ماده ) بند ج( 174
اي عالي ميراث شور 4/7/83مصوب جلسه مورخ هاي توان به سياستنيز مي 1404انداز چشم

بند و همچنين اهداف كمي  8بند، راهبردهاي حوزه گردشگري در  7در  فرهنگي و گردشگري
نكته قابل . اشاره كرد) هفتمي  لهساپنجي  برنامهميليون گردشگر تا پايان  20به عنوان مثال (

 پنجم در مقايسه باي  برنامهبه خصوص (هاي گردشگري مشيتوجه اين است كه تعداد خط
، 1404اين موضوع با توجه به اهداف گردشگري سال . رو به كاهش بوده است) چهارمي  برنامه

  . گذاران باشدمشي ي ششم مورد توجه خط ساله ي پنج هاي برنامهبايد در تدوين سياست
هاي گردشگري جمهوري اسالمي مشيدر مجموع و صرف نظر از كميت و كيفيت خط

    ه در اين مقاله در مركز توجه قرار دارد، اجراي اثربخش اين ي حائز اهميت كايران، نكته
   گذار در اجراي اين تأثيردر واقع، اين مقاله به دنبال آن است كه عوامل . ها استمشيخط
  .بندي كندها را به صورت يك مدل شناسايي و اولويتمشيخط
   

  ي تحقيق پيشينه
خارجي و داخلي در اين زمينه به شرحي است  يشده ترين تحقيقات انجام برخي از مرتبط

  :كه در زير خواهد آمد
گذاري مشي  خط«در تحقيقي تحت عنوان ) 2005( و همكاران 1نانسي استيوسون

گذاري صنعت گردشگري از ديدگاه  مشي ، به بررسي خط»مشي گذاران نگرش خط: گردشگري
شان آنها در پژوهش. ال انگلستان بودتمركز آنها بر شهر ليدز در شم. گذاران پرداختند مشي خط

گذاري از جمله وضعيت نامناسب گردشگري، نبود شفافيت مشي اي خط به شناسايي مفاهيم پايه
. ها، عدم قطعيت، نبود اتفاق آراء و تجانس و پيچيدگي اين صنعت پرداختند در سياست

اعي است كه دربرگيرنده مشي گردشگري ماهيتاً فرايندي اجتم هاي آنها نشان داد كه خط يافته
 .استارتباطات و مذاكرات بين مردم در شرايط تغييرپذير 

و  2اراتاي كروتواوشو» مشي گردشگري و جامعه اجراي خط«در پژوهش ديگري تحت عنوان 
اي  مشي گردشگري با استفاده از رويكرد رابطه به بررسي اجراي خط) 2010( 3بيل برامول

مشي گردشگري در  فاده از اين رويكرد آنها به بررسي خطبا است. محور پرداختندجامعه
مشي گردشگري در تايلند  چهارچوب اجتماعي آن با تمركز بر تعامالت دوسويه كه اجراي خط

مشي شامل  هاي آنها نشان داد كه چگونه اجراي خط يافته. دهد، پرداختند قرار مي تأثيررا تحت 
 . كردند ن بازيگراني بود كه منافع خود را دنبال ميها بر سر قدرت بي زني برخي روابط و چانه

                                           
1 Nancy Stevenson 
2 Oratain Krutwaysho 
3 Bill Bramwell 
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هاي گردشگري تايوان از  مشي هاي مفهومي خط به بررسي جنبه) 2010(و همكاران  1چن
سيستم پيشنهادي آنها از . را پيشنهاد كردند 2پرداختند و سيستم ارزيابي 2010تا  2006سال 

منابع . 1: گذار عبارت بودند ازأثيرتچهار مولفه . شاخص تشكيل شده بود 14چهار مولفه و 
شاخص  14. محيط ايمن. 4اقتصادي و  –محيط اجتماعي. 3محيط صنعت، . 2، گردشگري

ضرورت حفظ، نگهداري و محافظت از منابع : منابع طبيعي. 1: مربوطه نيز عبارت بودند از
ول اطمينان ضرورت حص: اكولوژي. 2طبيعي در حالي كه نيازهاي گردشگران نيز تامين گردد؛ 

                هاي مناسب حفاظت اكولوژيكي؛ پايدار گردشگري با استفاده از تكنيكي  توسعهاز 
هايي كه باعث  تسهيالت و برگزاري رويدادها و جشنواره ارايهضرورت : هاي فرهنگي فعاليت. 3

هنگ در سازي ماهيت خالقيت و فرضرورت يكپارچه: نوآوري. 4گردد؛  تقويت درك فرهنگي مي
ضرورت : مشي اجراي خط. 6منابع انساني؛ ي  توسعه: منابع انساني. 5مشي گردشگري؛  خط

ضرورت : تبادل اطالعات. 7ريزي شده؛  هاي طرح مشي هم راستا با برنامه تسهيل اجراي خط
ضرورت : رقابت. 8افزايش تبادل اطالعات براي ارتقاء درك فرهنگي بين صنايع و گردشگران؛ 

ضرورت انجام بازاريابي : بازاريابي. 9؛ 3عيت رقابتي با كمينه كردن كنترل اسناديارتقاء وض
       استراتژيك براي حصول اطمينان از وضعيت مناسب صنعت گردشگري تايوان در جهان؛

: محليي  توسعه. 11ضرورت اصالح قوانين بر اساس رويه جهاني؛ : اصالح قوانين مرتبط. 10
ضرورت تنفيذ : ايمني و امنيت. 12مشي ملي؛  ستاها از طريق خطمجدد روي  توسعهضرورت 

كاهش . 13قوانين كارآمد براي حصول اطمينان از ايمني و امنيت ساكنين و گردشگران؛ 
ضرورت ارتقاء : دسترسي. 14ضرورت ايجاد سيستم مناسب براي كاهش فجايع؛ و : فجايع

 . سيستم حمل و نقل

در ) 1392(داخل كشور نيز حيدري چيانه و همكاران در خصوص تحقيقات انجام شده در 
هاي بندي اولويتبه سطح» گذاري گردشگري در ايرانتحليلي بر سياست«اي با عنوان مقاله

ترين آنها با نظرخواهي از متخصصين گردشگري مهم. گذاري گردشگري ايران پرداختندسياست
المللي، مشاركت هاي بينبهبود سياست گردشگري ايران راي  توسعهگذاري هاي سياستاولويت

به . ي سياسي و بهبود نظام اداري ايران دانستندالمللي، توسعههاي بينو فعاليت در سازمان
هاي سياسي مسلط بر گردشگري و اقتصاد متكي به نفت، موجب فراگير مولفه تأثيراعتقاد آنها 

وان يك بخش مهم اقتصادي شده رنگ شدن و در نهايت ناديده انگاشتن گردشگري به عنكم
  . است

، سعيدي و »گذاري گردشگري از نظر نخبگانموانع سياست«ديگري با عنوان ي  مقاله در 
گردشگري ي  توسعهبه بررسي كمبودها و موانع فيزيكي موجود در راه ) 1391(همكاران 

                                           
1 Chen 
2 Multiple –Criteria Decision Making (MCDM) 
3 Document Control  
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نتايج . كردندهاي نخبگان استفاده كيفي و تحليل روايتي آنها از روش مطالعه . پرداختند
گذاري هاي فيزيكي و عدم سرمايهپژوهش آنها نشان داد كه موانعي همچون نبود زيرساخت

. گردشگري وجود داردي  توسعهالزم و همچنين موانع ارزشي، فرهنگي و اجتماعي بر سر راه 
هاي آنها بيش از هر چيز تناقض نظرات موافقين و مخالفين گردشگري و وجود نتايج يافته

  .نظر را نشان داده استهاي صاحبف عميق بين گروهشكا
    
  شناسي تحقيقروش

مشي و عوامل مؤثر بر هاي اجراي خطدر اولين مرحله از فرايند انجام اين تحقيق، مدل
هاي مشيهاي عمومي بررسي شدند و در اين بين، مدل اجراي خطمشياجراي اثربخش خط

شده بود، بيشترين  ارايه) 1383(زقي رستمي صنعتي جمهوري اسالمي ايران كه توسط ر
مدل مذكور كه از هفت مؤلفه تشكيل شده بود . تناسب را با موضوع و هدف اين تحقيق داشت

در واقع هدف، تحليل عاملي تائيدي مدل مذكور با . عنوان مدل پايه مورد استفاده قرار گرفتبه
ي اقتصادي،  پنجم توسعهي  برنامهري هاي گردشگمشيگذار بر اجراي خطتأثيرتوجه به عوامل 

هايي كه در بررسي. است 1404انداز هاي گردشگري سند چشممشياجتماعي و فرهنگي و خط
) متناسب با مدل اوليه(مشي عامل تأثيرگذار بر اجراي خط 65پس از تعيين مدل انجام گرفت، 

، اين )روش دلفي(بودند  با نظر خبرگان تحقيق كه اساتيد گردشگري دانشگاه. شناسايي شدند
اهميت اين عوامل در قالب . عامل تقليل يافتند 40سازي و به بوميي  مرحلهعوامل در سه 

   تا اهميتسيار بيب=  0( 10تا  0ي پيوسته بين  ي تحقيق در يك بازه نامه پرسشهاي  پرسش
    انشگاهيها در بين پژوهشگران دنامه پرسش. مورد پرسش قرار گرفت) بسيار مهم=  10

ماه  ها در بهمنداده. توزيع گرديد) ها در ادامه آورده شده است شناختي آنهاي جمعيتويژگي(
) نامه پرسش 22(و ارسال از طريق رايانامه ) نامه پرسش 61(به صورت حضوري  1390سال 

تا  50دهد تعداد ي مديريت نشان مي تحقيقات از اين دست در حوزه. آوري گرديدتوزيع و جمع
  .)113: 1388دالور، ( نمونه، ميزان مناسبي است 150

هاي  ها براي انجام تحليل عاملي به ترتيب از آزمونبراي بررسي نرمال بودن و تناسب داده
ها نشان داد با توجه نتايج يافته. استفاده شد 2آزمون كي ام اُ و بارتلت و 1كلوموگروف اسميرنف

گيري كايزر مير  گيري كفايت نمونه ان تقريبي شاخص اندازهو ميز) 624/0(داري به سطح معني
ها نرمال بوده و از تناسب خوبي براي تحليل عاملي برخوردار توزيع داده) 761/0( 3و الكين

  . است
  

                                           
1 Kolmogorov-Smirnov  
2 KMO and Bartlett 
3 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
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  ها تجزيه و تحليل داده
ضريب آلفاي . تجزيه و تحليل شدند SPSSافزار هاي جمع آوري شده با استفاده از نرمداده
تحقيق از پايايي پژوهشي كافي برخوردار بوده است  نامه پرسشنشان داد كه ) 809/0(خ كرونبا

دهندگان نيز به شرح شناختي پاسخهاي جمعيتنتايج ويژگي. )169:1390سرمد و همكاران،(
درصد از  50ها زن بودند و بيش از  درصد آن 37/3دهندگان مرد و درصد پاسخ 62/7. زير بود

دانشگاهي  دهنده از جامعه يبيشترين درصد افراد پاسخ. سال سن داشتند 30ها كمتر از  آن
هاي و بقيه از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و سازمان) درصد 72حدود (

دهندگان اكثراً داراي مدرك كارشناسي ارشد و از نظر تحصيالت نيز پاسخ. وابسته بودند
  . گري بودندهاي مرتبط با گردشدكتراي رشته

با توجه به . ها با استفاده از تحليل عاملي بررسي شدندپس از انجام آزمون بارتلت، داده
    يها، از مجموعهشاخص) SPSSافزار  از تحليل عاملي با نرم(ضرايب اشتراك استخراج شده 

   ازها عبارت بودند اين شاخص(شاخص داراي ضريب بااليي نبودند  3سؤال مطرح شده،  40
هاي  عدم تفاوت بين اولويت«، »مشيهاي صحيح مديريتي در اجراي خطروش به كارگيري«

پرهيز از ساده انگاري و اجتناب از پذيرفتن «و » هاي مدنظر بخش خصوصي طرح و اولويت
و تحليل  1افزار ليزرل ها با استفاده از نرمساير شاخص. و حذف گرديدند) »هاي ساده حل راه

 استفاده تي آزمون از مدل تأييد منظوربه. بر اساس مدل تحقيق بررسي شدندعاملي تائيدي 
مشي را با هاي هر كدام از عوامل اجراي خط، تحليل رابطه بين شاخص1ي  جدول شماره .شد

هاي شاخص. دهدنشان مي) t – value(و مقادير تي ) β(عامل مربوطه با بيان مقادير استاندارد 
  . اندنتهاي جدول آورده شدهاين مدل در ا 2برازش

  
  ضرايب استخراج شده و مقادير تحليل عاملي تائيدي عوامل اجرا :1جدول 

                                           
1 LISREL 
2 Goodness  
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 79/0 23/8 778/0امكان بازنگري تصميمات
 35/0 17/3 733/0 اقع بينانهتعيين اهداف مناسب، روشن و و

 34/0 05/0 718/0 ي اقتصادي قرار گرفتن گردشگري به عنوان يك اولويت توسعه
 41/0 71/3 614/0 فرهنگي –ها و هنجارهاي اجتماعي ها با ارزشمشيعدم تعارض خط

 43/0 79/3 613/0 در نظر گرفتن مباني علمي و فني
 60/0 12/5 759/0 تدوين اهدافاجتناب از زد و بندهاي سياسي در

 039/0 55/3 778/0 مشيمشاركت مجريان در تدوين خط
 43/0 98/3 735/0 نگري و گرايش به نتايج بلندمدتتمايل به آينده
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  ضرايب استخراج شده و مقادير تحليل عاملي تائيدي عوامل اجرا :1ي جدول ادامه
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 79/0 23/8 778/0 امكان بازنگري تصميمات

 35/0 17/3 733/0 تعيين اهداف مناسب، روشن و واقع بينانه

 34/0 05/0 718/0 ي اقتصادي قرار گرفتن گردشگري به عنوان يك اولويت توسعه

 41/0 71/3 614/0 فرهنگي –نجارهاي اجتماعي ها و هها با ارزش مشي عدم تعارض خط

 43/0 79/3 613/0 در نظر گرفتن مباني علمي و فني

 60/0 12/5 759/0 اجتناب از زد و بندهاي سياسي در تدوين اهداف

 039/0 55/3 778/0 مشي مشاركت مجريان در تدوين خط

 43/0 98/3 735/0 نگري و گرايش به نتايج بلندمدت تمايل به آينده
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 47/0 91/3 782/0 گيري واحد وجود مراجع قانونگذاري و تصميم

 49/0 55/6 718/0 ي اقتصادي قرار گرفتن گردشگري به عنوان يك اولويت توسعه

 63/0 94/5 793/0 تسريع روند خصوصي سازي

 41/0 74/3 719/0 گذاري خارجيحمايت قانوني از سرمايه

و
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 63/0 08/6 831/0 دادن اختيار الزم به مجريان

 65/0 38/5 679/0 مشي طرز تلقي و نگرش مثبت مجريان نسبت به خط

 7/0 04/7 700/0 وجود احساس مسئوليت و تعهد در بين مجريان

 83/0 03/9 777/0 آگاهي و درك صحيح دستورات از سوي مجريان

 54/0 10/5 710/0 گيري گري و تفكر سيستمي در تصميمكل ن

 72/0 38/7 680/0 خودداري مجريان از اعمال نظر شخصي در تصميمات مربوط به اجرا
ت 

هار
و م

ص 
خص

ت
ان
جري

م
 

 77/0 66/7 764/0 دانش باال و به روز مجريان و كاركنان اجرايي

 74/0 45/7 676/0 ها با تخصص و دانش افرادسازگاري مسئوليت

 68/0 63/6 643/0 هاي  باالي رهبري در بين مديران اجرايي مهارت

 65/0 20/5 779/0 هاي اجرايي هاي بخش مشخص بودن وظايف و مسئوليت

 58/0 46/5 833/0 وجود نظام ارتباطي شفاف و منسجم بين مجريان

ف 
صر

م
ان
دگ
كنن

 

 74/0 62/7 754/0 ها مشي بسترهاي فرهنگي مناسب براي پذيرش خط

 81/0  47/8 747/0 مشي كنندگان خط العمل استفادهوجود  نظام بازخورد و توجه به عكس

 57/0  48/5 531/0 هاي تدوين شده مشي آگاهي عامه مردم از خط

ظام
ن

 
ري

ادا
 و 

سي
كرا

ورو
ب

 

 58/0  64/5 743/0 نفعان به كسب نتايج برنامه در بلندمدتتمايل ذي
 57/0  52/5 778/0 ي و متعدد اجراييهاي موازعدم وجود ارگان

 73/0  48/7 704/0 پذير و چابكساختار اداري غيرمتمركز،  انعطاف
 87/0  73/9 764/0 هاي الزم و به موقع به مجريانآموزش

 68/0  83/6 683/0 هاي اعالم شده مشيهماهنگي و عدم تعارض مقررات سازماني با خط
 72/0  38/7 849/0 هامشياجراي آزمايشي خط

 60/0  47/5 693/0 وجود نظام ارزيابي عملكرد
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  ضرايب استخراج شده و مقادير تحليل عاملي تائيدي عوامل اجرا :1ي جدول ادامه

  قيق حاضرتح: منبع
  

 2و تمامي مقادير تي از  5/0طبق جدول فوق، تمامي ضرايب اشتراك استخراج شده از 
در بازه مقبوليت ) انتهاي جدول(هاي برازش ي شاخصشده ارايههاي همچنين آماره. باالترند

  .قرار دارند
 ي اينهاي تحقيق در جريان بررسشوند و يافتههاي تحقيق بررسي مي در ادامه، پرسش

عوامل  1ي  در رابطه با سئوال اصلي تحقيق و با توجه به جدول شماره. گردندبيان مي ها پرسش
مشي گذاري روشن و تدوين صحيح خط هدف. 1: مشي عبارتند از هفت عاملمؤثر بر اجراي خط

هاي رفتاري و شخصيتي مجريان، توجه به ويژگي. 3حقوقي،  - حمايت از سوي مراجع قانوني. 2
نظام . 6كنندگان، هاي هدف و استفادهتوجه به گروه. 5به تخصص و مهارت مجريان،  توجه. 4

  .انتخاب ابزار مناسب و منابع الزم. 7اداري و بوروكراسي كارآمد، 
هاي گردشگري جمهوري  مشي بندي عوامل مؤثر بر اجراي خطهمچنين در خصوص اولويت

بندي عوامل مدل اولويت 2ي شماره اسالمي ايران از ديدگاه پژوهشگران دانشگاهي، جدول
بندي اين عوامل با توجه به مقاديرتي و استاندارد انجام شده اولويت. دهدپيشنهادي را نشان مي

  . است
  
  
  
  
  
  

جرا
ل ا
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ع
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 77/0  54/7 815/0 مشي طترين ابزار اجراي خبررسي و انتخاب مناسب

 65/0  76/5 743/0 مالي و اعتباري و تامين سرمايهنامهضمانت

 42/0  83/3 796/0 هاي پيشرفتهاستفاده مناسب از فناوري

 56/0  25/5 803/0 گيري دسترسي به اطالعات كامل براي تصميم

RMSEA= 08/0  χ2 = 2/1200  

GFI= 93/0  df =608 

 AGFI 084/0=  
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  مشي گردشگريتأثيرگذار بر اجراي خط بندي عواملاولويت :2جدول

  تحقيق حاضر: منبع
  

 هاي رفتاري وتوجه به ويژگي«گونه كه در جدول فوق نشان داده شده است، عامل  همان
» نظام اداري و بوروكراسي كارآمد«داراي باالترين اولويت است و پس از آن » شخصيتي مجريان

  . نسبت به ساير عوامل اهميت بيشتري دارد
هاي هر توان شاخصو مقادير تي و استاندارد آن، مي 3ي  سرانجام با توجه به جدول شماره

 3ي  جدول شماره. بندي كردلويتهاي گردشگري جامعه را اومشيكدام از عوامل اجراي خط
هاي عنوان مثال، از ميان شاخصبه. دهدشاخص داراي باالترين اولويت و اهميت را نشان مي

آگاهي و درك «شاخص » هاي رفتاري و شخصيتي مجريانتوجه به ويژگي«مربوط به عامل 
الترين اولويت شاخص داراي با. داراي باالترين اولويت است» صحيح دستورات از سوي مجريان

هاي هر كدام از اين اولويت ساير شاخص. صورت مجزا نشان داده شده استدر جدول زير به
  .خوبي نشان داده شده است به) 1شكل (عوامل هفتگانه نيز در مدل نهايي تحقيق 

 
  هاي داراي باالترين اولويتشاخص :3جدول

  محاسبات تحقيق حاضر: منبع
  

ي  درجه  عوامل
مقدار   tمقدار  اولويت

 استاندارد
 87/0 86/9 1هاي رفتاري و شخصيتي مجريانتوجه به ويژگي

 85/0 57/9 2نظام اداري و بوروكراسي كارآمد
 82/0 95/8 3توجه به تخصص و مهارت مجريان

 79/0 51/8 4مشيگذاري روشن و تدوين صحيح خطهدف
 40/0 62/3 5كنندگانهاي هدف و استفادهتوجه به گروه

 38/0 43/3 6حقوقي–حمايت از سوي مراجع قانوني
 46/0 مقدار ثابت  ــــ انتخاب ابزار مناسب و منابع الزم

 tمقدار  شاخص داراي باالترين اولويت عامل

 23/8  امكان بازنگري تصميمات مشيروشن و تدوين صحيح خطگذاريهدف

داشتن ضمانت اجرا از سوي مراجع حقوقي و  حقوقي–حمايت از سوي مراجع قانوني
 55/6 قضايي

 03/9  آگاهي و درك صحيح دستورات از سوي مجريان هاي رفتاري و شخصيتي مجريانتوجه به ويژگي

 66/7  روز مجريان و كاركنان اجرايي باال و بهدانش  توجه به تخصص و مهارت مجريان

العمل  وجود نظام بازخورد و توجه به عكس كنندگانهاي هدف و استفادهتوجه به گروه
 47/8  مشيكنندگان خط استفاده

 73/9  هاي الزم و به موقع به مجرياندادن آموزش نظام اداري و بوروكراسي كارآمد

 54/7  مشيترين ابزار انتخاب خطبررسي و انتخاب مناسب مانتخاب ابزار مناسب و منابع الز
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هاي دادن آموزش«هاي توان دريافت كه شاخصعالوه بر اين، با استناد به جدول فوق مي
از ميان » آگاهي و درك صحيح دستورات از سوي مجريان«و » الزم و به موقع به مجريان

  . ، داراي باالترين اولويت و اهميت هستند)شاخص 37( هاي تحقيقتمامي شاخص
افزار ليزرل، مدل زير گرفته و با در نظر گرفتن خروجي نرم هاي صورتبنديبا توجه به جمع

در اين . گرددهاي گردشگري جمهوري اسالمي ايران پيشنهاد ميمشيعنوان مدل اجراي خطبه
هاي گردشگري جمهوري اسالمي ايران به شيمي مؤثر بر اجراي خط گانه مدل، عوامل هفت

مقادير . هاي هر كدام از اين عوامل نشان داده شده استهمراه مقادير تي و استاندارد و شاخص
، χ2، 15=df ،92/0=GFI، 95/0=AGFI =36/13: هاي برازش اين مدل عبارتند ازشاخص

0=RMSEA  
  

  
  

  مدل نهايي تحقيق :1نمودار 
  حاضرمحاسبات تحقيق : منبع
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هاي گردشگري جمهوري اسالمي مشيدر اين مدل اولويت عوامل تأثيرگذار بر اجراي خط
هاي رفتاري و عنوان مثال، توجه به ويژگيبه(ايران از باال به پايين نشان داده شده است 

هاي هر كدام از بندي شاخصعالوه بر اين اولويت )شخصيتي مجريان باالترين اولويت را دارد
صورتي كه در مقابل هر كدام از اين عوامل، به. گانه نيز مشخص شده استامل هفتاين عو
عنوان مثال در مورد عامل به(است  هاي آن و با ترتيب اهميت از باال به پايين ذكر شدهشاخص

   )اول، شاخص آگاهي و درك صحيح دستورات از سوي مجريان باالترين اولويت را دارد
قاتي از اين دست، پژوهشگر عوامل را از ادبيات مربوطه استخراج طور معمول در تحقيبه

هاي مختلف بررسي و شناسيسازي آنها و كسب نظر خبرگان، آنها را با روشكرده و با بومي
ها و مدل نهايي نشان داد، عوامل در اين مقاله، همانگونه كه نتايج تحليل. كندبندي مياولويت
در ادامه سعي خواهد شد تا اجزاي نمودار . بندي شدنداخص طبقهش 37گروه و  7گذار در تأثير

مطابقت داده شوند و با توجه به ميزان تطابق ) هاي گردشگريمشيخط(با مستندات قانوني  1
  . گردند ارايهگيري الزم به عمل آمده و پيشنهادات الزم آنها با واقعيت نتيجه

  
  گيري و پيشنهادات نتيجه

عمومي در دستور كار، طرح  ن شد پس از مطرح شدن يك مسالهگونه كه عنواهمان
ماند، اجراي هاي مختلف براي حل آن و گزينش يك تصميم توسط دولت، آنچه باقي ميانتخاب

شده فرايندي است كه در آن  ارايهمشي طبق تعاريف اين مرحله از چرخه خط. آن تصميم است
ها دهد چگونه طرحاي كه نشان ميشوند، مرحلهها به اجرا گذاشته ميمشيها يا خطبرنامه

مشي در هاي اجراي خطدهد كه تمركز پژوهشبررسي ادبيات تحقيق نشان مي. شوندعملي مي
طور قابل رسيدن به درك بهتري از عوامل سياسي، اقتصادي، سازماني، فرهنگي و نگرشي كه به

بذرافشان، (دهد، متمركز شده است قرار مي تأثيرمشي يا طرح را تحت توجهي اجراي يك خط
واكاوي مجدد و متفاوت مدل عوامل هفتگانه به دست آمده در پژوهش حاضر  )31:1391

توان از ابعاد سياسي، اقتصادي، سازماني، فرهنگي دهد كه اين عوامل را مينشان مي) 1نمودار (
به هر حال، . ررسي شودتواند در تحقيقات آتي بموضوعي كه مي. بندي كردو نگرشي نيز تقسيم

تنوع عوامل در مدل نهايي پژوهش حاضر حاكي از ضرورت داشتن نگرش سيستمي در 
بسياري از . است مشيتدوين خطي  مرحلههاي گردشگري و حتي مشياجراي خطي  مرحله

ي  مرحلهصورت مستقيم به به» مشيگذاري و تدوين صحيح خطهدف«اين عوامل مانند عامل 
گيري آن نيازمند در نظر گرفتن عوامل اي كه شكلمرحله. شي اشاره دارندمتدوين خط

هاي هدف و گروه«متعددي است، عواملي همچون ساختار نظام اداري و بوروكراسي و توجه به 
» هاي رفتاري و شخصيتي و تخصص مجريانويژگي«از طرف ديگر، عواملي مانند . »نفعانذي

هاي مختلف ها و بخشت كه در حيطه وظايف سازمانسازي اسنيازمند آموزش و فرهنگ
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بنابراين ضرورت مشاركت بخش خصوصي و دولتي نيز نمود . گيردخصوصي و دولتي قرار مي
       توان بررسي كرد؛ مشاركت و بعد مي 2را نيز از » تامين منابع و ابزار الزم«. يابدمي

  . گردشگريي  توسعهنسبت به  گذاري بخش خصوصي و حمايت و نگرش مثبت دولتسرمايه
با توجه به هدف اين پژوهش، در ادامه هر كدام از اين عوامل به صورت جداگانه بررسي 

  . اندهاي گردشگري، پيشنهادات الزم مطرح شدهمشيآنها در اجراي خط تأثيرشده و در رابطه با 
) 1387(عصومي م. هاي شخصيتي و رفتاري مجريان است، ويژگي1اولين عامل در نمودار  .1

اقتصادي، اجتماعي و ي  توسعهاول ي  لهساپنجي  برنامههاي گردشگري در تحليل سياست
به آن » هاي عمرانيضعف مجريان طرح«با عنوان ) 1368- 73(فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 

با توجه به روشن شدن اهميت اين عامل، ضرورت توجه به انتخاب افراد . اشاره كرده است
روز و مرتبط، همچنين ارتقاء فرهنگ سازماني و  هاي بهكاركنان اجرايي و دادن آموزش مجري و

هاي محققيني همچون ضرورت توجه به اين موضوع در يافته .خوردنگرش افراد به چشم مي
 . شودنيز ديده مي) 1975( 2هورنو وان 1ميتروان

     ان به مراجع متعدد تونيز مي» نظام اداري و بوروكراسي«در خصوص عامل دوم،  .2
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و ي  لهگيرنده گردشگري در ايران از جمتصميم

گردشگري، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، وزارت ورزش و جوانان و غيره 
ت قوانين و مقررات مزاحم و ضعف بنيه صنع«نيز به  1404انداز در سند چشم. اشاره كرد
ي  مقاله در . هاي پيشروي گردشگري اشاره شده استعنوان يكي از چالشبه» گردشگري

            نظام اداري و بوروكراسي در فرايند  تأثيرنيز به ) 1392(حيدري چيانه و همكاران 
 . گذاري اشاره شده استمشيخط

ان عاملي بازدارنده عنوهاي اجرايي بهگذاري و همچنين دستگاه وجود مراجع متعدد قانون
     ها تلقي ها نه تنها در بخش گردشگري، بلكه در ديگر بخشمشيدر اجراي اثربخش خط

گذاري بخش گردشگري در يك جا متمركز شود تا امكان مشيگردد؛ لذا ضروري است خطمي
   پيشنهاد . هاي گردشگري كشور فراهم گرددمشيتوسعه و اجراي يكپارچه و هماهنگ خط

هاي نامبرده در هاي گردشگري، وظايف سازمانمشيشود جهت تسريع روند اجراي خطمي
هاي اخير نيز راه حل ديگر كه در سال. حيطه گردشگري شفافيت و تفكيك بيشتري پيدا كند

 .كم و بيش مطرح شده است، ايجاد وزارت گردشگري است
ي  برنامهن موضوع در به اي. است» تخصص و مهارت مجريان«عامل سوم در مدل نهايي  .3

دوم اقتصادي،  ي ساله پنجي  برنامه، در »كمبود نيروي انساني«اول تحت عنوان  ي ساله پنج
هزار نفر نيروي انساني  20آموزش حدود «تحت سياست ) 1374- 78(اجتماعي و فرهنگي 

                                           
1 Van Meter 
2 Van Horn 
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اين برنامه همچنين به بحث  58در تبصره . اشاره شده است» شاغل در بخش طي برنامه
مراكز آموزشي دولتي و غيردولتي و ي  توسعهش نيروي انساني پرداخته شده است و بر آموز

سوم و چهارم ي  لهساپنجي  برنامهدر . هاي تخصصي و كاربردي تاكيد شده استتقويت آموزش
رسان به گردشگران در كليه امور مربوطه در سطح ارتقاء سطح دانش كاركنان واحدهاي خدمت(

در بخش . مشي اشاره شده استرت ارتقاء دانش و مهارت مجريان خطنيز بر ضرو) كشور
تامين و آموزش نيروهاي «نيز بر  1404هاي آينده بخش گردشگري سند چشم انداز برنامه

ي  توسعهبا توجه به . تاكيد شده است» انساني كارآمد و متخصص در بخش دولتي و خصوصي
 .آموختگان اين رشته نيز بهره بردنشتوان از تخصص داي مديريت گردشگري، مي رشته

گذاري مشيهاي گردشگري كه در ادبيات خطمشيعامل مهم ديگر در اجراي خط .4
در . است» مشيگذاري و تدوين صحيح خطهدف«اي دارد، گردشگري ايران نيز جايگاه ويژه

اران هاي تحقيق نانسي استيوسون و همكو نيز يافته) 1392(سعيدي و همكاران ي  مقاله 
به اين موضوع در . بر ضرورت تدوين شفاف و صريح مباني نظري تاكيد شده است) 2005(

ريزي و سياستگذاري امور  ايجاد تمركز در امر برنامه«دوم توسعه تحت عنوان ي  برنامه
اتخاذ تصميماتي متناسب با «با عنوان  1404انداز و در سند چشم» ايرانگردي و گردشگري

چيانه و  .اشاره شده است» و پاسخگو بودن به سطح انتظارات جامعه ن كشورأاهداف و ش
 . اندگذاري گردشگري اشاره كردهمشينيز بر ضرورت وجود الگويي براي خط) 1392(همكاران 

هاي جامع اقتصادي و توجه  هاي جامع گردشگري در بستر سياست بررسي و تدوين سياست
ها مانند آموزش، رفاه اجتماعي، با ديگر زمينههاي گردشگري مشيي متقابل خط به رابطه

ها و مراكز اشتغال، درآمدزايي و غيره و گسترش حوزه تعريف گردشگري از محدوده اقامتگاه
    هاي مرتبط با اين صنعت از جمله حمل و نقل و انرژي از الزامات خدماتي به تمام حوزه

گذاري گردشگري، مشيشناسي خطبه طور كلي، وجود روش. گذاري گردشگري استمشيخط
طور كلي، ايجاد به. هاي جامع گردشگري را پر نمايدمشيتواند خالء مربوط به فقدان خطمي

دوم  ي لهساپنج ي برنامهگذاري گردشگري موضوعي است كه در ريزي و سياستتمركز در برنامه
شود با توجه به يشنهاد ميپ. اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز به آن اشاره شده است ي توسعه
، با انجام يك 1404انداز ساله و همچنين سند چشمهاي پنجهاي گردشگري برنامهمشيخط

 .هاي گردشگري پيشنهاد گرددمشيطرح پژوهشي، مدلي براي تدوين خط
هاي مشيعامل ديگري است كه در اجراي خط» كنندگانهاي هدف و استفادهگروه« .5

اول در اين خصوص به ي  برنامههاي ها و سياستعمده استراتژي. ستگذار اتأثيرگردشگري 
. معطوف شده است) ها و غيرهها و كنفرانسبرپايي همايش(رساني تبليغات گردشگري و اطالع

ها و مطالعات كاربردي و تقويت  افزايش و تقويت پژوهش«دوم توسعه به ي  لهساپنجي  برنامهدر 
وجود نظام «توان آن را تا حدودي با شاخص اره شده است كه مياش» نظام اطالعاتي و آماري
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ايجاد باور و عزم ملي در . »همراستا دانست« العمل استفاده كنندگانبازخورد و توجه به عكس
جامعه و فعاالن صنعت  ي گردشگري و انتقال آن به گيري نظام براي توسعهاركان تصميم

 .به آن اشاره شده است 1404انداز نيز موضوعي است كه در سند چشم گردشگري

ها و ها با ارزشمشينفع و عدم تعارض خطنظر و ذيهاي صاحبدر نظر گرفتن گروه
سعيدي و ي  مقاله هاي مشترك اين تحقيق و فرهنگي نيز از يافته -هنجارهاي اجتماعي

نفعان  ذي كنندگان و به عبارتي، هاي هدف و استفادهدر واقع گروه. است) 1392(همكاران 
     بنابراين براي اجراي . گيرندهاي تدويني قرار ميمشيكساني هستند كه تحت تأثير خط

ها در توجه به اين گروه. ها توجه خاصي شودهاي گردشگري بايد به اين گروهمشيخط
      هاي گردشگري گنجاندهمشيگذار بر اجراي خطتأثيرچارچوب عوامل فرهنگي و نگرشي 

  .شودمي
اجتماعي، ي  ي توسعه لهساهاي پنجهاي گردشگري برنامهها و استراتژيمشيدر ميان خط .6

هاي مالي و رسد بيشترين تمركز بر حمايتانداز به نظر مياقتصادي و فرهنگي و سند چشم
مطابقت و همخواني » حمايت از سوي مراجع قانوني و حقوقي«معنوي بوده است كه با عامل 

هاي بخش غيردولتي براي جذب سرمايه«اول به سياست ي  لهساپنجي  برنامهدر . زيادي دارد
گذاري در ايجاد واحدهاي  عدم تمايل بخش خصوصي به سرمايه«و چالش » ايجاد تاسيسات

هاي زير به چشم دوم نيز سياستي  لهساپنجي  برنامهدر . اشاره شده است» اقامتي و پذيرايي
  :خوردمي
 ها بخش گردشگري كشور؛ هاي خارجي در فعاليت رمايهجلب مشاركت مردم و س 

 گذاري  حمايت مالي دولت، اعطاي تسهيالت بانكي و اصالح قوانين به منظور تشويق سرمايه
 .داخلي و خارجي در ساخت، تعمير، توسعه و نوسازي تسهيالت مورد نياز

ناسب اقتصادي ايجاد بستر م«: سوم اين سياست عنوان شده استي  لهساپنجي  برنامهدر 
هاي خصوصي، تعاوني  هاي ميراث فرهنگي و جلب مشاركت بخش فعاليتي  توسعهمناسب براي 

امور، ميراث فرهنگي و ايرانگردي و ي  توسعههاي خارجي براي  و جذب و هدايت سرمايه
 .»جهانگردي

  :اندچهارم توسعه مورد تاكيد قرار گرفتهي  ساله پنجي  برنامهموارد ذيل در 
 ت بخش خصوصي؛مشارك  
  منطقه نمونه گردشگري توسط بخش غيردولتي در مناطق داراي  138حمايت از ايجاد

مزيت از جمله نوار ساحلي درياچه خزر، استان تهران، قم، منطقه آذربايجان، اصفهان، فارس و 
 مناطق غربي زاگرس و خراسان؛
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 و ميراث فرهنگي و هاي گردشگري  گذاري در زمينه هاي سرمايه بررسي و شناسايي فرصت

گذاري خارجي  گذران داخلي و خارجي با رعايت قانون تشويق و حمايت از سرمايه جلب سرمايه
 با تاكيد بر تنوع سطوح تاسيسات؛ 19/12/1380مصوب 

  صدور مجوز فعاليت و حمايت از ايجاد مراكز و مؤسسات تخصصي در : بند الف 13ماده
ها، مرمت آثار فرهنگي و تاريخي، كارشناسي اموال هزمينه ميراث فرهنگي از قبيل امور موز

  ؛اي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيدنامهتاريخي و فرهنگي در چارچوب آيين
  صدور مجوز تاسيس و حمايت از موسسات خصوصي و تعاوني به منظور  -ببند  13ماده

  ؛گردشگريپذيرايي، دفاتر خدمات مسافرتي و  ارت بر مراكز اقامتي،ظاعمال ن
  هاي تخصصي توسط موسسات يا نهادهاي اندازي موزهحمايت مالي از راه - جبند  13ماده

  ؛عمومي غيردولتي و بخش خصوصي
  حمايت مالي و معنوي از مالكيت و حقوق قانوني مالكين بناها و آثار و  - دبند  13ماده

  ؛انت و كاربرد مناسب آنهايص اشياء تاريخي منقول در جهت حفظ،
 ار فرهنگي تاريخي حوزه فرهنگي ايران موجود در ثشناسايي و حمايت از آ - وبند  13ه ماد

 ؛كشورهاي همسايه و منطقه به عنوان ميراث فرهنگي
 اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز ي  توسعهپنجم ي  برنامهقانون  181و  174هاي در ماده

  . به حمايت دولت از گردشگري اشاره شده است
توان بررسي ها و راهبردها مياين عامل را از دو بعد چالش 1404شم انداز اما در سند چ

هاي مناسب براي بهره برداري بهينه از امكانات عدم سرمايه گذاري«در سند چشم انداز به . كرد
هاي داخلي و خارجي و گذاريحمايت قانوني از سرمايه«به عنوان يك چالش و » و منابع موجود

و » زدايي و به حداقل رساندن دخالت دولتمقررات«، »جذب اين منابع فراهم كردن زمينه
به عنوان راهبرد اشاره » منظور انجام سفرهاي ارزان در فصول كم مسافرجلب حمايت دولت به«

گذاري عدم بسترسازي براي سرمايه«انداز همچنين آمده است كه در سند چشم. شده است
  مستهلك شدن اين تاسيسات و كاهش  ري باعثمستمر در تاسيسات و تجهيزات گردشگ

انداز در حوزه هاي آتي سند چشميكي از برنامه .»برداري مناسب از آنها گرديده استبهره
جلب حمايت دولت براي كاهش نرخ بهره مورد انتظار از بخش گردشگري به «گردشگري، 

رادي همچون چيانه و در ادبيات تحقيق نيز اف. است» اقتصادي شدن صنعت گردشگري منظور
  . اندگذاري تاكيد كردهگذاري وحمايت از سرمايهها در سياستبر تغيير ديدگاه) 1392(همكاران 

طور ناقص هاي گردشگري به دليل عدم اعتماد عمومي بهمشينتيجه اينكه بسياري از خط
در بخش گردشگري گذاري فقدان اعتماد عمومي به سرمايه. شودشود يا اصالً اجرا نمياجرا مي

ي بخش  و عدم تمايل بخش خصوصي به مشاركت در بخش صنعت از معضالت عمده
گذاري، تصويب قانون مدون و هاي الزم در امنيت سرمايهنامهبا ايجاد ضمانت. گردشگري است
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    هاي جمعي ي بخش خصوصي و بسترسازي فرهنگي از طريق رسانه قوي در حفظ سرمايه
گذاري در بخش صنعت را به كمك بخش خصوصي و جذب ب براي سرمايهتوان فضاي مناسمي

 . هاي خارجي فراهم نمودسرمايه
هاي گردشگري مشيبر اجراي خط مؤثرانتخاب ابزار مناسب و منابع الزم آخرين عامل  .7

برداري ضرورت بهره«، به 1404در سند چشم انداز . شودجمهوري اسالمي ايران محسوب مي
» طبيعي جذاب گردشگر كشور و فرهنگي ،عظيم منابع بالقوه و بالفعل تاريخيمناسب از حجم 

احياء و معرفي اين آثار ارزشمند  ،مرمت ،حفاظت ،عدم كفايت اعتبارات دولتي براي پژوهش«و 
فرهنگي و  ،در معرض نابودي قرار گرفتن يا به فراموشي سپرده شدن اين آثار مهم تاريخي و

گذاري گسترش سرمايه«براي تامين منابع، در سند چشم انداز به . اشاره شده است» طبيعي
 .تاكيد شده است» داخلي و خارجي و حمايت از آنان از طريق اعطاي وام و تسهيالت

ي  مقاله هاي فيزيكي بدانيم، در اگر وجود ابراز و منابع مناسب را هم رديف زيرساخت
به ) 2005(و همكاران  1نانسي استيوسونهاي تحقيق و نيز يافته) 1392(سعيدي و همكاران 

، )2005( 2هاي پژوهشگراني همچون ماكيندهاين عوامل در يافته. اين موضوع اشاره شده است
به چشم ) 1386(و بنيانيان ) 1383(، رزقي رستمي )1381(، گيوريان و ربيعي )2007( 3دادز
  . خوردمي

  
  منابع 

گذاري در مشيخط). 1391(سميت، كينگر و سوانسون، جيسون ادگل سر، ديويد؛ دل ماسترو آلن، ماريا؛ ا .1
  .هاي فرهنگيدفتر پژوهش: ضرغام بروجني، حميد و بذرافشان، مرتضي، تهران: ترجمه ،صنعت گردشگري

 ،)نسخه چاپ پنجم( عمومي خط مشي گذاري فرايند .)1386. (الواني، سيد مهدي، و شريف زاده، فتاح .2
  .مه طباطبائيانتشارات دانشگاه عال: تهران

هاي گردشگري جمهوري اسالمي مشيعوامل مؤثر بر اجراي اثربخش خط ).1391(بذرافشان، مرتضي  .3
  .ي مديريت و حسابداري دانشگاه عالمه طباطبايي تهران ي كارشناسي ارشد، دانشكده نامه ، پايانايران

 ،گ توسعه در ايرانتقويت فرهنخط مشي گذاري براي  فرهنگ و توسعه، .)1386( بنيانيان، حسن .4
  .انتشارات اميركبير ي مؤسسه :تهران

تحليلي بر ). 1392(مهر، اكبر حيدري چيانه، رحيم؛ رضاطبع ازگمي، سيده خديجه؛ سلطاني، ناصر و معتمدي .5
  .  31- 11: 5 ي گردشگري، شمارهي  توسعهريزي و برنامه ، مجله يگذاري گردشگري در ايرانسياست

ي الگوي  ارايههاي صنعتي كشور و  مشي شناسي اجراي خط آسيب .)1383(رزقي رستمي، عليرضا  .6
، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و )مشي گرايش خط(مديريت صنعتي  ي دكتري رشته ي رساله ،پيشنهادي

 .تحقيقات

                                           
1 Nancy Stevenson  
2 Makinde  
3 Dodds  
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هاي  الگوها و نظريه(گيري و تجزيه و تحليل مشكل  فرايند تصميم  .)1388( رزقي رستمي، عليرضا، .7

  .يكان: تهران ،)گذاري مشي گيري و خط تصميم
  . انتشارات فروزش: ، تهرانوش تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتير). 1388(دالور، علي  .8
اجتماعي و فرهنگي ، ي اقتصادي ي دوم توسعه مستندات برنامه .)1373(سازمان برنامه و بودجه  .9

 .بودجهسازمان برنامه و : تهران .جلد چهارم، جمهوري اسالمي ايران

ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  ي توسعه برنامه :سند برنامه .)1378(سازمان برنامه و بودجه  .10
اليحه سازمان برنامه و بودجه، مركز مدارك  2پيوست شماره  :تهران) 1379- 1383(، جمهوري اسالمي ايران

 .اجتماعي و انتشارات ،اقتصادي

ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  ي دوم توسعه برنامهقانون  .)1374- 1378(سازمان برنامه و بودجه  .11
مجلس شوراي اسالمي، سازمان برنامه و  1373/09/20مصوب : تهران ،)نسخه چاپ دوم( جمهوري اسالمي ايران

 .اجتماعي - بودجه، مركز مدارك اقتصادي 

: تهران ،هنگياجتماعي و فر - ي اقتصادي ي اول توسعه حه برنامهالي .)1368( سازمان برنامه و بودجه .12
  .سازمان برنامه و بودجه

ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  ي اول توسعه قانون برنامه .)1368- 1372(سازمان برنامه و بودجه  .13
مجلس شوراي اسالمي، تهران، سازمان برنامه و بودجه، مركز  11/11/1368مصوب ، جمهوري اسالمي ايران
  .مدارك اقتصادي، اجتماعي

 .اجتماعي -مركز مدارك اقتصادي: تهران ،ريزي در ايرانسابقه برنامه .)1377(ودجه سازمان برنامه و ب .14

ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري  ي سوم توسعه قانون برنامه .)1382(سازمان برنامه و بودجه  .15
، با اعمال آخرين اصالحات - مجلس شوراي اسالمي17/01/1379صوب م :تهران ،)1379-1383( اسالمي ايران

 .ريزي كشور، معاونت امور پشتيباني، مركز مدارك علمي و انتشارات سازمان مديريت و برنامه

و نظارت بر عملكرد چهار  1382گزارش اقتصادي سال  .)1383( ريزي كشورسازمان مديريت و برنامه .16
و مالي، دفتر ريزي كشور، معاونت اداري  سازمان مديريت و برنامه :تهران ه، ي سوم توسع سال اول برنامه

 .)قسمت اول(هاي بخشي  انتشارات علمي و مدارك تخصصي، جلد دوم، حوزه

ي  ي چهارم توسعه مجموعه اسناد ملي توسعه در برنامه .)1385( ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه .17
 معاونت امور اقتصادي و هماهنگي، دفتر :تهران، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
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