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 چکيده

 نگهالداری  وسیاست حفن . باشدآن می پیشینۀ تاریخ و مدن،ت معر  ،کشور هرنماد  عنوان بههنگی میراث فر

میالان   را در آناقتصالادی آینالدۀ یالک کشالور و جایگالاه       ازنظالر از برعد فرهنگالی بلكاله    تنها نهن این میراث که

و فرهنگالی غنالی،    های تالاریخی  جمهوری اسالمی ایران با دارا بودن جاذبه. سازد میدیگر تضمین  یکشورها

منالدی از مزایالا و    به مقصد جهانی و بهالره  شدن تبدیلقابلیت  و نظیر کم دستی صنایعهای طبیعی متنو ،  جاذبه

 اداره دریابی باله الگالویی راهبالردی    روی برای دست را دارد، تحقیق پیش گردشگری ومنافع میراث فرهنگی 

روش  ی پایاله  مقدس جمهوری اسالمی ایالران و بالر  میراث فرهنگی و گردشگری با استفاده از تجربیات نظام 

 32هدفمند و مصالاحبه بالا    گیری نمونهبر اساس  ها دادهفرآیند گردآوری  .نظریه مبنایی صورت پذیرفته است

 گردشالگری  واداره میالراث فرهنگالی    نظران صاحآ و خبرنگاران و ها دانشگاهاساتید  مدیران، مسئوالن، از تن

 قرارگرفتهکدگذاری ( انتخابی و محوری باز،) کدگذاری فرآیند در آمده دست به های داده. صورت گرفته است

نتایج حاصالل از روش نظریاله   به  توجه با و شده تدوینو پس از تحلیل، الگوی راهبردی نهایی در این مورد 

 مالد کارآ گردشالگری  والگویی مبتنی بر تجربیات نظام برای دستیابی باله اداره امالور میالراث فرهنگالی      مبنایی،

 است. شده ارائه 

گردشگری الگوی راهبردی میراث فرهنگی و ،نظریه مبنایی ،تجربیات نظامواژگان کليدی: 

                                                           
 استادیار فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه تهران1

 ملی دفا  عالی ی دانشگاهشناس جامعه اریاستاد2

 ,دکترای مدریت دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفا  ملی آموخته دانش3

90123209254,Afshar.mohebi@Gmail.com 
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 9977بهار  97سال هجدهم، شماره 
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 مقدمه
. آید می حسا  بهترین صنعت در دنیا  ترین و متنو  بزرگ عنوان به گردشگری ومیراث فرهنگی 

ترین  بزرگفرهنگی مطرح است به  - یک پدیده اجتماعی صورت بهپدیده گردشگری که خود 

اقتصادی و  ازنظر گردشگری واهمیت میراث فرهنگی . شود ها اطالق می تحر  و جابجایی انسان

محسو   کشوری هرنیروی محرکه اقتصادی  عنوان بهتوان آن را  زایی به حدی است که می اشتغال

 .(19: 1301 ،همكار و هزارجریبی)کرد 

یراث فرهنگی و گردشگری را به وضعیت مطلو  تواند م راستا، تدوین الگوی راهبردی می این در

گذاران، تجربیات این  های حاکمیت، سیاست ها و دیدگاه برای رسیدن به این هد ، نگرش. برساند

بر  ناپذیری اجتنا  طور بهسیاسی دینی و ارزشی مانند ایران،  نظام بادر کشورهای  ویژه بهصنعت، 

و ارائه  گردشگری وسازی میراث فرهنگی  م بومیاین واقعیت لزو. توسعه آن تثثیر جدی دارند

هایی که مربوط به حاکمان و  آن ویژه بهیک جامعه،  باورهای و ها راهكارهای متناسآ با دیدگاه

 .(34: 1301 خاکساری،)نمایند  را برجسته می باشند کالن می گذاران سیاست

رهنگی و گردشگری با توجه به اصلی فقدان الگوی راهبردی مناسآ در اداره امور میراث ف مسئله

و چگونگی الگوی مناسآ راهبردی  یبه دنبال چیست بوده و تجار  نظام جمهوری اسالمی ایران

 .باشد می

 مبانی نظری

 پيشينه شناسی: -الف

عوامل  در چند سال اخیر تعدادی پژوهش در خصوص مدیریت توریست، مدیریت توریست و

سیره معصومان و ابزار تدوین گردیده، اما تحقیقی  رمؤثر برجذ  رضایت توریسم، گردشگرى د

نشده  مشابه با عنوان ارائه الگوی راهبردی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری تاکنون انجام

ای که در باشد. در این قسمت مقاله است و از این حیث تحقیق پیش رو دارای نوآوری می

طور  ن پژوهش مورداستفاده قرارگرفته بهو در ای موردبحث میراث فرهنگی و گردشگری کارشده

 گیرد:مختصر موردبررسی قرار می

 مدیریت توریست، جذ  گردشگری »ی خود با عنوان معصومه تاجیک قلعه در مقاله

و  اجرا وزیارت  و رسد که با بهبود قوانین و مقررات سازمان حجبه این نتیجه می« مذهبی

گردشگری  های فعالیتسازمانی که  عنوان بهواند تاین سازمان می ،ها آننظارت بر اجرای 
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 نظام جمهوری اسالمی ایران 

تعامل با دنیای اسالم و  رو ازاینمطرح شود.  ،کندهدایت و کنترل می ،دهیمذهبی را جهت 

 .است توجه قابلها از این طریق میسر و بسیار برقراری ارتباط میان فرهنگ

 رضایت  جذ  در ثرمؤ عوامل ومدیریت توریست »ی خود با عنوان میترا تاجیک در مقاله

 های بخش سودآورترین و ترین بزرگگردشگری به یكی از عنوان نموده که  «توریسم

اند رشد کشورهایی که اهمیت این صنعت را دریافته به و است. شده تبدیلاقتصادی جهان 

و توسعه این صنعت در صورتی جامه عمل خواهد پوشید که  کمک شایان توجهی نموده

 باشد. شده تثمین از ابعاد مختلف ،مدت سفر طول درردشگران رضایت خاطر کامل گ

  عنوان نموده  «گردشگرى درسیره معصومان و ابرار»خود با عنوان  ی مقالهعباس رضوی در

دهد گردشگرى در سیرت معصومان نشان می ،پژوهش در تاریخ روابط اسالم و دیگران که

اى براى شناخت بهتر انسان وجهان زنهسیاحت را رو ،جایگاهى بلند داشته و پیشوایان دین

براى دلگشایى و شادى روان که پیوند شنیدن  فقط نهسیاحت در فرهنگ اسالمى . انددانسته

ها و رسیدن به ژرفاى حقایق با آفریده واسطه بی شدن رو روبهبه دیدن و تشریع به تكوین و 

 است.

 برای یک  ها سیاستیران )میراث فرهنگی در ا  عنوان بای خود مهدی حجت در رساله

ما آن بود که در طول تاریخ مكاتآ  موردنظراصلی  نكته ( نوان نموده که کشور اسالمی

اجتماعی علل توجه  شرایط بامختلف فكری برداشت واحدی نسبت به گذشته نداشته و 

و  تردارای عمری طوالنی ها برداشتای از این  پاره. است  تغییریافتهانسان به گذشته نیز  

لذا در هر بحث . اند ما را نیز تحت تثثیر قرار داده امروزیتلقی  طرز وتثثیری بیشتر بوده 

به  نظری نقطهاز چه  های میراث فرهنگی ابتدا باید روشن نمود که ارزش نظری راجع به 

برای  که بررسی آراء متفكران مسلمان و غیرمسلمان روست ازاین. پردازیمارزیابی گذشته می 

 .یابد میویژه مسلمین نسبت به گذشته ضرورت  نظر نقطهن تبیی

 :مفهوم شناسی - ب

 شده و نشانگر متغیرهای  ها و روابط موجود گرفتهتصویری است که از واقعیت :الگو

کنند که کمک می هاست ها و نتایج حاصل از کنش و واکنش آن موجود، نحوه ارتباط آن

ها موردتوجه  و روابط آن مؤثرمتغیرهای  گیری تمام عوامل و ریزی و تصمیم هنگام طرح

 (.33: 1300 دانش آشتیانی،)قرار بگیرد 
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 ای است که با استفاده از آن چیدمان منطقی و  مدل پیشرفته» الگوی راهبردی :الگوی راهبردی

ها به بهترین شكل ممكن  آن های بین  های راهبرد و رابطه های اصلی و عرصه هنرمندانه عامل

 (.10: 1300 ،همكار و صدرا.«)گیرند وردبررسی قرار میشده و م ارائه

 ر یونسكو نظ ازنقطه :تعريف ميراث فرهنگی(unesco) ملموس گروهی از  دارایی فیزیكی، هنری و

حال نگهداری آن  حال حاضر در های گذشته خود به میراث برده، در جامعه است که از نسل

 کرد به سه دسته ملموس، ناملموس و واهندبه بهترین نحو نگهداری خ آیندگانبوده و برای 

 :شودبندی می میراث طبیعی طبقه

 ، سكه و دست خط(مجسمه نقاشی،) جابجاییقابل  :ملموس

 های میراث جهانی( سایت ساختمان، ابنیه و) جابجاییغیرقابل 

 های غرقش ده(ها، کشتیو اقیانوس زیردریاشهرهای ) زیرآ میراث 

 :غيرملموس

 ها آیین، رقص و ها سنتدبیات شفاهی، ، اورسوم آدا 

 طبیعی جزایر و ها پار  ،ها جنگل :ميراث طبيعی

 المللی را فردی  سازمان جهانی گردشگری، توریست بین ديدگاه سازمان جهانی: تعريف گردشگر از

 از جلآ درآمد از غیر) گوناگونشآ و حداکرر یک سال را با اهدا   نامد که حقیقت یکمی

سیاح، فردی است که تمامی مشخصات . برد میهن خود به سر کشوری غیر از رد( کشور مقصد

 (.0: 1300اسدی،) دارا است؛ اما اقامت شبانه ندارد فوق را

 تر، سیاحت و جهانگردی دو  است از سیاحت در زمان و مكان گسترده عبارت :جهانگردی

را جستجو نكنند  اگر فرهنگ. ای است که پیوند خوردن سفر بافرهنگ حكایت دارد واژه

 (.13-14: 13 91دیبایی،) کند دیگر سیاحت و جهانگردی معنی پیدا نمی

 مجموعه  :گردشگری ميراث فرهنگی و تجارب نظام مقدس جمهوری اسالمی ايران در اداره امور

های راهبردی است که از بدو پیروزی انقال  اسالمی تا زمان تصمیمات، اقدامات و فعالیت

اداره امور میراث فرهنگی و گردشگری کشور توسط مسئوالن حوزه این تحقیق برای 

زمینه  این دردانش ضمنی و تلویحی یا دانش صریح را  به انجام رسیده است و گفته پیش

 دانشگاه عالی دفا  ملَی، ،ویژه طرح ملَی نظام حكومتی الگو شورای) استداده توسعه 

12/5/1301.) 
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  :الگویی است که در آن  :اره امور میراث فرهنگی و گردشگریالگوی راهبردی اد الگوی راهبردی

 کشور گیری برای اداره امور فرآیند تصمیم سازی و تصمیم ها در ها و روابط بین آن ابعاد، مؤلفه

عنوان مدلی در اداره حكومت  تواند بهشده و می حوزه میراث فرهنگی و گردشگری تعریف در

 .(همان) استگفته بكار گرفته  حوزه پیش در

منظور از اداره امور حوزه  می ايران:اداره امور حوزه ميراث فرهنگی و گردشگری در جمهوری اسال -

جمهوری اسالمی ایران مجموعه تصمیمات، اقدامات و  میراث فرهنگی و گردشگری در

ریزی، گذاری، برنامه گذاری، سیاستمحورهای دکترین، هد  در)های مدیریتی  فعالیت

است که ( ارزیابی ، کنترل ونظارت اجرا، سازی و دایت، هماهنگی، پیادهدهی، ه سازمان

گفته در سطوح  حوزه پیش مسئوالن و کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در

های فردی، سازمانی، بخشی، ملی،  اجرای مثموریت منظور تحقق رسالت و به راهبردی،

 همان(.) رسانندالمللی به انجام می بین ای ومنطقه

 منظور از تدوین تجار  در این رساله شامل گردآوری اطالعات، تبیین،  :تدوين تجارب

سطوح راهبردی نظام جمهوری  کارگزاران ونمودن تجربیات مدیران  تئوریزه ومستندسازی 

حضرت امام  فقیه والیتمیراث فرهنگی و گردشگری بر پایه گفتمان  حوزه دراسالمی ایران 

و مفاد قانون اساسی جمهوری اسالمی  (العالی مدرله )ایامام خامنه حضرت و( علیه .رحمت ا..)خمینی

 .(همان) استایران 

 شناسی روش
انتخا  روش و نو  تحقیق بستگی به معیارهای بسیاری همچون اهدا ، ماهیت تحقیق و امكانات 

های لیل پیچیدگیدر این پژوهش به د مورداستفادهبر این اساس، روش تحقیق . اجرایی آن دارد

 دراز ابزار قدرتمندی  گیری بهرهموجود و البته از جهت جنبه بدیع و نوآورانه بودن، ناگزیر به 

هد  از این پژوهش تدوین  که ازآنجاییبا این تفاسیر . اطالعات است وتحلیل تجزیه و آوری جمع

 روش نظریه مبنایی پژوهش این دربنابراین روش تحقیق  ؛نظریه و یا ارائه الگویی جدید است

(GT) وفرهنگی  میراث اموراداره  نظران صاحآمصاحبه با نخبگان، اساتید و  فرآیند ازبعد . است 

. گردید حاصلداده شد و از آن مفاهیم  قرار بازکدگذاری  قالآ در ها آندیدگاه  ها،داده گردآوری

 هایافت شده به مقوله کدگذاری محوری، مفاهیم مشتر  منطق ازدر مرحله بعدی با استفاده 

 های مقولهالگوی نظری مبتنی بر  ها،انتخابی مقوله کدگذاریبا استفاده از  درنهایتو  شده حاصل
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الزم به توضیح است مدل . حاصل از تجربیات نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران حاصل شد

 MaxQDAی رآما افزار نرمگیری از ها با بهرهنهایی حاصل از کدگذاری انتخابی مقوله

 .است شده استخراج

اداره امور میراث فرهنگی و  نظران صاحآ وجامعه آماری در این پژوهش شامل نخبگان دانشگاهی 

 موضو  درها و نهادهای فعال  سازان سازمان تصمیم و متصدیانمدیران،  همچنین وگردشگری 

شیوه پژوهش . هستند یمتصدهای در دستگاه یدارای تحصیالت تكمیل که بودهو تاریخی  فرهنگی

 نفر 32 از بر این اساس و هبود( گلوله برفی) هدفمند گیری نمونهاز روش  استفاده با شده انجام

این افراد دارای  که ؛، مدیران و تصمیم سازان مصاحبه به عمل آمدنظران صاحآاساتید دانشگاهی، 

 ازهایی و با ویژگی گردشگری وهای فعال در اداره امور میراث فرهنگی تجربه همكاری با سازمان

و  گردشگری ومدیریت در اداره امور میراث فرهنگی  حوزه در( سال 19 حداقل) کار سابقه قبیل

کیفی حاضر  تحقیق در. هستند های تحقیقاتی و عملیاتیداشتن تجربیات علمی و عملی در بخش

 طراحی شكل و. گرفته شدبهره  ها داده گردآوریعمقی برای  صورت بهمصاحبه باز و  ی شیوه از

شده نبوده  دهی سازمان ومنسجم  کامالااست که مصاحبه  ای گونه بهمصاحبه در این تحقیق  ساختار

ند نمود میموضو  یاری  مورد در هایشان دیدگاهبیان  را در شوندگان مصاحبه، ینمحقق و

 (.51: 1305توکلی،)

 های تحقيق ها و يافته داده وتحليل تجزيه
فرهنگی و گردشگری منوط به  میراث امور اداره درروی  تحقیق پیش رایاج وتدوین 

. است نظران صاحآ وخبرگان  با اساتید دانشگاه، مصاحبه ازحاصل  های داده وتحلیل تجزیه

در هفت مرحله ذکر  توان میگرفته شد را نظر  در ها مصاحبهاین  بستن بكارمراحلی را که برای 

 :نمود

 هد  تحقیق تبیین -1

 انتخا  نمونه -2

 مصاحبه ساختار شیوه و طراحی -3

 مصاحبه سؤاالتتدوین  -4

 انجام یک تحقیق مقدماتی -5

 اصلی های مصاحبهانجام  -6
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 (31: 1304 ببی،) آمده دست به های داده وتحلیل تجزیه -9 

در پژوهش مذکور که روش نظریه  مورداستفادهروش تحقیق  توان میخالصه  عنوان بهبنابراین 

 (:123: 1391  اتسلندر،) نمود بیان زیر قالآ درنایی بود را مب

و نخبگان در اداره  نظران صاحآبا اساتید،  شده انجام های مصاحبه برمبتنی  ها داده آوری جمع -1

 گردشگری وامور میراث فرهنگی 

 شده انجام های کدگذاری از استفاده باتحلیل مفاهیم  -2

 بخشی کارکرد و سازی مفهوم -3

 بندی مقوله -4

 (.60: 1306ساروخانی،) تجربی های قابلیت تبیین و سازی مدل -5

 ،ارائه الگوی راهبردی اداره امور میراث فرهنگی و گردشگری و شناسایی زوایای گوناگون منظور به

 ازنظردر ادامه با استفاده  .شدند کدگذاری و آوری جمعمصاحبه  فرآیند از آمده دست به های داده

 راثیدر م ها آنصورت گرفته از  های مصاحبه بندی جمعو با توجه به  نظران صاحآو نخبگان 

 ،دهی سازمان ،یزیر که شامل برنامه ییو اجرا یتیریمد های گیری جهتبه  یو گردشگر یفرهنگ

است و  شده پرداختهو اجرا است  سازی پیاده درنهایتو  یابیکنترل و ارز ،یهماهنگ ت،یهدا

مخصوص به خود  شده تعبیهمحورها در قسمت  نیاز ا هرکدامو مخصوص مشتر   یها مقوله

 میبا تنظ انصورت بوده است که در ابتدا پژوهشگر نیها به ا مقوله نیاحصاء ا فرآیند .اند قرارگرفته

به  یتیریاز شش محور مد کیدر هر  یتیریدر خصوص تجار  مد سؤاالتینامه و طرح  پرسش

 آوری جمعرفته و پس از  یو گردشگر یفرهنگ راثیم رانیمدنظران و  صاحآ ،سراغ نخبگان

پس از  وصورت گرفته استخراج کرده  یها از مصاحبه یمیمفاهها  ها و مصاحبه نامه پرسش

مشتر  را کنار هم گذاشته و از مجمو  چند مفهوم  میبعد مفاه ی در مرحله میمفاه نیا یکدگذار

از  هرکداممربوط به  یها به دست آوردن مقوله یر براآخ ی . در مرحلهانددهیمشابه به مقوله رس

از  کیهر  یكیها با توجه به نزد مقوله نیاز ا هرکدام یریگ ابعاد و جهت ،یتیریشش محور مد

 یراهبرد یبا عنوان الگو 1 نمودارآن  ی جهیاست که نت شده گرفتهشش محور در نظر  نیها به ا آن

 گیری جهت) رانیا یاسالم یتجار  نظام جمهور قیز طرا یو گردشگر یفرهنگ راثیاداره امور م

، متصدیانهای مسئولین، تصمیم سازان، به دیدگاه یابی دست برای .باشد ی( مییاجرا -یتیریمد
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میراث فرهنگی و گردشگری  ، کارشناسان و اساتید دانشگاهی فعال در اداره امورنظران صاحآ

 شد. هساختاریافتهای نیمه اقدام به انجام مصاحبه

آمده،  1هایی که در جدول  ها و پرسشنامه های صورت گرفته از مصاحبه های حاصل از برشیافته

 استخراج گردید. شونده مصاحبه 32با  وگو گفتمفهوم و نكته کلیدی از میان  111دهد که نشان می
 شده انجامکار  نمونه جدول ینا) هدفمند گیری نمونه بر مبتنی گرفته صورت های مصاحبه از حاصل های یافته: 1 جدول

 (باشد می مدیریتی گانه شش محورهای در

تمام شمار در مرحله کدگذاری باز، مفاهیم احصاء شده  صورت بهپس از بررسی و بازبینی اسناد 

های آید، مقولهدر ادامه می آنچهند. شد بندی دستهها و در قالآ مقوله قرارگرفتهمورد بازبینی 

 باشد.باز می کدگذاریاز  آمده دست بهو اطالعات  شده استخراج

 ابعاد مفاهیم نظام مقد  جمهوري اسالمي ايراننکات كلیدي  نشانگر

PDA1 یزیر برنامه یفرهنگ های ارزش و گسترش آن. جیو ترو یخط زبان فارس تیتقو 

PDB27 

ساختار سازمانی برای بخش گردشگری  یک ایجاد
 ودولتی  های بخشاطمینان حاصل شود  هک نحوی به

عهده  به راهر یک نقش مربوط به خود  خصوصی
 الزم برقرار هماهنگی وهمكاری  ها آنبین  وگیرند  می

 شودمی

 دهی سازمان ساختار و سازمان

PDC44 

عدم هماهنگی و تطبیق فرهنگ گردشگران برخی از 
 های اسالمی کشورهای خارجی بافرهنگ و ارزش

در اداره  هیوحدت رو
 و یفرهنگ راثیم

 گردشگری

 
 هماهنگی

PDD58 

عنوان یكی  دست یافتن به جایگاه واقعی ایران در جهان به
 ها و ترین و تثثیرگذارترین فرهنگ ترین، کهن از غنی
نظیر و  های طبیعی کم ویژگی های بشری، با تمدن

بخش در عرصه  برخوردار از تعاملی سازنده و الهام
 .المللی بین

 و یسناد باالدستا
 ها سیاست

 
 
 
 تیهدا

PDE76 

گردی  بازسازی، نوسازی و تجهیز تثسیسات و مراکز ایران
تمام و  های نیمه و سیاحتی موجود و اتمام پروژه

 .ها برداری حداکرر از آن بهره

 
 
 اجرا واقدام 

 
و  سازی پیاده

 اجرا

PDF99 

 ،مناسآ از حجم عظیم آثار تاریخی یبردار عدم بهره
 هنگی و طبیعی متنو  و جذا  کشور.فر

 یها شاخص یبررس
عملكرد  یابیعمده ارز
 راثیبخش م یمنف
 یو گردشگر یفرهنگ

 
نظارت و 

 یابیارز
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تجارب نظام جمهوري اسالمي  يه مبنايي )كدگذاري باز( حاصل از                   مرحله اول از روش نظر

 ايران

های گیری هدفمند مصاحبه های صورت گرفته مبتنی بر نمونه های حاصل از مصاحبه در یافته 

و اساتید دانشگاه  متصدیاننفر از مدیران، تصمیم سازان، کارشناسان،  32با  شده پذیرفتهصورت 

نكته کلیدی و مفهوم  111های مرتبط با میراث فرهنگی و گردشگری تعداد در حوزه نظر صاحآ

و تعداد  شده بازبینییگر یافت شد. در مرحله کدگذاری باز )مرحله اول( مفاهیم بار د و شناسایی

 دهد.ها را نشان میاین مقوله 2مقوله استخراج گردید. جدول  20
گیری  های صورت گرفته مبتنی بر نمونه های حاصل از مصاحبه : مرحله اول کدگذاری باز از طریق یافته2جدول 

 (باشد میمدیریتی  گانه ششدر محورهای  شده انجاماین جدول نمونه کار ) هدفمند

 مقوالت مفاهیم دهاک
 ابعاد

PDA1 
PDA2 
PDA3 

 ،و گسترش آن جیو تروی خط زبان فارس تیتقو

 رانیا یاسالم یجمهور یمناسبات فرهنگ تیتقو

 قیتعم ی،فرهنگ های سازمانکشورها و  ریبا سا

 تیبر هو ی، باورها و فرهنگ مبتنها ارزش

 یرانیا - یاسالم

و  ریزی برنامه ت،یریمد

و  حفن برنظارت 

 های ارزش تیوتق

 یفرهنگ

 

 یزیر برنامه

PDB 26 

PDB 27 

 PDB 28 

 یک ایجاد ی،فرهنگ یهاینانابسام یسامانده

 ،ساختار سازمانی برای بخش گردشگری

 فیاز تداخل ورا یریجلوگ

 ساختار و سازمان

 

 دهی سازمان

PDC44 

PDC45 

PDC46 

فرهنگ گردشگران  قیو تطب یعدم هماهنگ

 هایی طرح تدوین ،یماسال های ارزشو  بافرهنگ

، یعموم یفرهنگ های فعالیتهماهنگ کردن  یبرا

کالن  های برنامهبا  یفرهنگ های برنامه یهماهنگ

 .کشور

در اداره  هیوحدت رو

 و یفرهنگ راثیم

 گردشگری

 
 

 یهماهنگ
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PDD58 

PDD59 

PDD60 

PDD61 

PDD62 

 یكیعنوان  به جهان در رانیا یواقع گاهیبه جا افتنی دست

 و ها فرهنگ تثثیرگذارترین و نیتر کهن ن،یتر یناز غ

 صدورمناسآ جهت  های زمینه جادی، ایبشر یها تمدن

 و یتوسعه صنعت جهانگرد طریق از یاسالم انقال 

ملل مختلف جهان،  تمدن و یمردم با مظاهر فرهنگ آشنایی

 ،یاسالم تیبر اصول حفن هو یمبتن نیسرزم شیآما

 های سیاست، ابالغ یهنگفر راثیو حراست از م یرانیا

 ی،امور فرهنگ تیساله جهت هدا 5 های برنامهنظام و  یکل

 یثبت آثار در فهرست جهان یبرا شتریاهتمام ب

توجه به اسناد 

و  یباالدست

ها و  سیاست

 یتوسعه همكار

 یو روابط داخل

 المللی و بین

 
 
 
 
 

 تیهدا

PDE75 

PDE76 

PDE77 

PDE78 

دولت و  ضیتوجه به تعو بدون یهای فرهنگ برنامه یاجرا

 ساتیتثس تجهیز و ینوساز ،یبازساز ی،اسیس هایشنگر

افزایش سهم  ،موجود یاحتیس و گردی ایران مراکز و

غیرنفتی و  صادرات خالص درآمد ایجاد درگردشگری 

 اتكادرآمد دولتی، تالش برای دستیابی به اقتصاد متنو  با 

 .به گردشگری

 اجرای واقدام 

 های برنامه

 التیعه تسهتوس

 و خدمات

 
 
 

و  سازی پیاده

 اجرا

PDF99 

PDF100 

PDF101 

PDF102 

 ،مناسآ از حجم عظیم آثار تاریخی یبردار عدم بهره

 تیکفا عدم ،فرهنگی و طبیعی متنو  و جذا  کشور

 ،احیاء ،مرمت ،حفارت ،اعتبارات دولتی برای پژوهش

 ساتیمستمر در تثس یگذار هیبرای سرما یعدم بسترساز

 یواقع گاهیبه جا افتنیعدم دست  ،تجهیزات گردشگریو 

 نیتر کهن ن،یتر یاز غن یكیعنوان  در جهان به رانیا

اصالح و بهبود 

 یها شاخص

 یابیعمده ارز

 یعملكرد منف

 راثیبخش م

 یفرهنگ

 
 

نظارت و 

 یابیارز

 ياسالم ينظام جمهورتجارب  ( حاصل ازيمحور يكدگذار) ييمبنا هي                   مرحله دوم روش نظر

 ايران

و  ها ویژگی یراستا در ها مقوله زیرها با  عمل مرتبط کردن مقوله یمحور یکدگذار ،یعلم ازلحا 

 ها آنو به نحوه اتصال  گریكدیبه  ها مقوله یتالق یبه چگونگ یمحور کدگذاری هاست. ابعاد آن

 نظر دارد.

 انیاست که در جر هایی دادهر هم گذاشتن از نو کنا ندیآغاز کردن فرا یمحور کدگذاریاز  غرض

متصل  یفرع های مقولهبه  ها مقوله یمحور ی. در کدگذارایم خردکردهرا  ها آنباز  یکدگذار

 ازلحا  یمحور ی. گرچه کدگذارابندیشكل  ها پدیدهاز  تر کاملو  تر دقیق های توضیحتا  شود می
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 نیا ستیمجزا ن یاز کدگذار گذاری برچسآکه  طور هماناما  کند میباز فرق  یبا کدگذار نظورم 

آن است که  اش الزمه یمحور ی. کدگذاردهند نمیرخ  یگریپس از د یكی ضرورتاا زیدو ن

 ،همكار)استراوس و  را در دست داشته باشد. ها آنباشد و  دهیمقوله رس یبه تعداد گر تحلیل

1304 :146). 

 ياسالم يتجارب نظام جمهور ( حاصل ازيانتخاب ي)كدگذار ييمبنا هي                   مرحله سوم روش نظر

و  یاسیس ،یفرهنگ -یاجتماع ،یدر ابعاد اقتصاد یفراوان ریتثث یو گردشگر یفرهنگ راثیم

 یفرهنگ راثیکسآ منافع از م یکشورها در پ شتریب رو ازاین گذارد، یم یهر کشور یطیمح ستیز

 یها با دارا بودن جاذبه زین رانیا یاسالم یرجمهو ،بین دراینکشور خود هستند.  یو گردشگر

به  شدن لیتبد تیو ... قابل رینظ کم یدست عیمتنو ، صنا یعیطب یها جاذبه ،یغن یو فرهنگ یخیتار

اما باوجود همه  ؛را دارد یو گردشگر یفرهنگ راثیو منافع م ایاز مزا یمند و بهره یمقصد جهان

 گاهیکشورمان به جا ،یو گردشگر یفرهنگ راثیم یردایتوسعه و پا یشده برا انجام یها تالش

جهت، فقدان الگویی راهبردی متناسآ با  نیاست. به هم افتهیدست ن یخود در عرصه جهان یعواق

 یو گردشگر یفرهنگ راثیبرای مدیریت م رانیا یاسالم یجمهور یو قانون یاسالم ،ینظام ارزش

به ارائه  قیتحق نیراستا، در ا نیارج کند. در اشود تا بسیاری از مسائل را از چالش خ احساس می

  .ا.. رحمت) ینیو نظرات امام خم ها شهیبر اساس آراء، اند یو گردشگر یفرهنگ راثیم یراهبرد یوالگ

شده است.  پرداخته رانیا یاسالم ینظام جمهور اتیو تجرب یقانون اساس ،ی، مقام معظم رهبرعلیه(

جهت  مند نظام های رویه یدارا یفیک قیتحق كردیرو کی عنوان به دایداده بن هیاز نظر قیتحق نیدر ا

( یو انتخاب ی)باز، محور یدر سه مرحله کدگذار قیتحق های دادهاست.  شده استفاده ها داده لیحلت

. دیگرد یمقوله اصل 20در قالآ  یمفهوم انتزاع 111باز منجر به رهور  یکدگذار ندیشدند. فرآ

 یكدیگراست به  یمحور یکدگذار ندیفرآ نیکه مب یکدگذار میپارادا در قالآ مقوالت اینسرس 

 آمد. دست به یانتخاب یکدگذار نتیجه و ؛شدند مرتبط

 و ها ارزشچون توجه به  هایی مقولهشامل  شود میاهدا  فوق را شامل  تیآنچه به نظر محور

، باورها و ها شارز قیو تعم یمناسبات فرهنگ تقویت و یاسالم - یفرهنگ ،یخیتار ثیموار

 یبرا یاسالم یمشخصه خط امام که نشثت گرفته از مبان یرانیا - یاسالم تیبر هو یفرهنگ مبتن

 یفرهنگ های ارزشمفاخر و  ریو تحق تیهو یو نف یهمچون سلطه فرهنگ هایی آسیآکاهش 

حفن  گرید یمحور یها و از مقوله باشد میخواهد داشت  یرا در پ یرانای–یاسالم یخیتار
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 ی، معماریفرهنگ راثیم یتالش در جهت حفن و نگهدار یبرا ی، تمدنیخیتار ،یمل های رزشا

 تیتقو و کشور یو فرهنگ یمعنو ،یمفاخر علم ی، معرفیخیتارو  یو آثار هنر یاسالم - یرانیا

فرهنگ و تمدن  یکار، معرف طیدر سطح خانواده، اجتما ، مح یرانیا -یاسالم یسبک زندگ

فرهنگ و  بر تكیهتوجه و  منظور به کشور سراسر در دیدنی و یعینقاط طب شناسایی ،یرانیا-یاسالم

 جادیا باعث وشده  یرانای–یاسالم تیکه باعث حفن هو یخود های داشتهو  یفرهنگ ثیموار

 .گردد می یو هنر تاریخی ،یفرهنگ ،یعلم بهای گران ذخایرو افتخار به  یخودباور

امور میراث فرهنگی و گردشگری مواردی به چشم  وضع موجود شناسی آسیآدر  نیهمچن

راهبردها در نظر  بهتر چههر  شبردیپ یالزم برا یها نهیزم ها آنبا در نظر گرفتن  توان می که خورد می

 های ارزشو  بافرهنگفرهنگ گردشگران  قیو تطب یموارد، عدم هماهنگ نیا ازجملهگرفت. 

فرهنگی و طبیعی متنو  و جذا   ،م آثار تاریخیمناسآ از حجم عظی یبردار بهره عدم ،یاسالم

برای  یاحیاء، عدم بسترساز ،مرمت ،حفارت ،اعتبارات دولتی برای پژوهش تیکفا کشور، عدم

 رانیا یواقع گاهیبه جا افتنیو تجهیزات گردشگری، عدم دست  ساتیمستمر در تثس یگذار هیسرما

. از یبشر یها ها و تمدن فرهنگ نیرگذارتریثو تث نیتر کهن ن،یتر یاز غن یكیعنوان  در جهان به

 نیا یاست که ط یتجارب جهینت یو گردشگر یفرهنگ راثیپژوهش محور شدن امور م گرید یسو

که جهت  یموارد گری. از داند آمده نائلبه آن  یو گردشگر یفرهنگ راثیخبرگان امور م ها مهروموم

 یساز نهیبوده و هست به یو گردشگر یفرهنگ راثینخبگان امور م موردنظربهتر راهبردها  شبردیپ

 سازماننظر  زیر ینهادها انیم شتریب یجهت هماهنگ گذاری قانونساختارها و رفع مشكالت 

عملكرد مربت  یابیعمده ارز یها . لزوم توجه به شاخصباشد می یو گردشگر یفرهنگ راثیم

حیاء و معرفی آثار مرمت، ا ،شامل همگانی کردن حفارت یو گردشگر یفرهنگ راثیبخش م

شده در فهرست آثار ملی و جهانی، تعیین  تاریخی، فرهنگی، افزایش ارزش اقتصادی آثار ثبت

مناسآ از بناها و  یبردار ، بهرهفرهنگی مهم تاریخی، یها ها و تره تكلیف مالكیت عرصه محوطه

 تاریخی و فرهنگی در شهرها و روستاها. یها بافت

 نیاز ساختار و سازمان و همچن حیصح یریگ با بهره یشگرو گرد یفرهنگ راثیسازمان م

 تیریمد ،ی، ارتباطات فرهنگیفرهنگ های ارزش ،یو گردشگر یفرهنگ راثیبخش م یسامانده

ایجاد یک ساختار سازمانی  ،یفرهنگ های نابسامانی یهمچون سامانده یبا اقدامات یامور فرهنگ

 های کرسیو  شناسی ایران های اتاق ی توسعه ف،یاز تداخل ورا یریبرای بخش گردشگری، جلوگ
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 یفرهنگ داتیتول یکشور، سامانده یفرهنگ تیریدر مد یزدگ استی، رفع سیفارس اتیزبان و ادب 

جهت  شیهما یمتخصص و متعهد، برگزار رانیانتصابات مد ،یکاربرد های پژوهشانجام  ،یبوم

 جادیا ،یو داخل یردشگران خارجمتوازن کردن روند گ ،یمل ارآث ثبت و یجذ  گردشگران خارج

 تیحما ،یستیصورت دهكده تور به یلیمراکز حفن آثار و فرهنگ ا جادیا ،یمنطقه نمونه گردشگر

آن در  های ارزشاز دفا  مقدس و  یری، الگوپذیفرهنگ های مجموعه یامور دفاع های سازمان

 انیکشور، ارتباط متول یفرهنگ های دستگاههماهنگ و هدفمند  ارتباط ،یو هنر یفرهنگ داتیتول

 راتییاز تغ یریجلوگ ،یفرهنگ متخصصینبه  یبا مخاطبان، سرردن امورات فرهنگ یامور فرهنگ

 وضع موجود شود. شتریمنجر به بهبود هر چه ب تواند ی، مها مدیریتدر  عیسر

آموزش،  تیتقو ،کارشناسان مجر  یها دگاهیو استفاده از د نینو های فناوریاز  یریگ بهره

 ی،منابع مال تقویت ،یابیبازار تقویت ،و نظارت یزیر برنامه ت،یریمد تقویت ،و اطالعات قاتیتحق

گر  مداخله مؤثر طیشرا ازجملهی اتیناملموس و عمل ،یكیزیمنابع ف تقویتی، منابع انسان تقویت

یراث اداره مبه اهدا  اداره امور  دنیآن رس قیبه راهبردها و از طر یابیدست لیجهت تسه گرید

 .باشد یم فرهنگی و گردشگری

 ییراهبردها قیاز طر یو گردشگر یفرهنگ راثیاداره امور م یو ارائه الگو ینشان دادن خط و مش

 قینموده و از طر لیرا تسه ندهیآ انداز چشمو  بلندمدتبه اهدا   یابیدست ریکه مس شود یحاصل م

و  یفرهنگ راثیاداره امور م یرو شیافق پ یدر طراح یسع ییشنهادهایها و پ ارائه شاخص

در نظر  ندهیآ یبرا یو گردشگر یفرهنگ راثیمطلو  اداره امور م یالگو یطراح ایو  یدشگرگر

 داشته باشد.

تجار  کارکنان اداره  یخبرگان، کارشناسان و حت یها صحبت ندیدر پژوهش حاضر با توجه به برآ

 نیکه ا دیراهبردها استخراج گرد ی بهمرا به ریز های مقوله یو گردشگر یفرهنگ راثیامور م

، یفرهنگ های ارزش تیو تقو حفن برو نظارت  ریزی برنامه ت،یریمد از: اند عبارت ها مؤلفه

 وحفن  یبرا ریزی برنامهو  تیری، مدیتمدن های ارزش یحفن و معرف یبرا ریزی برنامهو  تیریمد

و  تیری، مدیخیو تار یو آثار هنر یماسال - یرانیا ی، معماریانقالب - یاسالم های ارزش ترویج

توسعه  یبرا ریزی برنامهو  تیری، مدیخیتار های ارزش یمعرفحفن و  یبرا ریزی برنامه

، توجه یگردشگر های ررفیتتوجه به  جهت ریزی برنامهو  تیری، مدیو منابع مال یگذار هیسرما

، یوسعه منابع انسانو ت یفرهنگ راثیبخش م ی، ساماندهمناسآ دهی سازمانبه ساختار و 
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 توسعه وی فرهنگ های ارزش یو خدمات، سامانده التیو توسعه تسه یبخش گردشگر یسامانده

 ی، ساماندهیو توسعه منابع انسان یفرهنگطات ارتبا یو اطالعات، سامانده قاتیآموزش، تحق

 و یگفرهن راثیدر اداره م هیوحدت رو جادی، ایو توسعه منابع انسان یامور فرهنگ تیریمد

 و یفرهنگ راثیم های فعالیت یو همبستگ ییهمسو ،و ملی یتیهو های ارزشحفن  ،گردشگری

و  التیو توسعه تسه المللی بین گردشگری و یفرهنگ راثیم های فعالیت یهماهنگ ،گردشگری

 ،المللی بینو  یو روابط داخل یو توسعه همكار ها و سیاست یخدمات، توجه به اسناد باالدست

و  یفرهنگ راثیدر امور م تیحاکم های اندیشهبر  تثکید ،گردشگری و یفرهنگ راثیر مامو تیهدا

توسعه  های برنامه اجرای ومرتبط با حفارت و مرمت آثار، اقدام  مورا تیهدا ،یگردشگر

 تیحفن فرهنگ و هو ،یرانیا یاسالم هویت و یفرهنگ راثیو خدمات، حراست از م التیتسه

انوا   های ررفیتو ناملموس و توجه به  یكیزیتوسعه منابع ف ،یرانای – اسالمی –ملی – ینید

 یابیعمده ارز یها و بهبود شاخص اصالح ،یفرهنگ یزشار های ررفیتتوجه به  ،یگردشگر

 ودر امر نظارت  یاقدامات اساس یاجرا ،یو گردشگر یفرهنگ راثیبخش م یعملكرد منف

و  یفرهنگ راثیعملكرد مربت بخش م یابیعمده ارز یها حفن و ارتقاء شاخص ،ارزیابی

 .یگردشگر
است که از  یشامل موارد زیمطلو  نام برد ن طیبه شرا دنیاز آن با عنوان رس دیو آنچه با امدهایپ

با در نظر  یعنیکه در باال به آن پرداخته شد،  شود یحاصل م یتمام موارد حیمجمو  عملكرد صح
با استفاده از  نیوضع موجود و همچن شناسی سیآآو  یابیدست منظور بههد   یها گرفتن نقطه

محور قرار  نیجامعه و همچن نیو در نظر گرفتن تجار  خبرگان و متخصص گر مداخله طیشرا
شده  تثکیدموارد  ریاز سا شیبر ارزش آن ب یاسالم یکه در جامعه و نظام جمهور ییها دادن مقوله
 رسد یم نظر بهروشن  طور بهمطلو . آنچه  تیبه وضع دنیرس یبرا میرس یم هایی پیشنهاداست به 
خواهد کرد که  دایپ یو کاربرد یعلم ی قبل، جنبه طیدر نظر گرفتن تمام شرا با پیشنهادها
 است. امدهایکه جنس آن از نو  پ میرس یم ییها آن به مقوله ی درنتیجه

 نیبر ا توان یم ،یو گردشگر یفرهنگ راثیدر توسعه م یزیر و ضرورت برنامه تیبا توجه به اهم
عنصر در  کی عنوان به دیوجه خود با نیدر بهتر یگردشگر فرهنگی و راثیکرد که م دینكته تثک

 یالگو نیراستا، تدو نیدر ا .گردد یزیر برنامه یو راهبرد ریفراگ یدگاهیمقصد با د ایمنطقه  کی
 نیبه ا دنیرس یرامطلو  برساند. ب تیرا به وضع یو گردشگر یفرهنگ راثیم تواند یم یراهبرد

در  ژهیو صنعت، به نیا اتیتجرب گذاران، استیس ت،یحاکم یها دگاهیها و د هد ، نگرش
 ریبر توسعه آن تثث یریناپذ طور اجتنا  به ران،یمانند ا یو ارزش ینید یاسیبا نظام س یکشورها
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متناسآ  یهاو ارائه راهكار یو گردشگر یفرهنگ راثیم یساز یلزوم بوم تیواقع نیدارند. ا یجد 
کالن  گذاران استیکه مربوط به حاکمان و س ییها آن ژهیو جامعه، به کی یها و باورها دگاهیبا د
 ،یغن یفرهنگ یها باوجود جاذبه رانیا یاسالم ی. در جمهورندینما یرا برجسته م باشند یم

توسعه و  یده براش انجام یها باوجود همه تالش و ... رینظ کم یدست عیمتنو ، صنا یعیطب یها جاذبه
و  یاسالم ،یفقدان الگویی راهبردی متناسآ با نظام ارزش ،یو گردشگر یفرهنگ راثیم یداریپا

شود تا  احساس می یو گردشگر یفرهنگ راثیبرای مدیریت م رانیا یاسالم یجمهور یقانون
 راثیه مو قانون ب تیحاکم دگاهید که نیبسیاری از مسائل را از چالش خارج کند. با توجه به ا

حوزه موردتوجه  نیا یزیر و برنامه تیریگذشته همواره در مد اتیو تجرب یو گردشگر یفرهنگ
 یو گردشگر یفرهنگ میراث کند، یم فایا یمهم نقش گردشگری تینظران بوده و در موفق صاحآ

ل، به اشتغا جادی. اگذارد یکشور م یطیمح ستیو ز یاسیس ،یفرهنگ ،یدر ابعاد اقتصاد یفراوان ریتثث
ها و  ارزش تیتقو ،یالملل نیدر سطح ب یاسیس تیمشروع ،یاقتصاد یها هیانداختن سرما انیجر

منافع جامعه، توسعه  یداریسطح پا شیافزا ،یالملل نیشناخت و روابط ب تیتقو ،یسنن محل
و  یفرهنگ راثیم یایو ... ازجمله مزا ستیز طیو مح یفرهنگ راثیحفارت از م د،یجد التیتسه
های اساسی مدیریت  شود. از ویژگی تیریمد دیهد  با نیبه ا دنیرس یاست که برا یگرگردش
متناسآ با نظام  یراهبرد یالگو نیموفق، داشتن الگوست. تدو یو گردشگر یفرهنگ راثیم

تا بتوان از  شود یموجآ م رانیا یاسالم یساله جمهور 33 اتیو تجرب یو قانون یاسالم ،یارزش
مختلف  یها نهیانداز کشور در زم در جهت تحقق اهدا  چشم یخوب به دهیپد نیا یها تیررف

 بهره برد. یطیمح ستیو ز یفرهنگ ،یاسیس ،یاقتصاد
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 : پيشنهادو  گيری نتيجه 

 نتيجه گيری-الف

علمی،  های مقولهالزم است تا  چیز هرای، پیش از جهت ارائه الگوی راهبردی در هر حوزه

 ها آنمابین  که با تعریف روابط فی گردند شناساییای و پیامدی  مداخلهای،  محوری، راهبردی، زمینه

این پژوهش  موردنظرهمچنین الگوی راهبردی . الگو فراهم آید ارائه وطراحی  های زیرساخت

فراتر نرود؛ زیرا محورهای  ها سیاستباشد، ناگزیر است تا از سطح  ومانع جامعبرای آنكه بتواند 

که در مورد این  باشند می مكان وزمان  تابع ومحیطی  های دادهنیازمند  گذاری فراتر از سیاست

مانعیت الزم است تا  حفن جامعیت و منظور بهشده برای آن،  تبیین های هد تحقیق و با توجه به 

 .ها معطو  باشد کالن دکترین، اهدا  و سیاست سطوح درتر  ها بیش تحلیل

های  ، مؤلفهکلیدی ابعادفرعی یعنی شناخت  های شپرسبه پاسخ  یابی دستپژوهش با  این در

های میراث فرهنگی و گردشگری ایران که  هرکدام از مؤلفه های شاخص وکلیدی هرکدام از ابعاد 

 بندی اولویتو ( ها ها و شاخص میزان همبستگی ابعاد، مؤلفه) دارند یكدیگربا  توجهی قابلرابطه 

 وها را بر امور میراث فرهنگی  آماری که تثثیر آن های هداداز تحقیق، همچنین تحلیل  حاصل ابعاد

صلی تحقیق مبنی بر الگوی راهبردی اداره امور ا سؤالایران نمایان ساخت، به پاسخ  گردشگری

 پیشنهادیآماری الگو  های تكنیک ازو با استفاده  یافت دستمیراث فرهنگی و گردشگری ایران 

ها، ابعاد مربوط به  از مؤلفه هرکدامدهند که با افزایش  ان میهای این تحقیق نش یافته. تثیید گردید

نیز که این  درجاهاییها نیز افزایش و این قانون نیز در حالت عكس نیز صادق است و  آن

ها باعث  استنباط کرد که با حذ  آن طور اینتوان  است می تر پائینها از متوسط به  همبستگی

از . گردد ها بر امور میراث فرهنگی و گردشگری می  آن تثثیر واط ها و میزان ارتب تقویت سایر مؤلفه

ها نیز افزایش خواهد یافت و  ها، مؤلفه آن های تحقیق این است که با افزایش شاخص دیگر یافته

 .بالعكس

 ی مرحله ترین مهمبه  ان، پژوهشگرها داده گردآوریپس از تعیین مدل مفهومی پژوهش و 

مرحله با یک پرسش اساسی مواجه در این  انپژوهشگر. دنرس میری معادالت ساختا سازی مدل

با استفاده از معیارهایی تحت  توان می؟ اعتبار یک مدل را باشد میکه آیا مدل مفهومی معتبر  هستند

به نتایج  توجه با گانه نهابعاد  گیری اندازهبرای . قرارداد موردبررسیعنوان معیارهای نیكویی برازش 

 .به انجام رساند ها داده رویرا نیز بر تثییدی  حل تحلیل عاملیمرا توان می
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 عاناذ توانآمده می دست بهبا توجه به نتایج . است گیری نمونهکفایت  دهنده نشانبنابراین محاسبات 

های  تناسآ داده بنابراین و قرارگرفته قبول قابلبرای زندگی مدل در دامنه  ها شاخصکرد تمامی 

 .باشد می تائیدمورد  گانه نهلذا برازندگی مدل نهایی ابعاد . مدل مطلو  استبا  شده گردآوری

متغیرهای  پرتوافكنی دهنده نشانمعادالت ساختاری، الگوی همبستگی  سازی مدلبا استفاده از 

 ی نحوههمچنین . و قانون اساسی بر تجار  نظام جمهوری اسالمی ایران است فقیه والیتگفتمان 

دوطرفه است که این رابطه دوطرفه،  صورت بهاساسی  قانون و فقیه والیتان ارتباط بین گفتم

 فقیه والیتگفتمان » در مرحله بعد روابط میان متغیرهای. دو است معلول همبستگی کامل میان این 

شخص شده است  سویه یکبه شكل  «قانون اساسی و تجار  نظام» متغیرهای و« نظام تجار  و

 .است شده اشارهن متغیرهای که بیانگر وابستگی بی

قلآ سیستم، نقش  عنوان بههای محوری  توان چنین انگاشت که مقوله بندی کلی می دریک جمع

 که طور آن آیند و انگار حاصلی مدل به شمار می هد  و نوعی به و دارند عهدهاصلی را به 

محوری  های مقولهاین . اشندب تر نیز می انتزاعی شدت به ها مقولهنسبت به سایر  گوید میوسنیز استرا

به نیاز  پاسخ درچنین ارهار داشت که گویا  توان میبوده و  عملی های مقولهخود ناشی از 

یابی به آنچه  برای دست. اند گرفته شكلمحوری  های مقوله، عملیهای  توسط مقوله تولیدشده

ها برای  این مقوله. ه گرفتراهبردی بهر های مقوله از بایست میاند،  محوری ترسیم کرده های مقوله

 عملكردشان وپذیرفته تثثیر  گر مداخله شرایط و ها زمینه ازسازی شوند،  آنكه به بهترین حالت پیاده

های پیامدی  آید مقوله درنهایت آنچه به دست می. گردد ها تنظیم می از مقوله گروه دو این با

 های مقوله در که هستندبرای دورنمایی  بوده و در واقعت مصادیقی عینی تر عملیاتیباشند که  می

 .شده است قرارگرفته موردتوجهمحوری 

 از آمده دست به های مقوله سازی یكسان و تجمیع با، محقق آمده دست به های مقولهپس از بررسی 

 گردشگری ومستقل تحقیق، اقدام به ارائه الگوی راهبردی اداره امور میراث فرهنگی  تغیرم سهم

است و  خروجی ودارای ورودی الگوی . است شده تدوینالگوی نهایی پژوهش  نوانع به که نمود

تكوینی  توانند سیر هستند می  های خطی که دارای ورودی و خروجی است که مدل ذکر شایان

از نظریه مبنایی،  آمده دست بهبا بررسی خروجی  ینمحقق. ی بهتری بازنمایی کنند ها را به شیوه یافته

 و، قانون اساسی فقیه والیتگفتمان : آن ورودیریزی کرده که  در این نمودار پیخطی فرضی را 

ها ختم  ها و در پایان به پیامد از مقوالت محوری احصا شده به راهبرد سرس ونظام است  تجار 
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 الگوی راهبردی در اداره امور میراث فرهنگی و گردشگری مبتنی بر تجار 

 نظام جمهوری اسالمی ایران 

از تحلیل گفتمان،  آمده دست بهاین است که محقق پس از نتایج  شده گفتهمسیر  رسم علت. شود می 

نظریه مبنایی به دنبال  خروجی وه از بررسی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نتایج حاصل

 .بود یافته توسعهدر قالآ یک الگوی  مفاهیم بهترنشان دادن 

 ها پيشنهاد -ب

حوزه  پیشنهادها در دو گردشگری وپس از ارائه الگوی راهبردی در اداره امور میراث فرهنگی 

 .شود میارائه  عملی ونظری 

 شنهادهاي نظريپی 

 .تر بیش های مصاحبهتر تجربیات نظام با انجام  دقیق گردآوری -الف

 .افزایش تجربیات نظام قوانین و دائمیبه تغییرات  توجه با این الگو روزرسانی به - 

 برداری آموزشی از ادبیات و نتایج حاصله از این تحقیق بهره -.

 هاي عملي پیشنهاد 

  این تحقیق ارائه الگوی راهبردی است درنتیجه راهبردهایی نیز برای با توجه به اینكه هد -الف

بخش باید برای اجرای  این درراستا برای موفقیت  این دررسیدن به وضعیت مطلو  ارائه گردید، 

 .آورند عملراهبردهای ذکرشده، تالش و برحسآ الگوی پیشنهادی اقدامات الزم را به 

پرداخته ( انقال  از بعد) به بررسی دوره زمانی چندین سالهبا توجه به اینكه این تحقیق  - 

و عدم اجرا یا اجرای ضعیف راهبردها  ها ضعفعدم برطر  کردن بعضی  توجه قابلاست، نكته 

 .اصولی انجام گردد تا مواردی از این قبیل برطر  گردد ریزی برنامهلذا باید . استها  دورهدر همه 

میراث فرهنگی و گردشگری  بخش های ضعفو  ها قوتدها، ، تهدیها فرصتهمواره باید  -.

 رصد شود و انعطا  الزم را در لحا  کردن تغییرات باید در نظر گرفت

 .و جلوگیری از موازی کاری متصدیبازبینی ساختارهای فعلی و تجمیع نهادهای  -ت

 .اجرایی کردن قوانین مصو  در حیطه امور حفن و حراست از میراث فرهنگی -ث
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