
 
 

 

 خط مشی گذاري در صنعت جهانگردي
 ثمینه تاجري نسب
 

 
هاي گردشگري  روندي منطقی را براي درك و تدوین سیاست نوشتار، ینا در

کنیم و  بینی علمی شروع می گیریم. بدین معنا که از مفاهیم علم و جهان پی می
براي اطمینان از صحت و موفقیت روش مطالعات، به اهمیت و اصول نگرش 

پردازیم. پس نگاهی سیستماتیک به گردشگري انداخته و جهت  سیستمی می
شدن را به عنوان  ط پیرامون و عوامل تاثیرگذار خارجی، جهانیدرك محی

 کنیم.  ترین روند تاثیرگذار، بررسی می مهم
شدن، الزم است که کشورها با در نظر گرفتن شرایط  با توجه به روند جهانی
هایی مناسب، به اداره امور بپردازند. پس از مطالعه  مشی موجودو با تدوین خط

و بررسی علل و سطوح دخالت دولت در امور  گذاري، مشی اصول خط
اندازیم. در انتها با توجه به  مشی گردشگري می گردشگري، نگاهی دقیق به خط

  شود. هاي موجود، پیشنهاداتی در جهت تکمیل آنها ارائه می سیاست
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 خط مشی گذاري در صنعت جهانگردي

 
 1ثمینه تاجري نسب

 
 مقدمه

گیري وجود ندارد،  ي و نیاز کشورها به آن، توافق همهگردشگریت و لزوم اهمبا وجود آنکه هنوز بر سر 
شدن و  اما اکثر محققین و اندیشمندان، توان انکار آن را ندارند. از طرف دیگر، روندهایی چون جهانی

دهند. پس گزینه  گیري از این امر را نمی توسعه تکنولوژي، عمال به کشورها امکان مقاومت و کناره
 ینهبه توسعه بهباز و روشن، به استقبال رویم و با مدیریتی کارآمد،  برتر این است که با دیدي

جانبه شرایط فعلی، اجزا و روابط، و روندهاي  یم.در این راستا، درك عمیق و همهبپرداز يگردشگر
دهد تا بتوانیم به کارایی و اثربخشی مدیریت  رو داریم، یاري می بینی آنچه پیش موجود، ما را در پیش

کنیم که پیمودن آن، ما  ها، مسیري را طراحی می ها و یافته کارگیري آموخته اییم. نهایتا با بهخود بیافز
 رساند. را به توسعه و پایداري می

 بینی علمی بینی، علم و جهان جهان
از مجموعه  یبرداشت کل یکتر  ساده یربه تعب، و او از آن یرو تعب یبه هست ینگرش آدم ینی،جهان ب

 است. یجهان هست
است. علم  یکل يها در صدد کشف قانون ی،جزئ حقیقتاست که به واسطه ربط چند  یمعرفت نیز علم
 دهد. یارائه میکل ینیکرده و قوان ییها یريگ یجهاز مشاهدات، نت يا از پاره، درك و فهم جهان يبرا
معنادار  یقحقا یررس. ب1وجود دارد که عبارتند از: یسه مرحله اساس یقانون علم یکبه  یابیدست يبرا

بسنده  یقحقا یهاینتوج يبرا ،که در صورت صحت يا یه. پرداختن فرض2(مشاهدات کنترل شده)؛

                                                 
 دانشگاه عالمه طباطبایی -مدیریت جهانگردي ارشد یکارشناس ۱

 یجنتا ینمشاهده باشند. اگر ایقآزمون، قابل که به طر یه،فرض یناز ا یجی. استنباط نتا3و  ؛خواهد بود
 يا کار ساده ،آن یمو تعم یقحقا یقانتخاب دق البتهشود.  یم ییدموقتا تا یهفرض یوندندبه تحقق بپ

یعت تصرفدر طببینی و   اند که به ما قدرت پیش شده از آن جهت حائز اهمیت یست.قوانین کشفن
 دهند. می

 یلیبه دال یمتک یعلم یراعتقاد غ یهمراه است که به صحت آن داللت دارد ول یبا دالئل یعلم اعتقاد
است که  ینگرش به هست ینوع یعلم ینیز جهان ببا احتمال صحت آن ندارد.مراد ا یاست که ربط

 است. یبندپا یو جامعه انسان یکل هست ینیع يو روندها یبه فرهنگ و روش عل ی،هست ییندر تب
.مشکل بودن 2، بودن اعتبار استقرا ید.قابل ترد1: روست بهرو ییها اما روش علمی نیز با محدودیت

را در مورد  يا یجهتوان نت یم ینکهبا قبول ا ی.حت3، و زمودهاز موارد آزموده به موارد نا آ یجهنت یمتعم
 یخصلت کامالً ذهن يکه ادراك ما دارا یدآ یمشکل به وجود م ینداد، ا یمناآزموده تعم یدهپد یک

 یارمانرسد در اخت ینظر مه کمتر از آنچه ب یاربس یشود، آگاه یم یانکه با زبان ساده ب یاست و هنگام
 )1351، 2(برگرفته از راسل گذارد. یم
 یوهاز ش یريگ با بهره یستیبا یعنی. یدآ یم یان(کل نگر) به م یستمیتفکر س ضرورتکه  ینجاستا

 )1388ي، قرار داد. (مختار یلپرداخت و آنرا مورد تحل یعلم ینیب به موضوع جهان یستمیتفکر س
 

 تفکر سیستمی
در جهت دستیابی به درك کامل و  ،(تجزیه) و ترکیبتفکر سیستمی، فرآیند شناخت مبتنی بر تحلیل 

جامع یک موضوع در محیط پیرامون خویش است. این نوع تفکر درصدد فهم کل (سیستم) و اجزاي 
و  یآن، روابط بین اجزاء و کل و روابط بین کل با محیط آن (فراسیستم) است. (مرعش

، و همچنین مشاهده آن یو روابط داخل بر کل اجزاء یدتأک یقسیستمی، از طرتفکر ) 1385همکاران،
 یهتجز یص،تشخ يابر پردازد و می هاي دنیاي کنونی یچیدگیهمزمان سیستم و فراسیستم، به درك پ

                                                 
۲Russel 
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برگرفته از (دهد. یستم، چارچوبی مناسب ارائه میدر هر س یريگ یمحل مسائل و تصم یل،و تحل
 )1386یان،رضائ

رون خود نیازمند تفکر سیستمی هستند، به دلیل اینکه تفکر نگري در د ازمانهاي ما براي تقویت جامعس
کند تا ساختار، الگوها و وقایع را در پیوند با یکدیگر مورد بررسی قرار  سیستمی به مدیران کمک می

 )1388ي، (مختار. دهند و تنها به مشاهده وقایع اکتفا نکنند
دریافتن الگوي تغییرات به جاي تمرکز ، شرایط محیطی عبارتند از: عدم سرزنش قوانین تفکر سیستمی

تفکر دینامیک به جاي ، تعیین صحیح مرز سیستم، تفکر براساس رابطه علت و معلولی، بر روي وقایع
، مقاومت در برابر سیاستها، پیامدهاي ناخواسته و رفتار نامشهود سیستمهاي اجتماعی، تفکر استاتیک
ساختار سیستم بوجود آورنده ، سیستم در عملکرد آناهمیت چگونگی تعامل بین اجزاء ، تفکر ترکیبی

باید به مهلتی که براي دریافت پاسخ ، و باید به دنبال نقاط حساس و مؤثر گشت، رفتار آن است
 .ضروري است، توجه نمود

 به هجوبه تعادت و  و خودساخته یذهن يچارچوبهادر انسانها یرشدن اسیستمی نیز تفکر س یاصل موانع
 .توجه به روابط است، به جاي و محسوسات یاءاش
 

 :يو گردشگر یستمیتفکر س
 ینمع یتحقق هدف يشده است که برا یلتشک ییاز اجزا یگريد یستمهمانند هر س يگردشگر صنعت

شوند و در  یوارد م یستمبه س ییصنعت، درونداد ها یناند. در ا در ارتباط و کنش متقابل یکدیگربا 
 یستماز س یخروج یامشخص، به عنوان برونداد  یاتیو پس از انجام عمل یرندگ یقرار م یلتبد یندفرا

ییا مدآکارها تاثیر گذاشته و  ، بر خروجیهاینددروندادها و فرابودن مطلوب یا ناشوند. مطلوب  یخارج م
 )86 ي،(زاهد کند. تعیین میا یستمرسیمدآکارنا

جزء (یک گردشگر، یک منطقه گردشگر فرست، یک منطقه  5گردشگري به عنوان یک سیستم، از 
ترانزیت، یک مقصد و صنعت گردشگري و مسافرت)، تبادل انرژي (حرکت گردشگر، تبادل اطالعات و 

کاالها و ...) و تعامل با سایر سیستمها (اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي، سیاسی، فیزیکی و ...) تشکیل 
 شده است. (سعیدا اردکانی)

کننده سیستم گردشگري توجه داشته باشیم.  هاي احاطه دارد که به سیستم یستمیما را بر آن میتفکر س
ها را تحت تاثیر قرار داده،  که تمامی سیستمشدن  یپر شتاب جهان یندفرا پس الزم است نگاهی به

 .بپردازیم
 

 شدن جهانی
نسبت  یآن به مکان واحد و تراکم آگاه یله شدن جهان و تبدشدن عبارتست از در هم فشرد جهانی

شدن، مفهومی جدید و تازه به شمار  که جهانیاز آنجا  ).1380کل(رابرتسون، یکبه جهان به عنوان 
کرد:  یمتقس کلیرا به سه گروه  یفتعار توان این وجود دارد. اما میآید، تعاریف متعددي نیز از آن  می

 )1386 یان،(نهاوند
 يو بندها یدکه در آن قیاپو یو روند اجتماع یانجر یند:یکفرآ یکشدن به عنوان  یجهان .1

 رود. یم یناز ب یاشود  یم یفتضع یو فرهنگ یاجتماع ي،اقتصاد یاسی،حاکم بر روابط س یاییجغراف
الملل  ینتعامل ب یقو عم یعه بر گسترش وسیدادیکرو یده:پد یکشدن به عنوان  یجهان .2

مرتبط،  يبه صورت شبکه ا یاشود. دن یم یکار و تجارت، جهان یمتقس ید،داللت دارد آن چنان که تول
 شود. یم یلمرکز داد و ستد تبد یکبه 
که  ي، به نحویغرب یدموکراس یبرالبه تفکر ل یشه: اشارهاند یکشدن به عنوان  جهانی .3

در سراسر جهان  یفرهنگ غرب یتداوم، تسلط و تثبارتباطات، باعث ت يمهاجرت و انقالب در تکنولوژ
 شود. یم

امکان  یشو افزا یکدیگرارتباطات جوامع با  یشافزا" یژگیو یف،رغم اختالف تعار یهر  حال عل به
 است. یرشدن انکار ناپذ یجهان یدر معرف "جوامع یگرد یماتبر تصم یرگذاريتاث

 یو اطالعات یارتباط يها يتکنولوژ ی،تحرك اجتماع یعتسرعبارتند از:  شدن یآثار مثبت جهان
 یزانم یشاز پ یشگسترش بیشرفته، افزاییش کارایی محصوالت، افزایش توانمندي نیروي انسانی، پ
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 ی، وجهان یمال يرشد بازارها یدئولوژیها،در مورد فرهنگها و ا یشترو شناخت ب یآگاه ی،تجارت جهان
 ي؛ توسعه گردشگر

یی،فرار فرهنگ مصرف گرا یجتروی، جهان یرشد تک فرهنگعبارتند از:  شدن یجهان یمنف اما آثار
گرایی،  مغزها، تشدید بحران اشتغال، فشار بر قانون اساسی کشورها، رشد فقر، کاهش روحیه ملی

 ینیحمله به ارزشها و اعتقادات د ی،بوم يرفتن زبان ها یناز ب ي،و خود یرنگ شدن فرهنگ محل کم
(آقازاده و  .یاجتماع يخانواده ها و ارزشها یجیسقوط تدر،و و آداب و رسوم جوامع جهان سوم

 مبارکی)
 شدن و گردشگري جهانی

شدن و گردشگري ارتباطی متقابل دارند. (نکویی،  دهد که جهانی مطالعات انجام شده نشان می
ي جدید در حوزه جهانگردي، ها شدن، عالوه بر ایجاد فرصت )اما باید توجه داشت که جهانی1389

 کند: هایی نیز مواجه می کشورها را با چالش
 هاي ياستراتژیو گردشگر یعموم یاستنسبت به س یکردروکند تا  شدن کشورها را وادار می جهانی

و مصرف  یابیکنترل، عرضه، بازار یتی،چندمل يها شرکترا تغییر دهند.  خود یو مال یغاتیتبل
 یرويحرکت نو در کنار  ها خارج ساخته مطلق دولت ي را از سلطه يرمحصوالت و خدمات گردشگ

اند. اگر توسعه گردشگري با دقت و  یداشتهنشت اقتصاد ی،نتایجی چون افزایشالملل ینکاردر سطح ب
توجه کافی انجام نشود، کشور با پدیده دوقطبی شدن جامعه و افزایش شکاف میان طبقه غنی و فقیر 

ه المللیتوج ینب يگردشگر يالگوهاایستی به دولتها بشود. از طرف دیگر، واجه میبه جاي توزیع ثروت م
محصوالت و شدن و استانداردسازی یرا اتخاذ نمایند.همچنین یکسانمناسب یاستسداشته و بر اساس آن، 

است و باید مدیریت شود. تضاد  ي، با نیروي محرکه گردشگري (یعنی تفاوت) درخدمات گردشگر
 )2003، 3کر (برگرفته از

                                                 
۳Kerr 

ها و تهدیدهاي موجود، به بررسی شرایط پرداخته و با  بایستی با تحلیل فرصت در این میان، دولتها می
هاي موجود  را از فرصت  هاي مناسب، تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و نهایت بهره مشی تعیین خط

 ببرند.
 

 گذاري عمومی مشی خط
 ی،مش هاى عمومى (کالن) است.خط طراحى و تدوین سیاستدولت،  هاي ترین فعالیت یکى از اساسى

. طبق انجامد یم یمنطق یجو به نتا کند یم یترا هدا یماتکه تصم ی استمنتخب یاتیبرنامه عمل
که توسط مراجع و نهادهاي  است هایی ها و سیاست باکهولز، سیاست عمومی مجموعه تصمیم یفتعر

هاي مختلف در جامعه را شکل  الگوي فعالیتف و هدرسمی حافظ منافع عمومی جامعه اتخاذ و 
است شامل تمام  ینديبلکه فرآ یست؛ن یمصرفا اتخاذ تصم یمش در نظر داشت که خط ید. اما بادهد یم

زاده،  (الوانی و شریف .ییابدادامه م یجنتا یابیو تا ارز شود یکه از زمان احساس مشکل شروع م یاقدامات
گیري همراه با محصول این روند است (اجل و  روند تصمیممشی عمومی  ) در واقع خط1379

 )2007، 4همکاران
. مشکل یدیده می شودمشکل عموم یااصطالح مسئله در تمامی تعاریف ارائه شده از سیاست عمومی، 

 یصدر جامعه دانست که قابل تشخ یتینارضا یایکو  یتکمبود، محدود یاز،ن یکتوان  یرا م یعموم
 )1379 زاده، ی و شریفآن جستجو نمود. (الوان يبرا یتوان راه حل یبوده و م

 
 
 
 
 
 

                                                 
٤Edgell et al, ۲۰۰۷ 
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 گذاري:  مشی فرآیند خط
 (از طریق توجه به جامعه و نیازهاي آن) مشکل یامسئله  یانشناخت، درك و ب  .1
 یها و مؤسسات عموم ارجاع و طرح مسئله در سازمان .2
انه مطالعات کارشناسبا انجام ی (سازمان مربوطه عموم یمش خط ینو تدو یهته یري،شکل گ .3

 دارند.) مطلوب يها راه حلسعی در یافتن 
 )راه حلنتخاب بهترین از ای (پس عموم یبه خط مش یدنبخش یتکردن و مشروع یقانون .4
ابالغ  هسازمان مربوطبه  شده ینتدو یعموم یمش خطی (عموم یمش خط يابالغ و اجرا .5

 ی را اجرا نماید)مش خطتا منابع الزم را به کار گرفته و  شود یم
 آن) اصالحو انحراف از مسیر  یاموفقیت (ارزیابی اجرا شده  یعموم یخط مش یابیارز .6

بلکه به صورت  شود یو جدا از هم انجام نم یکیالزم به ذکر است که مراحل فوق به طور مکان
 )1379 زاده، ی و شریف. (الوانگیرد یبا هم شکل م یهارتباط چندسو يو دارا یاپو ینديفرآ

 
 گذاري: یمش خط يها مدل

 یادز یاربس یآن مستلزم کاوش ذهن ییاست، شناسا یچیدهپ ینديفرآ گذاري یمش آنجا که خط از
 یتاز واقع یصیو تلخ ي. مدل، بازسازیریمگ یکمک م یمفهوم يها کار از مدل  ینا ي. لذا براباشد یم

 . کند یم یلمورد نظر را تسه یتآن، شناخت ما از واقع یاصل هاي یژگیاست که با در بر داشتن و
 يو هم در اجرا بخشیدن یتهم در وضع و مشروع ی،دولت يها سازماناز آنجا که : ينهاد مدل
در خط  یموجب دگرگون ي،در ساختار نهاد یژهو ییرتغ یجادا ؛دارند کننده ییننقش فعال و تع ی،مش خط
 خواهد شد. یعموم یمش

در قالب  یاسیس هاي یتاز فعال يا به مثابه مجموعه یمش خط ینددر نظرگرفتن فرآ: ینديفرآ مدل
در توجه مدل  ین.نقطه ضعف ایابیاجرا و ارز کردن، یها، قانون حل راه ینمشکل، تدو ییمراحل  شناسا

 .یآن استمحتوامشی به جاي توجه به  یخطو اجرا یند تدوینفرابه 

نقطه تعادل،  یناست. ا یحاصل تعادل و توازن مبارزات گروه یشههم یعموم ی: خط مشیگروه مدل
 ین. به اشود یم ییننفع تع يذ يها از گروه یمنافع برخ يبه سو یخط مش یشگرا ییرتغ یقاز طر

 برخوردارند.  یشتريهستند که از نفوذ ب ییها همسو با مواضع گروه ها، یمش معموال خط یبترت
جامعه  يآن برا یکه نسبت منافع اجتماع ینندرا برگز ییها سیاست یدها با عقالیی: دولت -علمی  مدل

یو و اقتصاد یاسیس ی،اجتماع يها ارزش این مدل، حد برسد.در ینآن به باالتر هاي ینهبا هز یسهدر مقا
 .یرندگ میمورد توجه قرار  یزنعلل ایجاد مسکل 

در نظر  یستمس يبه عنوان دروندادهاموجود را  و منابع ،و انتظارات جامعه یازهاناگر : یستمیس مدل
صورت  هاست که ب یو اقدامات یماتبه صورت تصم یافته یصتخص نابعم یستم،بازده س یریم؛گب

 شوند.  یم یدارپد یمش خط
را  هایی یلحداکثر و حداقل، بد يها حل راه يجستجو يبه جا یرندگانگ یم: تصمبخش یترضا مدل

 ینعمده ا ییبخش محقق سازد. نارسا یترا در حد رضا یرندهگ یمانتخاب خواهند کرد که اهداف تصم
 . کند یم ییناست که آنرا تع یو شخص بخش، یتسطح رضا یینمدل در مشخص نبودن ضوابط تع

(که حاصل  یجزئ ییراتیو گذشته دولت با اعمال تغ يجار هاي یت: تداوم فعالتدریجی–یجزئ مدل
 شده است) انجام هاي یابیارز

) یجیتدر -یجزئ ییرات(مدل تغ شود یم یبررس یسطح یابتدا مسئله به طور گسترده ول: یقیتلف مدل
 . گیرد ی) قرار میی(مدل عقال یلیتفص یمورد بررس یقشد، به طور دق یدازا پ نقطه مشکل یو سپس وقت
بر اساس مجموعه  یجمع گیري یم: تصمیممستق یرو غ یممستق یاجتماع گیري یممدل تصم

وارد  گیري یمدر تصم یماًشهروندان مستق یم،انتخاب مستق ینددر فرا .شهروندان يفرد يها انتخاب
 .گیرد انجام میمردم  نمایندگانتوسط  یندفرا ینا یرمستقیم،غ گیري یمدرتصم که یدرصورتشوند؛  یم

به عنوان تنها روش مناسب  يگذار یمش خاص در خط یوهروش و ش یکاتّکا به  عدم :ییاقتضا الگوي
 .دردابیشتري و تناسب  یخوان موجود هم یطکه با شرا يا یهنظر و انتخاب و مطلوب
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 :)1986جونگ ( بندي طبقه
 گرانیدي ها درکوتوجهبهارزش

 
-نحوه

 رییجادتغیحلمسئلهوا

 کم ادیارزیبس 
 ییعقال یمدالجتماع فعال
 بحران یـجزئی جیتدر یانفعال

 
یمشکل اساسبه جاي رفع  بحرانیفورو رفع  سازمان يجار هاي یهضوابط و رو: تاکید بر مدل بحران
 .دربلند مدت

اعتقادات و رفتارها به  ها، یندها،شاخصفرا یقتلف ییر، وحل مسئله وتغ یندفرای:با توجه به اجتماع مدل
 یرا در استنباط از مشکالت غن یریتو عمل مد یهنظر ها، یوهش یگرد یشزنظام ار راههم

 )1379 زاده، و شریف یالوانبرگرفته از (سازد. یم
 

 مداخله دولت در امور گردشگري
ها به دالیل مختلفی چون پیشبرد توسعه اقتصادي، حمایت از صنایع، تامین درآمد، ایجاد محیط  دولت

کنند. با اینکه میزان  اش، در امور گردشگري مداخله می باثبات اقتصادي، و تامین سایر اهداف سیاسی
 توان سه سطح دخالت را تعریف کرد: امور جهانگردي متفاوت است، میهاي مختلف در   دخالت دولت

هاي  المللی، بستن قراردادها، همکاري المللی: از طریق عضویت در سازمانهاي بین سطح بین .1
 اي و ... منطقه

گذاري و برنامه ریزي، کنترل ورود و خروج افراد، ایجاد  سطح ملی: از طریق سیاست .2
 ...زیرساختها، بازاریابی و 

 سطح محلی: از طریق اعمال قوانین و مقررات، جوازدهی و ... .3

بندي  گذاري طبقه ریزي، توسعه و قانون گذاري، برنامه گروه سیاست 4توان در  هاي دولت را می فعالیت
شده براي دولت،  نقش مطرح 4کننده مسیر است؛ از میان  تعیین  کرد. از آنجا که سیاست،

 ) 1382ها دارد. (برگرفته از گی،  نسبت به سایر نقش گذاري اهمیت بیشتري سیاست
 

 مشی جهانگردي خط
کند در رابطه با  یاست که دولت انتخاب م یزيآنچ يگردشگر یعموم یاستگذاريس یطورکله ب

مشی جهانگردي،  به تعریف گلدنر، خط)1995ینز،(هال و جنک .ندهد یاانجام دهد  يگردشگر
که  هاست يها، اهداف توسعه و استراتژ و مقررات، راهنماها، دستورالعمل یناز قوان يا مجموعه

مقصد  یکروزانه  هاي یتو فعال يتوسعه بلند مدت گردشگر یماکه مستقیماتیاست تصم يبرا یچارچوب
عان و نف يمنافع ذ سازي یشینهاز ب یناناطم بالبه دن يگردشگر یاست. سدهد یقرار م یررا تحت تاث

 )2003، 5و ریچی مقصد است.(گلدنر یتدر کنار موفق یو آثار منف ها ینههز سازي ینهکم
 یمش خط یبترت ین. به ایردگ یدر بر م یزرا ن یداريو پا یابیبازار یزي،ر برنامه یممفاه ،لجِا یفتعر

رو به توسعه  يها یهعمل، خطوط راهنما، اصول، و رو يها یوهاز ش يا عبارتست از: مجموعه يگردشگر
نحو  ینچارچوب بر حل مسائل متمرکز است و به بهتر یناند. ا قرار گرفته یاخالق یکه در چارچوب
جهت یداریدر و پا یابیتوسعه محصول و خدمت، بازار یزي،ر رآورده شدن اهداف برنامه(بهدف جامعه 
 )2007، اجل و همکاران( سازد. یبرآورده مي) رارشد گردشگر

 )2003، و ریچی (گلدنر:ست جهانگردي باید به دو قسمت توجه کرده و تمایز قایل شددر مطالعات سیا
 مفهوم ایستا و ساختار و محتواي سیاست که در واقع پاسخی به سوال چه چیز؟ است. .1
 دهد. مفهوم پویاي فرموالسیون سیاست که به سوال چگونه؟ پاسخ می .2

 
 

                                                 
٥Goeldner &Brent Ritchie 
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 :جهانگرديدر  يگذار یمش دف از خطه
 يفکر یاسی،س ی،فرهنگ ي،نمودن منافع اقتصاد ي،یکپارچهگردشگر یمش هدف خط ینبزرگتر

 یجادو ا یجهان طحدر س یزندگ یفیتبا مردم، مقاصد وکشورها جهت بهبود ک يگردشگر يواقتصاد
آن در هم  ياقتصاد یامدهايبا پ يگردشگر یاسیس ياست. جنبه ها ییصلح و شکوفا يبرا ییبنایرز
 یم یزجهان ن یاسیاقتصاد س ینفکاست، بلکه جزء ال یاستنه تنها ادامه س يشده اند. گردشگر یدهتن

 یلن يبلکه برا ياقتصاد اهدافبه  یلن ينه تنها برا يتواند ابزار یم يباشد. به طور خالصه، گردشگر
 )2007، اجل و همکاران( باشد(و هست) یزن یاسیبه اهداف س

شوند که منافع  یزبانیم يا مسئله است که گردشگران به گونه ینا ینتضم یدر پ يگردشگر یمش خط
 )2003یچی،گلدنر و رنماید. (مقصد، حداقل   يبرارا ها  ینهو هز یاثرات منف ونفعان را حداکثر  يذ
 

 :ديگریجهانمش خط کارکردهاي
 تعیین هدف و مسیر توسعه مقصد؛ .1
 ؛)کند یتفعال یدبا يکه تحت آن گردشگر یطیشراي (باز ینقوانتعیین  .2
 ؛گردشگران يقابل قبول برا يها و رفتارها یتفعالبیان  .3
 ؛فراهم نمودن رهنمودهایی براي همه ذینفعان حاضر در مقصد گردشگري .4
 ؛ها و اهداف ویژه مقصد فراهم سازي اجماع و اتفاق آرا در ارتباط با استراتژي .5
و خصوصی   فراهم سازي چارچوب و الگویی براي گفتمان میان بخش هاي دولتی .6

 .گردشگري در باره نقش و همکاري کلی آن ها در مسائل اقتصادي و اجتماعی
 .ياقتصاد يبخش ها یربا سا يمؤثرتر گردشگر يامکان ارتباط و همکارفراهم کردن  .7

را تحت  يمستمر گردشگر یاتیعمل يها یتفعال یتموفق یزانم يگردشگر یمش که خطبا توجه به این 
دارد(گلدنر  يگردشگر يها یتدر فعال یواقع يبلکه کاربردها یست،ن ينظر یمفهوم ؛دهد یقرار م یرتأث
 )2003یچی،و ر

در  ينقش گردشگري در سطح ملی، عبارتند از: گردشگر يگذار یموضوعات مورد بحث در خط مش
مطلوب را  يصورت نقش ها ینکه به طور مؤثرتر يمقصد؛نوع مقصد ياقتصاد یاجتماع یتوسعه کل

منابع  -يبخش گردشگر يبرا يگذار یهانواع و سطوح؛سرما -يگذار یاتهد کرد؛مالخوا یفاا
ساخت ها؛قانون  یربه حمل ونقل و ز یمحصول؛دسترس يتوسعه ونگهدار یرو مس یتماهیط؛وشرا
 یر؛تصویطیمح یستز يها یتها و فعال یت)؛محدودیمسافرت يآژانس ها یی،(خطوط هوايگذار

 یهکار و اتحاد یروين يبرا يکار؛قانونگذار یرويو ن یجامعه؛عرضه منابع انسان ینصنعت، اعتبار؛روابط ب
 )2003یچی،(گلدنر و ریمسافرت خارج ینقوانیابی؛ و بازار يها یتفعالي؛ها؛تکنولوژ

 
 :يگردشگر یمش خط يها مشخصه
بودن  يا رشته چندهاي مختلف به علت  بخشها و تعامالت  یچیدگیپتوجه به  .1

 يگردشگر
بایست بر سطح کالن تمرکز داشته باشد یعنی توسعه گردشگري می بایست در  می .2

 المللی انجام گیرد. اي، ملی و حتی بین هاي منطقه سطح
 .بایست طوري تنظیم گردد که داراي نگاهی بلند مدت باشد می .3
بایست بر نحوه استفاده از منابع اساسی و کمیاب تمرکز داشته باشد تا در یک  می .4

 ترین شرایط براي پاسخگویی نیازها و فرصت ها بوجود آید. مطلوب محیط متغیر
 بایست داراي ماهیتی منطقی در مراحل تدوین سیاست ها باشد. می .5
بایست خالقیت هاي سازماندهی شده را ترغیب و تشویق نماید و از سیاست هاي  می .6

 مبتنی بر عقاید قالبی و سنتی اجتناب گردد. 
تا فرایند هاي پویاي اجتماعی که نیازمند داده هایی از  بایست طوري تدوین گردد می .7

 چندین منبع است، جواز و تسهیالت داده شود.
 هاي سنتی بین بخش هاي صنعتی و گردشگري را بشکند. بایست محدودیت می .8
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دهنده سیاست هاي زیر بخش هاي گردشگري یک کشور یا یک  بایست نشان می .9
 منطقه باشد.

ی و مشارکتی مقصد گردشگري را شامل گردد و نشان هاي رقابت بایست نقش می .10
 )2003یچی،. (گلدنر وریستدهنده شرایط مناسب براي هر کدام چ

 :يگردشگر یمش خط ینتدو یندرآف
 گذاري عمومی تدوین کرد: مشی مشی گردشگري را بر اساس فرآیند خط توان خط به طور کلی می

 
 یچی،(گلدنر و رت گردشگري تعریف شده است:فاز براي تدوین سیاس 4اما فرآیند دیگري شامل 

2003( 
 )Definitional Phase(یفیفاز تعر .1

 ) نفعان يها و ذ سازماني(شامل گردشگر یستمس یفتعر .1,1
 ي،فلسفه گردشگر تعیین .1,2
 ، يتوسعه گردشگر یرمسو  انداز چشمگیري در مورد  صمیمت .1,3
 ها یتاهداف و محدود یینتع .1,4

 )؛Analytical Phase(یلیفاز تحل .2
 تحلیل داخلی: .2,1

گوناگون عرضه  يها جنبه ي توسعهبراي موجود  يها ها و برنامه یمش مرور خط .2,1,1
 ي،گردشگر

 ،منابع ینی و ارزیابی کمی و کیفیبازب .2,1,2
 یطی،مح یستز ي،اقتصاد يها بر جنبه ير گردشگریاثیزانتمیک (اثر استراتژ یلحلت .2,1,3

 ی)و فرهنگ یاجتماع
 :/تقاضا محوریخارج تحلیل .2,2

 يو بازارها يگردشگر يتقاضا یو ساختارکل یتکه ماه ییها کالن داده یلتحل .2,2,1
 .کنند یم یفبالقوه را توص

مختلف بازار  يها بخش يها و رفتارها یزهدرك انگ الش برايت :خرد یلتحل .2,2,2
 يگردشگر

 یعتوسعه و ترف یتیو حما یرقابت  يها یمش ها و خط برنامه یابیمرور و ارز .2,2,3
 يگردشگر

 )؛ Operational Phase(یاتیفاز عمل .3

 )2007گیري سیاست گردشگري (اجل و همکاران،  : نمودار کلی شکل1: تصویر 1تصویر 
         

 



علم گردشگري        يخط مشی گذاري در صنعت جهانگردثمینه تاجري نسب:  tourismscience.ir 

 

 ۸ 

 یکاستراتژ یتنتایجاهم یابیارز .3,1
 توسعه عرضه و تقاضا يها ها/برنامه یمش در مورد خط یشنهاداتپ ارائه .3,2

ها  مشی هاي عملیاتی که بر اساس خط برنامه)؛Implementation Phase( ییفاز اجرا .4
ها نیز نتایج مثبت مختصري خواهد  اند؛ باید به اجرا درآیند، وگرنه بهترین سیاست شده تدوین 
 داشت. 

 
به  ها یاستس عیفض ياجرا یرااست، ز یديکل یاربس گذاري یمش خط ینددر فرآ یمش خط ياجرا
 یساختار دولت یکدر  يگردشگر یمش  . خطباشد یم یانسان یرويهدر دادن منابع، زمان و ن یمعن
نقش  يگردشگر يها شرکت یلدل ین. به همشود یها اجرا م در شرکت یتاًاما نها شود، یم ینتدو
 هاي یاستس ياجرا ی. شناخت چگونگکنند یم یفابا دولت ا يمبادله اطالعات و همکار رد یمهم

ابعاد  يبلکه شناخت نظر بخشد، یدولت را بهبود م گذاري یاستس یندتنها فرآ نه ي،گردشگر
 یرا ارتقا م يگردشگر گذاري یاستس یندو فرآ يگردشگر هاي یاستشامل س يگردشگر یاسیس

 )2002، 6دهد (زنگ و همکاران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
٦Zhang et al 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ترکیب سیاست گردشگري : ساختار و2تصویر 
 

فلسفه  
 گردشگري

چشم انداز  
 گردشگري

اهداف و موانع  
 گردشگري

استراتژي هاي 
 توسعه عرضه

سیاست ها و برنامه هاي عملیاتی  
 و تاکتیکی براي توسعه عرضه

ساختار مدیریت  
 کالن سازمانی

استراتژیهاي  
 توسعه تقاضا

سیاست ها و برنامه هاي عملیاتی و 
 تاکتیکی براي توسعه تقاضا

هاي کالن اجتماعی اقتصادي مقصد سیاست  
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 :یرندمورد توجه قرار گ یدبا يگردشگر یاستدر اتخاذ س موارد زیر
د و نحوه نکن یم یینها را تع حکومت يها یتها اولو ارزشدر واقع، : یو گروه يفرد هاي ارزش •

 د. نساز یمشخص م یمنافع عموم اياز منابع موجود را در راست يبردار بهره

 یو محل ی، ملیالملل یندر سطح ب ینفعذ يها گروه •
 اجبار، زور، نفوذ و دخالت) یار،قدرت (اخت •

یااز طریق نمایندگان مند  عالقه ینفعذ يها توسط مردم، گروه یريگ یم: تصمیمشارکت عموم •
 آنها.

 )1378ي (هال و جنکینز، گردشگر گذاري یاستو نظارت بر س ارزیابی •

جامعه (چون  یکل ياز جامعه، متاثر از فاکتورها يان عضوبه عنواز طرفی دولت، دهنده  تشکیلافراد 
 ياه یژگیو و یطبر اساس بستر موجود (شرا ها یاستس یگر،) هستند و از طرف دیدئولوژيارزش و ا
ها و  ها محصول محیط سیاسی، ارزش به بیان هال و جنکینز، سیاستشوند.  یم یینجامعه) تع
شد که  یمدع توان یمو گیري هستند و فرایند تصمیمشده  ها، قدرت، اصول نهادینه ایدئولوژي

 )1378(هال و جنکینز،  هستند. شده ینشگز يکالن اتخاذ شده، در واقع انعکاس ارزشها یاستهايس
گذاران و مسئولین) به گردشگري،  از طرف دیگر در کشور ایران، رویکرد صاحبان قدرت (سیاست

گذاري و  هاي حاکم، تاثیري مستقیم بر روند سیاست رویکردي فرهنگی و ایدئولوژیک است؛ لذا ارزش
هاي غالب در  هاي گردشگري کشور، به ارزش اجراي آن دارد. پس جا دارد پیش از مرور سیاست

 جمهوري اسالمی ایران بپردازیم.
 

 ها ارزش

و بهاست. ایدئولوژي نیز علم افکار است که درباره  تیمي قدر،شایستگی،قامعنلغت به واژه ارزش در 
 کند. (عمید) اصل و مبدأ افکار مطالعه و بحث می

ها،دیدگاهمجموعهآرمانها،اهداف،عالیقومنافع،باورها،اخالقیات،تعصباتو یکسونگريها ارزش
هایروحیواهدافی ها،سنتها،ویژگی

 ایازسیاست هایمیانصاحبانقدرتبرسرپاره براختالفهوکههمراهباتغییرادراکانسانوبهمرورزمان،تغییرکردهستند
 )1382(به نقل از هال و جنکینز، .گذارندهاتاثیریعمیقمی

مربوط به  يها ارزشگذاران در کشور ایران در حال حاضر، برآیندي از  هاي حاکم بر سیاست ارزش
 ی است.ملهاي  ی و ارزشاسالم يها ارزشو ...)، جنگ با عراق یران، انقالب ا(معاصر  یختار یعوقا

 
 تاثیر نظام ارزشی اسالم بر مدیریت

 یندب یدار م هماهنگ و هدف يا را به صورت مجموعه یکل جهان هست ی،اله ینیجهان ب .1
اهداف و  یینو تع یزیهار در برنامه یدبا ین،قرار دارد. بنابرا یاله یهعال یریتو مد یرکه تحت تدب

 کرد. یترعا یقارا دق یاله یعیو تشر ینیاراده تکو یی،جز يدر اعمال روشها یو حت ها یمش خط
 يها برنامه رافراد خارج از سازمان، و مصالح همه ملتها د یمصالح همه افراد، حت یترعا .2

. اندازند یرا به خطر م یگرانعناد و لجاج، مصالح د يکه از رو ییها گروه یامگر افراد  ؛کالن الزم است
مورد توجه قرار داد و از  یدرا با یندگانحقوق آ یو مواهب اله یعیاز منابع طب يبردار در بهره ینهمچن

 .یداجتناب ورز یر،اسراف و تبذ
تکامل خود را در پرتو  یرمس یدکه با یاراراده و اخت یروياست مجهز به ن يا یدهانسان، آفر .3

مشروع و معقول  هاي يمتمرکز که آزاد یریتمد هاي یستمسپس . یندعقل و شرع برگز هاي ییراهنما
و  ییو شکوفا یتمانع رشد شخص، و شکست یرکود و عقب افتادگ ، عالوه برکند یرا هم سلب م

 بار یانهر دو ز یطکه افراط و تفر یمبدان یدبا البته.گردد یافراد م ادادخد هاي ییاستعدادها و توانا یبالندگ
 است.
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 يها و اصالت را به ارزش یتمعه، اولوسازمان و جا يها یاهداف و خط مش ییندر تع یدبا .4
با  یدر سازمان یساخت. حت یلهوس يفرع، و هدف را فدا يد اصل را فداینبا یچگاهداد و ه يمعنو

 شود. یکردن مصالح انسان یمالموجب پا یدنبا يمنافع ماد ینتام ي،اهداف اقتصاد
تر  در امور موفق توانند یو ...) م ي(توکل، تواضع، دلسوز یاسالم يها با خصلت یرانمد .5

 عمل کنند. 
 يشود، در راه ارتقا یصرف کنترل و بازرس یدرا که با هایی ینهاز هز یبخش توان یم .6

عامل  ی،و تقوا و خداترس ینید یهروح یتکارکنان به کار گرفت تا با تقو يو رشد معنو یفرهنگ
حاصل  یزانسانها ن یازمان، رشد و تعالاهداف س ینو ضمن تام یددر افراد بوجود آ یکننده درون کنترل
 .گردد

افراد به  یعنی: عدل و احسان. گذارد یدو ارزش عام اجتماعى در اسالم بر روابط افراد اثر م .7
مند شوند.  اند، باید از بازده و نتیجه کارشان بهره نسبت کارى که انجام داده و زحمتى که متحمل شده

به آنها احسان نمایند.  ایدد به اندازه کافى فعالیت کنند، سایر افراد بتوانن که نمى يافراد یگر،از طرف د
 )1375 یزدي،مصباح برگرفته از (

گذاري در کشور نیز مطالعاتی  هاي ملی و انقالبیبر مدیریت و سیاست جا دارد که در مورد تاثیر ارزش
 هاي حاکمه بیابیم. انجام شود، تا درکی کامل از ارزش

 
 جهانگردي ایرانهاي  سیاست

اي متفاوت را ترسیم  هاي مختلف و متفاوت در هر جامعه، آینده ها و نگرش با توجه به اینکه ایدئولوژي
انداز مشترك توسط  هاي توسعه، پذیرش یک چشم کنند، نخستین گام در فرآیند تدوین برنامه می

 .استرهبران سیاسی، نخبگان علمی، مدیران اجرایی و دیگر افراد هر جامعه 
 ،هاي کلی جهت سازي سیاست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام براي هم 1378از سال 

مطالعات و و از همان موقع  دیصداشخرا تضرورت ترسیم و تبیین یک افق روشن در آینده ایران 

 20چشم انداز "1382فت. در سال نجام گرا» افق آینده ایران اسالمی«تحت عنوان  اتیمباحث
 گانه ابالغ شد.  به قواي سه 23/8/82به تصویب نهایی رسید و در تاریخ ) 1404تا  1384("ساله

ی) توسعه مل ساله چهارم، طرح جامع (برنامه شده در برنامه پنج انداز و اهداف مطرح بر اساس سند چشم
برنامه عمران سازمان  یبانیو پشت يو جهانگرد یرانگرديا یعال يشورا یتبا حماگردشگري کشور 

این برنامه شامل بررسی وضعیت موجود  شد. یمو تنظ یهته يجهانگرد یمتحد و سازمان جهان ملل
ها و تهدیدها، اهداف بلندمدت،  گردشگري در ایران، تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصت

هاي کلی توسعه  بینی شده، و استراتژي هاي گردشگري و اهداف پیش هاي خاص سیاست گیري جهت
ریزي و توسعه در سطوح  هاي: بازاریابی، برنامه ص توسعه گردشگري در بخشهاي مشخ بود. سیاست

اي و ملی، دسترسی و خدمات زیرساختی، توسعه منابع انسانی، مدیریت اثرات فرهنگی  استانی، منطقه
 محیطی و اقتصادي، و مسائل مربوط به ساختار سازمانی و مدیریت تدوین شدند. ـ اجتماعی، زیست
را 7يوگردشگر یفرهنگ یراثانداز توسعه بخش م سند چشم، 83ات وزیران در سال از طرف دیگر هی

به عنوان مشکل شناخته شده و بر اساس  حوزه گردشگريتصویب کردند. مواردي که در این سند در
 ها تدوین شدند؛ بدین قرار بودند: ها سیاست آن
 وجود نگاه امنیتی به مقوله گردشگر ورودي.    -1
 برداري بهینه از امکانات و منابع موجود. گذاري مناسب براي بهره سرمایهعدم     -2
 گذاري مستمر. فرسوده شدن تاسیسات و تجهیزات گردشگري به لحاظ عدم سرمایه    -3
 اي در سطح کشور و جهان. ضعف تبلیغات رسانه    -4
 قوانین و مقررات مزاحم و ضعف بنیه صنعت گردشگري.    -5
 قرار نظام جامع آماري و نظام حساب اقماري گردشگري.عدم است    -6
گیري بازار گردشگري به دلیل تکمیل نبودن نهادهاي متشکله این بازار و مناسبات  عدم شکل    -7

 سنتی حاکم برآن.
                                                 

مورخ  59447/31090و  به شماره   یدهرس یببه تصو یرانوز یاته 9/10/83در جلسه مورخ  "یناسند ع ینا یاتکل7
 .است یدهابالغ گرد 14/10/1383
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اهداف هاي کالن بخش میراث فرهنگی و گردشگري کشور تدوین شد که  بر این اساس، سیاست
 اند از: آن عبارت کیفی

 توسعه روابط فرهنگی و تحکیم موقعیت سیاسی نظام.    -1
 معرفی تاریخ و تمدن ایران به جهانیان و ایجاد تفاهم بین ملتها.    -2
 تامین نیازهاي روحی و روانی جامعه.    -3
 تحکیم وحدت ملی و ارتقاء هویت فرهنگی.    -4
 ایجاد اشتغال و درآمد ارزي.    -5
 رانه و کمک به کاهش عدم تعادلهاي اجتماعی.افزایش درآمد س    -6
 گرفتن سهم مناسب از بازار گردشگري بین المللی.    -7
 
 

با حداقل (موجود  هاي یاستس هایزیر در راستاي تکمیل یاستسهاي موجود،  با توجه به اهداف و چالش
 اند: ییرات)پیشنهاد شدهتغ
اي است همگانی و دولت،  شور وظیفهاهتمام به امر میراث فرهنگی، تاریخی و طبیعی ک .1

 یا،الزم، اح هاي یرساختز یجادعبارتند از: ا یطشرا ینالزم را بر عهده دارد که ا یطشرا یجادا یتمسئول
 یتبخشفعال يمساعد برا یطمح یجادفرهنگی، تاریخی و طبیعی کشور؛ ا یراثاز م یانتو ص یمعرف

 و نظارت بر آن. یخصوص
ها و  با رعایت ارزش یدارکشور  بر اساس اصول توسعه پا يامور گردشگر یریتتوسعه و مد .2

 زیست. میراث فرهنگی و محیط
 جهت توسعه مبادالت گردشگران. يا منطقه هاي يتوسعه همکار .3

و  یاشتراکات فرهنگ یشترینکه ب یدادن به گردشگران با اولویت يگردشگران ورود یشافزا .4
 را دارند. کرد ینههز
 یستکشور در ل یعیو طب یفرهنگ يها ثبت جاذبه یقاز طر یرانا المللی ینب یرود تصوبهب .5
در مورد مسائل  یفیتبا ک یررعایت حقوق و تامین امنیت گردشگران، ارائه تفس ییونسکو،جهان یراثم

گردشگران؛ به منظور  یترضا یشو افزا یغاتتبل ی،کشور به گردشگران خارج یاسیو س یفرهنگ
 تفاهم بین المللی و معرفی چهره ایران اسالمی. ایشافز
گردشگري با  یدارباال بردن سطح فرهنگ عمومی در عرصه میراث فرهنگی و توسعه پا .6

 اي کشور. هاي آموزشی و رسانه گیري از ظرفیت بهره
ارائه ارزشهاي مستتر در میراث فرهنگی کشور در سطح ملی و بین المللی براي ابقاء و  .7

 یرارائه تفس ی،و فرهنگ یخیتار هاي یتاز سا یدتوسعه بازد یقهویت فرهنگی جامعه از طرارتقاء 
 .یدادهاکشور و توسعه رو يها در ارتباط با فرهنگ و جاذبه یفیتباک
 يو توسعه گردشگر یلتسه یقاز طر یروح يپربار کردن اوقات فراغت و کاهش فشارها .8

 .یداخل
از  ها یتقوم یانم یو همبستگ یج به کشور و افزایش آگاهخار یممق یرانیانورود ا یلتسه .9

 توسعه گردشگري داخلی به منظور تحکیم وحدت و وفاق ملی. یقطر
خدمات و محصوالت  یو توسعه تمام یفیتباالبردن ک ي،استانداردساز ی،بخش تنوع .10

و طبیعی به منظور ها با اولویت جذب گردشگران زیارتی، فرهنگی  و استفاده از همه ظرفیت يگردشگر
 افزایش تولید ناخالص داخلی و توسعه اشتغال.

آن در  يبا حفظ منافع اقتصاد یو خارج یداخل گذاري یهسرما يبستر مناسب برا یجادا .11
 .ياز نشت اقتصاد یريدرون کشور و جلوگ

 یش(افزا ياقتصاد يها بخش یرو سا يبخش گردشگر ینارتباط ب یشافزا يتالش برا .12
 ها.  به منظور تعادل در طرازپرداخت ي) و به حداقل رساندن جزء واردات گردشگريتکاثر یبضر
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 یقاز طر يمرتبط با گردشگر یتهايو فعال گیري یمدر تصم یمشارکت جوامع محل یشافزا .13
 .يآموزش و توانمندساز

 . یدر جوامع محل يگردشگر یايبرابر مزا یعتوز ینتضم يبرا یسمیمکان یجادا .14
الزم جهت حفظ و  هاي یرساختز یجادو ا یو فرهنگ یعیاطالعات منابع طب يگردآور .15

 ها. معقول از آن يبردار بهره
در حوزه دانش  یعلم يها کشور جهت توسعه پژوهش یشمندانبا اند يو همکار یقتشو .16

 .يگردشگر
 

 بندي جمع
جانبه و  گردشگري، داشتن نگاهی همهتوان گفت که الزمه موفقیت در مدیریت همه امور، خصوصا  می

موشکافانه است. نگرش سیستمی ما را در مراحل مختلف (از شناسایی مشکل گرفته تا اجرا و ارزیابی 
 دهد. هاي منتخب) یاري می حل راه

تواند راهگشا باشد.  شده در این نوشتار می در مورد سیاستگذاري جهانگردي در کشور، مطالب نقل
سازي آنها، به تقویت  هاي سایر کشورها استفاده کرد و با بومی ز تجربیات و یافتهتوان ا همچنین می

 نقاط قوت و رفع نقاط ضعف پرداخت. 
ها به خوبی اجرا نشوند، نتایج مثبت اندکی خواهند  گونه که قبال نیز بیان شد، اگر بهترین برنامه همان

، اهمیت زیادي قائل شویم و با حرکتی هاي گردشگري داشت. پس باید براي اجرا و ارزیابی سیاست
 آرام اما پیوسته، پیش رویم. 

 
 استاد ارجمند جناب آقاي دکتر ضرغامهاي دانم تا از راهنمایی در اینجا بر خود واجب می

سپاسگزاري نمایم، زیرا که ایشان با انتخاب روندي منطقی (هرچند که در ابتداي کالس اهمیت این 
کنیم!) و ایجاد سواالتی اساسی در ذهن ما، و  منطق آن را درك می اکنون روند بر ما پوشیده بود و

  سپس معرفی منابعی ارزشمند براي مطالعه، ما را به مطالعه و کسب دانش فراخواندند.



علم گردشگري        يخط مشی گذاري در صنعت جهانگردثمینه تاجري نسب:  tourismscience.ir 
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