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امکانسنجی توسعه گردشگری با استفاده از برونسپاری در سازمان میراث فرهنگی
صنایع دستی و گردشگری شهر تهران
پاکزاد آزادخانی ،9رضوان فتحی
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چکیده
امروزه مدیران سازمانها به دنبال تناسب منطقی بين حداكثر كردن درآمد در ازای كاربرد معينی از
نيروی كار هستند .فرآیند برونسپاری تناسبی است كه میتواند با حداقل هزینه بيشترین بهرهوری را برای
سازمان ایجاد كند .هدف از انجام پژوهش حاضر امکانسنجی توسعه گردشگری با استفاده از برونسپاری
در سازمان ميراثفرهنگی صنایعدستی و گردشگری شهر تهران بود كه به روش تركيبی تحليلی-اكتشافی
انجام گرفته است .جامعه آماری پژوهش را كارشناسان سازمان مذكور تشکيل میدهد كه به روش دلفی
انتخاب شدند .پس از استخراج گویه ها از نظرات خبرگان پرسشنامه طراحی و پس از تأیيد روایی صوری
و پایایی آلفای كرونباخ به ميزان  5/308به مرحله اجرا گذاشته شد .تجزیه و تحليل دادهها از طریق
آزمونهای آماری انجام گرفت .نتایج نشان داد كه فعاليتهای مدیریت و استانداردسازی ،تبليغات و
بازاریابی و ميراث فرهنگی و كاوش باستانشناسی ،نظارتی ،حفاظت و نگهبانی ،اعطای و تمدید مجوزها،
آموزش ،پژوهش و گردشگری ،رسيدگی به شکایات ،مرمت باستانشناسی مستندنگاری و موزه ،بررسی و
شناسایی محيط و آثار تاریخی نقشهبرداری از ميراث قابليت برونسپاری دارند .از بين همه فعاليتهای
فوق امکان واگذاری فعاليت رسيدگی به شکایات نسبت به سایر فعاليتها بيشتر است .اولویتبندی
فعاليتها نشان داد كه تبليغات و بازاریابی از مهمترین فعاليتهای قابل برونسپاری شناسایی شده است
كه در راستای توسعه گردشگری در شهر تهران میتواند تأثير زیادی داشته باشد.
واژگان کلیدی :گردشگری ،برونسپاری ،خدمات گردشگری ،توسعه گردشگری ،شهر تهران.

 .8نویسنده مسئول ،استادیار گروه معماری و جغرافيا و برنامه ریزی شهری  ،دانشگاه باختر ایلام ،پست الکترونيک:
Pakzad540azad@gmail.com

 .8نویسنده مسئول ،كارشناس ارشد مدیریت جهانگردی دانشگاه باختر ایلام
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مقدمه
امروزه كوچک سازی دولت و كاهش بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعاليتهای اقتصادی كه یکی از اهداف
اصل  44قانون اساسی می باشد ،مورد توجه مسئولان قرار گرفته است .برای رسيدن به اهداف فوق راهکارهایی در نظر
گرفته شده است كه مضمون این راهکارها توسعه بخشهای غيردولتی ،توانمندی بخش خصوصی و تعاونی و جلوگيری
از بزرگ شدن بخش دولتی میباشد .در همين راستا برونسپاری فعاليتها و خدمات ،بهعنوان یک ابزار برای
كوچکسازی دولت موردتوجه قرار گرفته است (شمسالدینی.)8 :8923 ،
گردشگری بهعنوان یک صنعت خدماتی از بخشهای مختلفی تركيب شده است .از قبيل بخش اقامتی (هتل و متل)،
بخش پذیرایی (رستوران) ،حمل و نقل ،آژانسهای مسافرتی و  ...كه هركدام از آنها بهصورت مستقيم و غيرمستقيم با
مسافران و گردشگران در ارتباط هستند .با وجود این ارتباط تنگاتنگی كه بين افراد و گردشگران برقرار است ،دولت
میتواند از طریق تدوین سياستهای لازم و قانونگذاری ،این صنعت را به بخش خصوصی واگذار كرده و با ایجاد
رقابت در آن برای افزایش گردشگران ،باعث رشد صنعت گردشگری و در نتيجه آن ایجاد فرصتهای شغلی ،توسعه
زیرساختها ،افزایش درآمد ،ح فاظت از محيط زیست و آثار باستانی ،مدرنيزه كردن ،افزایش درآمد و عواید دولت و
تنوعبخشی اقتصادی شود (كيانی و خضرینژاد.)44-44 :8924 ،
دلایل و منافع متعددی وجود دارد تا یک سازمان در هر اندازه كه باشد به فکر برونسپاری بعضی از فعاليتهای
خود باشد .مؤسسه «برونسپاری» در یک سری از مطالعات خود با بررسی بيش از  8855شركت به منظور درک صحيح
از اینکه چرا شركتها فعاليتهای خود را برونسپاری میكنند به این نتيجه رسيد كه  85مزیت بالقوه در نتيجه استفاده
از برونسپاری وجود دارد كه عبارتند از-8 :افزایش تمركز شركت بر یک فعاليت خاص-8 ،قابليت دسترسی در سطح
جهانی-9 ،در دسترس قرار گرفتن وجوه سرمایه-4 ،تسریع در كسب مزایای ناشی از تجدید ساختار-0 ،تقسيم ریسک،
-4آزادكردن منابع برای دیگر اهداف -0 ،تزریق وجوه نقد به شركت-2 ،كاهش و كنترل هزینه عمليات-3 ،دسترسی به
منابع (غيرداخلی)-85 ،مدیریت وظایف مشکل یا كنترلناپذیر (نبیپور.)9 :8935 ،
شرایط حساس كنونی چه در سطح بينالمللی و چه در سطح ملی و افزایش شدید هزینهها در صنعت گردشگری از
جمله ساخت زیرساختها رفاهی و خدماتی ،هزینه حمل و نقل ،آموزش نيروی انسانی متخصص و كارآمد ،هزینههای
تبليغاتی و بازاریابی و  ...و همچنين رقابت شدید بين صنعت گردشگری در شهرها ،استانها و كشورهای مختلف اعم
از انواع گردشگری ،خدمات متنوع و كيفيت آنها از سوی دیگر ضرورت تحقيق بر برونسپاری در صنعت گردشگری را
نشان میدهد.
صنعت گردشگری و سازمان ميراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری با انجام برونسپاری در زمينههای مختلف
خود میتواند بر فعاليتهای اصلی خود كه همان برطرف كردن نياز گردشگران ،فراهم نمودن امکانات اوقات فراغت و
ارائه خدمات باكيفيت است بپردازد .برای انجام این مهم قسمتهای مدیریت و برنامهریزی ،تبليغات و بازاریابی
گردشگری كه از قسمتهای كليدی هستند را خود سازمان انجام دهد و بقيه قسمتها از جمله فراهم نمودن امکانات
اوقات فراغت و ایجاد زیرساخت های خدماتی و رفاهی توسط بخش خصوصی تمركز بيشتری نماید تا به منابع جدید
و خارجی دست پيدا كند.
تهران پایتخت ایران و یکی از پربازدیدترین شهر ایران به لحاظ موقعيت استراتژیک محسوب میشود .تهران در بين
 85شهر پربازدید خاورميانه و آفریقا در رتبۀ  4قرار گرفته است .بازدیدكنندگان حدود  5/9ميليارد دلار در این شهر خرج
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كردهاند و بازدیدها نسبت به سال  9/8 ،8584درصد رشد داشته است .همچنين رشد بازدید از تهران از سال  8553تا
 89 ،8584درصد بوده است (تابناک اقتصادی .) 8930 ،گردشگری داخلی در این شهر نيز براساس آمارها  85الی 80
درصد نسبت به سالهای پيش افزایش داشته است (اخبار گردشگری ایران .)8930 ،بنابراین گردشگری در این شهر با
این روند رشد از آینده خوبی برخوردار است .براساس ماده  880لایحه برنامه ششم توسعه سازمان ميراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ،در راستای سند راهبردی توسعه گردشگری
باید به برخی اولویتها مانند رویکرد استفاده حداكثری از بخش خصوصی توجه ویژه داشته باشد .امروزه ایجاد
زیرساختهای موردنياز مناطق گردشگری از قبيل راه ،خدمات رفاهی ،سکونتی برهيچ فردی پوشيده نيست و از اینرو
این مهم با اعتماد به بخش خصوصی و واگذاری این امور به آنها از قوانين سند راهبردی توسعه میباشد (خبرگزاری
مجلس شورای اسلامی .)8934 ،حال با توجه به اینکه برونسپاری ابزاری برای كوچکسازی و افزایش اثربخشی سازمانی
برای صنعت گردشگری است مدیران سازمان های گردشگری با این مسئله درگيرند كه برای حفظ مزیت رقابتی ،كدام
فعاليتها و خدمات را برونسپاری كنند و كدام فعاليتها و خدمات را خود انجام دهند .سوالهایی كه در این پژوهش
مطرح است عبارتند از :آیا توسعه گردشگری شهر تهران با استفاده از برونسپاری در سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری
شهر تهران امکانپذیر است؟ كدام یک از فعاليتهای سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری شهر تهران در زمينه توسعه
گردشگری را میتوان برونسپاری نمود؟ و اولویتبندی ميزان اهميت هر یک از این فعاليتها به چه صورت خواهد
بود؟
مبانینظری و پیشینه پژوهش
برونسپاری
واژه برونسپاری در بسياری از موارد مترادف با تصميمگيری درباره خارجی كردن امور به كار رفته است

( Harrigan,

 .)1985: 28پيتر دراكر 8در ارتباط با برونسپاری و آثار آن میگوید« :چنين امری در واقع در حکم تحولی بنيادین در
ساختار سازمان های جهان فردا است .این بدان معناست كه دیگر الزامی نيست كه سازمانهای بزرگ به تشکيلاتی بدل
شوند كه تعداد زیادی افراد را در استخدام خود داشته باشند .این قبيل سازمانها به تشکيلاتی تبدیل میشوند كه به
درآمدهای عالی و بهرهوری بالا دست پيدا میكنند ،زیرا تنها بر فعاليتهایی تمركز میكنند كه به خاطر آنها مأموریت
یافتهاند ،كارهایی را انجام می دهند كه دقيق ًا به اهداف سازمانی آنها مربوط است .كارهایی را كه به خوبی میشناسند و
به جزئيات آن آشنایند ،بقيه كارهای خدماتی اینگونه سازمانها به نهادهای بيرونی واگذار میشوند» .وی با ابداع نظریه
كاركنان دانا 8در سال  8304بر این موضوع تأكيد كرد كه افزایش آگاهی و دانش كاركنان و افراد جامعه منجر به تغييرات
سازمانی و روابط كاری شده است .وی در واقع برونسپاری را مثال روشنی از اینکه روابط مابين سازمانها در حال تغيير
است ،میداند (.)Murem, 1997: 4
برونسپاری از دیدگاه صاحبنظران مختلف تعاریف گوناگونی دارد كه در اینجا به برخی از آنها اشاره میشود :از نظر
فری كراكر 9برونسپاری عبارت از پيدا كردن ارائهدهندگان خدمات و روشهای جدیدی است كه بتوان با اطمينان تهيه
. Peter Drucker
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مواد ،كالاها ،اجزاء و خدمات را به آنها واگذار نمود .در حقيقت در واگذاری یا برونسپاری ،سازمان از دانش و تجربه
و خلاقيت ارائهدهندگان خدمات جدیدی بهرهمند میشود كه قبل ًا از آنها استفاده نکرده است .پائول نيل 8برونسپاری
را واگذاری برنامهریزی ،مدیریت ،اجراء و عمليات فعاليتهای مشخص به شخص ثالث مستقل میداند .از نظر اليوت
و توركو 8برونسپاری یک تصميم تجاری آگاهانه و مبتنی بر تفکر برای انتقال (واگذاری) كار داخلی به یک تأمينكننده
خارجی است (ادب و مينویی .)03 :8923 ،گریور 9برونسپاری را واگذاری برخی فعاليتهای داخلی یک سازمان به
تأمينكننده آن در بيرون از سازمان و واگذاری حق تصميمگيری به تأمينكننده بيرونی براساس قرارداد میداند .در واقع
در برونسپاری علاوه بر واگذاری فعاليت ها ،عوامل توليد (كاركنان ،تسهيلات ،تجهيزات ،فناوری و سایر داراییها) و
اختيار تصميمگيری (مسئوليت و حق تصميمگيری در مورد فعاليتها) نيز در اغلب موارد واگذار میگردد

( Greaver,

 .)1999: 22از دیدگاه دیونينگ و كليک 4برونسپاری واگذاری قسمت یا قسمتهایی از فعاليتهای داخلی سازمان به
افراد حقيقی یا حقوقی بيرون از آن است (ادب و مينویی.)03 :8923 ،
برونسپاری خدمات
برونسپاری خدمات یکی از شيوههای نوین مدیریت در سازمانها است كه ساليان متمادی در كشورهای توسعهیافته
اجرا و نتایج آن مستمر ًا مورد ارزیابی برای اصلاح روشها بوده است .برای نمونه نشریه بررسی تجارت هاروارد 0در
یکی از شمارههای خود محاسن و معایب برونسپاری خدمات مشاوره حقوقی در شركتهای آمریکایی را با ارائه آمار
و ارقام مورد ارزیابی قرار داده است كه شناخت خوبی به یک سازمان در مورد عوامل مختلفی كه برای تأمين نياز
خدمات حقوقی خود باید مورد نظر قراردهد ارائه میكند (پاكدامن .)48 :8924 ،تعریف كلی كه میتوان از برونسپاری
خدمات ارائه كرد ،عبارت است از «سفارش انجام یک بسته معين از خدمات به خارج از سازمان» .اینگونه ارجاع
خدمات اعم است از خدمات عمومی (شامل خدمات تعمير ،نظافت دورهای یا تعمير تأسيسات) یا خدمات تخصصی
(از جمله انجام مطالعات فنی و مهندسی ،خدمات اقتصادی و حقوقی و غيره) .اگرچه این شيوه با این تعریف مختصر
ساده به نظر میرسد ولی در مقام اجرا از پيچيدگیهای زیادی برخوردار است (روزنامه دنيای اقتصاد .)8938 ،برونسپاری
خدمات در شركتها همان پذیرش شركتها برای اجرای برخی از فعاليتها توسط بازار آزاد بجای طرح آنها توسط
خود آنها است .این امر بدان معناست كه هرچقدر منابع و ظرفيتهای به كارگرفته شده توسط هتلها كمتر باشند ،منابع
و ظرفيت ها بيشتر توسط عوامل خارج از شركت یا سازمان مورد بهرهبرداری قرار میگيرند

( & Espino-Rodrıguez

 .)Padron-Robaina, 2005: 709سازمان باید ظرفيتهای راهبردی فعاليتهای خود را ارزیابی و برآورد كند .از اینرو
شركتها میبایست قادر باشند كه برونسپاری را در سازمان خود توجيه كنند و برای این كار بهرهمندی برونسپاری از
مزایای رقابتی در مقایسه با عملکرد درون سازمانی را نشان دهند .طبق رویکرد منابع و ظرفيتها ،تمایل به برونسپاری
یک فعاليت به ميزانی كه برونسپاری مزایای رقابتی را به همراه می آورد تا چه حد راهبردی و مؤثر است بستگی دارد
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( .)Espino-Rodrıguez & Padron-Robaina, 2005: 710منبع و ظرفيتی كه تعداد بیشماری از رقبا از آن برخوردارند ،حتی
اگر ارزشمند هم باشد باز هم نمی تواند منبعی برای مزایای رقابتی به شمار آید پس منابع باید علاوه بر ارزشمند بودن،
كمياب هم باشند .منابعی كه در بازار كمياب یا نادر هستند خاص و منحصر به فرد محسوب میشوند

( Lepak & Snell,

 .)1998: 218پژوهش های بسيار كمی پيرامون تحليل و توصيف منحصر به فرد بودن و برون سپاری در بخش خدمات
انجام شده است ( .)Erramilli & Rao, 1993: 21; Murray et al, 1995: 185; Murray & Kotabe, 1999: 792اراميلی و

رائو8

خدمات ویژه و منحصر به فرد را خدماتی توصيف میكنند كه نيازمند مهارتهای بسيار حرفهای ،سرمایهگذاریهای
بيشتر و دانش تخصصی میباشند ( .)Espino-Rodrıguez & Padron-Robaina, 2005: 713در دیدگاه منابع محور شركتها
به عنوان مجموعهای شاخص از سرمایه و منابع در نظر گرفته میشوند كه در صورت بکارگيری روشهای منحصر به
فرد میتوانند مزایای رقابتی را در خود ایجاد نمایند ( .)McIvor, 2005: 13مزایای رقابتی زمانی بوجود میآیند كه شركتها
از منابع راهبردی كه شامل سرمایه و ظرفيت میشود استفادۀ بهينه میكنند ( .)Kristandl & Bontis, 2007: 1515با توجه
به نظریهها و ادبيات تحقيق پيرامون برونسپاری ،چند نکته بهمنظور رسيدن به لزوم برونسپاری و عدم برونسپاری در
شركتها مطرح شده است :نکتۀ اول :شركتها در شرایطی برونسپاری میكنند كه ظرفيت داخلی برای انجام فعاليتها
را نداشته باشند .نکتۀ دوم :هزینهها و دسترسی به منابع تنها دلایلی هستند كه برونسپاری در شركتها را توجيه میكنند.
نکتۀ سوم :برونسپاری در فعاليتهایی بيشتر صورت میپذیرد كه فعاليتهای هستهای و زیربنایی محسوب نمیشوند
(.)Hiamey & Amenumey, 2013: 10
برونسپاری منابع انسانی در بخش خدمات
برونسپاری منابع انسانی در فرآیند تجارت-خدمات رخ میدهد .به علاوه برونسپاری منابع انسانی را میتوان برای
كليۀ افراد مشغول به كار در بخش خدمات در هر سطح سازمانی (اعم از سطح تدبيری ،راهبردی و یا دگرگونی) تعریف
كرد .لانگوینين و زیتکين )8588( 8اینگونه استدلال میكنند كه خدمات از محصولات با مشخصههایی چون ناملموس
بودن ،ناهمگونی ،هماهنگی توليد و مصرف ،مشاركت مشتری و این واقعيت كه خدمات قابل اندوختن و ذخيرهسازی
نيستند متمایز میشوند.
خدمات معمول ًا در همان مکان و زمانی كه مورد استفاده قرار می گيرند توليد میشوند .با این حال ،نوآوریهای
اطلاعاتی و ارتباطی در دهههای اخير فرصتهایی را در اختيار قرار داده است كه خدمات در مکانهای مختلفی توليد و
مصرف شوند كه این امر بر رشد تجارت در زمينۀ خدمات و برونسپاری اثرگذار است (.)Žitkiene & Blusyte, 2015: 82
برونسپاری منابع انسانی بهعنوان بخشی از برونسپاری فرآیندهای تجاری دربردارندۀ كليه فعاليتهایی است كه به
منابع انسانی ارتباط دارند كه با استخدام آغاز میشود و با پرداخت حقوق و مزایا خاتمه مییابد

( Halvey & Murphy,

 .)2007: 52تحليل پژوهشهای پيرامون برونسپاری منابع انسانی حاكی از آن است كه شركتها از انجام برونسپاری
منفعت كسب میكنند .این منافع پيشبينیشده انگيزههای مستقيمی را برای ترغيب شركتها در بهرهگيری از برونسپاری
منابع انسانی به وجود میآورند كه شركتها قادر میسازد در وقت و سرمایه خود صرفهجویی كنند است

( & Žitkiene

 .)Blusyte, 2015: 53روزنامۀ هيوویت اسوشی ایت در سال  8553تحقيقی را انجام داد كه نشان داد  40درصد شركتهای
Erramilli & Rao
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حاضر در پژوهش اظهار داشتهاند كه دليل اصلی آنها برای استفاده از برونسپاری منابع انسانی ،كاهش هزینهها بوده است
كه در نهایت نيز به مقصود خود رسيدهاند است (.)Žitkiene & Blusyte, 2015: 53
پیشینۀ پژوهش
در زمينۀ برون سپاری خدمات و گردشگری مطالعاتی صورت گرفته كه به برخی از آنها اشاره شده است :گروه
ترستل )8554( 8با مصاحبه با مدیران ارشد شركتهای مختلفی از  84كشور جهان كه  05درصد آنها عضو اتحادیه
اروپا بودند ،به بررسی رویکرد برونسپاری پرداخت .نتایج بررسی این گروه نشان میدهد كه  04درصد از شركتهای
مورد بررسی حداقل یکی از امور مربوط به فناوری اطلاعات یا فرآیندهای تجاری خود را برونسپاری كردهاند (اشرفزاده
و الوانی .)82 :8920 ،بيس و زاچاریا )8550( 8در مقالهای به بررسی برونسپاری گردشگری پزشکی پرداختند .نتایج
نشان داد كه گردشگری پزشکی كه توسط خود گردشگر انتخاب شده باشد به برنامههای حمایتشده از سوی كارفرماها
و دولت و وضعيت موجود ترجيح داده میشود .هيامی و آمنومی )8589( 9در پژوهشی با عنوان شناخت برونسپاری
خدمات در هتلهای  9تا  0ستاره در كلان شهر آكرا در كشور غنا به این نتيجه دست یافتند كه برونسپاری یکی از
ابزارهای راهبردی است كه سازمانها در اروپا و آسيا بهمنظور دستيابی به اهداف بیشماری از آن بهره میگيرند .زیتکين
و بلوسيت ،) 8580( 4در پژوهشی با عنوان مدل مدیریتی برای برونسپاری منابع انسانی در شركتهای خدماترسانی
به این نتيجه دست یافتند كه عليرغم رشد برونسپاری منابع انسانی در بخش توليد و نيز بخش خدماترسانی ،سنجش
ميزان آن بسيار پيچيده است .خيایونتانگ )8584( 0در مقالهای با عنوان سير تحولات تاریخی در سياستهای توسعۀ
گردشگری در كشور چين (در طی سالهای  8343تا  ،)8589نشان داد كه .8 :سياستهای گردشگری در چين از
تخصيص اجرایی منابع تبدیل به تخصيص بازارمحور منابع شده است كه توسط قدرتهای اجرایی مدیریت میشود.8 ،
اهداف سياستهای گردشگری همواره همراستا با اهداف راهبردی توسعۀ اقتصادی و اجتماعی ملی توسعه یافتند كه
این اهداف به چهار مرحله تقسيم میشوند :خدمات دهی به امور خارجی ،توسعۀ اقتصاد تجاری ،رسيدن به نقطۀ رشد
جدید در اقتصاد و تبدیل شدن به ركن صنعت راهبردی و ملی .9 ،سياستهای گردشگری عمدت ًا برای نظارتهای خرد
و نه كلان اتخاذ می شوند به عبارتی فرمول سياست گردشگری فاقد توانایی لازم جهت كنترل كلان عوامل توليد همچون
سرمایه ،زمين ،تکنولوژی و مهارت است .4 .شمار نهادهای دولتی مرتبط با فرمولسازی سياست گردشگری رو به
افزایش است با این حال تلاش جهت پيادهسازی این سياستهای سير ثابتی دارد .امانی ( )8924در پژوهشی با عنوان
انتخاب الگوی فرآیند برون سپاری با استفاده از روش تشخيص الگوی فازی در ادبيات موضوعی نشان دادند كه ،سه
الگوی :كنترل بر مبنای بازار ،كنترل بر مبنای بوروكراتيک و كنترل بر مبنای اعتماد ،مهمترین مکانيزمهای كنترل محسوب
میشون د و شيوه اعمال كنترل توسط هریک از این الگوها را به تفصيل بيان نموده است .شمسالدینی ( )8923در
پژوهشی با عنوان شناسایی عوامل مؤثر بر تصميمات برونسپاری و انتخاب تصميم با بکارگيری روش تصميمگيری
چندمعياره فازی به این نتيجه دست یافت كه  84معيار در تصميمات برونسپاری در شهرداری كرمان تأثيرگذار میباشند.
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نبیپور ( )8935در پژوهشی با عنوان رابطه سنجی عوامل مؤثر بر تصميم برون سپاری با نگرش راهبردی خدمات شركت
هواپيمایی جمهوری اسلامی ایران نشان داد كه عوامل محيطی ،استراتژیکی ،خصوصيات خدمت و هزینه بر تصميم
برونسپاری از نگاه مدیران و صاحبنظران شركت هواپيمایی جمهوری اسلامی ایران مؤثر است .محبی و همکاران (،)8934
در مقالهای به مطالعه و ارزیابی جاذبههای اثرگذار بر كسب فرصتهای حاصل از برونسپاری خارجی در صنعت مبلمان
چوبی ایران پرداختند .نتایج نشان داد كه زیرمعيارهای برخورداری از مزیت نرخ برابری ارز ،ثبات اقتصادی در كشور
مقصد ،نرخ تورم ،هزینه دستمزد نيروی انسانی ،هزینه تأمين مواد اوليه ،كيفيت زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری
فناورانه در صنعت مبلمان ،كيفيت و مهارت نيروی كار و صنایع جانبی و بالادستی توسعهیافته به ترتيب در زمره مهمترین
معيارهای اثرگذار بر كسب فرصتهای برونسپاری در صنعت مبلمان چوبی ایران به شمار میآیند .حميدی و همکاران
( )8930در مقالهای با عنوان مدل تصميمگيری برای برونسپاری فناوری اطلاعات بهمنظور بهبود پشتيبانی فناوری
اطلاعات سازمانها ،نشان داد كه از انگيزهها و دلایل پشتيبانی فناوری اطلاعات در سازمان موردمطالعه (بانک مهر اقتصاد)
میتوان به تمركز بر فعاليتهای اصلی سازمان ،بهبود عملکرد سازمان ،افزایش انعطافپذیری سيستمهای اطلاعاتی،
استفاده از فناوری روز ،افزایش قدرت پاسخگویی به مشتریان و تحول سریع و دسترسی به نوآوریهای روز ،اشاره كرد.
در پژوهشهای فوق برونسپاری خدمات در شركتهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است و چنانچه نتایج
پژوهشهای فوق نشان دادند برونسپاری یکی از تصميمات مهم سازمانها و شركتها میباشد كه هر یک از این
شركتها فعاليتها و تواناییهایی كه قادر به انجام آنها نيست را به افراد و شركتهای دیگر واگذار میكند كه این عمل
همان برون سپاری است .این كار فواید بسيار زیادی دارد كه از جمله آن كاهش هزینههاست .سازمان ميراث فرهنگی
صنایع دستی و گردشگری یکی از سازمانهایی است كه میتواند چنين راهبردها و تصميمات مدیریتی را به كار گيرد تا
به توسعه خدمات گردشگری بينجامد .اما تاكنون پژوهشی در زمينه برونسپاری خدمات گردشگری در این سازمان
صورت نگرفته است .این پژوهش از این نظر دارای نوآوری است .این پژوهش میتواند اقدامی مثبت در زمينه توسعه
تحقيقات و مطالعات در زمينه برونسپاری خدمات گردشگری باشد كه نتایج آن میتواند مفيد باشد.
مواد و روشها
پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع كاربردی است و به دليل آنکه به دنبال شناسایی فعاليتهای قابل برونسپاری
در سازمان ميراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری میپردازد ،بنابراین از سری پژوهشهای اكتشافی است كه به
روش تركيبی ،تحليلی اكتشافی براساس مطالعه كتابخانهای و ميدانی صورت گرفته است .در این مطالعه نيز برای
گردآوری اطلاعات از روشهای مصاحبه و پرسشنامه استفادهشده است .جامعه آماری تحقيق  40نفر ،شامل كارشناسان
و متخصصان معاونتهای ميراث ،صنایعدستی ،گردشگری و بخش برنامهریزی و مدیریت سازمان ميراثفرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری را دربرمیگيرد (سازمان ميراثفرهنگی صنایعدستی و گردشگری شهر تهران .)8934 ،كه تعداد
 88نفر از آنها در بخش كيفی به روش دلفی و  95نفر در مرحله كمی به روش در دسترس انتخاب و بين آنها پرسشنامه
توزیع شد .از آنجا كه ابزار اصلی این پژوهش ،پرسشنامه است كه به كمک استخراج گویههای حاصل از مصاحبه با
كارشناسان طراحی شده است .پس از آن پرسشنامه پژوهش در اختيار تعدادی از متخصصان و اساتيد قرار گرفت و نظر
آنان در رابطه با پرسشنامه و سؤالات آن در تدوین پرسشنامه لحاظ گردید كه منجر به انتخاب معتبرترین شاخصهای
گردآوری شده از بين شاخصهای موجود گردید .در این پژوهش برای برآورد پایایی پرسشنامه از روش ضریب آلفای
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كرونباخ به ميزان  5/308توسط نرمافزار  SPSSمحاسبه گردید كه نشان میدهد پرسشنامه از پایایی و ثبات كلی خوبی
برخوردار میباشد .بهمنظور تجزیه و تحليل دادههای گردآوری شده از روشهای آمار توصيفی و استنباطی ( Tتک
نمونهای ،دوجملهای و فریدمن پس از تعيين نرمال یا غيرنرمال بودن دادهها در نرمافزار  spssبهره گرفته شد.
تجزیه و تحلیل دادهها
شناسایی فعالیتهای قابل برونسپاری در سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری
با استفاده از روش مصاحبه و كدگذاری به گردآوری دادههای خام پرداخته شد .برای انجام فرآیند مصاحبه و
كدگذاری پس از مطرح كردن تنها یک سوال اصلی از نمونه آماری اوليه به تعداد  88نفر خواسته شد تا به سوالات
پرسشنامه به دقت پاسخ دهند .پس از گردآوری پرسشنامهها پس از كدگذاری پرسشنامهها پاسخهای افراد را براساس
كد مربوط به پرسشنامه و به تفکيک سوالات موردنظر استخراج و آنها را یادداشت نموده و در مرحله بعد پاسخهای
مشترک هر  88كد پرسشنامه مشخص و در جدول ( )8دستهبندی شد .در مرحله بعدی برای همه پاسخهای افراد در
ستون بعدی جدول مفهوم نهایی را متناسب با گویهها نوشته شد .مراحل بيان شده در جدول زیر قابل مشاهده است.
جدول ( :)9خلاصه مصاحبه پژوهشگر با افراد نمونه و مفهومسازی براساس پاسخهای آنها
داده های خام

مشتركات

مفهوم

مدیریتی

كد  8و 8

مدیریتی

انجام امور اداری به صورت الکترونيکی به منظور كاهش مراجعات به اداره كل
نظارتی

كد  8و  8و

واگذاری برخی از مسئوليتهای بازدید واحدهای اقامتی ،مراحل تمدید مجوز هتلها و واحدهای اقامتی

9و9و9و

صدور استعلامات سهگانه (تشخيص هویت ،بهداشت و حراست) مدیران عامل و فنی شركتها

0و2و2و

امور مربوط به ثبت و دریافت گزارش عملکرد دفاتر و آمار مربوطه

 3و  3و 85

دریافت و تکميل مدارک مربوط به تغيير مکان فعاليت شركتها

و 85

نظارتی

امور مربوط به استعلامات نسبت به عملکرد فعاليت مؤسسات گردشگری
بازرسی تورها در مبادی گردشگرپذیر بهمنظور همراه داشتن راهنمایان دارای كارت ،بيمه مسافر توسط
انجمن صنفی راهنمایان و دفاتر خدمات مسافرتی
نظارت و ارزیابی كارگاههای صنایع دستی
بازدیدهای نظارتی از دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
بازدیدهای نظارتی از تأسيسات گردشگری
فعاليتهای نظارت مستقيم افراد بر مؤسسات مربوطه
نظارت عاليه ادارات دولتی بر ناظران مستقيم

بررسی مدارک و صلاحيتها توسط دولت الکترونيک و بخشهای دارای وجاهت و صلاحيت

9و9و0و

ثبت نام و ارائه امور مربوط به مجوز بند (ب)

0و2و2و

تشکيل پرونده و تکميل مدارک متقاضيان تصدی سمت مدیران عامل و فنی

3و3و3و

صدور معرفی نامه های مربوط به اداره برق ،شركت راه آهن و سایر ارگانها

 3و  3و 85

اعطای و تمدید مجوزها

اعطاء مجوز

كد  8و  8و

نگهبانی

واگذاری مدیریت ،نگهداری ،صيانت از بناهای تاریخی به مردم

88

حفاظت و

حفاظت ،حفاظت از بناهای تاریخی توسط شورای محلی ،نگهبانی

كد  8و  2و

01
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طرح موضوع اوليه صدور مجوزهای دفاتر مسافرتی و تأسيسات گردشگری نسبت به تشکيل پرونده از
جانب شركتهای خصوصی
كليه امور مربوط به درخواستهای مؤسسات گردشگری اعم از (تعرفهها انرژیهای حامل (برق ،گاز و
تلفن) ،دارایی و ماليات و غيره
مراحل صدور كارت راهنمایان گردشگری به انجمن صنفی راهنمایان
تکميل پرونده تمدید یا صدور مجوز تأسيسات گردشگری توسط دفاتر پيشخوان دولت
واگذاری بررسی درخواست تأسيس موزه توسط صنف
مراحل مربوط به تقاضای اخذ مجوز فعاليت (بند ب) از ابتدا تا قبل از صدور پروانه فعاليت طبق آیيننامه
نظارت بر تأسيس و فعاليت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
مراحل مربوط به تمدید پروانه فعاليت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
مراحل مربوط به تقاضای اخذ مجوز تأسيسات گردشگری طبق آیيننامه ایجاد ،اصلاح ،تکميل ،درجهبندی
و نرخگذاری تأسيسات گردشگری
مراحل مربوط به درخواست اخذ كارت راهنمای گردشگری طبق آیيننامه راهنمایان گردشگری
مراحل مربوط به درخواست صدور مجوز برگزاری دورههای آموزشی و تخصصی گردشگری (مؤسسات
آموزشی)
صدور مجوزهای مربوطه

استانداردسازی

استانداردسازی تأسيسات و مؤسسات اقامتی

كد  8و 2

ارزیابی تأسيسات گردشگری

پژوهشی

امکانسنجی و شناسایی مناطق نمونه گردشگری توسط مراكز دانشگاهی و پژوهشی

2

انجام طرحهای مطالعاتی در حوزه توسعه مراكز گردشگری توسط مراكز دانشگاهی و پژوهشی
گردشگری

كد  8و  8و

چاپ بنر ،بروشور ،كتابهای گردشگری ،نقشه

4و2و8و

فعاليتهای مربوط به جذب گردشگر خارجی

2و2

آموزشی –

آموزشی

كد  8و  2و

گردشگری

اجرای جشنواره ،نمایشگاه در سه حوزه ميراث فرهنگی ،صنایع دستی گردشگری توسط بخش خصوصی
واگذاری امور مربوط به برگزاری نمایشگاهها و جشنوارههای گردشگری
واگذاری مزایدهای ساخت كليپ ،چاپ بروشور و بنر ،نقشه و ...
اقدامات حمایتی در خصوص جذب گردشگر و تشویق آنها به حفظ آثار تاریخی و جلوگيری از تخریب
بناها

بازاریابی

فعاليت در زمينه معرفی جاذبههای فرهنگی ،تاریخی ،طبيعی گردشگری ایران به سایر كشورها

0

امور مربوط به تبليغ و بازاریابی برگزاری نمایشگاهها و همایشهای تخصصی

واگذاری ابنيه تاریخی به بخش خصوصی به منظور بهرهبرداری از بناها مناسب با قدمت و اهميت بنا

باستانشناسی

ایجاد كاربری و واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی

كاوشهای

انجام پروژههای كاوش در مراكز باستانی با همکاری مراكز دانشگاهی

 88و 88

ميراث فرهنگی و

كاوشهای باستانشناسی توسط شركتهای متخصص با نظارت ميراث فرهنگی

كد  0و  2و

ميراث فرهنگی

تمدید ثبت پروندههای ملی (حوزه ميراث) به انجمنهای مردمنهاد

پرونده های

تهيه پروندههای حریم آثار فرهنگی و تاریخی

2

تهيه و تمدید

تهيه پروندههای ثبتی آثار فرهنگی ،تاریخی

كد  4و  4و

تبليغات و

انجام امور بازاریابی و تبليغات گردشگری

كد  8و  4و
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و موزه

كد  0و 3

واگذاری موزههای تاریخی و باستانی به بخش خصوصی
بررسی و شناسایی باستانشناسی توسط شركتهای متخصص با نظارت ميراث فرهنگی

تاریخی

گمانهزنی باستانشناسی توسط شركتهای متخصص با نظارت ميراث فرهنگی بهمنظور شناسایی محيط و
آثار
نقشهبرداری تپهها و محوطههای باستانی توسط شركتهای متخصص با نظارت ميراث فرهنگی

محيط و آثار

كد  0و 0

كد 0

ميراث

رسيدگی به شکایات مسافران از تأسيسات گردشگری یا تأسيسات گردشگری از یکدیگر مشروط به ایجاد
شعبه قضایی خاص

شکایات

رسيدگی به شکایات مسافران توسط شورای حل اختلاف و انجمنهای صنفی

رسيدگی به

كد  2و 3

مستندنگاری بررسی و شناسایی نقشهبرداری از

مستندنگاری آثار تاریخی فرهنگی توسط شركتهای متخصص با نظارت ميراث فرهنگی

باستانشناسی

مرمت بناهای تاریخی توسط مرمتكاران حرفهای و متخصص

مرمتهای

كد 0

در این قسمت با استفاده از نرمافزار  SPSSبه تجزیه و تحليل دادهها پرداخته شد .چنانچه پس از تعيين نرمال یا
غيرنرمال بودن دادهها به سوالهای مطرح شده پاسخ داده شد.
آزمونهای آماری
سوال اول :كدام یک از فعاليتهای سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری شهر تهران در زمينه توسعه گردشگری را
میتوان برونسپاری نمود؟
جدول ( :)2آزمون  Tتکنمونهای عوامل
متغير

ميانگين

انحراف

DF

مقدارT

sig

حد پایين

حد بالا

استاندارد
مدیریت و استانداردسازی

9/04

5/399

83

4/943

5/555

5/930

8/539

تبليغات و بازاریابی

4/58

5/395

83

0/324

5/555

5/443

8/944

و ميراث فرهنگی و كاوش باستان-

9/92

5/048

83

8/000

5/585

5/532

5/440

شناسی

جدول ( )8نشان میدهد كه ميانگين نظرات پاسخگویان در ارتباط با نوع فعاليتهای قابل برونسپاری سازمان ميراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری از مقدار آزمون  9بيشتر است و همچنين با توجه به سطح معنیداری برآورد شده
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كه دارای سطح معنیداری كمتر از  5/50است و این مقدار در سطح اطمينان ( )5/30معنادار است ،میتوان ادعا كرد كه
فعاليتهای مدیریت و استانداردسازی ،تبليغات و بازاریابی و ميراث فرهنگی و كاوش باستانشناسی قابل برونسپاری
هستند .از طرفی با مدنظر گرفتن یک طرفه بودن آزمون و مثبت بودن حد بالا و پایين ،مقدار ميانگين از مقدار مورد
آزمون بيشتر است ،در واقع چون  tمحاسبه شده بالاتر از  Tجدول ( )8/44است .بنابراین فعاليتهای مدیریت و
استانداردسازی ،تبليغات و بازاریابی و ميراث فرهنگی و كاوش باستان-شناسی قابليت برونسپاری دارند.
جدول ( :)3آزمون دوجملهای عوامل
فرضيه

تعریف گروه ها

تعداد

گروه 8

كوچکتر و مساوی 9

2

5/9

گروه 8

بزرگتر از 9

88

5/0

جمع

كل

95

8/5

گروه 8

كوچکتر و مساوی 9

0

5/8

گروه 8

بزرگتر از 9

80

5/2

جمع

كل

95

8/5

گروه 8

كوچکتر و مساوی 9

4

5/8

گروه 8

بزرگتر از 9

84

5/3

جمع

كل

95

8/5

گروه 8

كوچکتر و مساوی 9

0

5/8

گروه 8

بزرگتر از 9

80

5/2

جمع

كل

95

8/5

گروه 8

كوچکتر و مساوی 9

3

5/9

گروه 8

بزرگتر از 9

88

5/0

جمع

كل

95

8/5

گروه 8

كوچکتر و مساوی 9

88

5/0

گروه 8

بزرگتر از 9

3

5/9

جمع

كل

95

8/5

مرمت باستانشناسی مستندنگاری و

گروه 8

كوچکتر و مساوی 9

2

5/9

موزه

گروه 8

بزرگتر از 9

88

5/0

جمع

كل

95

8/5

بررسی و شناسایی محيط و آثار

گروه 8

كوچکتر و مساوی 9

88

5/4

تاریخی نقشهبرداری از ميراث

گروه 8

بزرگتر از 9

82

5/4

جمع

كل

95

8/5

نظارتی

حفاظت و نگهبانی

اعطای و تمدید مجوزها

آموزش ،پژوهش و گردشگری

رسيدگی به شکایات

تهيه و تمدید پرونده ميراث

نسبت

نسبت

سطح

مشاهده شده

آزمون

معنیداری

5/4

5/555

5/4

5/4

5/4

5/4

5/4

5/4

5/4

5/555

5/555

5/555

5/558

5/804

5/555

5/588

با توجه به جدول ( )9همانطور كه مشاهده میشود چون سطح معنیداری برای تمامی فعاليتها جز یکی از فعاليتها
(تهيه و تمدید پرونده ميراث) كمتر از  5/50خطا می باشد .بنابراین ،میتوان گفت بين دو گروه تفاوت معناداری یافت
شده است .از طرفی چون ميانگين نظر اكثر افراد پاسخدهنده در رابطه با این فعاليتها به جز فعاليت ذكر شده بيشتر از
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( 9ميانگين مورد نظر آزمون) میباشد در نتيجه تمامی فعاليتهای فوق به جز فعاليت تهيه و تمدید پرونده ميراث را
میتوان برونسپاری نمود .یعنی با احتمال بيشتر از 45درصد فعاليتهای نظارتی ،حفاظت و نگهبانی ،اعطای و تمدید
مجوزها ،آموزش ،پژوهش و گردشگری ،رسيدگی به شکایات ،مرمت باستانشناسی مستندنگاری و موزه ،بررسی و
شناسایی محيط و آثار تاریخی نقشهبرداری از ميراث فعاليتهایی هستند كه قابليت برونسپاری دارند.
سوال دوم :اولویتبندی ميزان اهميت هر یک از این فعاليتها به چه صورت خواهد بود؟
جدول ( :)4رتبهبندی فعالیتهای قابل برونسپاری
تعداد

متغير

ميانگين

نمونه

انحراف

مينيمم

ماكزیمم

معيار

ميانگين

رتبهها

رتبهها

تبليغات و بازاریابی

95

4/584

5/395

8

0

0/20

8

حفاظت و نگهبانی

95

9/399

8/840

8

0

0/08

8

اعطای و تمدید مجوزها

95

9/248

5/253

8/94

4/09

0/89

9

و

95

9/354

5/245

8

0

0/58

4

آموزش،

پژوهش

ChiSquare

درجه

سطح معنی

آزادی

داری

گردشگری
و

مدیریت

95

9/044

5/399

8

0

4/95

0
42/050

استانداردسازی
رسيدگی به شکایات
باستانشناسی

مرمت

95

9/444

8/920

8

0

4/82

4

95

9/488

8/882

8

0

0/39

0

85

5/555

مستندنگاری و موزه
نظارتی

95

9/999

5/290

8/82

4/80

4/39

2

ميراث فرهنگی و كاوش

95

9/929

5/048

8/80

0

4/40

3

باستانشناسی
تهيه و تمدید پرونده

95

9/899

8/589

8

0

4/40

85

ميراث
بررسی و شناسایی محيط
و

آثار

95

9/944

8/880

8

0

4/88

88

تاریخی

نقشهبرداری از ميراث

در جدول ( )4مجذور كا  42/050را نشان می دهد و با توجه سطح معنیداری  5/555و درجه آزادی  85میتوان
نتيجه گرفت كه نظر كارشناسان در رابطه با اولویتبندی فعاليتهای با قابليت برونسپاری متفاوت است .همچنين
میتوان گفت كه فعاليت تبليغات و بازاریابی دارای رتبه اول و فعاليتهای حفاظت و نگهبانی ،اعطای و تمدید مجوزها،
آموزش ،پژوهش و گردشگری ،مدیریت و استانداردسازی ،رسيدگی به شکایات ،مرمت باستانشناسی مستندنگاری و
موزه ،نظارتی ،ميراث فرهنگی و كاوش باستانشناسی ،تهيه و تمدید پرونده ميراث ،بررسی و شناسایی محيط و آثار
تاریخی نقشهبرداری از ميراث در رتبههای بعدی میباشند.
بحث و نتیجهگیری
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با توجه به سرعت برون سپاری در كشورهای مختلف و با توجه به مزایای نسبی آن ،به نظر میرسد بستر استفاده و
توسعۀ منطقی آن در كشور و سازمانهای دولتی و غيردولتی وجود دارد .بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر
امکانسنجی توسعه گردشگری با استفاده از برونسپاری در سازمان ميراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهر
تهران بود كه به روش تركيبی تحليلی-اكتشافی انجام گرفت.
نتایج تحليلها نشان داد فعاليتهای با قابليت برونسپاری عبارتند از  :مدیریت و استانداردسازی ،تبليغات و بازاریابی
و ميراث فرهنگی و كاوش باستانشناسی ،نظارتی ،حفاظت و نگهبانی ،اعطای و تمدید مجوزها ،آموزش ،پژوهش و
گردشگری ،رسيدگی به شکایات ،مرمت باستانشناسی مستندنگاری و موزه ،بررسی و شناسایی محيط و آثار تاریخی
نقشهبرداری از ميراث .تنها فعاليتی كه مورد تأیيد قرار نگرفت تهيه و تمدید پرونده ميراث فرهنگی میباشد كه میتواند
علل و عوامل عدم تأیيد آن از سوی كارشناسان مورد بررسی قرار گيرد .فعاليتهایی كه ذكر شد براساس نظر كارشناسان
میتواند به سازمانها و شركتهای دیگر واگذار شود تا هم به كاهش هزینه كمک نمود و هم فعاليتهایی كه به تخصص
بيشتر نياز دارند به افراد مربوطه واگذار و به بهترین نحو و كيفيت بالا انجام پذیرند .برای این منظور میتوان از تجارب
سایر شركتها ،سازمانها و كشورها بهره گرفت.
نتيجه دیگر این پژوهش ترتيب اهميت واگذاری هر یک از فعاليتهای شناسایی شده توسط كارشناسان سازمان
میباشد .چنانچه نتایج نشان داد فعاليتهای تبليغات و بازاریابی از مهمترین فعاليتهای قابل برونسپاری است كه در
راستای توسعه گردشگری در شهر تهران میتواند تأثير زیادی داشته باشد .تبليغات و بازاریابی یکی از مبحثهای گسترده
و تخصصی است كه در زمينه توسعه گردشگری و امور سازمانی در این حوزه به تخصص و مطالعات دقيقتر نياز دارد.
بنابراین میتوان این امور را به سازمانها و شركتهای بزرگ تبليغاتی سپرد و سازمان به نتایج مطلوبتری دست پيدا
كند.
بنابراین براساس رویکرد منبع محور سازمانها و شركتها بایستی از روشهای جدید كوچکسازی سازمانها و
استفاده بهينه از منابع بهرهمند شوند تا مزایای رقابتی برای خود ایجاد نمایند و هزینههای خود كاهش دهند .نتایج این
پژوهش با این دیدگاه مطابقت دارد .از دیدگاه برونسپاری ،هر فعاليتی قابليت برونسپاری دارند كه یکی از این فعاليتها،
فعاليتهای خدماتی هستند ،البته بسياری از فعاليتهای خدماتی شرایط واگذاری و برونسپاری ندارند .در سازمان
ميراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری بسياری از فعاليتهای خدماتی آن طبق نظر كارشناسان قابليت برونسپاری
دارند و این نتيجه میتواند با این دیدگاه نيز مطابقت نماید.
در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده میتوان گفت كه در سازمان ميراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
فعاليتها و اموری وجود دارد كه قابليت برونسپاری دارند اما بایستی هر یک از این فعاليتها به طور دقيق مورد بررسی
و مطالعات كارشناسانه قرار گيرد تا از اشتباهات احتمالی و دوباره كاری جلوگيری شود.
پیشنهادها
-8سازمان ميراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری مانند سایر سازمانهای اداری ایران دارای بروكراسی بالا و
عدم انعطافپذیری است ،پيشنهاد می شود برای خروج از این بروكراسی و همسوسازی با تغيير و تحولات روز،
برونسپاری برخی از فعاليتهایش را در برنامههای خود بگنجاند.
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-8یکی از مهمترین فعاليتهایی كه قابليت واگذاری بيشتری نسبت به سایر فعاليتها داشت ،امور تبليغات و
بازاریابی است .پيشنهاد میشود فعاليتهایی از این دست را به شركتهای فعال بازاریابی سپرد تا از تجربيات ،روشهای
اجرا ،فنون بازاریابی و  ...بيشتری در زمينه توسعه گردشگری دست یافت.
-9در راستای كوچکسازی سازمان ،كاهش هزینهها ،انجام امور به صورت تخصصیتر و بالابردن بهرهوری پيشنهاد
میشود فعاليتهای زیر را به سازمانها و شركتهای دیگر واگذار نماید:
 انجام امور اداری به صورت الکترونيکی بهمنظور كاهش مراجعات به اداره و سازمان، واگذاری برخی از مسئوليتهای بازدید واحدهای اقامتی ،مراحل تمدید مجوز هتلها و واحدهای اقامتی،استانداردسازی و ارزیابی این واحدها
 صدور استعلامات سهگانه (تشخيص هویت ،بهداشت و حراست) مدیران عامل و فنی شركتها و امور مربوط بهاستعلامات نسبت به عملکرد فعاليت مؤسسات گردشگری
 بازرسی تورها در مبادی گردشگرپذیر بهمنظور همراه داشتن راهنمایان دارای كارت ،بيمه مسافر توسط انجمنصنفی راهنمایان و دفاتر خدمات مسافرتی
 بازدیدهای نظارتی از دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری ،تأسيسات گردشگری ،كارگاههای صنایعدستی ونظارت عاليه ادارات دولتی بر ناظران مستقيم
 حفاظت و نگهبانی از بناهای تاریخی توسط شورای محلی و واگذاری مدیریت ،نگهداری ،صيانت از بناهایتاریخی به مردم
 بررسی مدارک و صلاحيتها توسط دولت الکترونيک و بخشهای دارای وجاهت و صلاحيت و مراحل مربوطبه تقاضای اخذ مجوز فعاليت (بند ب) از ابتدا تا قبل از صدور پروانه فعاليت طبق و واگذاری بررسی درخواست تأسيس
موزه توسط صنف
 مراحل مربوط به درخواست صدور مجوز برگزاری دورههای آموزشی و تخصصی گردشگری (مؤسساتآموزشی) ،امکانسنجی و شناسایی مناطق نمونه گردشگری توسط مراكز دانشگاهی و پژوهشی و انجام طرحهای
مطالعاتی در حوزه توسعه مراكز گردشگری توسط مراكز دانشگاهی و پژوهشی
 چاپ بنر ،بروشور ،كتابهای گردشگری ،نقشه و فعاليتهای مربوط به جذب گردشگر خارجی ،اجرای جشنواره،نمایشگاه در سه حوزه ميراث فرهنگی ،صنایع دستی گردشگری توسط بخش خصوصی
 رسيدگی به شکایات مسافران توسط شورای حل اختلاف و انجمنهای صنفی و رسيدگی به شکایات مسافران ازتأسيسات گردشگری یا تأسيسات گردشگری از یکدیگر مشروط به ایجاد شعبه قضایی خاص
 تهيه و تمدید پروندههای ثبتی و حریم آثار فرهنگی ،تاریخی (حوزه ميراث) به انجمنهای مردمنهاد كاوشهای باستانشناسی توسط شركتهای متخصص با نظارت ميراث فرهنگی و با همکاری مراكز دانشگاهی مرمت ،مستندسازی آثار تاریخی و واگذاری موزههای تاریخی و باستانی به بخش خصوصی -بررسی و شناسایی باستانشناسی توسط شركتهای متخصص با نظارت ميراث فرهنگی.
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