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 چکیده
 که وجود دارند متقابل هاییوابستگ با مختلف نفوذانیذو  نفعانذی ی،گردشگر مقصد یک در

 .ستا متفاوت یاربس توسعه مورد در هایشاندیدگاه اغلب و کنندینم یهمکار یکدیگر با یگاه

توسعه مقصد  ةینزم ،داشته باشد دنبالبهرا  هایاستس نقد کههنگامی هاتفاوت نگاه ینا البته

. آوردیم وجودبهآن  یرا برا ییهاچالشدر اغلب موارد موانع و  اما ،دنکیمرا فراهم  یگردشگر

 ریگردشگ یمتول هایسازمان بین یهمکار یراستا در یگردشگرمقصد  یریتمد نقش ،روینا از

 ژوهشپ درنتیجه،. دشویم برجسته یگردشگر یدارپا ةتوسع منظوربه الزم یبسترها یجادا یبرا

 موضوع ینامشهد  یگردشگر ةیکپارچ یریتمدموانع تحقق  یواکاوو  هاچالش بررسی با حاضر

 آوریجمع یبرا و کیفی روش از ،مطالعه ینا در .است کرده بررسی یسازمان یهمکارمنظر  از را

 مدیران تمام هدف ةجامع. است شده استفاده ساختاریافتهنیمه عمیق ةمصاحب تکنیک از هاداده

 هاآن ینباز  که هستند 6934 سال در مشهد گردشگری متولی هایسازمان ارشد کارشناسان و

 عدم بر تأثیرگذار عوامل تریناصلی ،نتایج براساس. داشتند مشارکت پژوهش در نفر 61

 ،یگردشگر در یکپارچه یریتمدعدم  ،مشهددر  یگردشگر یمتول یهاسازمان ینب یهمکار

 نظام ضعف و یزیربرنامه نظام ضعف ،یحقوق ساختار ضعف ،یستمیسضعف نگرش 

 وردبرخ ،یدستگاه یقانون یفوظا در یتشفافاز جمله عدم  ییهاچالش که است گذاریسیاست

 یمتقس فضع ،یمقطع و یررسمیغ یهمکار متخصص، یانسان یروین نبود منابع، کمبود ،اییقهسل

 .تاس داشته دنبالبه را یرانمد یتوانمند عدم و منابع ینةبه یصتخص و یعتوز در ضعف ،کار

 

 . یسازمان یهمکار ،یمقصد گردشگر ،یکپارچه یریتمدشهر مشهد، کالن :یدیکل هایهواژ
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 مقدمه

تا  وندشمی مقصد وارد بازدیدکنندگان کهزمانی از .است گوناگون یهابخشاز  متشکل و پیچیده تجارتی گردشگری،

 خدمات از یاهگستر شامل که ردپذیمی یرتأث تجارب بسیاری و خدمات از هاآن ةتجرب کیفیت کنند، ترک را مقصد کهزمانی

 یهمکار به مقصد یک یبرا ارزش ایجاد. شودمی نوازییهمانم و محیط تعامالت جامعه، خصوصی، و عمومی بخش

 هایبخش این ةهم از اتحادی مدیریت مقصد. دارد بستگی ،کنندیم کار هم با واحد یک عنوانبه که یمتعدد یهاسازمان

الش ت ؛است آینده و حال زمان در مقصد یکپارچگی و کارایی همان که مشترک یهدف برای تا کندمی ایجاب را مختلف

ن داشتنظرای و محلی، مستلزم درصنعت گردشگری در سطح ملی، منطقه ةتوسعریزی و برنامه .(WTO, 1112:1 )کنند 

های مرتبط و متولی این مابین سازمانفی یسازمانهای بین است که در قالب همکاری ایویژههای مالحظات و چالش

های سازمان ةهمکند صنعت گردشگری ایجاب می ةتوسع ،اساسبراین. (Jamal and Getz, 2331:281 )صنعت وجود دارد 

رایی صورت عملی و اجبه ،هاستهمه آن ةبیانیمابین که معموالً بر تمایل همکاری فیمتولی و مسئول این صنعت، عالوه

متقابل  یهمدرد یازمندن یهمکار یندفرا .(Selin and Beason, 2332: 122)جانبه داشته باشند همکاری همه هم بانیز 

ارند. گذمی یرتأثهمکاری  ةروحیبر  شکبینوین ارتباطی  هایبر مناسبات و روابط، همراه با روشمبتنیاست و موارد 

 ،درواقع. ندکیم کمک یهمکار یةروح یجادابه  هاآن مؤسساتو  کنشگران ینبمتقابل  یوابستگبر  یدتأکو  ییشناسا

 .(Beritelli, 1122: 12)دارد  یمشارکتاقدام  یکدر  یاساسنقش  یوابستگ

 یدأکتبر این نکته تعاملی در مقصد گردشگری اوپورتو  ییحکمروااهمیت  یبررسدر ( 231: 1122) 2استیویس و بردا

. هستند دیگریکبا  مشارکتو  یهمکاربه  یرناگز یگردشگر یدارپا ةتوسعحفظ، بهبود و  یبرا نفعانیذ ةمجموع که داشتند

تقابل م یوابستگو  یخصوصو  یعموم یهاسازمانمقصد، اثر متقابل  یچیدگیپنیز ( 19 :1112) 1و بوسونسون یننوردسارا 

 یخصوصو  یعمومبخش  ینکه روابط ب نماینداذعان می ،همقصد انتخاب کرد مدیریتمطالعه  یبراسه بعد  عنوانبهمنابع را 

 .دارد یدشگرگرمقصد  یک توسعهبر  یمثبت یرتأثو وفاق عام  یررسمیغمشترک، ساختار  پذیرییسکربر اساس اعتماد، 

ها و هجاذب ،یسازمان ینبمقصد گردشگری مرهون ارتباط  یک یتموفقکه  در این زمینه عقیده دارد (232 :1121) 9دوریناپ

 ییرواحکم، یریتمد ؛یهمکاراز  یدیجدنوع  یقطرجامع از  طوربه یدبابقا  یبرا، مقصدها ینبنابرا ؛است آن یاتیحعوامل 

 .و هماهنگ شوند

وجه ضعف ت -خارجی گردشگر جذب ةینزم در بالقوه کشور پنج از یکی عنوانبه -در کشورهای مختلف از جمله ایران

 کهوریطهب ؛پایدار گردشگری است ةتوسعاساسی  یهاچالشبر حکمروایی، یکی از همکاری سازمانی مبتنی ةلفؤمبه 

 ینترمهم عقیده دارد (1: 2931) پورحسن ،زمینه . در ایندارد درآمد ملیدر  یسهم ناچیز، این فعالیت هایتظرفرغم علی

  .است یهماهنگو  ینهاد ةمسئلدر تحقق اهداف، مثبت گردشگری عدم کارایی و اثربخشی عامل 

شان مطالعات نآورده است.  وجودبهرا  یمشکالت یگردشگر مدیریتدر  یسیاستگذارو  گیرییمتصم ینهادهاتعدد 

، دراهبرارتباطی محیطی،  سازوکارهای بین سازمانی در صنعت گردشگری رهبری، عضویت، همکاری ةتوسعدهد در می

گران، یحیی تبار و دی)درنظر گرفته شود  بایدها از عوامل بسیار مهمی است که هدف و مقصود، وظایف، ساختارها و دستگاه

 یخیتار و یو حفاظت از اماکن باستان ینگهدار ةینزمالزم در  یالتو کمبود تسه یعدم نظارت کافدر این راستا، (. 8: 2931

 ها،نداریفرما ها،یمانند استاندار گردشگری یتدر بهبود وضع دخیل یدولت یهاسازمان یو هماهنگ یو عدم همکار

( 221: 2988)صمدیان و دیگران،  و... گمرکات، یماییهواپ، یغاتیتبل یهاسازمان، یانتظام یروین، یترابرراه و  ها،یشهردار

 نباشد. نداشتهچندانی رونق  یرانا یصنعت گردشگراست سبب شده 

                                                                                                                                                                                   
1. STEVC and BREDA 

2. Nordin and Svensson 

3. Padurean 



  43 شهر مشهددر کالن یگردشگر یکپارچة یریتتحقق مد یهاموانع و چالش

 )ع( الرضاموسیبنعلی حضرت حرم وجود ةواسطبه کهشهر مشهد است کالن ،یرانا یگردشگرمهم  یمقصدهااز  یکی

 یااندازههب مشهد در گردشگری با مرتبط امور ی. گستردگاست یو خارج یداخلاز زائران و گردشگران  بسیاری پذیرای ساالنه

 است. یشهر یریتاز ساختار مد متأثر یژگیو ینا .هستند گردشگری امور متولی متعددی هایسازمان حاضر حال در که است

 یستمینگرش س نبود و ینگریبخش ی،شهر یداریبه پا یابیدست یشهر مشهد در راستاکالن یریتمشکل مد ینترو مهم یناول

 شده سبب( یسازمان ینب یهماهنگ)عدم  مسئله این(. 2: 2931 ،یدائیش و فریاست )صابر یزیرسطوح مختلف برنامه یانم

 .باشد نداشته یمناسب جایگاه ،یگردشگر توسعة هاییتظرفشهر مشهد با وجود کالن است

طور مستقیم درگیر مدیریت به مختلفی هایمشهد، سازمانهای مرتبط با گردشگری ها و مدیریتدر میان سازمان

 ةجموعمبرداری از منافع اقتصادی و فرهنگی از مدیریت و بهره دلیلاز جمله آستان قدس رضوی به ؛گردشگری هستند

ان دستی و گردشگری استان خراساصلی گردشگری مذهبی شهر؛ سازمان میراث فرهنگی، صنایع ةجاذب عنوانبهحرم مطهر 

 عنوانهب... بر گردشگری استان؛ استانداری ریزی و هدایت، نظارت وجایگاه سازمانی کشوری خود در برنامه دلیلرضوی به

ان در خدمات به زائر ةارائنقش مدیریتی و  داشتن دلیلدارد و شهرداری مشهد به یتیحاکمو  گرییتصدنقش  که ینهاد

 موریتی در بین اینأم یهاتداخلد ندهنشان می هاپژوهش برخی از. مشهدمدیریت مقصد گردشگری  ةمطالع زمینة

تعدد مراکز مدیریتی و عدم تعامل و مشارکت  دارد یدهعققاسمی  .آمده است وجودبه یگردشگر یریتمدها در سازمان

سانی، رفت سرمایه، نیروی انی، هدرکاریموازبه متولی گردشگری شهر مشهد با یکدیگر ضمن آنکه  یهادستگاهسازمانی 

اشته د دنبالبهنیز  را گردشگری شهر و منطقه ةسامانخدمات و  ةارائضعف  ةزمین ،شده استمنجر ... ی فعالیتی وخألها

-یمذهب یساختار و کارکرد گردشگر»عنوان  با یادر مطالعه (22: 2982) دیگرانو  مؤمنی (.22: 2983 ی،قاسم)است 

 آثاراز  یمندمشهد افزون بر بهرهکه  اندرسیدهبه این نتیجه  «شهر مشهددر کالن یکپارچه یریتو ضرورت مد یفرهنگ

 یفرهنگ و یاجتماع محیطی،یستمختلف ز هاییداریگرفتار ناپا ی،فرهنگ-یمذهب یگردشگر اقتصادی-اجتماعی مثبت

 یریتعدم مد یعنی یشهر یریتمد یو گسستگ یندهفزا یتاز جمع هایداریناپا ینا بیشتراست. شده  سمیجمله اسکان ر از

به نطقه را شهر و م یگردشگر یریتاز مد یکه بخش یردولتیغو  یدولت یهادستگاه یربا سا یآستان قدس رضو ةیکپارچ

که تنها سازمان با  یافتنددست  نتیجه ینبه ا در پژوهش خود (12: 2988) ی و سقاییماف .گیردیسرچشمه م ،نددار عهده

 و سازمان یو گردشگر یفرهنگ یراثاما سازمان م ،مشهد است یشهردار ی،گردشگر یریتمد ةینزم عملکرد مثبت در

 ستمیسیبرون یدهایها و تهدبا چالش و اندکردهعمل  یفشهر مشهد ضعکالن یگردشگر یریتدر مد یآستان قدس رضو

  .هستندرو هروب یاریبس

وسعه و ت راستایهای مرتبط با گردشگری در بین سازمان یهمکار یراستادر  یگردشگرمقصد  یریتمداساس، ینابر

ها الشپرداختن به این موضوع و بررسی چ درنتیجه،. دشویمبرجسته  یگردشگر یدارپا ةتوسعمنظور الزم به یبسترها یجادا

اهمیت  .2: دارداهمیت و ضرورت به دو دلیل  شهرکالنگردشگری در این  ةیکپارچو موانع موجود در تحقق مدیریت 

حقیق این ت دادنمشهد کاری انجام نگرفته است، انجام مدیریت گردشگری و موانع پیش رو در ةکه در حوزشناختی؛ از آنجا

مسئوالن و سیاستگذاران  ،ها و نهادهای متولیسازمان ؛از بعد کارکردی .1دهد. این حوزه افزایش می درشناخت ما را دانش و 

و تعامل  یهمکار ةنحو ةمطالعشک، بیکنند.  استفادهتوانند از نتایج این تحقیق های مرتبط میاجرایی کشور برای حوزه

در  یدشگرگر ةتجربگردشگران از  یتمندیرضا یشافزادر  یگردشگر یکپارچة یریتمدبه  یابیدستبرای  هاسازماناین 

 یریتمدعدم تحقق  یهاچالشپژوهش حاضر  ،یادشده نکات. با توجه به استآن مؤثر  یادارو  یحیتفر، یمذهبابعاد 

زمان سا ویژهطور به و یگردشگرمرتبط با  یهاسازمان ینبشهر مشهد را از منظر همکاری گردشگری در کالن یکپارچة

 که یوعموض؛ کرده استبررسی و استانداری  یرضوقدس  و آستان یشهرداردستی، یعصناو  یگردشگر، یفرهنگ یراثم

 حاضر مغفول مانده است. یقاتتحقدر 
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 ینظر یمبان

و در اجتماعات محلی(  مؤسساتها/ بین نهادها/ ادارات کل، بین شرکت ،مطالعات همکاری در سطوح مختلف )برای مثال

 :(Beritelli, 1122: 12) اندکردهشش رویکرد/ نظریه را شناسایی 

 .باشد هایباز ةینظر ،دارد خود در را یهمکار ةیروح اصول ویژه طوربه که اییهنظر نیترمهم دیشا 6:بازی ةنظری. 2

 ،یتضعو ینا در. شودیم منجر یهمکار به یگروه منفعت یعنی است؛ یکنانباز یبرا ینهبه راهبرد یافتن آن اصلی هدف

 ،دکنن یهمکار دو هر اگر ،مسابقه ینا در. یهمکار ترک یا یهمکار: دارند رو یشپ راه دو هرکدام که دارد وجود کنشگر دو

 یهمکار ییک اگر گیرند.می یمنف یازامت یک دو هر ،کنند یهمکار ترک دو هر اگر .کنندیم کسب مثبت یازامت یک دو هر

 کندیم کسب مثبت یازامت دو مقابل طرف و یمنف یازامت دو است کرده یهمکار که یکس ،کند یهمکار ترک یگرید و

(Beritelli, 2111: 011 .)کرد کمک یهمکار یةنظر کی ساخت به که بود یکردیرو نیاول یباز ةینظر. 

؛ ستایمزا و سود حداکثر کسب یبرا عاقالنه میتصم و انتخاب ،یهنظر ینا اصلی هدف 2:انتخاب عقالنی ةنظری. 1

 اعتماد درواقع،. (91: 2928 فایده را نصیب او سازد )کلمن، که حداکثر کندیمکنشگر کنشی را انتخاب  گر،ید عبارتبه

 یهامؤلفه از یشخص منفعت و یهمکار ترک ،یهمکار اعتماد، ،یعقالن رفتار. شودیم دوطرفه یهمکار موجب متقابل

 .است یهنظر ینا یاساس

که بازهای مشارکتی در یک بستر سازمانی با ضوابط، دارد  یدتأک مسئله ینابر  ة یادشدهینظر 9:تحلیل نهادی. 9

 (Beritelli, 2111: 011) افتدقوانین و هنجارهای مختلف اتفاق می

 دگاهدی راستای در که سازمانی بین ارتباطات گیریشکل دالیل ترینعمده از یکی 4:تئوری وابستگی به منابع. 2

 منابعی به گریکدی با مشارکت ةواسطبه هاسازمان. است مکمل منابع از رقابتی مزیت ایجاد دارد، قرار منابع وابستگی ةنظری

 ةنظری طورکلی،به (. 12 :2981، یزارع و یزارع) استهآن ةاولی توانمندی و ظرفیت ةکنندتکمیل که کنندمی پیدا دسترسی

 ختیارا در مختلفی منابع هاسازمان که دارد داللت امر این بر همکاری، در تعادل عدم دنکرمشخص برای منابع وابستگی

 Pfeffer) اندتهوابس یکدیگر به متفاوتشان شرایط از ناشی مختلف هایموهبت دلیلبه ،؛ بنابرایننداقدرت مبنای که دارند

and Salancik, 1119: 22). 

 نیب یهاتیفعال یدهسازمان یچگونگ از است عبارت یتئور نیا توجه و دیتأک محور 1:معامله ةهزیناقتصاد . 1

 استناد به .(Lee and Cavusgil, 1111: 822) برسد حداقلبه  مبادله و دیتول یهانهیهز مجموع کهیاگونهبه هاسازمان

 با اطاتارتب برخی جادیا از ریناگز هاسازمان هانهیهز کاهش و ییکارا جادیا منظوربه مبادله، ةنیهز اقتصاد یتئور دگاهید

 .هستند گریکدی

 جهیدرنت و یاجتماع یهاگروه قالب در افراد یهاکنش نییتب مبادله ةینظر یاصل هدف 1:اجتماعی ةمبادلتئوری  .1

 مشارکتی یهایباز یاجتماع یهایژگیو بر یاجتماع ةمبادل ةینظر .(83 :2921 دمور،یاسک) است یاجتماع یهاگروه نییتب

 طورنیهم و ریتأث ةدرج و یسودمند درک و یدوستنوع نفوذ، و شهرت در انتظار مورد سود شده،ینیبشیپ متقابل اقدام مانند

 .(Blau and Alba, 2381: 913) کندیم دیتأک میمستق پاداش

 ةنظری)وجود داشته باشد  راهبردبر یک مبتنی ةنتیجارزشمند است که یک  یدرصورتخالصه، رفتار همکاری  طوربه

                                                                                                                                                                                   
1. Game theory 

2. Rational Choice Theory 

3. Institutional Analysis 

4. Resource Dependence Theory 

5. Transaction cost Economics 

0. Social Exchange Theory 
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ازهای قرار دهند که ب مدنظرکنشگران باید این موضوع را  (.عقالنی انتخاب ةنظری) رساندمی حداکثر به را مزایا که( بازی

منابع  فراوانیو  (ینهاد یل)تحلافتد مشارکتی در یک بستر سازمانی با ضوابط، قوانین و هنجارهای مختلف اتفاق می

 یندافرل در ک شدهمتحمل هایینهاگر هز ،ینمنابع(. همچن یوابستگ ی)تئور دارددنبال بهمختلف، توزیع متفاوت قدرت را 

 رخ ماعیاجت بافت یک در مشارکتی رفتار ،. درنهایت(مبادله ةهزین ةنظری) استآسان  یحداقل برسد، رفتار مشارکت به

 .(Beritelli, 1122: 19)( یاجتماع مبادله ةنظری) کنندمی تالش پاداش و شهرت کسب برای کنشگران کهجایی ؛دهدمی

 

 مطالعه مورد محدودة

 در و رودکشف ةرودخان ةزحودر  این شهراست.  یو مرکز استان خراسان رضو یرانا یدر شمال شرق یشهرمشهد کالن

آن  ینةکم متر و 2211مشهد ارتفاع  یشینةب .(2شکل ) شده استگسترده  ینالودهزارمسجد و ب یهاکوه بین مشهد دشت

 یمارسرشاطالعات  بعد از تهران است. براساس یرانشهر پهناور ا ینمساحت، دوم یلومترمربعک 918متر است. مشهد با  311

 حرم وجود ةواسطبه مشهد است. داشتهیت جمع نفر یلیونم 9حدود شهر  ینا ،2931نفوس و مسکن سال  یعموم

زائر از خارج از  یلیونزائر از داخل و دو م یلیونم 12از  یشب یرایساالنه پذ یعه،امام مذهب ش ین، هشتمالرضایموسبنعلی

 اساس جایگاه معنویبر یمذهب یبه گردشگر یمتک این شهر اقتصاد .است شهرداری ةطقمن 29 یدارا مشهد کشور است.

و  ییحتفر ی، موجب رونق گردشگرتوجهشایان یبزرگ و امکانات پزشک ی، وجود مراکز تجارهمچنینست. حرم امام رضا

در و  «یرانا یمعنو یتختپا» عنوانبه یرسمطور به 2988شهر در سال  ینا .شده استشهر  ینسالمت در ا یگردشگر

 (.21-22: 2932شهر مشهد،  ةنام)آمار است شده یدهبرگز «یفرهنگ اسالم یتختپا» عنوانبه 1122سال 

 
 مورد مطالعه ةمحدود ییفضا یتموقع .1شکل 

 پژوهش روش

 العاتاط حاضر موضوع ةدربار این است که کاربرد پژوهش کیفی یلدل .است کیفی در این پژوهشمورد استفاده  روش

برای  هاآنتمامی  ةمطالع، مشهددر  یگردشگر یمتول یهاسازمانبا توجه به تعدد و تنوع  وبود  محدود بسیار موجود

 ،یقدس رضو آستانبر سه سازمان مهم )حاضر ابتدا  پژوهش درنتیجه،دستیابی به اهداف غیرممکن و غیرعملی بود. 

ستند مشهد مرتبط هبا مدیریت گردشگری در  یممستقطور بهکه  (مشهد شهرداری و گردشگری و فرهنگی میراث سازمان

از منظر  ویژههب استانداری یتیحاکمشوندگان به نقش مصاحبه ةاشارمصاحبه، با  دادنهنگام انجام ،اینوجود با . متمرکز شد

 یمتصم ،است یگردشگرو  یارتز کارگروهمشهد متولی در  یژهوبهو  کندیم یفاااستان  یریتمداین نهاد در  که یگاهیجا
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 شگاهیدان جهاد گردشگری ةپژوهشکد اینکه به توجه با ،. همچنینشود هدف اضافه ةجامعاین سازمان نیز به شد  گرفته

 هایمانساز پژوهشی نیازهای پاسخگوی و است گردشگری مطالعات در تخصصی پژوهشی قطب علمی و مرکز یک مشهد

 که آگاه و مطلع افراد عنوانبه نیز مرکز این پژوهشگران با شد یسع است، مشهدگردشگری ة حوز در سیاستگذار اجرایی

 .صورت پذیرد هاییمصاحبه دارند آشنایی مشهد شهر گردشگری مشکالت و مسائل به

 قبل زا محدودی محوری هایپرسش ترتیب،اینبهیافته استفاده شد. ساختارنیمه ةمصاحب فنها از آوری دادهبرای جمع

 در کنندگانمشارکت ذهنی فرایندهای شدنترروشن برای و مصاحبه حین در زیادی ضمنی هایپرسش اما ،بود مشخص

 یاهنمونه که اساس بودینابر کنندگانمصاحبه انتخاب قدرت و منطق. شدمی مطرح بیرونی هایموقعیت با مواجهه

 یریگمونهنبا استفاده از  هاشوندهمصاحبه درنتیجه،. داشته باشند پژوهش از موضوع اطالعات را یزانم یشترینب شدهانتخاب

 عدی،ب موارد برای. بود بعدی مورد انتخاب برای راهنمایی خود مصاحبه، هرانتخاب شدند.  یبرفگلوله  یکردروبا  هدفمند

 تعداد .باشد پیشین مورد از متفاوت ایتجربه موضوع پژوهش، از وی قبلی ةتجرب که شد جووجست یاکنندهمشارکت

 ارد،د پویا حالتی که قاعده این طبق. شد مشخص هانظر اشباع ةقاعد مبنای بر و مصاحبه حین در کنندگانمشارکت

 نویی لبمط و است رسیده تکرار حالت به هامصاحبه مطالب کند احساس که رساندمی اتمام به را مصاحبه وقتی پژوهشگر

 یابیهدف دستبا  .(221 :2931 ،یکاظم وفرد  دانایی)شود نمی اضافه پدیده یک ةدربار او دانش به درنتیجه و شودنمی گفته

 یانپاشد.  ها قرار دادهبودن نمونهیغنو  پذیرییحداکثر تنوع، دسترس یریگمالک نمونه درنتیجه،اطالعات،  یشترینبه ب

پس از  یزنپژوهش  ینادر  نبودند. یدیاطالعات جد یحاو یبعد یهاو نمونه یدیمبود که به تکرار رس یزمان یریگنمونه

 .انددهیرس یناناطمو  به حالت اشباع هاداده کهحاصل شد  انمحقق یبرا یناناطم ینا ،از افراد خبره و آگاه نفر 21مصاحبه با 

 هایشپرس برای راهنمایی تا گرفت انجام اولیه تحلیل و کدگذاری سازی،پیاده فرایند مصاحبه، هر دادنانجام از بعد

 دو از ظرف کمتر ها،مصاحبه روی اولیه تحلیل از باشد. پس بعدی یهاکنندهمشارکت با مصاحبه بعدی دفعات در بعدی

 تا رفتگ قرار هاآناز  برخیاختیار  در ارزیابی برای و گرفت انجامکنندگان مشارکت اظهارات از ایاولیه بندیصورت هفته،

و  انداتسا چند نفر از با تحقیق، فرایند صحت از اطمینان برای .کنند یدأیت را آن درستی یا تصحیح را آن لزوم صورتدر

پس . ندبررسی کن راه گرفتانجام هایتحلیل و یهتجز همواره تا شد مشورت نیز زمینه این در آگاه و تخصصم کارشناسان

 ایپت و سازیپیاده ،شدهضبط هایمصاحبه ابتدا ،منظور ینا بهصورت گرفت.  هاآن تحلیلو  یهتجز ،هاداده یآورجمعاز 

 .شدند یلبدت یانتزاع ةمقولبه  ییمعنا یواحدها ینا .()کدگذاری باز دندشتعیین و استخراج  واحدهای معناییسپس  .شدند

 .شدارائه  یلیتحلمدل  یتدرنهاو  )کدگذاری گزینشی( شدند یینتع یاصل ینمضامدرادامه، 
 

 هاافتهیو  بحث

 یریتمدبر عدم  مؤثرو عوامل  هاچالش یعنیدو دسته به  یاصل ینمضام، شدهیگردآور یهادادهو تحلیل  یهتجز منظوربه

 مدل تحلیلی گزارش یک قالب درو  شدند یینتبعوامل  یناسپس . (2)جدول  شدند یمتقس یگردشگردر مقصد  یکپارچه

 شد. تشریح مضامین بین ارتباط ةنحو و
 

 

 مشهد شهرکالندر  گردشگری یکپارچة مدیریتبر عدم تحقق  مؤثرها و عوامل چالش .6جدول 

 هاچالش عوامل
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 ؛یکپارچه مدیریت عدم 

 ؛سیستمی نگرش ضعف 

 ؛حقوقی ساختار ضعف 

 ؛ریزیبرنامه ضعف 

 یسیاستگذار نظام ضعف. 
 

 ؛دستگاهی قانونی وظایف شفافیت 

 ؛ایسلیقه برخورد 
 منابع؛ کمبود 
 متخصص؛ و کارآمد انسانی نیروی نبود 
 ؛مقطعی و غیررسمی همکاری 
 ؛کار تقسیم ضعف 
 منابع؛ بهینة تخصیص و توزیع در ضعف 

 مدیران توانمندی عدم 
 تحقیق هاییافته: منبع

 یکپارچه مدیریت عدم

 ینب یهمکار مانع که است یعامل ینترمهم «یگردشگر در یکپارچه یریتمد عدم» کنندگان،مشارکت یدگاهد از

 تعهد عدم ،دارد یگردشگر یدکتر یالتتحص که ایکنندهمشارکت راستا، ینا در. دشویم یگردشگر یمتول یهاسازمان

 :است معتقد زمینه ینا در یو. داندیم واحد یریتمد یک نبود از یناش را یکدیگر به هاسازمان

 هر. است نامنسجم و گسیختهازهم اصطالحبه و است ومرجهرج و شلوغ خیلی سازمانی، بین ارتباط من نظر به... »

 بیشتر،. کنیم چکار دبای بشینیم بیاییم میگه فرمانداری که عید ایام مثالً ویژه ایام در اینکه مگر. کنهمی کار بخشی سازمانی

 «. ...حاکمه هاسازمان این بر مدیران اداری هایاخالق و شخصی سالیق ،نگریبخشی

در بحث  یهر سازمان نکهیا انیبا ب ،است یگردشگرو  یفرهنگ راثیمسازمان  کارشناس که یگرید ةکنندمشارکت

 :دارد دیتأک مقصد تیریمد در ینگریبخش مشکل بر کندیکامالً مستقل و جداگانه عمل م یگردشگر

 نیایم هاسازمان نیا که شهیم دعوا یموقع و خودشون کار هم هادستگاه ةیبق و میدیم انجام رو خودمون کار ما.. ».

 «. ...گروهکار تو

 یگردشگر تیریمددر نظام  یفرد یقةسلبه اعمال  یکپارچه تیریمد نبودمعتقد است  زین یشهرداراز کارشناسان  یکی

 :شودیممنجر 

 تفرقه یعنی سازمان؛ کی کردنفردفرد و سازمان کی کردنبخشبخش هاسازمان یهمکار عدم لیدال از یکی... »

 ...است شورک یتیریمد نظام ساختار همون نشیشتریب. قهیسل اعمال خودخودبه و یهمکار عدم یعنی بودنیبخشچند. است

». 

 یانحصار نگاه هاسازمان یبرخ تا شودیم موجب یکپارچه یریتمد نبود دهدنشان می کنندگانمشارکت ةمصاحب مرور

 :است معتقد یزن یراثم سازمان یگردشگر کارگروه عضو .باشند داشته یهقض ینا به

. داندمی تولیت را خودش قدس آستان. پذیردنمی دیگر هایسازمان با را مشارکتی هیچ قدس آستان امام، حکم در... »

 ةارائ از خودش که هم تعریفی لذا و دارد عهده به را زیارت مسئولیت کمال و تمام که داندمی مسئولی درواقع را خودش

 .« ...خودشه ةمحدود توی کنهمی خدمات

 :کندیم بیان زمینه نیا در یراثم سازمان ةسابقبا کارشناس

 دسق آستان برخورد نوع دلیلبه دولتی نهاد و سازمان و ارگان هیچ حال، به تا .حاکمیتیه نهاد یک قدس آستان.. ».

 بهشون مجلس نه ،ندارن بازرس نداده، راه خودش به را قدس آستان هایمدیریت از انتقاد و حسابرسی بازرسی، جرئت

 «. ...دادنمی مالیات اواخر همین تا نه و کننمی ارزیابی را خرجش و دخل نه ،داره نظارت

که  وجود دارند متقابل هاییوابستگ و یوندهاپ با متعدد نفعانیذ یگردشگر مقصد کی در گفت توانیم ریتفاس نیا با

 شکیب رند،ینگ نظردر را یجمع وفاق و کنند اعمال را خودشان یهاگاهیک دیدهر ،دنباش نداشته یهمکاربا هم  اگر
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 .ندنک نظارت مقصد بر یمطلوب نحو به توانندینم

 

 یستمیس نگرش ضعف

 «یگرگردش یریتمد نظام در یستمیس نگرش ضعف» را یسازمان یهمکار عدم در مؤثر عوامل از یکی کنندگانمشارکت

 ود،خ بخش یازهاین و منافع چارچوب در کند تیرعا را گرید یهابخش اتیمقتض نکهیا بدون سازمان هر. اندکرده عنوان

 یردوسف دانشگاه یعلمئتیه عضو .زندیم دامن یدستگاه یهاتقابل به عملدر که زندیم دست یاقدامات و هامیتصم به

 کی نبود اب را یگردشگر از حاصل منافع نامناسب عیتوز ،یگردشگر و یفرهنگ یراثم سازمان یگردشگر کارگروه عضو و

 :داندیم مرتبط یگردشگر در یستمیس تفکر

 ةدهندتشکیل عناصر سیستمی نگرش اساسبر و دبیاین ،باشند خودشون جای سر هاسازمان این است قرار اگر... »

 اینکه نه ،دباش همگان برای گردشگری منافع تا بدهند خاصی مسئولیت سازمانی هربه  و کنند تفکیک هم از را سیستم

 مقصد مدیریت و خدمات ةارائ در درواقع که سهمی اساسبر و باشد دیگر بخش برای منافعش و بخش یک به خدمات

 «. ...ببرند هم را سودش بتوانند دارند

 تفکر ضعف از یناش را هاسازمان نیب کمرنگ و فیضع روابط مشهد، یشهردار در یگردشگر ةحوز کارشناسان از یکی

 :داندیم کردنعمل یاقهیسل و ینگریبخش و یستمیس

 گردشگری ماهیت به این. گیرندمی نظردر را خود سازمان گروهی منافع همه. کنندمی کار ایجزیره هاسازمان ةهم.. ».

 ...کنیم بینیپیش توانیمنمی مشهد شهر گردشگری برای را خوبی ةآیند بریم پیش سیاق و سبک این به اگر. زندمی لطمه

». 

 

 یحقوق ساختار ضعف

اختار ضعف سآن را به کنندگان مشارکت کههستند  ییهاچالش از جمله واحد اندازچشم سند یک و یقانون الزامات نبود

 بیان ساله 21 کار ةسابق و یاجتماع علوم یپژوهشگر التیتحص با کنندگانمشارکتاز  یکی. دهندیمنسبت  یحقوق

 :کندیم

 ورتصبه کدومهر و نداره وجود کشور و استان یبرا روشن و واحد اندازچشم و سند کی که نهیا یهمکار عدم لیدل... »

 ... .«کننیم یخنث هم گرویهمد خوبه یهاحرکت اوقات یگاه یحت کهیطوربه ؛کننیم عمل یارهیجز

 :است معتقد راهبردی تیریمد ةرشت در یدکتر التیتحص با گرید ایهکنندمصاحبه

 که است یکشور ینهادها و هاسازمان در حاکم یعموم یهاتیمحدود همان یسازمان ارتباطات یهاتیمحدود... »

 متخصص یانسان یروین جهیدرنت و یزیربرنامه ضعف به یبرخ است، مرتبط یمال منابع کمبود با هاتیمحدود نیا از یبرخ

 .« ...یسازمان قواعد در ابهام به یبرخ و یبررس مورد ةحوز در

 ضعف» د،شویم مالحظه طورکههمان اما ،کندیم کمک هاآن ییاکار بهبود به یسازمان نیب یسازشبکه ای تعامل

 یبرا یاالدستب سند کی نبود را آن علت کنندگانمشارکت کهاست هسازمان ینب یرسم تعامل یبرا یمانع «یحقوق ساختار

 :است معتقدسابقه  سال 21 با راثیم سازمان کارشناس ارتباط، نیهم در. دانندیم یسازمان نیب یهمکار

 به لفمک هادستگاه ةهم که باشه داشته وجود یمحکم یباالدست سند کی اگر. است یررسمیغ محور بر تعامالت... »

 .«یرسم چارچوب کی شهیم نیا. باشند آن از تیتبع
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 یزیربرنامه نظام ضعف

 ،راستا نیا رد. کردند یانب یسازمان ینب یهمکار راه سر بر یگرید یدیکل عامل را «یزیربرنامه ضعف» کنندگانمشارکت

 در ارشد یکارشناس التیتحص یدارا و سازمان نیا در یگردشگر پژوهشگر که -یاستاندار در شوندگانمصاحبه از یکی

 یهاتهیکم لیتشک تیاهم و گاهیجا به متخصص، یانسان یروین نقش به اشاره با -است یاجتماع علوم یپژوهشگر ةرشت

 :دارد دیتأک هادستگاه ریسا با ارتباط یبرقرار یبرا یمشورت

 نباید ستانداریا. بگیره شکل باید شد لوث فکرها اتاق اسم با متأسفانه که مشورتی هایکمیته و فکری هایکمیته ...»

 با تعامل ایبر متخصص و متعهد توانمند، آدمای. باشه داشته های زیادیمشاور ولی ،باشه تَرکه باید استانداری بشه، تپل

 .«کنند انتخاب ادارات و هادستگاه سایر

 ةسابق سال 91 از شیب با راهبردی تیریمد ةرشت در یدکتر التیتحص یدارا که زین گرید شوندگانمصاحبه از یکی

 یارهمک عدم در را رانیمد یشخص قیسال و کندیم اشاره زمینه نیا در یزیربرنامه ضعف به ،است قدس آستان در کار

 :داندیم لیدخ

 ،نگریبخشی گردشگری با مرتبط دیگر مؤسسات یا میراث سازمان و شهرداری و قدس آستان همکاری ةنحو... »

 .« ...نداره وجود همکاری برای مانعی وگرنه ،است مدیران اداری هایاخالق و شخصی سالیق

 که دشویم مالحظه اما ،دارد تنگاتنگ یارتباط هاآن فیوظا ریسا با و است رانیمد مهم اریبس فیوظا از یزیربرنامه

 توانندن مشهد در یگردشگر یمتول یهاسازماناست  شده موجب یبرنامگیب یعبارتبه و مشخص هدف و برنامه نداشتن

 گردشگر یتینارضا ر،زائ و گردشگر یبرا شدهارائه خدمات نییپا تیفیک ،یبرنامگیب نیا امدیپ. ندنک برقرار هم با یخوب تعامل

 .است مهم یگردشگر مقصد نیا مطلوب تیریمد تحقق عدم و

 

 ییاستگذارس نظام ضعف

 حوزه ینا در «یسیاستگذار نظام ضعف» مقصد ییحکمروا ةحوز در یسازمان نیب یهمکار عدم بر رگذاریتأث عوامل از یکی

 :دهدیربط م یقانون یهاتیمشکل را به محدود ،یگردشگر تیریو مد یزیربرنامه رانیمد از یکی. است

 به و شوند یروزرسانبه دیبا هاآن. میدار متعدد یقانون یهاکنندهینف و هادستورالعمل درواقع .میندار یقانون خأل... »

 .« ...شوند یرساناطالع هادستگاه

 :کندبیان می ،دارد یشهر یزیرو برنامه ایجغراف ةرشتدر  یمدرک دکترکه  یگرید ةشوندمصاحبه زمینه، نیا در

 ةتوسع یبرا را خودشان خاص یهایورود هرکدام مشهد شهر یگردشگر با مرتبط یهاسازمان موجود وضع در ..».

 .«... است تناقض در هم با مقرراتشان و نیقوان اکثراً که دارند گردشگر جذب و یگردشگر

مشهد  شهرکالن یگردشگردر مقصد  یهمکاربر عدم  یمتعددعوامل  ،(1 شکل) دشویممالحظه  کهطورهمان

مقصد  یریتمددر نظام  یستمیسعامل، ضعف نگرش  ینترمهمگفت  توانیم هگرفتانجام یهامصاحبهند. با مرور تأثیرگذار

باط است. در ارت یگردشگر یکپارچة یریتمدبا عدم  ینوعبه یستمیس تفکر نبود که استمشهد  شهرکالن یگردشگر

نبود  یزاست و ن یمنطبق با اسناد فرادست که متاثر از ضعف ساختار حقوق یکپارچه یریتنظام هماهنگ و مد یکفقدان 

ارتباط  یسیاستگذاربا ضعف  یزیربرنامهضعف  دهد. یقرار م یررا تحت تأث یزیسند چشم انداز واحد و روشن،نظام برنامه ر

 .اندآورده وجودبهها سازمان ینب یهمکار ینةزمدر را  ییهاچالشعوامل  ینا ةمجموع. دارد یهدوسو

 کمبود شچال ،یزیربرنامهضعف . دشویم یگردشگر یریتمددر  اییقهسلبرخورد موجب  ینوعبه یحقوقضعف ساختار 

و  داردل ارتباط متقاب یمقطعو  یررسمیغ یهمکارا ب مسئله ینا که دارددنبال بهرا  کارآمدمتخصص  یروین نبودمنابع و 

 یفظاو یتشفافعدم  همچنین، .سازدیممواجه  مشکلها با سازمان یگردارتباط با  یبرقراررا در  یرانمدو مهارت  یتوانمند
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 یفوظا هاسازمان یبرخ دشویمو سبب  شودیممرتبط  کار یمتقس فعضبا  کهاست  یگریدچالش  یدستگاه یقانون

عدم موجب ها چالش ینا یندبرآ. ندنکرا از آن خود  یشتریبسود  یگرد یبرخو  یرندگبه عهده  یگردشگردر قبال  یشتریب

در مقصد  پارهپاره یریتمد موجب یهمکارعدم  ینا، دشویممشاهده  1که در شکل طورهمان .ندشویم یسازمان یهمکار

 شرایط یناباشد  صورت ینهمبه  یگردشگر یریتمدنظام  یتوضع کهزمانی تا واست  شدهمشهد  شهرکالن یگردشگر

 د داشت.هادامه خوا

 

 
 مشهد شهرکالن در گردشگری یکپارچة مدیریت تحقق عدم تحلیلی مدل .2 شکل

 تحقیق هاییافته: منبع

 یریگجهینت

 دشویممشهد در  یگردشگر یمتول یهاسازمان ینب یهمکارمانع  که ییهاچالش ینترمهم، یقتحق هاییافتهبا توجه به 

متخصص؛  و کارآمد یانسان یروین نبودمنابع؛  کمبود ؛اییقهسل؛ برخورد یدستگاه یقانون یفوظا یتشفافاز  اندعبارت

. رانیمد یتوانمندمنابع و عدم  ینةبه یصتخصو  یعتوزکار؛ ضعف در  یمتقس؛ ضعف یمقطعو  یررسمیغ یهمکار

 صلیاموانع  کار یمتقسمنابع و ضعف  یصتخصو  یعتوزضعف در  یعنیعوامل  ینانبود  ،شودیممالحظه  کهطورهمان

 .روندیمشمار بهمشهد در  یکپارچه یریتمدتحقق 

 یستمیس نگرش ضعف ،مشهدهای متولی گردشگری در ها بین سازمانچالش یناترین عوامل تأثیرگذار بر بروز عمده

 نظام عفض و یگردشگر در یکپارچه یریتمد ، عدمیزیربرنامه ، ضعفیحقوق ساختار ، ضعفیگردشگر یریتمد نظام در

گردشگر؛  تیینارضاها، سرگردانی و دستگاه ینب یهمکارپیامد این عدم  .است یسازمان ینب یهمکار ینةزم در یسیاستگذار

ت در مشارک و عدم کنشگران بین اعتمادییب ؛(سفر تکرار) مقصد به وفاداری کاهش ؛گردشگر ماندگاری یزانم کاهش

 .است مقصد یگردشگر ةتوسع یهابرنامه

پژوهش با  های اینتشابه یافتههای تحقیق حاضر، در این بخش اعتبارسنجی یافته چنینهمبرای اطمینان از تطابق و 

 .شودتوضیح داده میمطرح و های قبلی و نظریات موجود تحقیق

دارد مورد حکمروایی مقصد گردشگری در( 121: 1122) 2تحقیق پاستراس باهای پژوهش حاضر همسویی زیادی یافته

 ییقاس و یماف .داندیمهای دولتی دستگاه یخارجو  یداخل یهاضعفها و آتن را چالش یگردشگر ةتوسعموانع تحقق  که

 ستانآ و یگردشگر و یفرهنگ راثیم سازمان که کنندیماشاره  مسئله ینابه  یخوببه خود ةمطالعدر  یزن (12: 2988)

                                                                                                                                                                                   
1. Pastras 
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 یستمیسبرون یدهایتهد و هاچالش با و اندکرده عمل فیضع مشهد شهرکالن یگردشگر تیریمد در یرضو قدس

 تعدد و از نظر وی نیز است شده مطرح کامالً (21: 2983) یقاسمموانع در پژوهش  ینا همچنین،. اندبوده روروبه یاریبس

 ،یکاریمواز موجب گریکدی با مشهد یگردشگر یمتول یهاسازمان یسازمان مشارکت و تعامل عدم و یتیریمد مراکز

با  .ستا شده مشهد یگردشگر بخش در خدمات ةارائ ضعف جهیدرنت و یتیفعال یخألها ،یانسان یروین و هیسرما رفتهدر

 .است یرورض یشهر یگردشگر مشکالت و مسائل حل در مشارکت و یگردشگر تیریمد یکپارچگی ،مسئله نیاتوجه به 

 اثر یشگرگرد ةکپارچی تیریمد عدم بر که است یگرید مؤثر عامل یحقوق ساختار ،یقتحق ینا هاییافتهبا توجه به 

 درنیز  (231: 1122) س و برداویاست .دشویم یگردشگر یریتمد در اییقهسل برخورد چالش موجب ینوعبه و دگذارمی

 ،ینگهدار حفظ، یبرا نفعانیذ ةمجموع که اندرسیده جهینت نیا به اوپورتو یگردشگر مقصد در ییحکمروا مفهوم یبررس

 یبخش یریتمد و اییقهسل برخورد اساس،ینابر. دنیکدیگر با مشارکت و یهمکار به یرناگز یگردشگر یدارپا ةتوسع و بهبود

 شهرکالن در مقصد یریتمدمطلوب  تحقق راه سر بر یجد مانع یکدیگر با هاآن مشارکت عدم یعبارتبه و هاسازمان ینب در

وهش اساس پژبر شود.می کارآمد متخصص یروین نبود و منابع کمبود چالش بروز موجب یزیربرنامه ضعف. است مشهد

 تیاهم یگردشگر مقصد کی در یهمکار یزانم در مهارت و دانش نفوذ، مراتب،سلسله یهامؤلفه(، 1: 1122) یتلیبر

 یبرخ است هموجب شد ،است مرتبط کار یمتقس ضعف با که یدستگاه یقانون فیوظا یتشفاف عدم همچنین،. فراوانی دارند

 یزیررنامهب. ندنک خود آن از را یشتریب سود یگرد یبرخ و یرندگ عهده به یگردشگر قبال در یشتریب یفوظا هاسازمان

 و( یمومع یاستس فرایند مثال، یبرا) کنند دنظریتجد شانرفتار در نهادها ینکها مگر شودینم محقق یدارپا یگردشگر

، درنتیجه (.Alipour et al., 1122: 91) باشند داشته( یررسمیغ واملع مثال، یبرا) صنعت ینا نفعانیذ با یکنزد یهمکار

 واحد دازانچشم سند یک ینتدو و هاسازمان عملکرد بر یشترب نظارت یبرا کنندههماهنگ و یبخشفرا سازمان یک وجود

 ودس در نسبت کی به هاسازمان تمام تا دوشمی سبب باشد، دهش مشخص یخوببه هاسازمان از یکهر یفوظا آن در که

خالصه بیان  طوربه 1تجربی در جدول  ةپیشینهای تحقیق حاضر با تطابق یافته. باشند میسه یگردشگر آثار انیز و

 .شودمی
 

 ی پژوهشهاافتهی ةدکنندییتأهای تجربی پیشینه .2جدول 

 تأییدکننده تجربی پیشینة حاضر تحقیق هاییافته
 هاسازمان نظر تجدید گرو در گردشگری ریزیبرنامه تحقق: (1122 سال) دیگران و علیپور یسازمان بین همکاری زمینةدر  سیاستگذاریضعف نظام 

 .رفتارشان در
 ریزیبرنامهضعف 

 
 و داخلی هایضعف و هاچالش آتن گردشگری توسعة تحقق موانع: (1122 سال) پاستراس

 .دولتی هایدستگاه خارجی
 سیستمیضعف نگرش 

 
 گردشگری مدیریت در سیستمیبرون تهدیدهای و هاچالش: (2988 سال) سقایی و مافی
 .مشهد شهر

 گردشگریدر  یکپارچه مدیریتعدم 

 
 رفتهدر ،کاریموازی عامل ،گردشگری در مدیریتی مراکز تعدد: (2983 سال) قاسمی
 .دمشه شهر گردشگری سامانة پراکندگی و گردشگران به خدمات ارائة ضعف و سرمایه

 ایسلیقهبرخورد 

 
 عةمجمو: یونسکو جهانی میراث سایت در تعاملی حکمروایی بررسی: (1122 سال) استیوس

 با مشارکت و همکاری به ناگزیر گردشگری پایدار توسعة و بهبود حفظ، برای نفعانذی
 .یکدیگر

 متخصص و کارآمد انسانی نیروی نبود
 

 گردشگری مقصد در شاخص کنشگران بین همکاری سطح بررسی: (1122 سال) بریتلی
 .مهارت و دانش نفوذ، مراتب،سلسله شامل هاسازمان در همکاری هایمؤلفه آلپ،

 تحقیق هاییافته: منبع
 

 

 

 :دارد یهمخوانهای زیر نظریه پژوهش حاضر هاییافته ،یگرد ینگاهاز 
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 یتمز ادیجا، اتحاد و مشارکت یجهدرنتو  یطمحبه تعامل سازمان با  ،به منابع یازندر آن  کهمنابع  یوابستگ یةنظر

اس در آن احس کهمبادله  ینةهزاقتصاد  یةنظر؛ بخشدیمرا بهبود  یسازمانو ارتباطات و تعامالت  شودیممنجر  یرقابت

ها سازمان ینبحاد و ات مشارکت یشافزا یجهدرنتطلبانه و و اعتماد متقابل مانع از رفتار فرصت شبکهبه حفظ  یلتما، یتمالک

 که یعقالنانتخاب  یةنظر؛ شودیممنجر  یهمکاربه  نفعانیذ یهاارزشدر آن انتقال  که ینهاد یلتحل یةنظر ؛شودیم

 . شودیممنجر  یهمکاربه  یگروهدر آن منفعت  که یباز یةنظرو  شودیم یهمکاردر آن اعتماد متقابل موجب 
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مکاری و هبه اند، گروهی بنا نشده و منفعتبر ساختار تعاملی، اعتماد متقابل مشهد های همکاری بین سازمانی در تالش
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