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سپاری در سازمان میراث فرهنگی سنجی توسعه گردشگری با استفاده از برونامکان

 صنایع دستی و گردشگری شهر تهران

 
 2، رضوان فتحی9پاکزاد آزادخانی

 

 چکیده
از  معينی كاربرد ازای در درآمد كردن حداكثر بين تناسب منطقی دنبال به هامدیران سازمان امروزه

وری را برای بهره هزینه بيشترین حداقل با تواندمی است كه تناسبی سپاریبرون فرآیند هستند. كار نيروی

 یسپاربا استفاده از برون یتوسعه گردشگرسنجی كند. هدف از انجام پژوهش حاضر امکان ایجاد سازمان

شافی اكت-بود كه به روش تركيبی تحليلی شهر تهران یو گردشگر یدستعیصنا یفرهنگراثيدر سازمان م

دهد كه به روش دلفی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش را كارشناسان سازمان مذكور تشکيل می

ها از نظرات خبرگان پرسشنامه طراحی و پس از تأیيد روایی صوری انتخاب شدند. پس از استخراج گویه

ها از طریق به مرحله اجرا گذاشته شد. تجزیه و تحليل داده 308/5و پایایی آلفای كرونباخ به ميزان 

و  غاتيتبلی، و استانداردساز تیریمدهای های آماری انجام گرفت. نتایج نشان داد كه فعاليتآزمون

، مجوزها دیو تمد یاعطای، و نگهبان حفاظتی، نظارتی، شناسو كاوش باستان یفرهنگ راثيم وی ابیبازار

و  یرسبر، و موزه یمستندنگار یشناسباستان مرمت، اتیبه شکا یدگيرسی، و گردشگر پژوهش آموزش،

های سپاری دارند. از بين همه فعاليتقابليت برون راثياز م بردارینقشه یخیو آثار تار طيمح ییشناسا

بندی تها بيشتر است. اولویفوق امکان واگذاری فعاليت رسيدگی به شکایات نسبت به سایر فعاليت

ه است سپاری شناسایی شدهای قابل برونترین فعاليتها نشان داد كه تبليغات و بازاریابی از مهمفعاليت

 .تواند تأثير زیادی داشته باشدكه در راستای توسعه گردشگری در شهر تهران می
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 مقدمه

های اقتصادی كه یکی از اهداف سازی دولت و كاهش بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعاليتامروزه كوچک

باشد، مورد توجه مسئولان قرار گرفته است. برای رسيدن به اهداف فوق راهکارهایی در نظر قانون اساسی می 44اصل 

های غيردولتی، توانمندی بخش خصوصی و تعاونی و جلوگيری سعه بخشگرفته شده است كه مضمون این راهکارها تو

عنوان یک ابزار برای ها و خدمات، بهسپاری فعاليتباشد. در همين راستا بروناز بزرگ شدن بخش دولتی می

 (. 8: 8923الدینی، سازی دولت موردتوجه قرار گرفته است )شمسكوچک

های مختلفی تركيب شده است. از قبيل بخش اقامتی )هتل و متل(، از بخش ماتیخد عنوان یک صنعتگردشگری به

ا صورت مستقيم و غيرمستقيم بها بههای مسافرتی و ... كه هركدام از آنبخش پذیرایی )رستوران(، حمل و نقل، آژانس

، دولت گردشگران برقرار استمسافران و گردشگران در ارتباط هستند. با وجود این ارتباط تنگاتنگی كه بين افراد و 

گذاری، این صنعت را به بخش خصوصی واگذار كرده و با ایجاد های لازم و قانونتواند از طریق تدوین سياستمی

عه های شغلی، توسرقابت در آن برای افزایش گردشگران، باعث رشد صنعت گردشگری و در نتيجه آن ایجاد فرصت

فاظت از محيط زیست و آثار باستانی، مدرنيزه كردن، افزایش درآمد و عواید دولت و ها، افزایش درآمد، حزیرساخت

 (.44-44: 8924نژاد، بخشی اقتصادی شود )كيانی و خضریتنوع

های سپاری بعضی از فعاليتدلایل و منافع متعددی وجود دارد تا یک سازمان در هر اندازه كه باشد به فکر برون

شركت به منظور درک صحيح  8855در یک سری از مطالعات خود با بررسی بيش از « سپاریرونب»خود باشد. مؤسسه 

مزیت بالقوه در نتيجه استفاده  85كنند به این نتيجه رسيد كه سپاری میهای خود را برونها فعاليتاز اینکه چرا شركت

قابليت دسترسی در سطح -8بر یک فعاليت خاص، افزایش تمركز شركت -8سپاری وجود دارد كه عبارتند از: از برون

تقسيم ریسک، -0تسریع در كسب مزایای ناشی از تجدید ساختار، -4در دسترس قرار گرفتن وجوه سرمایه، -9جهانی، 

دسترسی به -3كاهش و كنترل هزینه عمليات، -2تزریق وجوه نقد به شركت،  -0آزادكردن منابع برای دیگر اهداف، -4

 (.9: 8935پور، ناپذیر )نبیمدیریت وظایف مشکل یا كنترل-85لی(، منابع )غيرداخ

 ها در صنعت گردشگری ازالمللی و چه در سطح ملی و افزایش شدید هزینهشرایط حساس كنونی چه در سطح بين

های هها رفاهی و خدماتی، هزینه حمل و نقل، آموزش نيروی انسانی متخصص و كارآمد، هزینجمله ساخت زیرساخت

اعم  ها و كشورهای مختلفتبليغاتی و بازاریابی و ... و همچنين رقابت شدید بين صنعت گردشگری در شهرها، استان

ی را سپاری در صنعت گردشگراز انواع گردشگری، خدمات متنوع و كيفيت آنها از سوی دیگر ضرورت تحقيق بر برون

 دهد. نشان می

ختلف های مسپاری در زمينهرهنگی صنایع دستی و گردشگری با انجام برونصنعت گردشگری و سازمان ميراث ف

های اصلی خود كه همان برطرف كردن نياز گردشگران، فراهم نمودن امکانات اوقات فراغت و تواند بر فعاليتخود می

ی، تبليغات و بازاریابی ریزهای مدیریت و برنامهارائه خدمات باكيفيت است بپردازد. برای انجام این مهم قسمت

ها از جمله فراهم نمودن امکانات های كليدی هستند را خود سازمان انجام دهد و بقيه قسمتگردشگری كه از قسمت

های خدماتی و رفاهی توسط بخش خصوصی تمركز بيشتری نماید تا به منابع جدید اوقات فراغت و ایجاد زیرساخت

 و خارجی دست پيدا كند.

هران در بين تشود. یتخت ایران و یکی از پربازدیدترین شهر ایران به لحاظ موقعيت استراتژیک محسوب میتهران پا

ميليارد دلار در این شهر خرج  9/5بازدیدكنندگان حدود  قرار گرفته است. 4شهر پربازدید خاورميانه و آفریقا در رتبۀ  85
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تا  8553همچنين رشد بازدید از تهران از سال رشد داشته است. درصد  8/9، 8584اند و بازدیدها نسبت به سال كرده

 80الی  85(. گردشگری داخلی در این شهر نيز براساس آمارها 8930درصد بوده است )تابناک اقتصادی،  89، 8584

با  (. بنابراین گردشگری در این شهر8930های پيش افزایش داشته است )اخبار گردشگری ایران، درصد نسبت به سال

لایحه برنامه ششم توسعه سازمان ميراث فرهنگی،  880این روند رشد از آینده خوبی برخوردار است. براساس ماده 

صنایع دستی و گردشگری مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، در راستای سند راهبردی توسعه گردشگری 

كثری از بخش خصوصی توجه ویژه داشته باشد. امروزه ایجاد ها مانند رویکرد استفاده حداباید به برخی اولویت

رو های موردنياز مناطق گردشگری از قبيل راه، خدمات رفاهی، سکونتی برهيچ فردی پوشيده نيست و از اینزیرساخت

زاری رگباشد )خباین مهم با اعتماد به بخش خصوصی و واگذاری این امور به آنها از قوانين سند راهبردی توسعه می

 سازی و افزایش اثربخشی سازمانیسپاری ابزاری برای كوچک(. حال با توجه به اینکه برون8934مجلس شورای اسلامی، 

های گردشگری با این مسئله درگيرند كه برای حفظ مزیت رقابتی، كدام برای صنعت گردشگری است مدیران سازمان

هایی كه در این پژوهش ها و خدمات را خود انجام دهند. سوالدام فعاليتسپاری كنند و كها و خدمات را برونفعاليت

 یو گردشگر یفرهنگ راثيسازمان مسپاری در مطرح است عبارتند از: آیا توسعه گردشگری شهر تهران با استفاده از برون

عه در زمينه توس تهران شهر یو گردشگر یفرهنگ راثيمهای سازمان پذیر است؟ كدام یک از فعاليتامکانتهران  شهر

ها به چه صورت خواهد بندی ميزان اهميت هر یک از این فعاليتسپاری نمود؟ و اولویتتوان برونگردشگری را می

 بود؟

 

 نظری و پیشینه پژوهشمبانی

 سپاریبرون

 ,Harrigan) است رفته كار به اموركردن  خارجی درباره گيریتصميم با مترادف موارد از بسياری در سپاریبرون واژه

چنين امری در واقع در حکم تحولی بنيادین در »گوید: سپاری و آثار آن میدر ارتباط با برون 8پيتر دراكر (.28 :1985

 های بزرگ به تشکيلاتی بدلهای جهان فردا است. این بدان معناست كه دیگر الزامی نيست كه سازمانساختار سازمان

وند كه به شها به تشکيلاتی تبدیل میقبيل سازمانشوند كه تعداد زیادی افراد را در استخدام خود داشته باشند. این 

 كنند كه به خاطر آنها مأموریتهایی تمركز میكنند، زیرا تنها بر فعاليتوری بالا دست پيدا میدرآمدهای عالی و بهره

ند و شناسكه به خوبی میدهند كه دقيقًا به اهداف سازمانی آنها مربوط است. كارهایی را اند، كارهایی را انجام مییافته

ظریه وی با ابداع ن«. شوندها به نهادهای بيرونی واگذار میگونه سازمانبه جزئيات آن آشنایند، بقيه كارهای خدماتی این

بر این موضوع تأكيد كرد كه افزایش آگاهی و دانش كاركنان و افراد جامعه منجر به تغييرات  8304در سال  8كاركنان دانا

غيير ها در حال تسپاری را مثال روشنی از اینکه روابط مابين سازمانی و روابط كاری شده است. وی در واقع برونسازمان

 (.Murem, 1997: 4)داند است، می

ود: از نظر شسپاری از دیدگاه صاحبنظران مختلف تعاریف گوناگونی دارد كه در اینجا به برخی از آنها اشاره میبرون

های جدیدی است كه بتوان با اطمينان تهيه دهندگان خدمات و روشسپاری عبارت از پيدا كردن ارائهبرون 9فری كراكر

                                                           
8 . Peter Drucker 
8 . Knowledge worker 
9. Ferry D.Kraker 
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سپاری، سازمان از دانش و تجربه ها واگذار نمود. در حقيقت در واگذاری یا برونمواد، كالاها، اجزاء و خدمات را به آن

سپاری برون 8ها استفاده نکرده است. پائول نيلشود كه قبلًا از آنند میمدهندگان خدمات جدیدی بهرهو خلاقيت ارائه

 داند. از نظر اليوتهای مشخص به شخص ثالث مستقل میریزی، مدیریت، اجراء و عمليات فعاليترا واگذاری برنامه

كننده ينری( كار داخلی به یک تأمسپاری یک تصميم تجاری آگاهانه و مبتنی بر تفکر برای انتقال )واگذابرون 8و توركو

های داخلی یک سازمان به سپاری را واگذاری برخی فعاليتبرون 9(. گریور03: 8923خارجی است )ادب و مينویی، 

اند. در واقع دكننده بيرونی براساس قرارداد میگيری به تأمينكننده آن در بيرون از سازمان و واگذاری حق تصميمتأمين

ها( و ها، عوامل توليد )كاركنان، تسهيلات، تجهيزات، فناوری و سایر داراییسپاری علاوه بر واگذاری فعاليتوندر بر

 ,Greaverگردد )ها( نيز در اغلب موارد واگذار میگيری در مورد فعاليتگيری )مسئوليت و حق تصميماختيار تصميم

های داخلی سازمان به هایی از فعاليتسپاری واگذاری قسمت یا قسمتنبرو 4(. از دیدگاه دیونينگ و كليک22 :1999

 (.03: 8923افراد حقيقی یا حقوقی بيرون از آن است )ادب و مينویی، 

 

 سپاری خدماتبرون

یافته ها است كه ساليان متمادی در كشورهای توسعههای نوین مدیریت در سازمانسپاری خدمات یکی از شيوهبرون

در  0بررسی تجارت هاروارد ها بوده است. برای نمونه نشریهمورد ارزیابی برای اصلاح روش و نتایج آن مستمراً اجرا 

های آمریکایی را با ارائه آمار سپاری خدمات مشاوره حقوقی در شركتهای خود محاسن و معایب برونیکی از شماره

مين نياز أیک سازمان در مورد عوامل مختلفی كه برای تو ارقام مورد ارزیابی قرار داده است كه شناخت خوبی به 

سپاری توان از برونتعریف كلی كه می (.48: 8924پاكدامن، ) كندخدمات حقوقی خود باید مورد نظر قراردهد ارائه می

ع گونه ارجااین«. سفارش انجام یک بسته معين از خدمات به خارج از سازمان»خدمات ارائه كرد، عبارت است از 

سيسات( یا خدمات تخصصی أای یا تعمير تخدمات اعم است از خدمات عمومی )شامل خدمات تعمير، نظافت دوره

اگرچه این شيوه با این تعریف مختصر (. )از جمله انجام مطالعات فنی و مهندسی، خدمات اقتصادی و حقوقی و غيره

سپاری (. برون8938)روزنامه دنيای اقتصاد،  برخوردار استهای زیادی رسد ولی در مقام اجرا از پيچيدگیساده به نظر می

ها توسط بازار آزاد بجای طرح آنها توسط ها برای اجرای برخی از فعاليتها همان پذیرش شركتخدمات در شركت

ند، منابع باش ها كمترهای به كارگرفته شده توسط هتلها است. این امر بدان معناست كه هرچقدر منابع و ظرفيتخود آن

 & Espino-Rodrıguezگيرند )برداری قرار میها بيشتر توسط عوامل خارج از شركت یا سازمان مورد بهرهو ظرفيت

Padron-Robaina, 2005: 709). رو های خود را ارزیابی و برآورد كند. از اینهای راهبردی فعاليتسازمان باید ظرفيت

سپاری از مندی برونسپاری را در سازمان خود توجيه كنند و برای این كار بهرهشند كه برونبایست قادر باها میشركت

سپاری ها، تمایل به برونمزایای رقابتی در مقایسه با عملکرد درون سازمانی را نشان دهند. طبق رویکرد منابع و ظرفيت

آورد تا چه حد راهبردی و مؤثر است بستگی دارد مراه میسپاری مزایای رقابتی را به هیک فعاليت به ميزانی كه برون

                                                           
8. Paul Neal. 
8. Elyot & Torku 
9. M.F Greaver 
4. Devning & click 
0. Harvard Business Review 
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(Espino-Rodrıguez & Padron-Robaina, 2005: 710). شماری از رقبا از آن برخوردارند، حتی منبع و ظرفيتی كه تعداد بی

ند بودن، وه بر ارزشمتواند منبعی برای مزایای رقابتی به شمار آید پس منابع باید علااگر ارزشمند هم باشد باز هم نمی

 ,Lepak & Snellشوند )كمياب هم باشند. منابعی كه در بازار كمياب یا نادر هستند خاص و منحصر به فرد محسوب می

های بسيار كمی پيرامون تحليل و توصيف منحصر به فرد بودن و برون سپاری در بخش خدمات (. پژوهش218 :1998

 8(. اراميلی و رائو ,Murray et al, 1995: 185; Murray & Kotabe, 1999: 792Erramilli & Rao ;21 :1993انجام شده است )

ی هاگذاریای، سرمایههای بسيار حرفهكنند كه نيازمند مهارتخدمات ویژه و منحصر به فرد را خدماتی توصيف می

ها در دیدگاه منابع محور شركت .(Espino-Rodrıguez & Padron-Robaina, 2005: 713باشند )بيشتر و دانش تخصصی می

 های منحصر بهشوند كه در صورت بکارگيری روشای شاخص از سرمایه و منابع در نظر گرفته میبه عنوان مجموعه

ها آیند كه شركتمزایای رقابتی زمانی بوجود می (.McIvor, 2005: 13)توانند مزایای رقابتی را در خود ایجاد نمایند فرد می

با توجه  .(Kristandl & Bontis, 2007: 1515كنند )شود استفادۀ بهينه میاز منابع راهبردی كه شامل سرمایه و ظرفيت می

سپاری در سپاری و عدم برونمنظور رسيدن به لزوم برونسپاری، چند نکته بهها و ادبيات تحقيق پيرامون برونبه نظریه

ها كنند كه ظرفيت داخلی برای انجام فعاليتسپاری میها در شرایطی بروننکتۀ اول: شركتها مطرح شده است: شركت

كنند. وجيه میها را تسپاری در شركتها و دسترسی به منابع تنها دلایلی هستند كه برونرا نداشته باشند. نکتۀ دوم: هزینه

شوند میای و زیربنایی محسوب نهای هستهپذیرد كه فعاليتیهایی بيشتر صورت مسپاری در فعاليتنکتۀ سوم: برون

(Hiamey & Amenumey, 2013: 10). 

 

 سپاری منابع انسانی در بخش خدماتبرون

ان برای توسپاری منابع انسانی را میدهد. به علاوه برونخدمات رخ می-سپاری منابع انسانی در فرآیند تجارتبرون

به كار در بخش خدمات در هر سطح سازمانی )اعم از سطح تدبيری، راهبردی و یا دگرگونی( تعریف  كليۀ افراد مشغول

هایی چون ناملموس كنند كه خدمات از محصولات با مشخصهگونه استدلال می( این8588) 8وینين و زیتکينكرد. لانگ

زی سايت كه خدمات قابل اندوختن و ذخيرهبودن، ناهمگونی، هماهنگی توليد و مصرف، مشاركت مشتری و این واقع

 شوند.نيستند متمایز می

های شوند. با این حال، نوآوریخدمات معمولًا در همان مکان و زمانی كه مورد استفاده قرار می گيرند توليد می

های مختلفی توليد و انهایی را در اختيار قرار داده است كه خدمات در مکهای اخير فرصتاطلاعاتی و ارتباطی در دهه

 .(Žitkiene & Blusyte, 2015: 82سپاری اثرگذار است )مصرف شوند كه این امر بر رشد تجارت در زمينۀ خدمات و برون

ی است كه به هایسپاری فرآیندهای تجاری دربردارندۀ كليه فعاليتعنوان بخشی از برونسپاری منابع انسانی بهبرون

 ,Halvey & Murphyیابد )شود و با پرداخت حقوق و مزایا خاتمه میباط دارند كه با استخدام آغاز میمنابع انسانی ارت

اری سپها از انجام برونسپاری منابع انسانی حاكی از آن است كه شركتهای پيرامون برونتحليل پژوهش .(52 :2007

سپاری ری از برونگيها در بهرههای مستقيمی را برای ترغيب شركتشده انگيزهبينیكنند. این منافع پيشمنفعت كسب می

 & Žitkieneجویی كنند است )سازد در وقت و سرمایه خود صرفهها قادر میآورند كه شركتمنابع انسانی به وجود می

Blusyte, 2015: 53) . های درصد شركت 40ان داد تحقيقی را انجام داد كه نش 8553روزنامۀ هيوویت اسوشی ایت در سال

                                                           
8. Erramilli & Rao 

8. Langviniene and Žitkiene 
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بوده است  هاسپاری منابع انسانی، كاهش هزینهاند كه دليل اصلی آنها برای استفاده از برونحاضر در پژوهش اظهار داشته

 .(Žitkiene & Blusyte, 2015: 53اند است )كه در نهایت نيز به مقصود خود رسيده

 پیشینۀ پژوهش

ه گروسپاری خدمات و گردشگری مطالعاتی صورت گرفته كه به برخی از آنها اشاره شده است: برون ۀدر زمين

ها عضو اتحادیه درصد آن 05كشور جهان كه  84های مختلفی از ( با مصاحبه با مدیران ارشد شركت8554) 8ترستل

های درصد از شركت 04دهد كه روه نشان میپرداخت. نتایج بررسی این گسپاری بروناروپا بودند، به بررسی رویکرد 

 زادهفاند )اشرسپاری كردهمورد بررسی حداقل یکی از امور مربوط به فناوری اطلاعات یا فرآیندهای تجاری خود را برون

یج نتاپرداختند.  گردشگری پزشکی سپاریبه بررسی برونای ( در مقاله8550) 8بيس و زاچاریا (.82: 8920 و الوانی،

فرماها شده از سوی كارهای حمایتنشان داد كه گردشگری پزشکی كه توسط خود گردشگر انتخاب شده باشد به برنامه

سپاری ( در پژوهشی با عنوان شناخت برون8589) 9هيامی و آمنومی شود.و دولت و وضعيت موجود ترجيح داده می

از  سپاری یکیرا در كشور غنا به این نتيجه دست یافتند كه برونستاره در كلان شهر آك 0تا  9های خدمات در هتل

تکين گيرند. زیشماری از آن بهره میمنظور دستيابی به اهداف بیها در اروپا و آسيا بهابزارهای راهبردی است كه سازمان

ی رسانهای خدماتدر شركت سپاری منابع انسانی(، در پژوهشی با عنوان مدل مدیریتی برای برون8580) 4و بلوسيت

رسانی، سنجش سپاری منابع انسانی در بخش توليد و نيز بخش خدماتبه این نتيجه دست یافتند كه عليرغم رشد برون

های توسعۀ ای با عنوان سير تحولات تاریخی در سياست( در مقاله8584) 0تانگميزان آن بسيار پيچيده است. خيایون

های گردشگری در چين از . سياست8كه:  داد(، نشان 8589تا  8343های چين )در طی سالگردشگری در كشور 

. 8شود، های اجرایی مدیریت میتخصيص اجرایی منابع تبدیل به تخصيص بازارمحور منابع شده است كه توسط قدرت

اجتماعی ملی توسعه یافتند كه  راستا با اهداف راهبردی توسعۀ اقتصادی وهای گردشگری همواره هماهداف سياست

دهی به امور خارجی، توسعۀ اقتصاد تجاری، رسيدن به نقطۀ رشد شوند: خدماتاین اهداف به چهار مرحله تقسيم می

های خرد های گردشگری عمدتاً برای نظارت. سياست9جدید در اقتصاد و تبدیل شدن به ركن صنعت راهبردی و ملی، 

شوند به عبارتی فرمول سياست گردشگری فاقد توانایی لازم جهت كنترل كلان عوامل توليد همچون و نه كلان اتخاذ می

سازی سياست گردشگری رو به . شمار نهادهای دولتی مرتبط با فرمول4سرمایه، زمين، تکنولوژی و مهارت است. 

( در پژوهشی با عنوان 8924د. امانی )های سير ثابتی دارسازی این سياستافزایش است با این حال تلاش جهت پياده

، سه هنشان دادند ك سپاری با استفاده از روش تشخيص الگوی فازی در ادبيات موضوعیانتخاب الگوی فرآیند برون

های كنترل محسوب ترین مکانيزمالگوی: كنترل بر مبنای بازار، كنترل بر مبنای بوروكراتيک و كنترل بر مبنای اعتماد، مهم

( در 8923الدینی ). شمسنموده استبه تفصيل بيان را د و شيوه اعمال كنترل توسط هریک از این الگوها نشومی

گيری سپاری و انتخاب تصميم با بکارگيری روش تصميمپژوهشی با عنوان شناسایی عوامل مؤثر بر تصميمات برون

. ندباشسپاری در شهرداری كرمان تأثيرگذار میات برونمعيار در تصميم 84چندمعياره فازی به این نتيجه دست یافت كه 

                                                           
8. Trestel Group 

8. Biesa & Zachariab 

9. Hiamey & Amenumey 
4. Žitkiene & Blusyte 
0. Tang Xiaoyun  
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( در پژوهشی با عنوان رابطه سنجی عوامل مؤثر بر تصميم برون سپاری با نگرش راهبردی خدمات شركت 8935پور )نبی

عوامل محيطی، استراتژیکی، خصوصيات خدمت و هزینه بر تصميم نشان داد كه هواپيمایی جمهوری اسلامی ایران 

(، 8934محبی و همکاران ) سپاری از نگاه مدیران و صاحبنظران شركت هواپيمایی جمهوری اسلامی ایران مؤثر است.ونبر

 سپاری خارجی در صنعت مبلمانهای حاصل از برونهای اثرگذار بر كسب فرصتمطالعه و ارزیابی جاذبه بهای در مقاله

رمعيارهای برخورداری از مزیت نرخ برابری ارز، ثبات اقتصادی در كشور زی پرداختند. نتایج نشان داد كهچوبی ایران 

افزاری افزاری و سختهای نرممقصد، نرخ تورم، هزینه دستمزد نيروی انسانی، هزینه تأمين مواد اوليه، كيفيت زیرساخت

ترین در زمره مهم یافته به ترتيبفناورانه در صنعت مبلمان، كيفيت و مهارت نيروی كار و صنایع جانبی و بالادستی توسعه

اران حميدی و همک آیند.سپاری در صنعت مبلمان چوبی ایران به شمار میهای برونمعيارهای اثرگذار بر كسب فرصت

ی منظور بهبود پشتيبانی فناورسپاری فناوری اطلاعات بهگيری برای برونای با عنوان مدل تصميم( در مقاله8930)

ها و دلایل پشتيبانی فناوری اطلاعات در سازمان موردمطالعه )بانک مهر اقتصاد( ها، نشان داد كه از انگيزهاطلاعات سازمان

لاعاتی، های اطپذیری سيستمهای اصلی سازمان، بهبود عملکرد سازمان، افزایش انعطافتوان به تمركز بر فعاليتمی

 شاره كرد.های روز، اقدرت پاسخگویی به مشتریان و تحول سریع و دسترسی به نوآوریاستفاده از فناوری روز، افزایش 

های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است و چنانچه نتایج سپاری خدمات در شركتهای فوق بروندر پژوهش

باشد كه هر یک از این ها میها و شركتسپاری یکی از تصميمات مهم سازمانهای فوق نشان دادند برونپژوهش

ن عمل كند كه ایهای دیگر واگذار میهایی كه قادر به انجام آنها نيست را به افراد و شركتها و تواناییها فعاليتشركت

هاست. سازمان ميراث فرهنگی سپاری است. این كار فواید بسيار زیادی دارد كه از جمله آن كاهش هزینههمان برون

تواند چنين راهبردها و تصميمات مدیریتی را به كار گيرد تا هایی است كه میو گردشگری یکی از سازمانصنایع دستی 

سپاری خدمات گردشگری در این سازمان به توسعه خدمات گردشگری بينجامد. اما تاكنون پژوهشی در زمينه برون

تواند اقدامی مثبت در زمينه توسعه پژوهش میصورت نگرفته است. این پژوهش از این نظر دارای نوآوری است. این 

 تواند مفيد باشد. سپاری خدمات گردشگری باشد كه نتایج آن میتحقيقات و مطالعات در زمينه برون
 

 هامواد و روش

سپاری های قابل برونپژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع كاربردی است و به دليل آنکه به دنبال شناسایی فعاليت

ه های اكتشافی است كه بپردازد، بنابراین از سری پژوهشسازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می در

يز برای در این مطالعه ناست. صورت گرفته ای و ميدانی براساس مطالعه كتابخانهروش تركيبی، تحليلی اكتشافی 

كارشناسان  شامل نفر، 40آماری تحقيق  شده است. جامعههای مصاحبه و پرسشنامه استفادهگردآوری اطلاعات از روش

، فرهنگیریزی و مدیریت سازمان ميراثدستی، گردشگری و بخش برنامههای ميراث، صنایعو متخصصان معاونت

اد (. كه تعد8934دستی و گردشگری شهر تهران، فرهنگی صنایعگيرد )سازمان ميراثدستی و گردشگری را دربرمیصنایع

نفر در مرحله كمی به روش در دسترس انتخاب و بين آنها پرسشنامه  95نفر از آنها در بخش كيفی به روش دلفی و  88

 های حاصل از مصاحبه باتوزیع شد. از آنجا كه ابزار اصلی این پژوهش، پرسشنامه است كه به كمک استخراج گویه

ش در اختيار تعدادی از متخصصان و اساتيد قرار گرفت و نظر كارشناسان طراحی شده است. پس از آن پرسشنامه پژوه

های آنان در رابطه با پرسشنامه و سؤالات آن در تدوین پرسشنامه لحاظ گردید كه منجر به انتخاب معتبرترین شاخص

ای فهای موجود گردید. در این پژوهش برای برآورد پایایی پرسشنامه از روش ضریب آلگردآوری شده از بين شاخص
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دهد پرسشنامه از پایایی و ثبات كلی خوبی محاسبه گردید كه نشان می SPSSافزار توسط نرم 308/5كرونباخ به ميزان 

تک  Tهای آمار توصيفی و استنباطی )های گردآوری شده از روشمنظور تجزیه و تحليل دادهباشد. بهبرخوردار می

 بهره گرفته شد.  spssافزار ها در نرميين نرمال یا غيرنرمال بودن دادهای و فریدمن پس از تعای، دوجملهنمونه

 هاتجزیه و تحلیل داده

 سپاری در سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگریهای قابل برونفعالیتشناسایی 

انجام فرآیند مصاحبه و های خام پرداخته شد. برای با استفاده از روش مصاحبه و كدگذاری به گردآوری داده

نفر خواسته شد تا به سوالات  88كدگذاری پس از مطرح كردن تنها یک سوال اصلی از نمونه آماری اوليه به تعداد 

اس های افراد را براسها پاسخها پس از كدگذاری پرسشنامهپرسشنامه به دقت پاسخ دهند. پس از گردآوری پرسشنامه

های تفکيک سوالات موردنظر استخراج و آنها را یادداشت نموده و در مرحله بعد پاسخ كد مربوط به پرسشنامه و به

های افراد در بندی شد. در مرحله بعدی برای همه پاسخ( دسته8كد پرسشنامه مشخص و در جدول ) 88مشترک هر 

 .جدول زیر قابل مشاهده استها نوشته شد. مراحل بيان شده در ستون بعدی جدول مفهوم نهایی را متناسب با گویه

 
 های آنهاسازی براساس پاسخ(: خلاصه مصاحبه پژوهشگر با افراد نمونه و مفهوم9جدول )

 داده های خام مشتركات مفهوم

 مدیریتی 8و  8كد  مدیریتی

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

تی
ظار

ن
 

و  8و  8كد 

و  9و  9و  9

و  2و  2و  0

 85و  3و  3

 85و 

 

 

 

 

 

 نظارتی

 ها و واحدهای اقامتیهای بازدید واحدهای اقامتی، مراحل تمدید مجوز هتلواگذاری برخی از مسئوليت

 هاگانه )تشخيص هویت، بهداشت و حراست( مدیران عامل و فنی شركتصدور استعلامات سه

 عملکرد دفاتر و آمار مربوطهامور مربوط به ثبت و دریافت گزارش 

 هادریافت و تکميل مدارک مربوط به تغيير مکان فعاليت شركت

 امور مربوط به استعلامات نسبت به عملکرد فعاليت مؤسسات گردشگری

منظور همراه داشتن راهنمایان دارای كارت، بيمه مسافر توسط بازرسی تورها در مبادی گردشگرپذیر به

 ان و دفاتر خدمات مسافرتیانجمن صنفی راهنمای

 های صنایع دستینظارت و ارزیابی كارگاه

 بازدیدهای نظارتی از دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری

 های نظارتی از تأسيسات گردشگریبازدید

 های نظارت مستقيم افراد بر مؤسسات مربوطه فعاليت

 نظارت عاليه ادارات دولتی بر ناظران مستقيم

و 
ت 

اظ
حف

گهب
ن

نی
ا

 

و  2و  8كد 

88 

 حفاظت، حفاظت از بناهای تاریخی توسط شورای محلی، نگهبانی

 واگذاری مدیریت، نگهداری، صيانت از بناهای تاریخی به مردم

ها
وز

مج
د 

دی
تم

و 
ی 

طا
اع

 

و  8و  8كد 

و  0و  9و  9

و  2و  2و  0

و  3و  3و  3

 85و  3و  3

 اعطاء مجوز

 های دارای وجاهت و صلاحيتالکترونيک و بخشها توسط دولت بررسی مدارک و صلاحيت

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

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

 هاهای مربوط به اداره برق، شركت راه آهن و سایر ارگانصدور معرفی نامه
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افرتی و تأسيسات گردشگری نسبت به تشکيل پرونده از طرح موضوع اوليه صدور مجوزهای دفاتر مس

 های خصوصیجانب شركت

های حامل )برق، گاز و ها انرژیهای مؤسسات گردشگری اعم از )تعرفهكليه امور مربوط به درخواست

 تلفن(، دارایی و ماليات و غيره

 مراحل صدور كارت راهنمایان گردشگری به انجمن صنفی راهنمایان

 پرونده تمدید یا صدور مجوز تأسيسات گردشگری توسط دفاتر پيشخوان دولتتکميل 

 واگذاری بررسی درخواست تأسيس موزه توسط صنف

نامه مراحل مربوط به تقاضای اخذ مجوز فعاليت )بند ب( از ابتدا تا قبل از صدور پروانه فعاليت طبق آیين

 شگرینظارت بر تأسيس و فعاليت دفاتر خدمات مسافرتی و گرد

 مراحل مربوط به تمدید پروانه فعاليت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری

بندی نامه ایجاد، اصلاح، تکميل، درجهمراحل مربوط به تقاضای اخذ مجوز تأسيسات گردشگری طبق آیين

 گذاری تأسيسات گردشگریو نرخ

 راهنمایان گردشگرینامه مراحل مربوط به درخواست اخذ كارت راهنمای گردشگری طبق آیين

های آموزشی و تخصصی گردشگری )مؤسسات مراحل مربوط به درخواست صدور مجوز برگزاری دوره

 آموزشی(

 مربوطه یصدور مجوزها

ی
ساز

رد
دا

تان
اس

 

 استانداردسازی تأسيسات و مؤسسات اقامتی 2و  8كد 

 ارزیابی تأسيسات گردشگری

ی 
زش

مو
آ

شی –
وه

پژ
 

و  2و  8كد 

2 

 آموزشی

 امکانسنجی و شناسایی مناطق نمونه گردشگری توسط مراكز دانشگاهی و پژوهشی

 های مطالعاتی در حوزه توسعه مراكز گردشگری توسط مراكز دانشگاهی و پژوهشیانجام طرح

ی
گر

دش
گر

 

و  8و  8كد 

و  8و  2و  4

 2و  2

 گردشگری

 های گردشگری، نقشهچاپ بنر، بروشور، كتاب

 ه جذب گردشگر خارجیهای مربوط بفعاليت

 اجرای جشنواره، نمایشگاه در سه حوزه ميراث فرهنگی، صنایع دستی گردشگری توسط بخش خصوصی

 های گردشگریها و جشنوارهواگذاری امور مربوط به برگزاری نمایشگاه

 ای ساخت كليپ، چاپ بروشور و بنر، نقشه و ...واگذاری مزایده

دشگر و تشویق آنها به حفظ آثار تاریخی و جلوگيری از تخریب اقدامات حمایتی در خصوص جذب گر

 بناها

و 
ت 

يغا
تبل

بی
ریا

ازا
ب

 

و  4و  8كد 

0 

 انجام امور بازاریابی و تبليغات گردشگری

 های فرهنگی، تاریخی، طبيعی گردشگری ایران به سایر كشورهافعاليت در زمينه معرفی جاذبه

 های تخصصیها و همایشبرگزاری نمایشگاهامور مربوط به تبليغ و بازاریابی 

د 
دی

تم
و 

ه 
تهي

ی 
ها

ده 
رون

پ

گی
رهن

ث ف
يرا

م
 

و  4و  4كد 

2 

 های ثبتی آثار فرهنگی، تاریخیتهيه پرونده

 های حریم آثار فرهنگی و تاریخیتهيه پرونده

 نهادهای مردمهای ملی )حوزه ميراث( به انجمنتمدید ثبت پرونده

و 
ی 

نگ
ره

ث ف
يرا

م

ش
او

ك
ی 

ها

ان
ست

با
سی

شنا
 

و  2و  0كد 

 88و  88

 های متخصص با نظارت ميراث فرهنگیشناسی توسط شركتهای باستانكاوش

 های كاوش در مراكز باستانی با همکاری مراكز دانشگاهیانجام پروژه

 ایجاد كاربری و واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی

 برداری از بناها مناسب با قدمت و اهميت بنای به منظور بهرهواگذاری ابنيه تاریخی به بخش خصوص
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ت
رم

م
ی 

ها

ان
ست

با
سی

شنا
 

 ای و متخصصكاران حرفهمرمت بناهای تاریخی توسط مرمت 0كد 

ی 
گار

دن
ستن

م

زه
مو

و 
 

 های متخصص با نظارت ميراث فرهنگیمستندنگاری آثار تاریخی فرهنگی توسط شركت 3و  0كد 

 های تاریخی و باستانی به بخش خصوصیموزهواگذاری 

ی 
سای

شنا
و 

ی 
رس

بر

ار 
 آث

 و
ط

حي
م

خی
اری

ت
 

 های متخصص با نظارت ميراث فرهنگیشناسی توسط شركتبررسی و شناسایی باستان 0و  0كد 

محيط و  منظور شناساییهای متخصص با نظارت ميراث فرهنگی بهشناسی توسط شركتزنی باستانگمانه

 آثار 

شه
نق

از 
ی 

دار
بر

ث
يرا

م
 

 های متخصص با نظارت ميراث فرهنگیهای باستانی توسط شركتها و محوطهبرداری تپهنقشه 0كد 

ه 
ی ب

دگ
سي

ر

ت
ایا

شک
 

 های صنفیرسيدگی به شکایات مسافران توسط شورای حل اختلاف و انجمن 3و  2كد 

جاد سات گردشگری از یکدیگر مشروط به ایرسيدگی به شکایات مسافران از تأسيسات گردشگری یا تأسي

 شعبه قضایی خاص

 

شد. چنانچه پس از تعيين نرمال یا ها پرداخته به تجزیه و تحليل داده SPSSافزار در این قسمت با استفاده از نرم

  های مطرح شده پاسخ داده شد.ها به سوالغيرنرمال بودن داده

 

 های آماریآزمون

در زمينه توسعه گردشگری را  تهران شهر یو گردشگر یفرهنگ راثيمهای سازمان كدام یک از فعاليتسوال اول: 

 سپاری نمود؟توان برونمی

 
 ای عواملنمونهتک T(: آزمون 2) جدول

انحراف  ميانگين متغير

 استاندارد

DF مقدارT sig حد بالا حد پایين 

 539/8 930/5 555/5 943/4 83 399/5 04/9 یو استانداردساز تیریمد

 944/8 443/5 555/5 324/0 83 395/5 58/4 یابیو بازار غاتيتبل

-و كاوش باستان یفرهنگ راثيو م

 یشناس

92/9 048/5 83 000/8 585/5 532/5 440/5 

 

ان ميراث سپاری سازمهای قابل بروننوع فعاليتدهد كه ميانگين نظرات پاسخگویان در ارتباط با ( نشان می8جدول )

داری برآورد شده بيشتر است و همچنين با توجه به سطح معنی 9از مقدار آزمون فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
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 توان ادعا كرد كه( معنادار است، می30/5این مقدار در سطح اطمينان ) و است 50/5تر از كمداری كه دارای سطح معنی

سپاری برون ی قابلشناسو كاوش باستان یفرهنگ راثيم وی ابیو بازار غاتيتبلی، و استانداردساز تیریمدهای فعاليت

هستند. از طرفی با مدنظر گرفتن یک طرفه بودن آزمون و مثبت بودن حد بالا و پایين، مقدار ميانگين از مقدار مورد 

و  تیریمدهای فعاليتبنابراین . ( است44/8جدول ) Tمحاسبه شده بالاتر از  tآزمون بيشتر است، در واقع چون 

 . سپاری دارندی قابليت برونشناس-و كاوش باستان یفرهنگ راثيم وی ابیو بازار غاتيتبلی، استانداردساز
 

 ای عوامل: آزمون دوجمله(3جدول )

سطح 

 داریمعنی

نسبت 

 آزمون

نسبت 

 مشاهده شده

 فرضيه گروه هاتعریف  تعداد

 ینظارت 8گروه  9كوچکتر و مساوی  2 9/5 4/5 555/5

 8گروه  9بزرگتر از  88 0/5   

 جمع كل 95 5/8  

 یحفاظت و نگهبان 8گروه  9كوچکتر و مساوی  0 8/5 4/5 555/5

 8گروه  9بزرگتر از  80 2/5  

 جمع كل 95 5/8  

 مجوزها دیو تمد یاعطا 8گروه  9كوچکتر و مساوی  4 8/5 4/5 555/5

 8گروه  9بزرگتر از  84 3/5  

 جمع كل 95 5/8  

 یآموزش، پژوهش و گردشگر 8گروه  9كوچکتر و مساوی  0 8/5 4/5 555/5

 8گروه  9بزرگتر از  80 2/5  

 جمع كل 95 5/8  

 اتیبه شکا یدگيرس 8گروه  9كوچکتر و مساوی  3 9/5 4/5 558/5

 8گروه  9بزرگتر از  88 0/5   

 جمع كل 95 5/8  

 راثيپرونده م دیو تمد هيته 8گروه  9كوچکتر و مساوی  88 0/5 4/5 804/5

 8گروه  9بزرگتر از  3 9/5  

 جمع كل 95 5/8  

و  یمستندنگاری شناسباستان مرمت 8گروه  9كوچکتر و مساوی  2 9/5 4/5 555/5

 8گروه  9بزرگتر از  88 0/5   موزه

 جمع كل 95 5/8  

و آثار  طيمح ییو شناسا یبررس 8گروه  9كوچکتر و مساوی  88 4/5 4/5 588/5

 8گروه  9بزرگتر از  82 4/5   راثياز م یبردارنقشهی خیتار

 جمع كل 95 5/8  

 

ها جز یکی از فعاليت هافعاليتداری برای تمامی شود چون سطح معنی( همانطور كه مشاهده می9با توجه به جدول )

توان گفت بين دو گروه تفاوت معناداری یافت می ،بنابراین .خطا می باشد 50/5كمتر از ( راثيپرونده م دیو تمد هيته)

يشتر از ب ها به جز فعاليت ذكر شدهفعاليتدهنده در رابطه با این شده است. از طرفی چون ميانگين نظر اكثر افراد پاسخ
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را  راثيپرونده م دیو تمد هيتهبه جز فعاليت فوق  هایفعاليتباشد در نتيجه تمامی )ميانگين مورد نظر آزمون( می 9

 دیو تمد یاعطای، و نگهبان حفاظتی، نظارتهای فعاليت درصد45یعنی با احتمال بيشتر از  سپاری نمود.توان برونمی

و  یبررس، و موزه یمستندنگار یشناسباستان مرمت، اتیه شکاب یدگيرسی، پژوهش و گردشگر آموزش،، مجوزها

 سپاری دارند.هایی هستند كه قابليت برونفعاليت راثياز م بردارینقشه یخیو آثار تار طيمح ییشناسا

 

 ها به چه صورت خواهد بود؟بندی ميزان اهميت هر یک از این فعاليتسوال دوم: اولویت
 سپاریهای قابل برونفعالیتبندی رتبه(: 4جدول )

تعداد  متغير

 نمونه

انحراف  ميانگين

 معيار

 ميانگين ماكزیمم مينيمم

 هارتبه

-Chi اهرتبه
Square 

درجه 

 آزادی

سطح معنی 

 داری

  8 20/0 0 8 395/5 584/4 95 یابیو بازار غاتيتبل

 

 

 

 

 

050/42 

 

 

 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

 

 

555/5 

 8 08/0 0 8 840/8 399/9 95 یو نگهبان حفاظت

 9 89/0 09/4 94/8 253/5 248/9 95 مجوزها دیو تمد یاعطا

پژوهش و  آموزش،

 یگردشگر

95 354/9 245/5 8 0 58/0 4 

و  تیریمد

 یاستانداردساز

95 044/9 399/5 8 0 95/4 0 

 4 82/4 0 8 920/8 444/9 95 اتیبه شکا یدگيرس

ی شناسباستان مرمت

 و موزه یمستندنگار

95 488/9 882/8 8 0 39/0 0 

 2 39/4 80/4 82/8 290/5 999/9 95 ینظارت

و كاوش  یفرهنگ راثيم

 یشناسباستان

95 929/9 048/5 80/8 0 40/4 3 

پرونده  دیو تمد هيته

  راثيم

95 899/9 589/8 8 0 40/4 85 

 طيمح ییو شناسا یبررس

ی خیو آثار تار

 راثياز م بردارینقشه

95 944/9 880/8 8 0 88/4 88 

 

توان می 85و درجه آزادی  555/5داری را نشان می دهد و با توجه سطح معنی 050/42( مجذور كا 4در جدول )

همچنين . متفاوت استسپاری های با قابليت برونبندی فعاليتاولویتنتيجه گرفت كه نظر كارشناسان در رابطه با 

، مجوزها دیمدو ت یاعطای، حفاظت و نگهبانهای فعاليتو اول دارای رتبه فعاليت تبليغات و بازاریابی توان گفت كه می

و  یارمستندنگ یشناسباستان مرمت، اتیبه شکا یدگيرسی، و استانداردساز تیریمدی، پژوهش و گردشگر آموزش،

و آثار  طيمح ییو شناسا یبررس، راثيپرونده م دیو تمد هيتهی، شناسو كاوش باستان یفرهنگ راثيمی، نظارت، موزه

 .باشندهای بعدی میدر رتبه راثياز م بردارینقشه یخیتار

 

 گیریبحث و نتیجه
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 و استفاده بستر رسدمی نظر به آن، نسبی به مزایای توجه با و مختلف كشورهای در سپاری برون سرعت به توجه با

دارد. بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر  وجود غيردولتی و دولتی هایسازمان كشور و در آن منطقی توسعۀ

شهر  یو گردشگر یدست عیصنا یفرهنگ راثيدر سازمان م سپاریبا استفاده از برون یتوسعه گردشگرسنجی امکان

 اكتشافی انجام گرفت.-بود كه به روش تركيبی تحليلی تهران

ی ابیو بازار غاتيلتبی، و استانداردساز تیریمدسپاری عبارتند از : های با قابليت برونها نشان داد فعاليتنتایج تحليل

پژوهش و  آموزش،، مجوزها دیو تمد یاعطای، و نگهبان حفاظتی، نظارتی، شناسو كاوش باستان یفرهنگ راثيم و

 یخیار تارو آث طيمح ییو شناسا یبررس، و موزه یمستندنگار یشناسباستان مرمت، اتیبه شکا یدگيرسی، گردشگر

تواند اشد كه میب. تنها فعاليتی كه مورد تأیيد قرار نگرفت تهيه و تمدید پرونده ميراث فرهنگی میراثياز م بردارینقشه

ان ذكر شد براساس نظر كارشناسهایی كه علل و عوامل عدم تأیيد آن از سوی كارشناسان مورد بررسی قرار گيرد. فعاليت

 هایی كه به تخصصهای دیگر واگذار شود تا هم به كاهش هزینه كمک نمود و هم فعاليتها و شركتتواند به سازمانمی

توان از تجارب بيشتر نياز دارند به افراد مربوطه واگذار و به بهترین نحو و كيفيت بالا انجام پذیرند. برای این منظور می

 ها و كشورها بهره گرفت.ها، سازمانیر شركتسا

های شناسایی شده توسط كارشناسان سازمان نتيجه دیگر این پژوهش ترتيب اهميت واگذاری هر یک از فعاليت

است كه در  سپاریهای قابل برونترین فعاليتهای تبليغات و بازاریابی از مهمباشد. چنانچه نتایج نشان داد فعاليتمی

های گسترده تواند تأثير زیادی داشته باشد. تبليغات و بازاریابی یکی از مبحثراستای توسعه گردشگری در شهر تهران می

از دارد. تر نيو تخصصی است كه در زمينه توسعه گردشگری و امور سازمانی در این حوزه به تخصص و مطالعات دقيق

دست پيدا  تریهای بزرگ تبليغاتی سپرد و سازمان به نتایج مطلوبها و شركتتوان این امور را به سازمانبنابراین می

 كند.

 ها وسازی سازمانهای جدید كوچکها بایستی از روشها و شركتبنابراین براساس رویکرد منبع محور سازمان

ن های خود كاهش دهند. نتایج ایو هزینه مند شوند تا مزایای رقابتی برای خود ایجاد نماینداستفاده بهينه از منابع بهره

ها، عاليتسپاری دارند كه یکی از این فسپاری، هر فعاليتی قابليت برونپژوهش با این دیدگاه مطابقت دارد. از دیدگاه برون

ازمان س سپاری ندارند. درهای خدماتی شرایط واگذاری و برونهای خدماتی هستند، البته بسياری از فعاليتفعاليت

سپاری های خدماتی آن طبق نظر كارشناسان قابليت برونميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بسياری از فعاليت

 تواند با این دیدگاه نيز مطابقت نماید.دارند و این نتيجه می

ری دستی و گردشگفرهنگی، صنایعتوان گفت كه در سازمان ميراثدر نهایت با توجه به نتایج به دست آمده می

ررسی ها به طور دقيق مورد بسپاری دارند اما بایستی هر یک از این فعاليتها و اموری وجود دارد كه قابليت برونفعاليت

 و مطالعات كارشناسانه قرار گيرد تا از اشتباهات احتمالی و دوباره كاری جلوگيری شود.

 

 پیشنهادها

های اداری ایران دارای بروكراسی بالا و ی و گردشگری مانند سایر سازمانسازمان ميراث فرهنگی، صنایع دست-8

شود برای خروج از این بروكراسی و همسوسازی با تغيير و تحولات روز، پذیری است، پيشنهاد میعدم انعطاف

 های خود بگنجاند.هایش را در برنامهسپاری برخی از فعاليتبرون
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يغات و ها داشت، امور تبلهایی كه قابليت واگذاری بيشتری نسبت به سایر فعاليتتترین فعاليیکی از مهم-8

های های فعال بازاریابی سپرد تا از تجربيات، روشهایی از این دست را به شركتشود فعاليتبازاریابی است. پيشنهاد می

 فت.اجرا، فنون بازاریابی و ... بيشتری در زمينه توسعه گردشگری دست یا

نهاد وری پيشتر و بالابردن بهرهها، انجام امور به صورت تخصصیسازی سازمان، كاهش هزینهدر راستای كوچک-9

 های دیگر واگذار نماید:ها و شركتهای زیر را به سازمانشود فعاليتمی

 و سازمان، منظور كاهش مراجعات به ادارهبه یکيبه صورت الکترون یانجام امور ادار -

ی، اقامت واحدهای و هامجوز هتل دیمراحل تمد ،یاقامت یواحدها دیبازد هایتياز مسئول یبرخ یواگذار -

 استانداردسازی و ارزیابی این واحدها

ه امور مربوط بها و شركت یعامل و فن رانیبهداشت و حراست( مد ت،یهو صتشخي) گانهصدور استعلامات سه -

 یمؤسسات گردشگر تيبه عملکرد فعالاستعلامات نسبت 

مسافر توسط انجمن  مهيكارت، ب یدارا انراهنمای داشتن همراه منظوربه ریگردشگرپذ یتورها در مباد یبازرس -

 یو دفاتر خدمات مسافرت انیراهنما یصنف

ی و دستعیصنا هایكارگاهی، گردشگر ساتيتأسی، و گردشگر یاز دفاتر خدمات مسافرت ینظارت یدهایبازد -

 ميبر ناظران مستق یادارات دولت هينظارت عال

 یاز بناها انتيص ،ینگهدار ت،یریمد یواگذاری و محل یتوسط شورا یخیتار یاز بناها و نگهبانی حفاظت -

 به مردم یخیتار

مراحل مربوط و  تيوجاهت و صلاح یدارا هایو بخش کيتوسط دولت الکترون هاتيمدارک و صلاح یبررس -

 سياست تأسدرخو یبررس یواگذارو طبق  تي)بند ب( از ابتدا تا قبل از صدور پروانه فعال تياخذ مجوز فعال یتقاضا به

 موزه توسط صنف

)مؤسسات  یگردشگر یو تخصص یآموزش هایدوره یمراحل مربوط به درخواست صدور مجوز برگزار -

 هایانجام طرحی و و پژوهش یتوسط مراكز دانشگاه یمناطق نمونه گردشگر ییو شناسا یسنجامکانی(، آموزش

 یو پژوهش یتوسط مراكز دانشگاه یدر حوزه توسعه مراكز گردشگر یمطالعات

واره، جشن یاجرای، مربوط به جذب گردشگر خارج هایتيفعالو  نقشه ،یگردشگر هایچاپ بنر، بروشور، كتاب -

 یتوسط بخش خصوص یگردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثيدر سه حوزه م شگاهینما

افران از مس اتیبه شکا یدگيرسی و صنف هایحل اختلاف و انجمن یمسافران توسط شورا اتیبه شکا یدگيرس -

 خاص ییشعبه قضا جادیمشروط به ا گریکدیاز  یگردشگر ساتيتأس ای یگردشگر ساتيتأس

 نهادمردم های( به انجمنراثي)حوزه م یخیتار ،یآثار فرهنگو حریم  یثبت هایپروندهو تمدید  هيته -

 یهمراكز دانشگا یبا همکاری و فرهنگ راثيمتخصص با نظارت م هایتوسط شركت شناسیباستان هایكاوش -

  یبه بخش خصوص یو باستان یخیتار هایموزه یواگذار، مستندسازی آثار تاریخی و مرمت -

 . یفرهنگ راثيمتخصص با نظارت م هایتوسط شركت شناسیباستان ییو شناسا یبررس -
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