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ABSTRACT 
 

Objective: Urban unit management provides the basis for the growth of synergies and 
synergies in various urban structures. Considering the multidimensional nature of the tourism 
industry and its high dependence on the existence of urban infrastructure in providing tourists 
with services in planning, preserving valuable historical monuments, creating structures 
appropriate to urban space along with the proper access of tourists to tourism facilities, the 
role of urban management becomes more evident. 
Methods: The present study is a descriptive-analytical and applied type. Collected 
information was classified and analyzed in two sections. In the first part, analyzing the 
theories in SPSS software, through factor analysis, the correlation of effective factors was 
investigated. In order to achieve competitiveness in the tourism sector of Zahedan, the 
strategic model SOAR was used. 
Results: The results indicate that urban management has severe fluctuations and weaknesses. 
Lack of coordination among decision-making and executive factors, lack of participation of 
people, weakness of infrastructure and the need to encourage private sector investment are 
among the most important factors in reducing the development trend of urban tourism in 
Zahedan. 
Conclusion: Therefore, integrated urban management is necessary to achieve the 
competitiveness of urban tourism in the study area. 
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 مطالعة(ي گردشگر ةدر عرص يرپذيق رقابتتحقّ سازنهيزم يشهر تيريمد پژوهيندهيآ

   : شهر زاهدان)يمورد

  

د اسكندري ثانيمحمa ابراهيم رضايي 1و ،b   

  
a  رانيا ،بيرجند ،ريزي شهري، دانشگاه بيرجنداستاديار جغرافيا و برنامه.  
b
  .رانيا ،زاهدان ،سيستان و بلوچستان دانشگاه شهري، ريزيارشد جغرافيا و برنامه نشجوي كارشناسيدا 
  

    چكيده

د. با توجه گردهري ميافزا در ساختارهاي گوناگون شساز رشد هماهنگ و هممديريت واحد شهري، زمينه :تبيين موضوع 

ردشگران در گ مات بههاي شهري در ارائه خدبه ماهيت چند بعدي صنعت گردشگري و وابستگي زياد آن به وجود زيرساخت

شگران ي مناسب گردار دسترسهاي متناسب با فضاي شهري در كنريزي، حفظ آثار ارزشمند تاريخي، ايجاد سازهراستاي برنامه

  گردد. به امكانات گردشگري، نقش مديريت شهري بيشتر آشكار مي

ر دو د طبقه بندي و آوري شده،عباشد. اطالعات جمتحليلي و از نوع كاربردي مي -پژوهش حاضر از نوع توصيفي  :روش

              ، SPSSري يل آماافزار تحلبخش مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در بخش اول ضمن تجزيه و تحليل نظريات در نرم

ر عرصه پذيري دابتيل به رقمورد بررسي قرار گرفت. در جهت ننيز از طريق آزمون تحليل عاملي، همبستگي عوامل تاثيرگذار 

  مورد استفاده قرار گرفت.  SOARگردشگري شهر زاهدان، مدل استراتژيك 

ين عوامل اهنگي در بباشد. عدم همنتايج حاكي از آن است كه مديريت شهري دچار نوسانات و ضعف شديدي مي :هايافته

از عوامل  خصوصي، شگذاري بخها و نياز به تشويق سرمايهگيرنده و اجرايي، عدم مشاركت مردم، ضعف زيرساختتصميم

  باشد. اساسي موثر در كاهش روند توسعه گردشگري شهري زاهدان مي

طالعه مده مورد پذيري گردشگري شهري در محدولذا مديريت يكپارچه شهري ضرورتي جهت دستيابي به رقابت :نتايج

  شود.محسوب مي

  

  .زاهدانپذيري، گردشگري، شهر پژوهي، مديرت شهري، رقابتآينده: هاكليدواژه

  
       29/12/1397 انتشار آنالين:           05/10/1397پذيرش:             25/07/1397 بازنگري:           19/06/1397دريافت: 

 
ي گردشگر ةدر عرص يرپذيق رقابتتحّق سازنهيزم يشهر تيريمد پژوهيندهيآ). 1397اسكندري ثاني، محمد؛ رضايي، ابراهيم (استناد: 

  . 16-1)، 2( 5 دوفصلنامه جغرافياي اجتماعي شهري،. : شهر زاهدان)يمورد ةمطالع(
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  مقدمه

ريزي شهري، مديريت شهري و تدوين برنامه براي شهرهاي امروزي بر از نگاه بسياري از انديشمندان عرصه برنامه

اي خواهد بود؛ زيرا با ورود به عرصه جديد در زمينه مسائل اقتصادي و نتيجههاي سنتي، كار بيهوده و بيشيوهاساس 

بيني كردن در چنين فضايي هميشه ها در محيط شهري به حداكثر خود رسيده و پيشسياسي، تحوالت و دگرگوني

(زالي،  ف آينده و رمزگشايي از آن بوده استكش ةخطاست. بشر در طول تاريخ همواره بر اساس كنش دروني، شيفت

ريزي دوري هاي قديمي برنامههايي بودند تا به طور كامل از شيوهريزان به دنبال راهها قبل، برنامه). از سال2: 1393

گيري و تصميم ها را مبنايبينيپردازد و سپس پيشبيني آينده ميريز به پيشريزي سنتي، ابتدا برنامهكنند؛ زيرا در برنامه

ريز ابتدا به افق آينده ريزي، برنامهكند؛ در حالي كه در نگاه نو به برنامهدهد و در نهايت اقدام ميانجام سياست قرار مي

 نمايدباني حال و گذشته، مسيرهاي مشخص براي معماري توسعه را تعيين و تدقيق ميرود و با حضور در آن و ديدهمي

 ,Glasson( هاي اخير، گرايش زيادي به آن وجود داشته، سناريونگاري بوده استشي كه در سال). رو34: 1390(زالي، 

2007: 140 .(  

ما و (رهن شد هرها تبديلشريزي استراتژيك براي به بعد، سناريونويسي به يكي از سازكارهاي برنامه 1980 ةاز ده

ي در ن و كليديروهاي پيشرام است كه از آن براي كشف نريزي بر پايه سناريو، روشي منظ). برنامه126: 1393معروفي، 

ريوها، عريف سناتقصود از شود. مهاي متعدد استفاده ميالعاده و عدم قطعيتهاي فوقمتن تغييرات شتابان، پيچيدگي

آن ا بر تطبيق دسعي  وترين آينده انتخاب فقط يك آينده مرجع و آرزوي به حقيقت پيوستن آن يا پيدا كردن محتمل

اي ممكن) به هآينده ةراي(همبهاي استراتژيك است كه ريزي بر پايه سناريو، اتخاذ تصميمنيست، بلكه قصد اصلي برنامه

ان رقابت هاي جهاني بسياري از ). در جري42: 1390(فروزنده دهكردي و همكاران،  اندازه كافي خردمندانه و پابرجا باشند

عيت قويت موقصدد تي سيال بين المللي و حركت به سوي جايگاه جهاني دردولت هاي ملي، در جهت جذب سرمايه ها

ت هاي تجارت و فعاليغهترين دغدپذيري يكي از مهم). بحث رقابت95 :1393 افسري،  (قهرماني و شهرهاي خود هستند

دار صنعت سعه پابوه بر تكهاي اخير رقابت به عنوان يك مفهوم اقتصادي در محيط پويا و رقابتي امروز است، در سال

كاالهاي مصرفي،  همانند رقابت در ).Balan et al, 2009: 979( باشدثيرگذار است، مطرح ميسفر و گردشگري تأ

د كه هيچ باشنمي نابعتركيبي از م ةمقصدهاي گردشگري نيز مي بايست مشتريان خود را متقاعد كند كه قادر به عرض

  ).Crouch, 2007: 73( مقصد ديگري نمي تواند آنها را عرضه كند

ي ن گردشگرم را قرنظران، قرن بيستافزون و شتابنده صنعت گردشگري موجب شده كه بسياري از صاحبرشد روز

دهد، خ ميردشگري ردر گ بنامند. به نظر متوليان امور گردشگري، در پايان قرن بيستم و قرن بيست و يكم، انقالبي

نعت بيش از هر صنعت ديگري ). اين ص9 :1386(كاظمي،  جهان اثر گذار خواهد بودانقالبي كه امواج آن در اقتصاد نقاط 

وري كه يد. به طسبب گرد الملليي و بيناي، مّلمنطقه هاي محلي،حركت و سرمايه و انتقال پول و ارز را در مقياس

). از اين رو 15 :1386، ي(توالي هاي جهانگردي به مراتب بيشتر از توليد ناخالص ملي و صادرات جهاني استهزينه

ل كه داراي اد اشتغاو ايج ريزي، هدايت و توسعه صنعت گردشگري به عنوان يكي از منابع بسيار مهم كسب درآمدبرنامه

كه شهر د. در اينشوطرح ميمباشد، به عنوان يك نياز اي نيز ميالعادهمحيطي فوقتاثيرات اجتماعي، فرهنگي و زيست

رشد و توسعه  ز اين روش كند. اتواند پيشنه خود را فرامواي نميترديدي وجود ندارد. چنين پديده اي تاريخي استپديده

ي د آن تجلر كالبدهاي بومي ضروري است. بخش چشمگيري از تاريخ و فرهنگ شهر كالبدي توجه به ويژگي -فضايي

هاي ي نسلي و سياساقتصاد -ساختار اجتماعيها، باورها، اعتقادات، هنرها، توان فني و يابد كه نشان دهنده ارزشمي

  ). 113: 1380(ابلقي،  گذشته است
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نسرا و غيره اومساجد و كار ها،معابر، بازار ةهاي قديمي به همراه عناصر و فضاهاي شهري درون خود مانند شبكبافت

-ي(مشهد ستهفته انود اي را در خهاي فرهنگي، اجتماعي و تاريخي ويژهبر شكل فيزيكي و خصوصي كالبدي، ارزش

 ردشگران،گويت شهري به ها با عرضه عيني فرهنگ و ه)، مجموعه آثار باستاني و تاريخي درون شهر118 :1378زاده، 

البدي رهنگي، كفريخي، تاريخي شهرها ميراث ارزشمند تا -دهند. بافت قديميتاريخي را اشاعه مي -توريسم فرهنگي

ت ت و ضرور. اهميباشده هويت شهري است و عامل موثري در جذب گردشگري ميباشد كه خود بهترين نشانو... مي

حفظ و  هرنشيني،شتمدن  وهاي نمادين، بلكه به دليل شناخت سير تحول و تكامل تاريخ شهرسازي حفظ آثار كهن پديده

د، پور احم وي ماع(ش اصالت شهري و تبين حيات شهري براساس شواهد و مدارك علمي همواره مورد توجه بوده است

ر جاذبه هاي طبيعي و كشور اول و از نظ 10 وهاي تاريخي و آثار باستاني، جز). ايران به لحاظ جاذبه25 :1384

ين كه بيشتر ساير كشورهاي واي ميان كشورمان كشور اول دنيا قرار دارد. اما با انجام مقايسه 5اكوتوريستي نيز جز 

نسبت  ه ايران،بوريست تمتوجه اختالف فاحش در كسب درآمدهاي حاصل از ورود درآمد را از محل جذب گردشگر دارند، 

حاظ لشهري به  هايانونكنظر در صنعت توريسم اهميت دارند. هاي شهري از دو نقطهشويم. محيطبه ساير كشورها مي

ي هاسافرتمبداء م هاي ناشي از كار و تالش و فعاليت هم به عنوانها و فشارها و خستگيتمركز جمعيت در آن

 ازرگاني،بقتصادي اهاي فعاليت شوند؛ از سوي ديگر به علت وجود امكانات معيشتي و رفاهي،توريستي محسوب مي

-مسافرت وان مقصدبه عن هاي تاريخي و توريستيصنعتي، فرهنگي، سياسي، بهداشتي، ارتباطي، فراغتي و داشتن جاذبه

  ). 21: 1384ي، آيند (فرجهاي جهانگردي نيز به شمار مي

غلي هاي شييردهماكاركرد و چگونگي مصارف جهانگردان، شهري معرف طيف وسيعي از تفرج و سرگرمي ساده تا گ

: 1382 محالتي،( ط دارندارتبا نوع مصارف نسبتاً ويژه هستند و به رفتار تقريباً همانند است. درعين حال اين كاركرد و

 ايييراستاي پو در يا منطقه، نسبت و سهمي است كه دربخش عرضه(مقصد)،واقع كاركرد گردشگري يك شهر  ). در65

تنوع  و رد، اهميتعملك مناطق گردشگري براساس نقش و نمايد. شهرها وگردشگري آن مكان ايفاي نقش مي سيستم

ميت، پراه رد وف به نحصرمهاي دهند. جاذبهخود نشان مي هاي گردشگري خود، كاركردهاي متنوع و مختلفي را ازجاذبه

گردشگري  هاياذبهجكند. (اعم از شهرها و مناطق)، مشخص مي ها راريزي گردشگري اين مكانسمت و سوي برنامه

مگير ه طور چششهررا ب ها كاركرد اصليهاي گردشگري صرف و ساده است. اين جاذبهجاذبه بعضي از شهرها فراتر از

القه دارند برخي ع). شهر براي همه سنين جاذب است. مردم Low, 1996: 73-80( دهندتحت تأثير خود قرار مي

فضايي  تغييرات ه سببازتعطيالت خودرا درشهر به سر برند. امروز گردشگري به صورت مساله و فعاليتي مهم است ك

تر از تفاوتمگسترده درشهرهاي بزرگ شده است. ازسوي ديگر، ويژگي شهرها باعث شده است گردشگران شهري 

اريخي و فرهنگي، تهاي جاذبه ). مراكز شهري به علت دارا بودنLow, 1996: 168( هاي گردشگري باشنديرگروهسا

هاي النبود، سدناهاي يابهاي متنوع شامل: موزه ها، جاذبه شوند. شهرها باغالباً مقاصد گردشگري مهمي محسوب مي

به حوادث  ايي مربوطهمكان ريد، مناطق با معماري تاريخي وها، شهربازي، مراكز خهاي ورزشي، پاركتئاتر، استاديوم

سكونت،  ظير: محلندشگري از امكانات گر مهم يا افراد مشهور، جاذب گردشگران بسياري هستند. بنابراين، حجم زيادي

 و خود اطرافطق ندگان از مناكنكه بازديد اندنقل و ساير خدمات گردشگري، در شهرها واقع و حمل سرو غذا، ارتباطات

  ). 88: 1385 سقايي، و يزدي (پاپلي كنندمي استفاده هاآن از شهر

 آسايش ساكنان و رفاه بتوانند تا شوندمي مديريت است. شهرها يافته اساسي تحول جهان در شهري مديريت امروزه

 توسعه هايو طرح هاهبرنام موفقيت در مهمي نقش و است وسيعي تشكيالت داراي شهري مديريت كنند. مينأت را خود

 فرهنگ، تفريح، زمين، كاربري مسكن، عمومي، رفاه شهر، در مرور و عبور جريان جمعيت، نياز رفع همچنين و شهري

 ). مشخص شدن نوع كاربري گردشگري در47 :1382 (شيعه، دارد عهده بر ها،آن امثال و سيسات زيربناييتأ اقتصاد،
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آن نقش  خواهد صنعت گردشگري درشود. شهري كه مين به عناصر شهري ميسبب تغيير نگرش مردم و مسئوال شهر

       الزامات آن را در هاي گردشگري داشته باشد. خصوصيات واي داشته باشد، بايد نگرش متفاوتي به كاربريبرجسته

              گردشگري ةتوسع در مؤثر عوامل ترينمهم از ؛ يكي ... هاي شهري لحاظ كند، مانند تعيين حدود و توان وبرنامه ريزي

                پويايي آن در كه است مندنظام نگرش يگيرندهبر در مديريت .است هافعاليت اين مديريت چگونگي منطقه، هر در

             دارپاي گردشگري مديريت راستا اين در .گيردمي قرار مدنظر پايداري بر با تاكيد تقاضا و عرضه چهارچوب در گردشگري

               پيامدهاي و اقتصادي سودمندي گرفتن نظر در آن، نيازمند پايداري و برآورد گردشگرية توسع خصوص در

اغلب كشورها  گردشگري در ةترين دليل توسع). مهم196: 1385 همكاران، و يزدي (پاپلي است گردشگري اجتماعي

اند؛ اما پيامدهاي منفي صنعت گردشگري مورد توجه قرارگرفته1970دردهه استفاده ازمنافع اقتصادي آن است؛ گرچه 

 كل منطقه روشن و مشهود است؛ و بر واقعيت آن است كه امروز اهميت اقتصادي و اجتماعي گردشگري و تاثيرات آن در

مدزايي گردشگري، ، درآزايياشتغال اقتصادي گردشگري مانند، منافع حاصل از ةكسي پوشيده است، اثرات سازند كمتر

  ). 187: 1373 (الواني، باشدمي. .. دستي وتوسعه صنايع 

ان است زاهد يهرش تيريدم پژوهيندهيآدر اين پژوهش به دنبال بررسي جايگاه و اهميت  متعاقب آنچه تبيين گرديد

  ي پايدار شهري خواهد بود.گردشگر ةدر عرص يرپذيق رقابتتحّق سازنهيزمكه 

  پيشينة نظري 

بخشند، اء ميرا ارتق ي خودآورند و زندگپايدار فرآيندي است كه طي آن مردم يك كشور نيازهاي خود را بر مي ةسعتو

بار به طور ژه را اولين). اين وا89 :1382هاي آينده تعلق دارد را به خطر اندازند (زاهدي،بدون اينكه از منابعي كه به نسل

وجه به گردشگري پايدار ). ت16: 1387 مطرح كرد (زياري،» مشترك ما ةآيند«گزارش  در 1987لند در سال رسمي برانت

يست و زد، محيطگري بر اقتصاگردشهايانبوه و توجه به تأثير فعاليتبا شناسايي تأثير بالقوه گردشگري  1960از دهه 

يدار همواره بر نقش ي پا). در ادبيات گردشگرChoi, 2003: 7( ميزبان، آغاز شدتوريستي در مناطق  فرهنگ نقاط

  ). 170: 1393نژاد، است(صالحي و پازوكيهاي اصلي گردشگري پايدار تاكيد شدهعنوان مؤلفهكليدي ذينفعان به

صوصي و خبخش  هاي نوينگردشگري پايدار بر ايجاد توازن در توسعه گردشگري از طريق رويكردها و سياست

ر گردشگري و د ريزي صنعتنامهاكنون در بركه هم رويكرد زيربنايي). 128: 1386 (كاظمي، دولتي در آينده تأكيد دارد

             پايدار گردشگري ،). باتلر372 :1380، گوهريان( ي پايدار استرود، رويكرد رسيدن به توسعهساير انواع توسعه به كار مي

           فعاليت يك صورت به كه ندكعمل مي مقياسي با و ديابمي توسعه آيد،مي وجود به يك مكان در كه داندمي فعاليتي را

              آميزموفقيت توسعه انعم و نكند وارد تخريب زيستمحيط به هرگز عالوه باشد. به جاري زمان نامحدود، براي پايدار

                نگر ود همه جانبهپايدار گردشگري در گرو سه رويكر ة). تحقق توسعBarbour, 1993ها نيز نشود (ديگر فعاليت

ياسي، ر بستر سداست كه  است. نگرش اول بر اين باور است كه توسعه هنگامي پايدارگرنگر و مساواتگرا، آيندهكل

ه موازات آن بيزبان و م ةمعاقتصادي و اكولوژيك مالحظه گردد. در رويكرد دوم، برآورد احتياجات كنوني گردشگران، جا

فرا  ونسلي وناوات درهاي برابر براي آيندگان مطرح است. در رويكرد سوم، مسزيست و حفظ فرصتيطمحافظت از مح

  ). 142: 1386ها و منابع مورد نظراست (تواليي، نسلي در استفاده از امكانات، داده

             با ناحيه يك به گردشگران و جذب گردشگري صنعت گسترش از است عبارت گردشگري پايدار ةتوسع

               و جامعه قانوني و فرهنگي اقتصادي، به نيازهاي دادن پاسخ ضمن كه ايگونه به موجود، منابع از استفاده

                همانانيم و مقصد اقتصادي تعادل زيست،محيط سالمت هويت فرهنگي، وحدت، بتوان گردشگران، انتظارات

صنعت گردشگري در  ة). توسع132: 1390نژاد، قليو اهللا ينه تأمين كند (استعالجيدر حد به و متوازن طور به را آنان
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ارتباطات،  ها، حمل ونقل، انرژي وزيادي را در پي داشته باشد. از جمله: توسعه زيرساخت تواند منافعشهر زاهدان مي

ي و خارجي به صورت مستقيم و غير هاي داخلآوردن زمينه مناسب براي توسعه و حمايت از صنايع، جذب سرمايهفراهم

هاي شغلي و كاهش بيكاري و ايجاد تحول مستقيم، هموارسازي بستر مناسب براي افزايش درآمد ملي و توسعه فرصت

هاي اقتصادي و بهبود استانداردهاي زندگي؛ با اين وجود رسيدن زاهدان به جايگاه مناسب در مثبت در ساير بخش

            هر باشد.هاي خصوصي ميهاي دولتي، سازمان مرتبط با گردشگري و بخشهمه بخش گردشگري نيازمند توجه جدي

              براي كاالهايي ها آن فرهنگ مردم و اگر ولي شد برده كار به زيست محيط براي ابتدا در پايدار ةتوسع مفهوم كه چند

سه  ابعاد به توان مي را پايدار حفظ شوند. بنابراين، توسعه منطقي طور به بايد نيز آنها صورت اين در .هستند گردشگري

              هم و ميزبان اجتماعي (هم ابعاد و كار) و كسب و هم محلي اقتصادي (اجتماع محيطي, ابعاد-گانه زيست

 )1(كه در شكل ليكن چنان ،نمايداي را ارائه ميپايدار چهار چوب مفهومي ساده ةكرد. گرچه توسع خالصه كننده) بازديد

محيط و اجتماع است. هر يك از اين سه بعد در توسعه پايدار از استقالل  ،پايداري عمالً توازن بين اقتصاد ،آمده است

ولي براي توسعه اي كه در دراز مدت با موفقيت همراه باشد نياز به همگرايي و رشد متوازن  ،داخلي برخوردار مي باشند

س مي گردد. نشان دهنده روابط بين توسعه پايدار و سه عامل ياده شده را نشان مي دهد محيط و اجتماع احسا ،اقتصاد

  ).38: 1391زاده و همكاران، (ابراهيم

 

  
  )كشور 136 رتبه در بين( 2017معيارهاي شاخص رقابت پذيري سفر وگردشگري در سال  نمايي از عملكرد ايران در -1 شكل

  )188: 2017 ردشگري،گ گزارش رقابت پذيري سفر و خذ:مأ(

   عملي ةپيشين

                از جلوگيري رژي وان مصرف كاهش منابع، از پايدار استفاده شامل را پايدار گردشگري اصول پژوهشي در كرچر

               محلي، جتماعاتامشاركت  محلي، اقتصاد نظام از حمايت ريزي، برنامه و گردشگري صنعت تنو، حفظ آن، اتالف 

           توسعه پيرامون مستمر يقاتانجام تحق و گردشگري، صنعت بازاريابي خدمه، آموزش مردم، عامه و ذينفع افراد با شاورهم

  ). Kercher, 1993(داند مي گردشگري

نه بوده ه مديترادر حوض ايها و ميراث شهري و منطقهگردشگري به عنوان منبعي مهم در مديريت ارزش ليفابيو ناس

ي بسيار مورد توجه قرار امناطق حاشيه هاي گردشگري در حوضة مديترانه، به خصوصهاي اخير ايجاد مجتمعر سال و د

  ). Fabio, 2016( گرفته است

راث فرهنگي ط بين ميارتبا در پژوهشي با عنوان ارتباط بين مديريت ميراث فرهنگي و توسعة پايدار شهري، به گازمن

  ).  Guzmán, 2017(اني پرداخته است و ابزارهاي مانيتورينگ جه
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گري كالن شهر در تحليل مديريت گردش MS-SWOTكاربرد مدل «) در پژوهشي با عنوان 1388سقايي ( و مافي

وده ر شهري بري پايداگردشگ شهري، يك وزنه تعادلي در چارچوب دستيابي به ، معتقد است، مديريت گردشگري»مشهد

بايد به  ز اين رواارد. ددشگري شهري در عصر حاضر، پيامدهاي منفي بسيار به دنبال و هرگونه ناكارآمدي مديريت گر

  دنبال راهكارهاي مناسب براي سنجش وضعيت و پيامدهاي جريان گردشگري در شهرها بود. 

هر طالعه موردي شمنقش گردشگري در توسعه پايدار شهري، « اي تحت عنوان) در مقاله1389رحماني و مرادي (

كه  ذهبي استمدشگري ترين توان شهري در مشهد، گردشگري با تاكيد بر گر، به اين نتيجه رسيدند كه اصلي»مشهد

واند پويايي و تآن مي ردهايتمامي زواياي شهر را تحت سلطه خود دارد؛ كه با توجه با اصول پايداري و رعايت استاندا

تماعي و صادي، اجت اقتنوان يك ضرورت ماندگار در حياتوسعه شهر را در طوالني مدت به همراه داشته باشد و به ع

  محيطي اين شهر ايفاي نقش كند. فرهنگي و زيست

رويكرد  با »ر ساكنان شهربررسي اثرات گردشگري پايدار شهري ب«در پژوهشي با عنوان  )1393لطفي و باباخانزاده (

نتايج حاكي  اند.ختهاه پردادر شهر جوانرود كرمانشتحليلي، به بررسي اثرات گردشگري ناشي از بازارچه مرزي  -توصيفي

               ا مشكالت ام است؛ هاي شغلي شدهچند باعث رونق اقتصادي و فرصت هر ي مرزي،از آن است كه بازارچه

 است. محيطي هم  به همراه داشتهزيست

   شناسيروشها و داده

           راي ب. استي تحليلي و از حيث هدف از نوع كاربرد -اساس ماهيت و روش از نوع توصيفي  روش تحقيق بر

هري شمديريت  بررسي نقش است. جهتاي و پيمايشي استفاده شده مطالعات كتابخانهآوري اطالعات مورد نياز از جمع

دشگران هدان، گرري زابر گردشگري شهري زاهدان، از بين جامعه آماري پژوهش كه كارشناسان ميراث فرهنگي، شهردا

             عيين و به روش تنفر  50شود، تعداد را شامل مي هاي مرتبط با مديريت شهري و گردشگريو مسئوالن سازمان

بندي و هشده، طبق آوريعگيري تصادفي ساده، با آنها مصاحبه شده و پرسشنامه تكميل گرديد. سپس اطالعات جمنمونه

حليل آماري افزار تر نرمدرفت. در بخش اول اقدام به تجزيه و تحليل نظريات در دو بخش مورد تجزيه و تحليل قرار گ

SPSS ديريت و ت براي مر نهايو از طريق آزمون تحليل عاملي، همبستگي عوامل تاثيرگذار مورد بررسي قرار گرفت. د

امه در خصوص مدل دمورد استفاده قرار گرفت كه در ا SOARريزي گردشگري شهر زاهدان، مدل استراتژيك برنامه

 توضيح داده خواهد شد. ذكر شده مختصراً

 Stavros( است كه استاورس آن را ابداع كرده شناسي بودهو ديدگاه مثبت SWOTتركيبي از استراتژي  ،اين مدل 

& Saint, 2010 مدل .(SOAR هميشه در سطوح باالي مديريت استفاده شده و به دنبال آن است كه ذينفعان را در ،

ها در جامعه شود. در اين پژوهش نقاط قوت و فرصته سطوح دربرگيرد. اين مدل با يك تحقيق استراتژيك آغاز ميهم

كننده در اين كننده و داراي سهم شناسايي خواهد شد. در نهايت از افراد مشاركتمورد مطالعه از طريق افراد مشاركت

را انتخاب كنند كه امكان دستيابي به آنها در آينده وجود دارد و  ها و آرزوهاييشود كه تا خود آرمانفرآيند دعوت مي

: 1392گرمسير و همكاران، (خاوريان گيري خواهد شداندازههاي تشويقي و بازنگرانه قابلنتايج مطلوب از طريق برنامه

130   .(  
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  ) Stavros & Saint, 2010خذ: أم() SOARچارچوب مدل ( - 2شكل

  قلمرو پژوهش

رار دارد. اكستان قپتان و زاهدان مركز استان سيستان و بلوچستان در شرق ايران و نزديك مرز كشورهاي افغانسشهر 

كرمان، از  ز غرب بهبي، ااز شمال به شهرستان زابل، از شمال شرق به كشور افغانستان، از شمال غرب به خراسان جنو

 36581دان ر زاهشود. وسعت شهرق به خاش محدود ميجنوب غرب به ايرانشهر، از شرق به پاكستان و از جنوب ش

ه شرقي و عرض جغرافيايي ثاني 25دقيقه و  51درجه و  60كيلومتر مربع و از لحاظ موقعيت رياضي در طول جغرافيايي 

تر و م 1385اع شهر از سطح دريا ). ارتف145: 1387ثانيه شمالي قرار دارد. (وارثي و همكاران،  45دقيقه و  30درجه و  29

داراي  ،1390 دهستان و بر اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 6بخش و  3 ،شهر 2داراي تعداد 

  .نفر جمعيت مي باشد 575116

 

  
  )1397(ترسيم: نگارندگان،  قلمرو پژوهشموقعيت  - 3شكل

  اهيافته

جود د، عدم ول موجوترين معضهمها، مبا توجه به نتايج به دست آمده از مطالعات ميداني و تكميل پرسشنامه

يي در مركزززداتردم و گيرنده و اجرايي است؛ و مسئولين هم خواستار افزايش مشاركت مهماهنگي بين عوامل تصميم

تا ضعيت نسباكي از وحها و امكانات، گيري هستند. پاسخ سواالت مربوط به زيرساختسازي و تصميمفرآيند تصميم

اي گردشگر ود راهنمي و وجهاي گردشگرباشد؛ اما تاسيسات مورد نياز در محل جاذبهلعه ميمطلوب در محدوده مورد مطا

ر حوزه دگذاري دهندگان، عدم تمايل بخش خصوصي جهت سرمايهباشد. پاسخو از وضعيت مطلوبي برخوردار نمي

ساس عدم مايه، احت سرازگشگردشگري شهري در محدوده مورد مطالعه را ناشي از تبليغات ناكافي، عدم اطمينان از ب

 دانند.... مي امنيت گردشگران و
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  هاي پژوهشگويه -1 جدول

 گويه خيلي كم كم متوسط زياد خيلي  زياد

هاي تصميم گيرندههماهنگي بين ارگان 14 16 42 14 14  

 هماهنگي بين عوامل اجرايي 12 46 20 14 0,8

گيري  و واگذاري اختيارات به مردمتمركززدايي تصميم 16 6 38 22 18  

پروژه نظرخواهي ازمردم محلي بعد از انجام هر 38 22 14 10 16  

مردم درگردشگري هاي متقابل مديران شهري ونقش همكاري 32 18 18 20 12  

 كيفيت خدمات بهداشتي ـ درماني 12 10 12 18 44

جود در سطح شهرهاي مووضعيت پاركينگ 8 24 16 14 38  

شهري ساماندهي مسير نقل و وضعيت حمل و 8 20 20 10 42  

 رضايت شما از كاركنان و راهنمايان آشنا با جاذبه گردشگري 8 36 46 4 6

هاي گردشگريدر محل جاذبه وجود تأسيسات 28 30 14 14 14  

ها و مهمانسراهاي موجود شهرافراد آموزش ديده در هتل 28 24 16 18 14  

گذاري بخش خصوصي در حوزه گردشگريسرمايه 12 6 38 26 18  

 عملكرد شهرداري درتوسعه گردشگري 6 8 16 36 34

  )1397خذ: نگارندگان، أم(

اشد. در ادامه ماتريس همبستگي متقارن مي ب .هستند 1عناصر روي قطر اصلي همگي  دهدنشان مي )2ول(جد

ان كرد؟ بررسي ا نيز بييگري ردتوان ابعاد شود يا نه و آيا ميملي تاييد ميخواهيم ديد كه چنين تفسيري توسط تحليل عا

- ثال گويهمه عنوان بارند، نسبتا خوبي د ةدهد كه تعدادي از متغيرها تا حدودي با هم رابطماتريس همبستگي نشان مي

بعد  صورت يك وان بهتمي اي با هم دارندو هاي عوامل تصميم گيري، اجرايي و تمركززدايي اختيارات رابطه ويژه

اي هر سايتستقر دها ساماندهي حمل و نقل شهري و تاسيسات ممديريتي به حساب آورد؛ در تقابل با اين گويه

عاملي و  ات تحليلن اثبگردشگري از عناصر زيرساختي، همبستگي زيادي دارند. در پاسخ به اين سوال، جدول زير مبي

  باشد.اختي در توسعه گردشگري شهر زاهدان ميابعاد مديريتي، و نقش عوامل زيرس
  

  همبستگي بين متغيرها -2جدول
)13(V  )12(V  )11(V  )10(V  )9(V  )8(V  )7(V  )6(V  )5(V  )4(V  )3(V  )2(V  )1(V   

017/0 -  207/0 -  067/0  539/0  159/0  067/0  233/0 -  230/0 -  411/0  108/0 -  281/0  030/0 -  000/1  )1( V  

008/0 -  065/0  051/0  074/0  000/0  129/0 -  003/0 -  119/0  036/0 -  026/0  013/0 -  000/1  030/0 -  )2(V  

348/0 -  210/0  251/0  018/0 -  097/0 -  054/0 -  090/0 -  042/0  282/0 -  391/0 -  000/1  013/0 -  281/0  )3(V  

535/0  217/0 -  014/0  447/0  014/0  070/0  058/0  262/0 -  783/0  000/1  391/0 -  026/0  108/0  )4(V  

367/0  344/0 -  036/0  649/0  158/0  152/0  096/0 -  227/0 -  000/1  783/0  282/0 -  036/0 -  411/0  )5(V  

030/0 -  019/0 -  065/0 -  170/0 -  041/0  075/0  024/0 -  000/1  227/0 -  262/0 -  042/0  119/0  230/0 -  )6(V  

432/0  191/0  025/0  185/0 -  328/0 -  208/0  000/1  024/0 -  096/0 -  058/0  090/0 -  003/0 -  223/0 -  )7(V  

342/0  231/0 -  133/0 -  049/0  117/0  000/1  208/0  075/0  152/0  070/0  054/0 -  129/0 -  067/0  )8(V  

245/0 -  170/0 -  095/0 -  223/0  000/1  117/0  328/0 -  041/0  158/0  014/0  097/0  0 159/0  )9(V  

093/0  205/0 -  097/0  000/1  223/0  049/0  185/0 -  170/0 -  649/0  447/0  018/0 -  074/0  539/0  )10(V  

089/0  721/0  000/1  097/0  095/0 -  133/0 -  025/0  065/0 -  036/0  014/0  251/0  051/0  067/0  )11(V  

021/ -  000/1  721/0  205/0 -  170/0 -  231/0 -  191/0  019/0 -  344/0 -  217/0 -  210/0  065/0  207/0 -  )12(V  

000/1  021/0 -  089/0  093/0  245/0 -  342/0  432/0  030/0 -  367/0  535/0  348/0 -  008/0 -  017/0 -  )13(V  

  )1397خذ: نگارندگان، أم(
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  براي بررسي كفايت نمونهKOM آزمون بارتلت و شاخص -3جدول

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.  600/0 

Bartlett's Test of Sphericity  

Approx. Chi-Square  405/225 

df 78 

Sig.  000/0 

  )1397 (مأخذ: نگارندگان،

زمون بارتلت آ Sigقدار مدو است، نشان داده شده است. كاي آزمون بارتلت كه تقريبي از آمار ةنتيج )3در جدول(

 واملي مناسب است دهد تحليل عاملي براي شناسايي ساختار، مدل عكه نشان مي )00/0( درصد است 5كوچكتر از 

تداي جدول آمده در اب600/0با مقدار  KMOنين شاخص همچ ؛شودفرض شناخته شده بودن ماتريس همبستگي رد مي

  باشد.است. چون مقدار آن نزديك به يك است، تعداد نمونه براي مطالعه حاضر كافي مي

 )R2( دگانهگي چنجدول زير اشتراكات را در حالت بدون چرخش نشان مي دهد. اشتراك يك متغير، مربع همبست

سط عامل هاي ست كه تونظر ا ها است؛ بنابراين نسبتي از واريانس آزمون موردبراي متغير مربوطه با استفاده از عامل

واگذاري  ز متغيرا Extraction به عنوان مثال در ستون .شودمشترك استخراج شده در تحليل عاملي، برآورد مي

تمامي  Initial ستون .ك استواريانس عامل مشتر سوم از واريانس امتيازات متغير 68/0 اختيارات به مردم مي بينيم كه

lvf,x جدول .باشدكند پس تمام آن ها يك مياشتراكات قبل از استخراج را گزارش مي دول ويرايش شده از جيك    

پاك شده است.  قدار ويژهبه بعد به دليل يك بودن م 8هاي رديف .هاي استخراج شده استهاي مربوط به مولفهآماره

 .مبستگي استهمربوط به مقدارهاي ويژه ماتريس   Initial Eigenvalues بلوك اول شامل سه ستون با برچسب

ر ل براي هكريانس شود و وااست كه توسط يك عامل خاص برآورده مي مقدار ويژه، مقداري از آزمون واريانس كل

هاي ويژه براي عاملير مقادير باشد. سامي 066/3 مقدار ويژه براي عامل اول برابر با .) استدرصد 100آزمون برابر با (

اريانس آن عامل ورا دارد درصد سهم  of Variance % چسب ستون دوم كه بر .آمده است Total بعد نيز در ستون

 درصد سهم واريانس مثال .يدآها به دست ميباشد كه از تقسيم مقدار ويژه آن عامل بر تعداد آزموناز واريانس كل مي

  آيد.به دست مي درصد 581/23عامل اول 
  هاهاي گويهاشتراك -4 جدول

 استخراج اوليه 

 )1(V  000/1  682/0  

0 )2(V  000/1  633/0  

 )3(V 000/1  698/0  

 )4(V 000/1  823/0  

 )5(V 000/1  863/0  

 )6(V 000/1  655/0  

 )7(V  000/1  623/0  

 )8(V 000/1  777/0  

 )9(V 000/1  460/0  

 )10(V 000/1  730/0  

 )11(V 000/1  832/0  

 )12(V  000/1  835/0  

 )13(V 000/1  790/0  

  )1397خذ: نگارندگان، أم(
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 100كنند. هرچه اين مقدار به تر از يك دارند واريانس كل را يرآورد مياي كه مقدار ويژه بزرگ) مولفه5در جدول (

 Loading ا برچسببلوك دوم شامل سه ستون ب .گيردهاي ما بهتر صورت ميتر باشد، تفسير تعداد عاملنزديك

Extraction Sums of Squared بلوك سوم شامل سه  .است كه مجموع ضرائب عامل چرخش داده نشده است

كه مربوط به حل عامل چرخيده است و واريانس را  .است Rotation Sums of Squared Loadings ستون با برچسب

  .كنده عامل اول سهم بيشتري از واريانس را توجيه ميبرخالف چرخيده نشده ك .كندها يكنواخت توزيع ميميان عامل

  ميزان اشتراكات و مقادير ويژه -5جدول

  مولفه
  ور مبالغذچرخش مج ور مبالغذاستخراج مج مقادير اوليه ويژه

 انباشته واريانس جمع  انباشته  واريانس  جمع انباشته واريانس  جمع

1 066/3 581/23 581/23 066/3 581/23  581/23 750/2 155/21 155/21 

2 146/2 504/16 085/40 146/2 504/16 085/40 081/2 007/16 161/37 

3 856/1 277/14 363/54 856/1 227/14 363/54 921/1 775/14 936/51  

4 229/1 452/9 814/63 229/1 452/9 814/63 477/1 365/11 301/63 

5 106/1 508/8 322/72 106/1 508/8 322/72 173/1 021/9 322/72 

6 912/0 018/7 340/79 - - - - - - 

7 741/0 703/5 042/85 - - - - - - 

8 541/0 164/4 206/89 - - - - - - 

9 454/0  491/3 697/92 - - - - - - 

10 389/0 992/2 690/95 - - - - - - 

11 264/0  030/2 719/97 - - - - - - 

12 185/0 420/1 139/99 - - - - - - 

13 112/0  861/0 000/100 - - - - - - 

  )1397(مأخذ: نگارندگان، 

  ميزان همبستگي متغيرها يا عوامل -6 جدول

 5 4 3 2 1 مؤلفه

 )1(V 464/0 538/0-  264/0 324/0  048/0- 

 )2(V 041/0- 010/0- 116/0 465/0- 634/0 

 )3(V 374/0- 488/0- 322/0 461/0- 066/0-  

 )4(V 817/0 274/0 153/0 239/0- 006/0- 

 )5(V 913/0 038/0- 151/0 066/0- 037/0 

 )6(V 307/0- 042/0 305/0- 038/0 682/0 

 )7(V 064/0- 721/0 087/0 303/0 011/0 

 )8(V 276/0 229/0 278/0- 705/0 271/0 

 )9(V 180/0 553/0- 177/0- 087/0 287/0 

 )10(V 708/0 356/0- 281/0 005/0- 153/0 

 )11(V 147/0- 049/0 883/0 063/0 153/0 

 )12(V 499/0- 205/0 735/0  017/0-  066/0 
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 )13(V 479/0 700/0 122/0  176/0 156/0 

  )1397(مأخذ: نگارندگان، 

روژه، نجام هرپاعد از بمردم محلي  دهد كه ميزان واگذاري اختيارات به مرد با نظرخواهي ازبراي مثال نشان مي

ند در روند تواي مياجراي دهد تمركززدايي تصميمات از سوي عوامل تصميم گيرنده وشان ميهمبستگي بيشتري دارند و ن

  توسعه گردشگري زادان نقش اساسي داشته باشد.
  

  
  )1397نمرات عاملي (مأخذ: نگارندگان،   - 3شكل

قدار ترين مرگاز بزه چون دهد كهاي استخراج شده نشان ميتصوير مقدار ويژه را در هر يك از مولفه  Screeنمودار

 .كنده سرعت افت ميبهاي بعدي مقدار ويژه با استخراج عامل .همواره يك نمودار نزولي است ،شودويژه شروع مي

سم ررا  Y=1 يست خطها از روي اين نمودار كافمقدار ويژه نهم كمتر از يك است. براي مشخص كردن تعداد عامل

يجاد وسعه و ااعث عدم تاز عوامل تاثرگذار در گردشگري دچار افت شده و بدهد شش عامل نمدار فوق نشان مي .كنيد

  هايي در گردشگري شهر زاهدان گرديده است.محدوديت
 

  

 )1397خذ: نگارندگان، أم(MicMac افزار در نرم هاآن يريرپذيو تاث ياثرگذار زانيو م رهايمتغ  - 4شكل
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كنند. در اين يبحت م SOARوص چگونگي استفاده از استراتژي در اين مرحله، اعضاي گروه در خص اول: ةمرحل

گيرد.. اين ار ميد بحث قري مورريزمرحله عالوه بر شناسايي افراد ذينفع، نحوه درگير كردن اين افراد در فرآيند برنامه

اري و غيره ، استاندنتلداراهها، فرهنگي، شهرداري، گردشگران، مسئوالن سازمان ميراثافراد شامل؛ ساكنان شهرزاهدان

  باشد.مي

ها و شم اندازهها، چشباشد. در اين مرحله با شناخت ارزشامل شناخت و بررسي نقاط قوت و مثبت مي دوم: ةمرحل

ن در اين مرحله . بنابريل كنيمدها و نتايج مبباشد، تا آنها را به آرمانها مينقاط قوت داخلي كه به منظور خلق فرصت

قوت گردشگري  راد نقاطك از افشود. بعد از تعيين زمان جلسات، هر يريز تعيين ميسط افراد گروه برنامهزمان جلسات تو

ورهاي له در كشه اين مرحكنند. شايان ذكر است كهاي خود را تشريح ميروي شهر و در نهايت آرمانهاي پيشو فرصت

ي اعديده شكالتمها با راد در برگزاري نشستجهان سومي همچون، به دليل عدم همكاري بعضي از مسئولين و اف

  مواجه است. 

از  ه مجموعهارم) كچه ة(مرحل سوم)، ابتكار و نوآوري ة(مرحل در اين مرحله عالوه بر تصور كردن سوم: ةمرحل

وها از افراد و گفت گ ها ودر نشست گيرد. در اين مرحله،باشد، مورد بررسي قرار ميها و نتايج ميها، آرمانها، فرصتقوت

 جراي شدنار صورت شود كه ديدي مثبت از آيند مطلوب گردشگري داشته باشند و دنفع خواسته ميو مسئولين ذي

  گيري و مشهود بپردازند. طرح، به بيان نتايج قابل اندازه

- ولويتاايي و اساري، شنهاي نوآوري و ابتكدر اين مرحله راهبردها و استراتژي (نوآوري و ابتكار): چهارم ةمرحل

يره نياز به غاختار و ستم، سشوند. البته بايد توجه داشت كه امكان دارد روندهاي جديد و تغيير يافته در سيبندي مي

ها و بي به آرمانيار دسته منظوها بها و فرصتپشتيباني از اهداف جديد باشند. اين تغييرات به وسيله شناسايي نقاط قوت

لش كشيده شدند له به چار اين مرحها و نتايج بازنگري دها، آرمانها، فرصتبنابرين مجموعه قوت آيند.نتايج به وجود مي

- دن برنامهجرايي كراه سمت باشد كه حركت بپنجم: مرحله اجرا مي ةو در نهايت تغييراتي در آنها به وجود آمد. مرحل

عيين نتايج ت وه اهداف باي كه مربوط به رسيدن هريزي در طرحهاي مختلف برنامههاست. در اين مرحله افراد گروه

ار را دارند، كنجام آن اوانايي كنند. مسئولين ذينفع و افراد در هر جاي كه عالقه و تاست، باهم ارتباط برقرار ميشده

 است.  صويب طرحتكردن ان پس از باشد و عمليشوند. اين مرحله فراتر از اختيارات يك پژوهش ميمشغول مي
  

  SOARنتايج چهار مرحله  -7لجدو

  هاقوت   هافرصت

  جغرافيايي دراطراف شهروجود چشم انداز متنوع  معرفي فرهنگ و آداب غني مردم شهر زاهدان به گردشگران 

ت گذاري در  صنعگذاران داخلي و خارجي جهت سرمايهتشويق سرمايه

 گردشگري
 ن شهرفرهنگي متنوع و پرجاذبه در اي -آثار و ميراث تاريخي

 وجود نيروهاي انساني ماهر و با تجربه در منطقه ريزي و سرمايه گذاريافزايش توجه دولت و بخش خصوصي به برنامه

شي قر نااهش فزايي، كسب درآمد، رشد اقتصادي و كتوجه دولتمردان به  اشتغال

 از توسعه صنعت گردشگري
 .ي و..زشور وجود پتانسيل الزم و مستعد براي توسعه گردشگري،توريسم

 ه فضايسالم  و افزايش سرانهاي محيطي و بسترسازي محيطيكاهش آلودگي

 سبز در شهر زاهدان
 اريخيهاي طبيعي و تهاي ملي و بين المللي در عرصهوجود جاذبه

يالت ها و خدمات عمومي و توسعه امكانات و تسهبهبود وضعيت زيرساخت

 تفريحي براي گردشگران
 شگريهاي توسعه گردمشاركت مردم محلي در طرحباال بودن روحيه 

 شرققرارگرفتن در مسير كريدور جنوب بازاريابي صنايع دستي و محلي براي افزايش صادرات

 هاي مجاوردسترسي به بازارهاي استان ريزي گردشگري براساس اصول توسعه پايدارمديريت و برنامه

  هاآرمان نتايج
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 شهر زاهدان قطب بزرگ گردشگري در مركزاستان گردشگري در سطوح مختلف  تخصيص اعتبار براي تبليغات

 برپايي انواع اردوهاي ورزشي افزايش مراكز خدماتي، تفريحي و اقامتگاهي

 مطرح شدن شهر زاهدان در جذب گردشگران تابستاني ريزي براي افزايش تعداد گردشگران  سازي و برنامهبرنامه

  فضاي سبز و رسيدن به حد مطلوب افزايش سرانه پاركها و
يابي زارارتقاء جايگاه صنايع دستي با حمايت از توليد، فروش و با

 محصوالتي نظير فرش، گليم

 كردن مشكالت مرتبط با آنهاي گردشگري و برطرفتقويت زيرساخت
گذاري در رغبت فراوان بخش هاي مختلف خصوصي براي سرمايه

 صنعت گردشگري

 رايجاد شهري با منظري زيبا و جذاب با رويكرد توسعه پايدا شتر بين عوامل اجرايي و مديريتيايجد هماهنگي بي

 )1397هاي تحقيق، خذ: يافتهأم(

   نتايج

پذيري بهبود رقابت و توسعه در تاثيرگذار عوامل از شهري مديريت گرفت نتيجه توانمي حاضر پژوهش به توجه با

        بر رن حاضرق اصلي روح است. مديريت نهادي و سازمان هر بخش حيات و اصلي عامل است. مديريت، گردشگري

          و هدايت امكانات، و بسيج منابع دهي، سازمان ريزي، برنامه ازطريق كه است شده پذيرفته ارزشي نظاميك  مبناي

               در كه است نظاممند شنگر ةبرگيرند در گيرد. مديريتمي صورت شده، تعيين اهداف به دستيابي براي عمليات كنترل

پذيري رقابت ستارا اين مدنظر است. در پايداري بر تاكيد با تقاضا و عرضه چهارچوب در گردشگري پويايي آن

  است.  گردشگري عياجتما پيامدهاي و اقتصادي سودمندي گرفتن در نظر نيازمند آن، پايداري برآورد گردشگري و

        و مستقيم طور به نگيفره و اجتماعي اقتصادي، هايبخش با و برگرفته را در مختلفي هايفعاليت توريسم، صنعت

صنعت،  اين در شهري مديريت تاثير همچنين و گردشگري صنعت جايگاه به توجه با .است ارتباط در غيرمستقيم

                  نعتص مندسازيو توان تبيين كشور در مسئله صورت يك صورت به شهري گردشگري حوزه تا است ضروري

ديريت شهري در منقش  بررسي هدف با تحقيق اين در گردد. لذا تقويت گردشگري شهري رويكرد طريق از گردشگري

                 شناسايي ع، ضمنموضو ادبيات بررسي با اثرگذار، هايمولفه شناخت جهت عاملي مدلية ارائ توسعه گردشگري و

ة           هاي توسعقوت وها فرصت زمينه در نگريآينده SOAR در قالب مدل گردشگري، ةتوسع يرهايمتغي و پارامترها

ة           پاي بر زاهدان، شهر در گردشگري زمينه در جديد هاي كه پيشرفت است آن از حاكي صورت گرفت.نتايج گردشگري،

             ابعادة هم اثر. است دهگردي ايجاد شهري، ازگردشگري استفاده براي اجتماعي و فرهنگي بسترسازي عوامل مديريتي و 

                   نيازمند صنعت ينا بهبود زاهدان براي كه دهد مي نشان و كند مي تاييد را گردشگري ارتقاي بر شده شناسايي

جرايي، مشاركت مردم، و اگيرنده بخش خصوصي، تمركززدايي عوامل تصميم هاي سرمايه گذاري و توسعه ريزي،برنامه

           هايولفهم و شده يشناساي هاي گردشگري شهري زاهدانها، تربيت افراد آموزش ديده  و آشنا به جاذبهبهبود زيرساخت

  .باشدمي عوامل مديريتي به مرتبط
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