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چکیده
در یک مقصد گردشگری ،ذینفعان و ذینفوذان مختلف با وابستگیهای متقابل وجود دارند که
گاهی با یکدیگر همکاری نمیکنند و اغلب دیدگاههایشان در مورد توسعه بسیار متفاوت است.
البته این تفاوت نگاهها هنگامیکه نقد سیاستها را بهدنبال داشته باشد ،زمینة توسعه مقصد
گردشگری را فراهم میکند ،اما در اغلب موارد موانع و چالشهایی را برای آن بهوجود میآورد.
از اینرو ،نقش مدیریت مقصد گردشگری در راستای همکاری بین سازمانهای متولی گردشگری
برای ایجاد بسترهای الزم بهمنظور توسعة پایدار گردشگری برجسته میشود .درنتیجه ،پژوهش
حاضر با بررسی چالشها و واکاوی موانع تحقق مدیریت یکپارچة گردشگری مشهد این موضوع
را از منظر همکاری سازمانی بررسی کرده است .در این مطالعه ،از روش کیفی و برای جمعآوری
دادهها از تکنیک مصاحبة عمیق نیمهساختاریافته استفاده شده است .جامعة هدف تمام مدیران
و کارشناسان ارشد سازمانهای متولی گردشگری مشهد در سال  6934هستند که از بین آنها
 61نفر در پژوهش مشارکت داشتند .براساس نتایج ،اصلیترین عوامل تأثیرگذار بر عدم
همکاری بین سازمانهای متولی گردشگری در مشهد ،عدم مدیریت یکپارچه در گردشگری،
ضعف نگرش سیستمی ،ضعف ساختار حقوقی ،ضعف نظام برنامهریزی و ضعف نظام
سیاستگذاری است که چالشهایی از جمله عدم شفافیت در وظایف قانونی دستگاهی ،برخورد
سلیقهای ،کمبود منابع ،نبود نیروی انسانی متخصص ،همکاری غیررسمی و مقطعی ،ضعف تقسیم
کار ،ضعف در توزیع و تخصیص بهینة منابع و عدم توانمندی مدیران را بهدنبال داشته است.
واژههای کلیدی :کالنشهر مشهد ،مدیریت یکپارچه ،مقصد گردشگری ،همکاری سازمانی.

 نویسندة مسئول:

farahfathizade@gmail.comEmail:
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مقدمه
گردشگری ،تجارتی پیچیده و متشکل از بخشهای گوناگون است .از زمانیکه بازدیدکنندگان وارد مقصد میشوند تا
زمانیکه مقصد را ترک کنند ،کیفیت تجربة آنها از خدمات و تجارب بسیاری تأثیر میپذیرد که شامل گسترهای از خدمات
بخش عمومی و خصوصی ،تعامالت جامعه ،محیط و میهماننوازی میشود .ایجاد ارزش برای یک مقصد به همکاری
سازمانهای متعددی که بهعنوان یک واحد با هم کار میکنند ،بستگی دارد .مدیریت مقصد اتحادی از همة این بخشهای
مختلف را ایجاب میکند تا برای هدفی مشترک که همان کارایی و یکپارچگی مقصد در زمان حال و آینده است؛ تالش
کنند ( .)WTO, 1112: 1برنامهریزی و توسعة صنعت گردشگری در سطح ملی ،منطقهای و محلی ،مستلزم درنظرداشتن
مالحظات و چالشهای ویژهای است که در قالب همکاریهای بین سازمانی فیمابین سازمانهای مرتبط و متولی این
صنعت وجود دارد ( .)Jamal and Getz, 2331: 281برایناساس ،توسعة صنعت گردشگری ایجاب میکند همة سازمانهای
متولی و مسئول این صنعت ،عالوهبر تمایل همکاری فیمابین که معموالً بیانیة همه آنهاست ،بهصورت عملی و اجرایی
نیز با هم همکاری همهجانبه داشته باشند ( .)Selin and Beason, 2332: 122فرایند همکاری نیازمند همدردی متقابل
است و موارد مبتنیبر مناسبات و روابط ،همراه با روشهای نوین ارتباطی بیشک بر روحیة همکاری تأثیر میگذارند.
شناسایی و تأکید بر وابستگی متقابل بین کنشگران و مؤسسات آنها به ایجاد روحیة همکاری کمک میکند .درواقع،
وابستگی نقش اساسی در یک اقدام مشارکتی دارد (.)Beritelli, 1122: 12

استیویس و بردا )231 :1122( 2در بررسی اهمیت حکمروایی تعاملی در مقصد گردشگری اوپورتو بر این نکته تأکید
داشتند که مجموعة ذینفعان برای حفظ ،بهبود و توسعة پایدار گردشگری ناگزیر به همکاری و مشارکت با یکدیگر هستند.
سارا نوردین و بوسونسون )19 :1112( 1نیز پیچیدگی مقصد ،اثر متقابل سازمانهای عمومی و خصوصی و وابستگی متقابل
منابع را بهعنوان سه بعد برای مطالعه مدیریت مقصد انتخاب کرده ،اذعان مینمایند که روابط بین بخش عمومی و خصوصی
بر اساس اعتماد ،ریسکپذیری مشترک ،ساختار غیررسمی و وفاق عام تأثیر مثبتی بر توسعه یک مقصد گردشگری دارد.

پادورین )232 :1121( 9در این زمینه عقیده دارد که موفقیت یک مقصد گردشگری مرهون ارتباط بین سازمانی ،جاذبهها و
عوامل حیاتی آن است؛ بنابراین ،مقصدها برای بقا باید بهطور جامع از طریق نوع جدیدی از همکاری؛ مدیریت ،حکمروایی
و هماهنگ شوند.

در کشورهای مختلف از جمله ایران -بهعنوان یکی از پنج کشور بالقوه در زمینة جذب گردشگر خارجی -ضعف توجه
به مؤلفة همکاری سازمانی مبتنیبر حکمروایی ،یکی از چالشهای اساسی توسعة پایدار گردشگری است؛ بهطوریکه
علیرغم ظرفیتها ،این فعالیت سهم ناچیزی در درآمد ملی دارد .در این زمینه ،حسنپور ( )1 :2931عقیده دارد مهمترین
عامل عدم کارایی و اثربخشی مثبت گردشگری در تحقق اهداف ،مسئلة نهادی و هماهنگی است.
تعدد نهادهای تصمیمگیری و سیاستگذاری در مدیریت گردشگری مشکالتی را بهوجود آورده است .مطالعات نشان
میدهد در توسعة همکاریهای بین سازمانی در صنعت گردشگری رهبری ،عضویت ،سازوکار ارتباطی محیطی ،راهبرد،
هدف و مقصود ،وظایف ،ساختارها و دستگاهها از عوامل بسیار مهمی است که باید درنظر گرفته شود (یحیی تبار و دیگران،
 .)8 :2931در این راستا ،عدم نظارت کافی و کمبود تسهیالت الزم در زمینة نگهداری و حفاظت از اماکن باستانی و تاریخی
و عدم همکاری و هماهنگی سازمانهای دولتی دخیل در بهبود وضعیت گردشگری مانند استانداریها ،فرمانداریها،
شهرداریها ،راه و ترابری ،نیروی انتظامی ،سازمانهای تبلیغاتی ،هواپیمایی ،گمرکات و( ...صمدیان و دیگران)221 :2988 ،
سبب شده است صنعت گردشگری ایران رونق چندانی نداشته نباشد.
1. STEVC and BREDA
2. Nordin and Svensson
3. Padurean
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یکی از مقصدهای مهم گردشگری ایران ،کالنشهر مشهد است که بهواسطة وجود حرم حضرت علیبنموسیالرضا (ع)
ساالنه پذیرای بسیاری از زائران و گردشگران داخلی و خارجی است .گستردگی امور مرتبط با گردشگری در مشهد بهاندازهای
است که در حال حاضر سازمانهای متعددی متولی امور گردشگری هستند .این ویژگی متأثر از ساختار مدیریت شهری است.
اولین و مهمترین مشکل مدیریت کالنشهر مشهد در راستای دستیابی به پایداری شهری ،بخشینگری و نبود نگرش سیستمی
میان سطوح مختلف برنامهریزی است (صابریفر و شیدائی .)2 :2931 ،این مسئله (عدم هماهنگی بین سازمانی) سبب شده
است کالنشهر مشهد با وجود ظرفیتهای توسعة گردشگری ،جایگاه مناسبی نداشته باشد.
در میان سازمانها و مدیریتهای مرتبط با گردشگری مشهد ،سازمانهای مختلفی بهطور مستقیم درگیر مدیریت
گردشگری هستند؛ از جمله آستان قدس رضوی بهدلیل مدیریت و بهرهبرداری از منافع اقتصادی و فرهنگی از مجموعة
حرم مطهر بهعنوان جاذبة اصلی گردشگری مذهبی شهر؛ سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان خراسان
رضوی بهدلیل جایگاه سازمانی کشوری خود در برنامهریزی و هدایت ،نظارت و ...بر گردشگری استان؛ استانداری بهعنوان
نهادی که نقش تصدیگری و حاکمیتی دارد و شهرداری مشهد بهدلیل داشتن نقش مدیریتی و ارائة خدمات به زائران در
زمینة مطالعة مدیریت مقصد گردشگری مشهد .برخی از پژوهشها نشان میدهند تداخلهای مأموریتی در بین این
سازمانها در مدیریت گردشگری بهوجود آمده است .قاسمی عقیده دارد تعدد مراکز مدیریتی و عدم تعامل و مشارکت
سازمانی دستگاههای متولی گردشگری شهر مشهد با یکدیگر ضمن آنکه به موازیکاری ،هدررفت سرمایه ،نیروی انسانی،
خألهای فعالیتی و ...منجر شده است ،زمینة ضعف ارائة خدمات و سامانة گردشگری شهر و منطقه را نیز بهدنبال داشته
است (قاسمی .)22 :2983 ،مؤمنی و دیگران ( )22 :2982در مطالعهای با عنوان «ساختار و کارکرد گردشگری مذهبی-
فرهنگی و ضرورت مدیریت یکپارچه در کالنشهر مشهد» به این نتیجه رسیدهاند که مشهد افزون بر بهرهمندی از آثار
مثبت اجتماعی-اقتصادی گردشگری مذهبی-فرهنگی ،گرفتار ناپایداریهای مختلف زیستمحیطی ،اجتماعی و فرهنگی
از جمله اسکان رسمی شده است .بیشتر این ناپایداریها از جمعیت فزاینده و گسستگی مدیریت شهری یعنی عدم مدیریت
یکپارچة آستان قدس رضوی با سایر دستگاههای دولتی و غیردولتی که بخشی از مدیریت گردشگری شهر و منطقه را به
عهده دارند ،سرچشمه میگیرد .مافی و سقایی ( )12 :2988در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که تنها سازمان با
عملکرد مثبت در زمینة مدیریت گردشگری ،شهرداری مشهد است ،اما سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان
آستان قدس رضوی در مدیریت گردشگری کالنشهر مشهد ضعیف عمل کردهاند و با چالشها و تهدیدهای برونسیستمی
بسیاری روبهرو هستند.
برایناساس ،مدیریت مقصد گردشگری در راستای همکاری بین سازمانهای مرتبط با گردشگری در راستای توسعه و
ایجاد بسترهای الزم بهمنظور توسعة پایدار گردشگری برجسته میشود .درنتیجه ،پرداختن به این موضوع و بررسی چالشها
و موانع موجود در تحقق مدیریت یکپارچة گردشگری در این کالنشهر به دو دلیل اهمیت و ضرورت دارد .2 :اهمیت
شناختی؛ از آنجاکه در حوزة مدیریت گردشگری و موانع پیش رو در مشهد کاری انجام نگرفته است ،انجامدادن این تحقیق
دانش و شناخت ما را در این حوزه افزایش میدهد .1 .از بعد کارکردی؛ سازمانها و نهادهای متولی ،مسئوالن و سیاستگذاران
اجرایی کشور برای حوزههای مرتبط میتوانند از نتایج این تحقیق استفاده کنند .بیشک ،مطالعة نحوة همکاری و تعامل
این سازمانها برای دستیابی به مدیریت یکپارچة گردشگری در افزایش رضایتمندی گردشگران از تجربة گردشگری در
ابعاد مذهبی ،تفریحی و اداری آن مؤثر است .با توجه به نکات یادشده ،پژوهش حاضر چالشهای عدم تحقق مدیریت
یکپارچة گردشگری در کالنشهر مشهد را از منظر همکاری بین سازمانهای مرتبط با گردشگری و بهطور ویژه سازمان
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی ،شهرداری و آستان قدس رضوی و استانداری بررسی کرده است؛ موضوعی که
در تحقیقات حاضر مغفول مانده است.
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مبانی نظری
مطالعات همکاری در سطوح مختلف (برای مثال ،بین نهادها /ادارات کل ،بین شرکتها /مؤسسات و در اجتماعات محلی)
شش رویکرد /نظریه را شناسایی کردهاند (:)Beritelli, 1122: 12
 .2نظریة بازی 6:شاید مهمترین نظریهای که بهطور ویژه اصول روحیة همکاری را در خود دارد ،نظریة بازیها باشد.
هدف اصلی آن یافتن راهبرد بهینه برای بازیکنان است؛ یعنی منفعت گروهی به همکاری منجر میشود .در این وضعیت،
دو کنشگر وجود دارد که هرکدام دو راه پیش رو دارند :همکاری یا ترک همکاری .در این مسابقه ،اگر هر دو همکاری کنند،
هر دو یک امتیاز مثبت کسب میکنند .اگر هر دو ترک همکاری کنند ،هر دو یک امتیاز منفی میگیرند .اگر یکی همکاری
و دیگری ترک همکاری کند ،کسی که همکاری کرده است دو امتیاز منفی و طرف مقابل دو امتیاز مثبت کسب میکند
( .)Beritelli, 2111: 011نظریة بازی اولین رویکردی بود که به ساخت یک نظریة همکاری کمک کرد.
 .1نظریة انتخاب عقالنی 2:هدف اصلی این نظریه ،انتخاب و تصمیم عاقالنه برای کسب حداکثر سود و مزایاست؛
بهعبارت دیگر ،کنشگر کنشی را انتخاب میکند که حداکثر فایده را نصیب او سازد (کلمن .)91 :2928 ،درواقع ،اعتماد
متقابل موجب همکاری دوطرفه میشود .رفتار عقالنی ،اعتماد ،همکاری ،ترک همکاری و منفعت شخصی از مؤلفههای
اساسی این نظریه است.
 .9تحلیل نهادی 9:نظریة یادشده بر این مسئله تأکید دارد که بازهای مشارکتی در یک بستر سازمانی با ضوابط،
قوانین و هنجارهای مختلف اتفاق میافتد ()Beritelli, 2111: 011

 .2تئوری وابستگی به منابع 4:یکی از عمدهترین دالیل شکلگیری ارتباطات بین سازمانی که در راستای دیدگاه
نظریة وابستگی منابع قرار دارد ،ایجاد مزیت رقابتی از منابع مکمل است .سازمانها بهواسطة مشارکت با یکدیگر به منابعی
دسترسی پیدا میکنند که تکمیلکنندة ظرفیت و توانمندی اولیة آنهاست (زارعی و زارعی .)12 :2981 ،بهطورکلی ،نظریة
وابستگی منابع برای مشخصکردن عدم تعادل در همکاری ،بر این امر داللت دارد که سازمانها منابع مختلفی در اختیار
دارند که مبنای قدرتاند؛ بنابراین ،بهدلیل موهبتهای مختلف ناشی از شرایط متفاوتشان به یکدیگر وابستهاند ( Pfeffer

.)and Salancik, 1119: 22
 .1اقتصاد هزینة معامله 1:محور تأکید و توجه این تئوری عبارت است از چگونگی سازماندهی فعالیتهای بین
سازمانها بهگونهایکه مجموع هزینههای تولید و مبادله به حداقل برسد ( .)Lee and Cavusgil, 1111: 822به استناد
دیدگاه تئوری اقتصاد هزینة مبادله ،بهمنظور ایجاد کارایی و کاهش هزینهها سازمانها ناگزیر از ایجاد برخی ارتباطات با
یکدیگر هستند.
 .1تئوری مبادلة اجتماعی 1:هدف اصلی نظریة مبادله تبیین کنشهای افراد در قالب گروههای اجتماعی و درنتیجه
تبیین گروههای اجتماعی است (اسکیدمور .)83 :2921 ،نظریة مبادلة اجتماعی بر ویژگیهای اجتماعی بازیهای مشارکتی
مانند اقدام متقابل پیشبینیشده ،سود مورد انتظار در شهرت و نفوذ ،نوعدوستی و درک سودمندی و درجة تأثیر و همینطور
پاداش مستقیم تأکید میکند (.)Blau and Alba, 2381: 913
بهطور خالصه ،رفتار همکاری درصورتی ارزشمند است که یک نتیجة مبتنیبر یک راهبرد وجود داشته باشد (نظریة
1. Game theory
2. Rational Choice Theory
3. Institutional Analysis
4. Resource Dependence Theory
5. Transaction cost Economics
0. Social Exchange Theory
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بازی) که مزایا را به حداکثر میرساند (نظریة انتخاب عقالنی) .کنشگران باید این موضوع را مدنظر قرار دهند که بازهای
مشارکتی در یک بستر سازمانی با ضوابط ،قوانین و هنجارهای مختلف اتفاق میافتد (تحلیل نهادی) و فراوانی منابع
مختلف ،توزیع متفاوت قدرت را بهدنبال دارد (تئوری وابستگی منابع) .همچنین ،اگر هزینههای متحملشده در کل فرایند
به حداقل برسد ،رفتار مشارکتی آسان است (نظریة هزینة مبادله) .درنهایت ،رفتار مشارکتی در یک بافت اجتماعی رخ
میدهد؛ جاییکه کنشگران برای کسب شهرت و پاداش تالش میکنند (نظریة مبادله اجتماعی) (.)Beritelli, 1122: 19

محدودة مورد مطالعه
مشهد کالنشهری در شمال شرقی ایران و مرکز استان خراسان رضوی است .این شهر در حوزة رودخانة کشفرود و در
دشت مشهد بین کوههای هزارمسجد و بینالود گسترده شده است (شکل  .)2بیشینة ارتفاع مشهد  2211متر و کمینة آن
 311متر است .مشهد با  918کیلومترمربع مساحت ،دومین شهر پهناور ایران بعد از تهران است .براساس اطالعات سرشماری
عمومی نفوس و مسکن سال  ،2931این شهر حدود  9میلیون نفر جمعیت داشته است .مشهد بهواسطة وجود حرم
علیبنموسیالرضا ،هشتمین امام مذهب شیعه ،ساالنه پذیرای بیش از  12میلیون زائر از داخل و دو میلیون زائر از خارج از
کشور است .مشهد دارای  29منطقة شهرداری است .اقتصاد این شهر متکی به گردشگری مذهبی براساس جایگاه معنوی
حرم امام رضاست .همچنین ،وجود مراکز تجاری بزرگ و امکانات پزشکی شایانتوجه ،موجب رونق گردشگری تفریحی و
گردشگری سالمت در این شهر شده است .این شهر در سال  2988بهطور رسمی بهعنوان «پایتخت معنوی ایران» و در
سال  1122بهعنوان «پایتخت فرهنگ اسالمی» برگزیده شده است (آمارنامة شهر مشهد.)21-22 :2932 ،

شکل  .1موقعیت فضایی محدودة مورد مطالعه

روش پژوهش
روش مورد استفاده در این پژوهش کیفی است .دلیل کاربرد پژوهش کیفی این است که دربارة موضوع حاضر اطالعات
موجود بسیار محدود بود و با توجه به تعدد و تنوع سازمانهای متولی گردشگری در مشهد ،مطالعة تمامی آنها برای
دستیابی به اهداف غیرممکن و غیرعملی بود .درنتیجه ،پژوهش حاضر ابتدا بر سه سازمان مهم (آستان قدس رضوی،
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و شهرداری مشهد) که بهطور مستقیم با مدیریت گردشگری در مشهد مرتبط هستند
متمرکز شد .با وجود این ،هنگام انجامدادن مصاحبه ،با اشارة مصاحبهشوندگان به نقش حاکمیتی استانداری بهویژه از منظر
جایگاهی که این نهاد در مدیریت استان ایفا میکند و بهویژه در مشهد متولی کارگروه زیارت و گردشگری است ،تصمیم
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گرفته شد این سازمان نیز به جامعة هدف اضافه شود .همچنین ،با توجه به اینکه پژوهشکدة گردشگری جهاد دانشگاهی
مشهد یک قطب علمی و مرکز پژوهشی تخصصی در مطالعات گردشگری است و پاسخگوی نیازهای پژوهشی سازمانهای
اجرایی سیاستگذار در حوزة گردشگری مشهد است ،سعی شد با پژوهشگران این مرکز نیز بهعنوان افراد مطلع و آگاه که
به مسائل و مشکالت گردشگری شهر مشهد آشنایی دارند مصاحبههایی صورت پذیرد.
برای جمعآوری دادهها از فن مصاحبة نیمهساختاریافته استفاده شد .بهاینترتیب ،پرسشهای محوری محدودی از قبل
مشخص بود ،اما پرسشهای ضمنی زیادی در حین مصاحبه و برای روشنترشدن فرایندهای ذهنی مشارکتکنندگان در
مواجهه با موقعیتهای بیرونی مطرح میشد .منطق و قدرت انتخاب مصاحبهکنندگان برایناساس بود که نمونههای
انتخابشده بیشترین میزان اطالعات را از موضوع پژوهش داشته باشند .درنتیجه ،مصاحبهشوندهها با استفاده از نمونهگیری
هدفمند با رویکرد گلوله برفی انتخاب شدند .هر مصاحبه ،خود راهنمایی برای انتخاب مورد بعدی بود .برای موارد بعدی،
مشارکتکنندهای جستوجو شد که تجربة قبلی وی از موضوع پژوهش ،تجربهای متفاوت از مورد پیشین باشد .تعداد
مشارکتکنندگان در حین مصاحبه و بر مبنای قاعدة اشباع نظرها مشخص شد .طبق این قاعده که حالتی پویا دارد،
پژوهشگر وقتی مصاحبه را به اتمام میرساند که احساس کند مطالب مصاحبهها به حالت تکرار رسیده است و مطلب نویی
گفته نمیشود و درنتیجه به دانش او دربارة یک پدیده اضافه نمیشود (دانایی فرد و کاظمی .)221 :2931 ،با هدف دستیابی
به بیشترین اطالعات ،درنتیجه ،مالک نمونهگیری حداکثر تنوع ،دسترسیپذیری و غنیبودن نمونهها قرار داده شد .پایان
نمونهگیری زمانی بود که به تکرار رسیدیم و نمونههای بعدی حاوی اطالعات جدیدی نبودند .در این پژوهش نیز پس از
مصاحبه با  21نفر از افراد خبره و آگاه ،این اطمینان برای محققان حاصل شد که دادهها به حالت اشباع و اطمینان رسیدهاند.
بعد از انجامدادن هر مصاحبه ،فرایند پیادهسازی ،کدگذاری و تحلیل اولیه انجام گرفت تا راهنمایی برای پرسشهای
بعدی در دفعات بعدی مصاحبه با مشارکتکنندههای بعدی باشد .پس از تحلیل اولیه روی مصاحبهها ،ظرف کمتر از دو
هفته ،صورتبندی اولیهای از اظهارات مشارکتکنندگان انجام گرفت و برای ارزیابی در اختیار برخی از آنها قرار گرفت تا
درصورت لزوم آن را تصحیح یا درستی آن را تأیید کنند .برای اطمینان از صحت فرایند تحقیق ،با چند نفر از استادان و
کارشناسان متخصص و آگاه در این زمینه نیز مشورت شد تا همواره تجزیه و تحلیلهای انجامگرفته را بررسی کنند .پس
از جمعآوری دادهها ،تجزیه و تحلیل آنها صورت گرفت .به این منظور ،ابتدا مصاحبههای ضبطشده ،پیادهسازی و تایپ
شدند .سپس واحدهای معنایی تعیین و استخراج شدند (کدگذاری باز) .این واحدهای معنایی به مقولة انتزاعی تبدیل شدند.
درادامه ،مضامین اصلی تعیین شدند (کدگذاری گزینشی) و درنهایت مدل تحلیلی ارائه شد.

بحث و یافتهها
بهمنظور تجزیه و تحلیل دادههای گردآوریشده ،مضامین اصلی به دو دسته یعنی چالشها و عوامل مؤثر بر عدم مدیریت
یکپارچه در مقصد گردشگری تقسیم شدند (جدول  .)2سپس این عوامل تبیین شدند و در قالب یک مدل تحلیلی گزارش
و نحوة ارتباط بین مضامین تشریح شد.

جدول  .6چالشها و عوامل مؤثر بر عدم تحقق مدیریت یکپارچة گردشگری در کالنشهر مشهد
عوامل

چالشها
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شفافیت وظایف قانونی دستگاهی؛
برخورد سلیقهای؛
کمبود منابع؛
نبود نیروی انسانی کارآمد و متخصص؛
همکاری غیررسمی و مقطعی؛
ضعف تقسیم کار؛
ضعف در توزیع و تخصیص بهینة منابع؛
عدم توانمندی مدیران

منبع :یافتههای تحقیق

عدم مدیریت یکپارچه

از دیدگاه مشارکتکنندگان« ،عدم مدیریت یکپارچه در گردشگری» مهمترین عاملی است که مانع همکاری بین
سازمانهای متولی گردشگری میشود .در این راستا ،مشارکتکنندهای که تحصیالت دکتری گردشگری دارد ،عدم تعهد
سازمانها به یکدیگر را ناشی از نبود یک مدیریت واحد میداند .وی در این زمینه معتقد است:
« ...به نظر من ارتباط بین سازمانی ،خیلی شلوغ و هرجومرج است و بهاصطالح ازهمگسیخته و نامنسجم است .هر
سازمانی بخشی کار میکنه .مگر اینکه در ایام ویژه مثالً ایام عید که فرمانداری میگه بیاییم بشینیم باید چکار کنیم .بیشتر،
بخشینگری ،سالیق شخصی و اخالقهای اداری مدیران بر این سازمانها حاکمه». ...
مشارکتکنندة دیگری که کارشناس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است ،با بیان اینکه هر سازمانی در بحث
گردشگری کامالً مستقل و جداگانه عمل میکند بر مشکل بخشینگری در مدیریت مقصد تأکید دارد:
« ...ما کار خودمون رو انجام میدیم و بقیة دستگاهها هم کار خودشون و موقعی دعوا میشه که این سازمانها میاین
تو کارگروه». ...
یکی از کارشناسان شهرداری نیز معتقد است نبود مدیریت یکپارچه به اعمال سلیقة فردی در نظام مدیریت گردشگری
منجر میشود:
« ...یکی از دالیل عدم همکاری سازمانها بخشبخشکردن یک سازمان و فردفردکردن یک سازمان؛ یعنی تفرقه
است .چندبخشیبودن یعنی عدم همکاری و خودبهخود اعمال سلیقه .بیشترینش همون ساختار نظام مدیریتی کشور است...
».
مرور مصاحبة مشارکتکنندگان نشان میدهد نبود مدیریت یکپارچه موجب میشود تا برخی سازمانها نگاه انحصاری
به این قضیه داشته باشند .عضو کارگروه گردشگری سازمان میراث نیز معتقد است:
« ...در حکم امام ،آستان قدس هیچ مشارکتی را با سازمانهای دیگر نمیپذیرد .آستان قدس خودش را تولیت میداند.
خودش را درواقع مسئولی میداند که تمام و کمال مسئولیت زیارت را به عهده دارد و لذا تعریفی هم که خودش از ارائة
خدمات میکنه توی محدودة خودشه». ...
کارشناس باسابقة سازمان میراث در این زمینه بیان میکند:
« ...آستان قدس یک نهاد حاکمیتیه .تا به حال ،هیچ ارگان و سازمان و نهاد دولتی بهدلیل نوع برخورد آستان قدس
جرئت بازرسی ،حسابرسی و انتقاد از مدیریتهای آستان قدس را به خودش راه نداده ،بازرس ندارن ،نه مجلس بهشون
نظارت داره ،نه دخل و خرجش را ارزیابی میکنن و نه تا همین اواخر مالیات میدادن». ...
با این تفاسیر میتوان گفت در یک مقصد گردشگری ذینفعان متعدد با پیوندها و وابستگیهای متقابل وجود دارند که
اگر با هم همکاری نداشته باشند ،هریک دیدگاههای خودشان را اعمال کنند و وفاق جمعی را درنظر نگیرند ،بیشک
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نمیتوانند به نحو مطلوبی بر مقصد نظارت کنند.
ضعف نگرش سیستمی

مشارکتکنندگان یکی از عوامل مؤثر در عدم همکاری سازمانی را «ضعف نگرش سیستمی در نظام مدیریت گردشگری»
عنوان کردهاند .هر سازمان بدون اینکه مقتضیات بخشهای دیگر را رعایت کند در چارچوب منافع و نیازهای بخش خود،
به تصمیمها و اقداماتی دست میزند که درعمل به تقابلهای دستگاهی دامن میزند .عضو هیئتعلمی دانشگاه فردوسی
و عضو کارگروه گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ،توزیع نامناسب منافع حاصل از گردشگری را با نبود یک
تفکر سیستمی در گردشگری مرتبط میداند:
« ...اگر قرار است این سازمانها سر جای خودشون باشند ،بیایند و براساس نگرش سیستمی عناصر تشکیلدهندة
سیستم را از هم تفکیک کنند و به هر سازمانی مسئولیت خاصی بدهند تا منافع گردشگری برای همگان باشد ،نه اینکه
خدمات به یک بخش و منافعش برای بخش دیگر باشد و براساس سهمی که درواقع در ارائة خدمات و مدیریت مقصد
دارند بتوانند سودش را هم ببرند». ...
یکی از کارشناسان حوزة گردشگری در شهرداری مشهد ،روابط ضعیف و کمرنگ بین سازمانها را ناشی از ضعف تفکر
سیستمی و بخشینگری و سلیقهای عملکردن میداند:
« ...همة سازمانها جزیرهای کار میکنند .همه منافع گروهی سازمان خود را درنظر میگیرند .این به ماهیت گردشگری
لطمه میزند .اگر به این سبک و سیاق پیش بریم آیندة خوبی را برای گردشگری شهر مشهد نمیتوانیم پیشبینی کنیم...
».
ضعف ساختار حقوقی

نبود الزامات قانونی و یک سند چشمانداز واحد از جمله چالشهایی هستند که مشارکتکنندگان آن را به ضعف ساختار
حقوقی نسبت میدهند .یکی از مشارکتکنندگان با تحصیالت پژوهشگری علوم اجتماعی و سابقة کار  21ساله بیان
میکند:
« ...دلیل عدم همکاری اینه که یک سند و چشمانداز واحد و روشن برای استان و کشور وجود نداره و هرکدوم بهصورت
جزیرهای عمل میکنن؛ بهطوریکه حتی گاهی اوقات حرکتهای خوبه همدیگرو هم خنثی میکنن». ...
مصاحبهکنندهای دیگر با تحصیالت دکتری در رشتة مدیریت راهبردی معتقد است:
« ...محدودیتهای ارتباطات سازمانی همان محدودیتهای عمومی حاکم در سازمانها و نهادهای کشوری است که
برخی از این محدودیتها با کمبود منابع مالی مرتبط است ،برخی به ضعف برنامهریزی و درنتیجه نیروی انسانی متخصص
در حوزة مورد بررسی و برخی به ابهام در قواعد سازمانی». ...
تعامل یا شبکهسازی بین سازمانی به بهبود کارایی آنها کمک میکند ،اما همانطورکه مالحظه میشود« ،ضعف
ساختار حقوقی» مانعی برای تعامل رسمی بین سازمانهاست که مشارکتکنندگان علت آن را نبود یک سند باالدستی برای
همکاری بین سازمانی میدانند .در همین ارتباط ،کارشناس سازمان میراث با  21سال سابقه معتقد است:
« ...تعامالت بر محور غیررسمی است .اگر یک سند باالدستی محکمی وجود داشته باشه که همة دستگاهها مکلف به
تبعیت از آن باشند .این میشه یک چارچوب رسمی».
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ضعف نظام برنامهریزی

مشارکتکنندگان «ضعف برنامهریزی» را عامل کلیدی دیگری بر سر راه همکاری بین سازمانی بیان کردند .در این راستا،
یکی از مصاحبهشوندگان در استانداری -که پژوهشگر گردشگری در این سازمان و دارای تحصیالت کارشناسی ارشد در
رشتة پژوهشگری علوم اجتماعی است -با اشاره به نقش نیروی انسانی متخصص ،به جایگاه و اهمیت تشکیل کمیتههای
مشورتی برای برقراری ارتباط با سایر دستگاهها تأکید دارد:
« ...کمیتههای فکری و کمیتههای مشورتی که متأسفانه با اسم اتاق فکرها لوث شد باید شکل بگیره .استانداری نباید
تپل بشه ،استانداری باید تَرکه باشه ،ولی مشاورهای زیادی داشته باشه .آدمای توانمند ،متعهد و متخصص برای تعامل با
سایر دستگاهها و ادارات انتخاب کنند».
یکی از مصاحبهشوندگان دیگر نیز که دارای تحصیالت دکتری در رشتة مدیریت راهبردی با بیش از  91سال سابقة
کار در آستان قدس است ،به ضعف برنامهریزی در این زمینه اشاره میکند و سالیق شخصی مدیران را در عدم همکاری
دخیل میداند:
« ...نحوة همکاری آستان قدس و شهرداری و سازمان میراث یا مؤسسات دیگر مرتبط با گردشگری بخشینگری،
سالیق شخصی و اخالقهای اداری مدیران است ،وگرنه مانعی برای همکاری وجود نداره». ...
برنامهریزی از وظایف بسیار مهم مدیران است و با سایر وظایف آنها ارتباطی تنگاتنگ دارد ،اما مالحظه میشود که
نداشتن برنامه و هدف مشخص و بهعبارتی بیبرنامگی موجب شده است سازمانهای متولی گردشگری در مشهد نتوانند
تعامل خوبی با هم برقرار کنند .پیامد این بیبرنامگی ،کیفیت پایین خدمات ارائهشده برای گردشگر و زائر ،نارضایتی گردشگر
و عدم تحقق مدیریت مطلوب این مقصد گردشگری مهم است.
ضعف نظام سیاستگذاری

یکی از عوامل تأثیرگذار بر عدم همکاری بین سازمانی در حوزة حکمروایی مقصد «ضعف نظام سیاستگذاری» در این حوزه
است .یکی از مدیران برنامهریزی و مدیریت گردشگری ،مشکل را به محدودیتهای قانونی ربط میدهد:
« ...خأل قانونی نداریم .درواقع دستورالعملها و نفیکنندههای قانونی متعدد داریم .آنها باید بهروزرسانی شوند و به
دستگاهها اطالعرسانی شوند». ...
در این زمینه ،مصاحبهشوندة دیگری که مدرک دکتری در رشتة جغرافیا و برنامهریزی شهری دارد ،بیان میکند:
« ...در وضع موجود سازمانهای مرتبط با گردشگری شهر مشهد هرکدام ورودیهای خاص خودشان را برای توسعة
گردشگری و جذب گردشگر دارند که اکثراً قوانین و مقرراتشان با هم در تناقض است». ...
همانطورکه مالحظه میشود (شکل  ،)1عوامل متعددی بر عدم همکاری در مقصد گردشگری کالنشهر مشهد
تأثیرگذارند .با مرور مصاحبههای انجامگرفته میتوان گفت مهمترین عامل ،ضعف نگرش سیستمی در نظام مدیریت مقصد
گردشگری کالنشهر مشهد است که نبود تفکر سیستمی بهنوعی با عدم مدیریت یکپارچة گردشگری در ارتباط است.
فقدان یک نظام هماهنگ و مدیریت یکپارچه منطبق با اسناد فرادست که متاثر از ضعف ساختار حقوقی است و نیز نبود
سند چشم انداز واحد و روشن،نظام برنامه ریزی را تحت تأثیر قرار می دهد .ضعف برنامهریزی با ضعف سیاستگذاری ارتباط
دوسویه دارد .مجموعة این عوامل چالشهایی را در زمینة همکاری بین سازمانها بهوجود آوردهاند.
ضعف ساختار حقوقی بهنوعی موجب برخورد سلیقهای در مدیریت گردشگری میشود .ضعف برنامهریزی ،چالش کمبود
منابع و نبود نیروی متخصص کارآمد را بهدنبال دارد که این مسئله با همکاری غیررسمی و مقطعی ارتباط متقابل دارد و
توانمندی و مهارت مدیران را در برقراری ارتباط با دیگر سازمانها با مشکل مواجه میسازد .همچنین ،عدم شفافیت وظایف
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قانونی دستگاهی چالش دیگری است که با ضعف تقسیم کار مرتبط میشود و سبب میشود برخی سازمانها وظایف
بیشتری در قبال گردشگری به عهده گیرند و برخی دیگر سود بیشتری را از آن خود کنند .برآیند این چالشها موجب عدم
همکاری سازمانی میشوند .همانطورکه در شکل  1مشاهده میشود ،این عدم همکاری موجب مدیریت پارهپاره در مقصد
گردشگری کالنشهر مشهد شده است و تا زمانیکه وضعیت نظام مدیریت گردشگری به همین صورت باشد این شرایط
ادامه خواهد داشت.

شکل  .2مدل تحلیلی عدم تحقق مدیریت یکپارچة گردشگری در کالنشهر مشهد
منبع :یافتههای تحقیق

نتیجهگیری
با توجه به یافتههای تحقیق ،مهمترین چالشهایی که مانع همکاری بین سازمانهای متولی گردشگری در مشهد میشود
عبارتاند از شفافیت وظایف قانونی دستگاهی؛ برخورد سلیقهای؛ کمبود منابع؛ نبود نیروی انسانی کارآمد و متخصص؛
همکاری غیررسمی و مقطعی؛ ضعف تقسیم کار؛ ضعف در توزیع و تخصیص بهینة منابع و عدم توانمندی مدیران.
همانطورکه مالحظه میشود ،نبود این عوامل یعنی ضعف در توزیع و تخصیص منابع و ضعف تقسیم کار موانع اصلی
تحقق مدیریت یکپارچه در مشهد بهشمار میروند.
عمدهترین عوامل تأثیرگذار بر بروز این چالشها بین سازمانهای متولی گردشگری در مشهد ،ضعف نگرش سیستمی
در نظام مدیریت گردشگری ،ضعف ساختار حقوقی ،ضعف برنامهریزی ،عدم مدیریت یکپارچه در گردشگری و ضعف نظام
سیاستگذاری در زمینة همکاری بین سازمانی است .پیامد این عدم همکاری بین دستگاهها ،سرگردانی و نارضایتی گردشگر؛
کاهش میزان ماندگاری گردشگر؛ کاهش وفاداری به مقصد (تکرار سفر)؛ بیاعتمادی بین کنشگران و عدم مشارکت در
برنامههای توسعة گردشگری مقصد است.
برای اطمینان از تطابق و همچنین اعتبارسنجی یافتههای تحقیق حاضر ،در این بخش تشابه یافتههای این پژوهش با
تحقیقهای قبلی و نظریات موجود مطرح و توضیح داده میشود.
یافتههای پژوهش حاضر همسویی زیادی با تحقیق پاستراس )121 :1122( 2درمورد حکمروایی مقصد گردشگری دارد
که موانع تحقق توسعة گردشگری آتن را چالشها و ضعفهای داخلی و خارجی دستگاههای دولتی میداند .مافی و سقایی
( )12 :2988نیز در مطالعة خود بهخوبی به این مسئله اشاره میکنند که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و آستان
1. Pastras
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قدس رضوی در مدیریت گردشگری کالنشهر مشهد ضعیف عمل کردهاند و با چالشها و تهدیدهای برونسیستمی
بسیاری روبهرو بودهاند .همچنین ،این موانع در پژوهش قاسمی ( )21 :2983کامالً مطرح شده است و از نظر وی نیز تعدد
مراکز مدیریتی و عدم تعامل و مشارکت سازمانی سازمانهای متولی گردشگری مشهد با یکدیگر موجب موازیکاری،
هدررفت سرمایه و نیروی انسانی ،خألهای فعالیتی و درنتیجه ضعف ارائة خدمات در بخش گردشگری مشهد شده است .با
توجه به این مسئله ،یکپارچگی مدیریت گردشگری و مشارکت در حل مسائل و مشکالت گردشگری شهری ضروری است.
با توجه به یافتههای این تحقیق ،ساختار حقوقی عامل مؤثر دیگری است که بر عدم مدیریت یکپارچة گردشگری اثر
میگذارد و بهنوعی موجب چالش برخورد سلیقهای در مدیریت گردشگری میشود .استیوس و بردا ( )231 :1122نیز در
بررسی مفهوم حکمروایی در مقصد گردشگری اوپورتو به این نتیجه رسیدهاند که مجموعة ذینفعان برای حفظ ،نگهداری،
بهبود و توسعة پایدار گردشگری ناگزیر به همکاری و مشارکت با یکدیگرند .برایناساس ،برخورد سلیقهای و مدیریت بخشی
در بین سازمانها و بهعبارتی عدم مشارکت آنها با یکدیگر مانع جدی بر سر راه تحقق مطلوب مدیریت مقصد در کالنشهر
مشهد است .ضعف برنامهریزی موجب بروز چالش کمبود منابع و نبود نیروی متخصص کارآمد میشود .براساس پژوهش
بریتلی ( ،)1 :1122مؤلفههای سلسلهمراتب ،نفوذ ،دانش و مهارت در میزان همکاری در یک مقصد گردشگری اهمیت
فراوانی دارند .همچنین ،عدم شفافیت وظایف قانونی دستگاهی که با ضعف تقسیم کار مرتبط است ،موجب شده است برخی
سازمانها وظایف بیشتری در قبال گردشگری به عهده گیرند و برخی دیگر سود بیشتری را از آن خود کنند .برنامهریزی
گردشگری پایدار محقق نمیشود مگر اینکه نهادها در رفتارشان تجدیدنظر کنند (برای مثال ،فرایند سیاست عمومی) و
همکاری نزدیک با ذینفعان این صنعت (برای مثال ،عوامل غیررسمی) داشته باشند ( .)Alipour et al., 1122: 91درنتیجه،
وجود یک سازمان فرابخشی و هماهنگکننده برای نظارت بیشتر بر عملکرد سازمانها و تدوین یک سند چشمانداز واحد
که در آن وظایف هریک از سازمانها بهخوبی مشخص شده باشد ،سبب میشود تا تمام سازمانها به یک نسبت در سود
و زیان آثار گردشگری سهیم باشند .تطابق یافتههای تحقیق حاضر با پیشینة تجربی در جدول  1بهطور خالصه بیان
میشود.
جدول  .2پیشینههای تجربی تأییدکنندة یافتههای پژوهش
یافتههای تحقیق حاضر
ضعف نظام سیاستگذاری در زمینة همکاری بین سازمانی
ضعف برنامهریزی
ضعف نگرش سیستمی
عدم مدیریت یکپارچه در گردشگری
برخورد سلیقهای

نبود نیروی انسانی کارآمد و متخصص

پیشینة تجربی تأییدکننده
علیپور و دیگران (سال  :)1122تحقق برنامهریزی گردشگری در گرو تجدید نظر سازمانها
در رفتارشان.
پاستراس (سال  :)1122موانع تحقق توسعة گردشگری آتن چالشها و ضعفهای داخلی و
خارجی دستگاههای دولتی.
مافی و سقایی (سال  :)2988چالشها و تهدیدهای برونسیستمی در مدیریت گردشگری
شهر مشهد.
قاسمی (سال  :)2983تعدد مراکز مدیریتی در گردشگری ،عامل موازیکاری ،هدررفت
سرمایه و ضعف ارائة خدمات به گردشگران و پراکندگی سامانة گردشگری شهر مشهد.
استیوس (سال  :)1122بررسی حکمروایی تعاملی در سایت میراث جهانی یونسکو :مجموعة
ذینفعان برای حفظ ،بهبود و توسعة پایدار گردشگری ناگزیر به همکاری و مشارکت با
یکدیگر.
بریتلی (سال  :)1122بررسی سطح همکاری بین کنشگران شاخص در مقصد گردشگری
آلپ ،مؤلفههای همکاری در سازمانها شامل سلسلهمراتب ،نفوذ ،دانش و مهارت.

منبع :یافتههای تحقیق

از نگاهی دیگر ،یافتههای پژوهش حاضر نظریههای زیر همخوانی دارد:
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نظریة وابستگی منابع که در آن نیاز به منابع ،به تعامل سازمان با محیط و درنتیجه مشارکت ،اتحاد و ایجاد مزیت
رقابتی منجر میشود و ارتباطات و تعامالت سازمانی را بهبود میبخشد؛ نظریة اقتصاد هزینة مبادله که در آن احساس
مالکیت ،تمایل به حفظ شبکه و اعتماد متقابل مانع از رفتار فرصتطلبانه و درنتیجه افزایش مشارکت و اتحاد بین سازمانها
میشود؛ نظریة تحلیل نهادی که در آن انتقال ارزشهای ذینفعان به همکاری منجر میشود؛ نظریة انتخاب عقالنی که
در آن اعتماد متقابل موجب همکاری میشود و نظریة بازی که در آن منفعت گروهی به همکاری منجر میشود.
با توجه اینکه یافتههای تحقیق حاضر نیز نشان میدهد عمدهترین موانع عدم همکاری و تعامل بین سازمانهای متولی
گردشگری در شهر مشهد شفافیت وظایف قانونی دستگاهی؛ برخورد سلیقهای؛ کمبود منابع؛ نبود نیروی انسانی کارآمد
متخصص؛ همکاری غیررسمی و مقطعی؛ ضعف تقسیم کار؛ ضعف در توزیع و تخصیص بهینة منابع و عدم توانمندی
مدیران است ،میتوان گفت تالشهای همکاری بین سازمانی در شهر مشهد از آنجاکه بر ساختاری تعاملی بنا نشدهاند ،به
همکاری و مشارکت بین سازمانها در راستای دستیابی به هدف یا اهداف مشترک توجه نمیکنند.
همانطورکه در نظریة وابستگی منابع نیز اشاره شده است ،نیاز به منابع به تعامل سازمان با محیط و درنتیجه مشارکت،
اتحاد و ایجاد مزیت رقابتی منجر میشود و ارتباطات و تعامالت سازمانی را بهبود میبخشد .همچنین ،احساس مالکیت،
تمایل به حفظ شبکه و اعتماد متقابل ،مانع از رفتار فرصتطلبانه و درنتیجه افزایش مشارکت و اتحاد بین سازمانها میشود
(نظریة اقتصاد هزینه مبادله) .بهعالوه در نظریه تحلیل نهادی ،همکاری متکی بر انتقال ارزشهای ذینفعان است و مبتنیبر
نظریه انتخاب عقالنی و نظریه بازی به ترتیب اعتماد متقابل و منفعت گروهی ،منجر به همکاری میشود .البته از آنجاکه
تالشهای همکاری بین سازمانی در مشهد بر ساختار تعاملی ،اعتماد متقابل و منفعت گروهی بنا نشدهاند ،به همکاری و
مشارکت بین سازمانها در راستای دستیابی به هدف یا اهداف مشترک توجه نمیشود .یافتههای تحقیق حاضر با اصول
نظریههای مرتبط با مسئله پژوهش در جدول  9بهطور خالصه مقایسه میشود.
جدول  .9مقایسة یافتهها با پیشینة نظری
نظریة تأییدکننده
نظریة بازی

نتیجه

عامل مؤثر

یافتههای تحقیق حاضر
بیتوجهی به منافع سازمانهای دیگر و
برخورد سلیقهای

منفعت گروهی

همکاری

انتخاب عقالنی

 انتخاب عقالنی برای کسب حداکثر سودو مزایا؛ اعتماد متقابل؛
 منفعت شخصیفشارهای نهادی و قوانین و هنجارهای
سازمان
افزایش کارایی ،کاهش هزینههای تولید

 همکاری -عدم همکاری

برخورد سلیقهای

حمایت از سازمانها

ضعف ساختار حقوقی

وابستگی منابع

اتحاد سازمانها برای تأمین منابع مورد
نیاز؛ ایجاد مزیت رقابتی از منابع مکمل

سرمایهگذاری مشترک /سازمان
شبکهای /ارتباطات بین سازمانی
تعامل /وابستگی بین سازمانها

ضعف در توزیع و تخصیص بهینة منابع

تحلیل نهادی
هزینة مبادله

کمبود منابع

منبع :یافتههای تحقیق

درمجموع ،در نظام مدیریت گردشگری ،ساختار برنامهریزی بخشی پاسخگو نیست ،بلکه برنامهریزی یکپارچه مبتنیبر
نقشپذیری جامعة محلی و تمام ذینفوذان و ذینفعان است که بستر مناسبی را برای تحقق مدیریت یکپارچة گردشگری
فراهم میسازد .اگر کنشگران نظام مدیریت در بستری دموکراتیک و شبکهای با یکدیگر روابط افقی داشته باشند ،ضمن
رقابت میتوانند برای تحقق اهداف مشترک با یکدیگر همکاری کنند .این همکاری موجب همافزایی بیشتر بین نهادهای
ذینفع و ذینفوذ میشود و مدیریت یکپارچة مقصد را امکانپذیر میسازد؛ بنابراین ،یافتههای این تحقیق به دانش ما

موانع و چالشهای تحقق مدیریت یکپارچة گردشگری در کالنشهر مشهد
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درمورد همکاری بین سازمانها کمک میکند تا به راهکارها و پیشنهادهای سودمندی در زمینة مدیریت یکپارچه در مقصد
گردشگری کالنشهر مشهد دست یابیم .همچنین ،میتوان با تحقیقات بیشتر و متمرکزشدن بر هریک از یافتههای این
تحقیق ،دالیل عدم همکاری بین سازمانها ،قوانین و مقررات حاکم بر سازمانها را بازنگری کرد.
با توجه به انتخاب مشهد بهعنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم در سال ( 2931سال  )1122فرصتی مطلوب و مغتنم
برای توسعة گردشگری بینالمللی در این شهر فراهم آمده است .درنتیجه ،محققان باید بیشتر بر موانع و مشکالت حوزههای
تعامل در بحث همکاری سازمانی متمرکز شوند و راهحلهایی را برای رفع موانع قانونی و یکپارچهکردن مدیریت گردشگری
با استفاده از ظرفیتهای بخش عمومی ،خصوصی و جامعة مدنی پیشنهاد دهند .همچنین ،بسترسازی برای نهادینهکردن
نظام مدیریت یکپارچة گردشگری ،اصالح نظام سیاستگذاری توسعة گردشگری و آموزش و ترویج فرهنگ همکاری
سازمانی بین بخشها و نهادهای توسعة گردشگری از دیگر پیشنهادهایی است که مدیران و مسئوالن شهری باید سرلوحة
کارهای خود قرار دهند تا مدیریت مطلوب این مقصد گردشگری مهم محقق شود.
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