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  چكيده

 اروپايي شهرهاي صنعتي هاي رقابت مانند؛ رفت مي شمار به صنعت بيشتر هرچهه توسع براي محلي دنيا شهرهاي اغلب

 گردشگري صنعت نيز و شهرها پيرامون نيز لميع هاي نظريه و ها ديدگاه، بشريه جامع ه توسع با، امروزه. اخير هسد در

 زيرا، اند آورده روي گردشگري رقابت به صنعتي رقابت از شهرها معاصر ه دردور معني بدين. است شده تغييرات دچار

 گردشگري زيباي بسيار شهرهاي و شود صنعتي شهرهاي جايگزين راحتي تواندبه مي كه دارد پتانسيلي چنان گردشگري

 -از نوع توصيفي پژوهش حاضر . ببرند لذت آن هاي زيبايي از گردشگران هم و شهروندان هم تا آورد وجود به را

مورد تجزيه و تحليل قرار دو بخش  آوري شده، طبقه بندي و دراطالعات جمعباشد. از نوع كاربردي مي تحليلي و

، همبستگي پرسشنامه، از طريق  SPSSي نرم افزار تحليل آمار در در بخش اول ضمن تجزيه و تحليل نظريات گرفت.

گردشگري شهر زاهدان، مدل ريزي مديريت و برنامهدر نهايت براي  عوامل تاثيرگذار مورد بررسي قرار گرفت. 

-اجتماعي ،اقتصادي منفي و مثبت تاثيرات دهنده نشان نتايج) مورد استفاده قرار گرفت. SOARاستراتژيك سوآر(

 خصوص در تصميمسازي و برنامهريزي در محلي جامعه مستقيم تاثير و حضور عدم، نطقهم در زيستمحيطي و فرهنگي

  .باشد مي اقتصادي منافع ونشت گردشگري صنعت توسعه

  ، گردشگري، شهر زاهدانشهريت شهري، توسعه يمدير كلمات كليدي:
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  مقدمه 

 صنعت به توجه كه است شده سبب يراخ هاي دهه در فراغت اوقات جغرافياي به رويكرد و شهرنشيني فزاينده رشد

 توجه مورد پايدار توسعه فرايند در حصول قابل هدفي عنوان به نيز و صنعت ترين متنوع و بزرگترين عنوان به گردشگري

 بخش رشد، ايجاداشتغال، درآمد اصلي منبع عنوان به را پويا صنعت اين كشورها از بسياري. گيرد قرار كشورها از بسياري

 صورت به شهري گردشگري روامروزه اين از. دانند مي زيربنايي ساختار توسعه و انساني -فرهنگي بادالتت و خصوصي

 شهرها ويژگي ديگر سوي از. است شده بزرگ درشهرهاي گسترده فضايي تغييرات سبب كه است مهم فعاليتي و مسأله

 تركيب شهري گردشگري كه چرا. باشند گردشگري هاي گروه ساير تراز متفاوت شهري گردشگران كه است شده باعث

 جذب در شهر كشش و توانمندي ميزان و محيطي هاي ويژگي پيوستن هم به از كه است مختلف فعاليتهاي از پيچيدهاي

   .)33: 1386،موحد(آيد مي بوجود خدمات ارائهو كنندگان بازديد

  بيان مسئله

 داخلي گردشگران از كثيري جمع ميزبان ساله هر كه اند ردهآو دست به را جذابيتي چنان آن دنيا شهرهاي اكثر، امروزه

 تا. دارند را نزديك و دور نقاط از گردشگر جذب توانايي كه زيادند قدري به شهرها اين هاي جاذبه مسلما. اند وخارجي

 براي محلي دنيا شهرهاي اغلب و شد مي نگاه گردشگري مقاصد از يكي. منزل به شهرها به كمتر پيش قرن حدوديك

 ه توسع با، امروزه. اخير هسد در اروپايي شهرهاي صنعتي هاي رقابت مانند؛ رفت مي شمار به صنعت بيشتر هرچهه توسع

 بدين. است شده تغييرات دچار گردشگري صنعت نيز و شهرها پيرامون نيز علمي هاي نظريه و ها ديدگاه، بشريه جامع

 دارد پتانسيلي چنان گردشگري زيرا، اند آورده روي گردشگري رقابت به صنعتي رقابت از شهرها معاصر ه دردور معني

 شهروندان هم تا آورد وجود به را گردشگري زيباي بسيار شهرهاي و شود صنعتي شهرهاي جايگزين راحتي تواندبه مي كه

 پاكيزه اي شيوه به را شهرها هم و باشد شهر براي درآمدي منبع هم و ببرند لذت آن هاي زيبايي از گردشگران هم و

 مرفه و، پردرآمد، پاكيزه، زيبا شهرهايي آمدن وجود به باعث گردشگري ارزشمند بسيار مزاياي اين واقع در. دهد توسعه

 و شهرها.)2: 1394نژادوشريفي، حاتمي(است شده محور گردشگر شهرهاي پايدار. توسع باعث گردشگري. است شده

 لذا. هستند نيازمند شهري وخدمات ها كانون به نوعي به گردشگري انواع ميتما كه چرا، دارند مكملي روابط گردشگري

 داشته توجه يرمستقيم و مستقيم خدمات ارائه شهرهادر توانمندي به بايد گردشگري توسعه براي ريزي برنامه هرگونه

 شهري هاي كانون سو يك از، دارند اهميت گردشگري صنعت در نظر دو از شهري هاي محيط ).160: 1386،لطفي(باشند

 گردشگري مسافرتهاي مبدأ عنوان به، فعاليت و كار از ناشي هاي خستگي و فشارها و آنها در جمعيت تمركز لحاظ به

 و فراغتي، ارتباطي و سياسي،اقتصادي هاي فعاليت امكان علت به شهرها از بعضي ديگر سوي از و شوند مي محسوب

 اهميت ).18: 1381كردي،(آيند مي شمار به نيز گردشگري هاي مسافرت قصدم عنوان به گردشگري و تاريخي هاي جاذبه

 جديد هاي جاذبه و ايجادزيرساختها در شهرداران كه است حدي به پيشرفته كشورهاي شهرهاي در شهري گردشگري

 مي سعي ، مادريد و پكن پاريس، مثل شهرهايتوريستي مسؤالن .كنند مي رقابت يكديگر با خود شهر معرفي و توريستي

 مختلف شهرهاي شهرداران بين سنگيني رقابت ايتاليا در . كنند دكمك خو شهر توسعه به گردشگري صنعت رشد با كنند
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 در گردشگري ).160: 1381(ديناري،كنند مي تبليغ را خود خدمات جدي طور به توريستي هاي آژانس براي و دارد وجود

 نيز مناسب خدمات و امكانات از، وهنري فرهنگي، تاريخي هاي جاذبه تنداش بر عالوه كه كند مي پيدا توسعه شهرهايي

 بهداشت، ،) مناسب دسترسي(راه ، قبيل از ، مكان هر در مناسب هاي ساخت زير وجود ).115: 1384(موحد،باشند مند بهره

 بااليي بسيار اهميت سفر تكرار براي گردشگران رضايت كسب و جلب در زائد مواد مديريت و امنيت برق، آب، مخابرات،

 را قوي سازماني ايجاد بلكه ، است وابسته شهر پيشرفت و حفاظت به تنها نه هرها ش در گردشگري توسعه و رشد .دارد

 فضاي از بخشي گردشگري .كند مديريت و ريزي برنامه هم با را گردشگري و حفاظت كه سازماني كند، مي طلب نيز

 شهر در گردشگري توسعه نتيجه در . دارد و داشته اساسي نقش شهر، ز ا قسمت آن نكرد ارزش با در و استفاده را شهري

 كمك بر عالوه گردشگري . است متقابل ارتباط در نوعي به بلكه نيست، تضاد در شهري پيشرفت و توسعه و حفاظت با

  ).116: 1386(موحد،باشد داشته مثبتي نقش نيز شهر توسعه در تواند مي فرهنگي، ميراث عنوان به تاريخي بناهاي حفظ در

  آمده است. )1(ليكن چنانكه در شكل نمايد, گرچه توسعه پايدار چهار چوب مفهومي ساده اي را ارائه مي

  

  
  . ابعاد توسعه پايدار گردشگري، 1شكل شماره 

  ). 97: 1390منبع: (اكبرپور سراسكانرود و همكاران، 

  

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

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

زاده ه را نشان مي دهد (ابراهيممحيط و اجتماع احساس مي گردد. نشان دهنده روابط بين توسعه پايدار و سه عامل ياده شد

 شهر در شهري گردشگري ) پژوهشي درسنندج برگردشگري شهري 1394حاتمي نژادوشريفي().38: 1391و همكاران، 
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 توانسته سنندج شهر در گردشگري .شود سنندج شهر بيشتر هرچه پايداري باعث مؤثر اي شيوه به است توانسته سنندج

 حاضر پژوهش هدف.باشد داشته محيطي پايدار. توسع را تأثير وكمترين اقتصادي پايدار هتوسع بر را تأثير بيشترين است

  است. شهرزاهدان  در خصوص به گردشگري توسعة اهميت و شهري گردشگري توسعة بر شهري نقش مديريت  بررسي

  منطقه موردمطالعه

اختصاص داده است.  خود به را استان 	مساحت از درصد 17 معادل 	مربع كيلومتر 31250 	هرستان زاهدان با وسعت

شهرستان زاهدان از شمال به شهرستان هامون و كوير لوت از شرق به كشور پاكستان از غرب به استان كرمان و از جنوب 

) نفر 622855به ( 90) نفر و در سال 658795( 84به شهرستان خاش محدود مي شود. جمعيت شهرستان زاهدان در سال 

 زبانهاي به و هستند	آريايي	نژاد	. اكثر مردم اين شهر با توجه به قوميت هاي كه در اينجا ساكن شده اند ازتقليل يافته است

 1494 تهران تا زاهدان مسافت. گويند مي سخن خراساني و يزدي ، كرماني ، سيستاني ، بلوچي ، فارسي هاي گويش و

بوده و در روزهاي تابستان هوا بسيار  خشك و گرم زاهدان هواي.  دارد ارتفاع متر 1385 دريا سطح از و است كيلومتر

 كاهش در مستقيم غير طور به سيستان روزه 120	بادهاي	.يابد مي كاهش	گرم و در شب ها حرارت به نحو محسوسي

 در و است	جغرافيايي ممتاز موقعيت داراي زاهدان شهر. بارد مي برف ندرت به شهر اين در. دارد تاثير زاهدان شهر دماي

 اشتران كوه به توان مي زاهدان هاي كوه جمله از. دارد قرار كرمان و خراسان –المللي پاكستان و هندوستان  بين تردد مسير

 نيز سياه ملك كوه. نمود اشاره متر 2221 ارتفاع با خان پير و متر 2255 ارتفاع با جيكو و دان انجير متر، 3012 ارتفاع با

 نيمه چاه و ها رودخانه ، ها چشمه ، قنات چاه طريق	از	ز اين شهرنيا مورد آب. است زاهدان هاي كوه از ديگر يكي

 اي، علوفه و اي دانه ذرت علوفه، نباتات، جو، گندم، زاهدان كشاورزي محصوالت مهمترين. گردد مي تامين سيستان

 .باشد مي باغي و جاليزي محصوالت و سبزيجات

  :پيشينه تاريخي زاهدان

يم دزداب مي گفتند . اين شهر كه كوه ها آن را احاطه كرده اند قدمتي نود ساله بيشتر ندارد . سال خوردگان، زاهدان در قد 

آب به صورت چشمه بيرون آمده و در قدري آنسو تر در زمين فرو   دزداب را به خوبي مي شناسند كه در برخي نقاط

 و است 	داده شهر آباداني 	هجري شمسي كابينه دستور به 1302در سال  ت.ه همين دليل دزداب خوانده شده اسرفته و ب

 شهر اوليه نقشه هرچند.  يافت تغيير زاهدان به شهر نام جهانباني تيمسار پيشنهاد به بنا شمسي هجري 1309 سال در

 ماريمع اساس بر را شهر كلي بافت ايراني معماران ولي گرديد، طراحي پاكستان كويته شهر از مهندس يك توسط زاهدان

نفر با دانشگاه هاي بزرگ  650000ريخي مطابق اقليم منطقه اجرا كردند . امروزه زاهدان با جمعيتي بيش از تا هاي شهر

دولتي، آزاد، پيام نور، علوم قراني و حوزه هاي علميه امام جفر صادق (ع) و حوزه علميه دارالعلوم مكي به عنوان يك 

. اتحاد و همدلي مردم زاهدان و وجود اقوام و اديان و مذاهب اسالمي مختلف شهر دانشگاهي و فرهنگي شناخته مي شود

  	در شهر آنرا به الگوي نمادين براي ديگر شهرها در ايران و كشورهاي ديگر تبديل كرده است.

  :اقوام و آداب رسوم شهرستان زاهدان
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طن خود بداند. زاهدان شهرپرآوازه چند دروازه در ميان ساكنان شهر زاهدان كسي را نمي توان يافت كه به حق زاهدان را و

ايست كه به دليل مهاجرت پذيري تا كنون فرهنگي يك دست نيافته است .دين و مذهب مهمترين عامالتحاد و همدلي 

مردم زاهدان است. وجود اقوام و اديان و مذاهب اسالمي مختلف در شهرآنرا به الگويي نمادين براي ديگر شهرها در ايران 

شور هاي ديگر تبديل كرده است. علت توجه دشمنان اسالم وانقالب به استان سيستان و بلوچستان و خصوصاً شهر و ك

زاهدان براي ايجاد تفرقه و سوء استفاده و در گيري هاي قومي و قبيله اي و مذهبي هم همين نكته اساسي است كه همواره 

مذهبي كه هر سال در زاهدان چشمگير است عزاداري مردم در  طمع وكينه دشمنان را تحريك كرده است.از جمله مراسم

است. اين عزاداران اغلب از اقوام سيستاني، يزدي، خراساني، كرماني، ترك (ع)ايام محرم و صفر و شهادت ديگر ائمه اطهار

  . مي باشند  و افغان

  آداب و رسوم سيستانيها:

درآمد طبيعي آغاز مي شود. شيريني عيد در سيستان و سفره عيد  استقبال از سال نو در هر منطقه اي سال نو با يك پيش

 دو اين عروسي مجالس در و است سيستان در سرنا كننده همراهي ساز دهل	محلي، لباسهاي		و اعتقادات مردم در سيستان،

 مذهبي اسماتمر در. پردازند مي سيستاني هاي ترانه گاه و بازي شمشير بازي چوب زابلي، چاپ آهنگهاي اجراي به ساز

  ز مردم حضور پررنگي دارند، از جمله ماه محرم، شب هاي قدر و سوگواريهاي محلي با شكوه برگزار مي شود.ني

  آداب و رسوم بلوچ:

اعياد مذهبي نظير عيد قربان و فطر با شكوه و با رسم خاصي برگزار مي شود. مراسم عروسي مهمترين مراسم شادي آور 

ات بومي و لباسهاي محلي آنها از تنوع رنگ زيادي برخوردار است. صنايع دستي قوم بلوچ بلوچ است. موسيقي و ادبي

  گليم بافي، سوزندوزي، سكه دوزي و سفالگري مي باشد.

  :خوراك در شهرستان زاهدان

كلوچه محلي و نان تافتون محلي از خوشمزه ترين خوراك  ، قتلمه	كشك زرد، كشك سفيد، آبگوشت محلي، اوجزك،  

اناردانه يك خورشت سنتي و آبگوشت محلي و تباهگ از خوراكهاي معروف قوم بلوچ مي  .محلي سيستاني است هاي

  .)1395(استانداري سيستان وبلوچستان،باشد
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  )، موقعيت محدوده مورد مطالعه1شكل(

  

  

  

 بازارچه سرپوش :

)قرار گرفته است تاريخ ساخت بازارچه به  اين مجموعه معماري در مركز شهر زاهدان حدفاصل خيابان طالقاني وامام( ره

هجري شمسي وشروع ودر سال  1308زمان شكل گيري شهر زاهدان باز مي گردد .كار ساخت اين مجموعه در سال 

توسط شخصي به نام استاد معماري خلفي يزدي تكميل گرديده است از نظر سبك  1314به پايان رسيد. در سال  1311

هاي سنتي كشور را دارا است كه در ساخت آن از مصالح خشت وگل استفاده شده است. اين  معماري سبك رايج بازارچه

 هايي دهانه بر كه هستند جناقي نوع از بازارچه هاي طاق.  باشد مي حجره 25 داراي	 و بوده	) Lبازار به صورت حرف (

  دهنه است. 12جنوبي داراي _شمالي دهنه و در جهت 9غربي داراي _جهت شرقي  در كه اند گرفته قرار متر 4 عرض به

  منزل قديمي شمسي:	

 فضاهاي داراي كه باشد مي زاهدان شهر اوليه دربافت يزدي سبك معماري هاي نمونه از يكي شمسي قديمي منزل	

بارها با مصالح عمده خشت و گل در ان و ها اتاق و شكل هاللي نماهاي طاق مطبخ، حمام، هشتي، همچون سنتي معماري

  و آجر در نما يا طاق ضربي مي باشد. جرزها

  :دادگستري قديم ساختمان	

اين ساختمان در تقاطع خيابان هاي امام خميني (ره) و آيت ا... كفعمي واقع شده است . اين بنا در اوايل دوره پهلوي اول 

سالمي مدتي به عنوان ه.ش و به منظور تثبيت غله در شهر زاهدان ساخته شده است پس از انقالب ا 1310در حوالي سال 
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ساختمان دادگستري شهرستان زاهدان كاربري داشته است. اين بنا نيز از جمله اولين بناهاي شكل گرفته در شهر نو پاي 

ست .در حال حاضراز ا شده اجرا نما در آجر و جرز در خشت عمده مصالح با طبقه دو در كه شود مي 			زاهدان محسوب

  صنايع دستي استان استفاده مي شود.اين بنا به عنوان خانه 

  :خانه ابويي

ساختمان قديمي ابويي در بافت تاريخي شهر زاهدان و درخيابان شريعتي واقع شده است. زمان احداث اين بناي تاريخي 

و  همزمان با شكل گيري هسته اوليه شهر به دوره پهلوي اول برمي گردد. از خصوصيات بارز اين بنا مي توان به بادگيرها

  حوضخانه آن اشاره كرد.

  :ملك انبار	

 و دارد قرار شهر قديم بافت در. است	 شده واقع كفعمي... ا آيت خيابان و حافظ كوچه تقاطع زاهدان، شهر در بنا اين	

متر مربع و باز  3235عه زميني به مساحت قط در كه شكل مستطيل	 پالن با است بنايي.  باشد مي پهلوي ي دوره به متعلق

مورد استفاده قرار گرفته است. سبك معماري بومي محلي ، تزئينات آجر كاري و وجود دروازه ورودي  1655بناي كلي بر 

اين بنا از ويژگي هاي منحصر به فرد آن است .طاقنما ها و آجر كاري هاي ورودي بنا و تزئينات آجر كاري در حاشيه 

(سازمان ميراث ست كه تأثير گرفته از معماري سنتي و بومي منطقه استفوقاني سردر ورودي اتاقها از عوامل تزئيني اين بنا

  .)1395فرهنگي،

  روش تحقيق

باشد. براي تحليلي و براز حيث هدف از نوع كاربردي مي -روش تحقيق براساس ماهيت و روش از نوع توصيفي 

است. جهت بررسي نقش مديريت شهري ده اي و پيمايشي استفاده شمطالعات كتابخانهآوري اطالعات مورد نياز از جمع

بر گردشگري شهري زاهدان، از بين جامعه آماري پژوهش كه كارشناسان ميراث فرهنگي، شهرداري زاهدان، گردشگران 

گيري نفر تعيين و به روش نمونه 80شود، تعداد هاي مرتبط با مديريت شهري و گردشگري، را شامل ميو مسئوالن سازمان

دو بخش  آوري شده، طبقه بندي و دربا آنها مصاحبه شده و پرسشنامه تكميل گرديد. سپس اطالعات جمع ،تصادفي ساده

و از  SPSSنرم افزار تحليل آماري  در در بخش اول اقدام به تجزيه و تحليل نظريات مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

در نهايت براي  .مورد بررسي قرار گرفت يمديريت شهري،گردشگري وابعادتوسعه گردشگرطريق عوامل تاثيرگذار

،تاعالوه برتوسعه ) مورد استفاده قرار گرفتSOARگردشگري شهر زاهدان، مدل استراتژيك سوآر(ريزي مديريت و برنامه

  گردشگري نقش متقابل مديريت وگردشگري برتوسعه شهري موردبررسي قراردهيم.

  

  پژوهش فرضيه هاي

 رسيدن در مردم محلي و شهري مديريت متقابل هاي همكاري نيز و هماهنگ مديريت نقش بررسي حاضر پژوهش هدف

  :بود خواهد نظر زير مورد هاي فرضيه پاسخ به دستيابي اساس، اين بر است شهري گردشگري پايدار توسعه به
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  .دارد وجود رابطه شهري گردشگري پايدار توسعه به دستيابي و شهري مديريت بين-1

  .دارد وجود رابطه شهري گردشگري پايدار توسعه به دستيابي و محلي مردم و شهري مديران متقابل يها همكاري بين-2

 دارد. وجود رابطه شهري اجتماعي ،اقتصادي،كالبدي پايدار توسعه و گردشگري بين -3

  هاي پژوهشيافته

  الف)مديريت شهري ومديريت گردشگري

  متغيرهاي مديريت شهري-1جدول 

گويه
ي كم  

خيل
  

كم
ط  

متوس
  

زياد
  

خيلي زياد
  

ميانگين
  

ف 
كولموگرو

ف
اسميرنو

ي  
ي دار

معن
  

  0,000  3.47  3.59  5.3  6.5  40.3  19.5  28.5  ميزان هماهنگي بين ارگانهاي تصميم گيرنده

  0,000  4.16  3.35  8.9  16.7  18.7  41.5  14.2  ميزان هماهنگي بين عوامل اجرايي

ميزان ارزيابي وكنترل طرحهاي مصوب درزمينه 

  شگريگرد
24.8  42.7  6.9  13  12.6  3.54  4.86  0,000  

تمركززدايي تصميم گيري ها و واگذاري اختيارات 

  به مردم محلي
10.6  38.6  22  10.6  18.3  3.12  3.83  0,000  

تالش مديريت درجهت مشاركت بيشترمردم محلي 

  درتوسعه گردشگري شهري
9.8  13.4  38.6  21.1  17.1  2.77  3.03  0,000  

ردم محلي برتصميم گيريهاي ميزان نظارت م

  مسوالن شهردررابطه باگردشگري شهري
17.1  18.7  40.2  15.4  8.5  3.20  3.32  0,000  

ميزان اطالع رساني مسوالن به مردم محلي دررابطه 

با تصميم گيريهاي مديريت شهري راجع به توسعه 

  گردشگري

13.8  48.8  8.5  11.4  17.5  3.30  5.11  0,000  

  0,000  4.00  3.54  11  8.1  19.5  37.8  23.6  لي درتصميم گيريهاميزان دخالت مردم مح

ميزان نظرخواهي ازمردم محلي قبلي وبعدازانجام 

  هرپروژه درزمينه گردشگري
8.5  36.2  18.7  18.7  17.9  2.98  3.67  0,000  

ميزان تالش مديريت شهري درجهت افزايش 

  آگاهي هاي عمومي
15.9  20.7  51.6  5.7  6.1  2.37  4.69  0,000  

 توسعه به دستيابي در شهري يكپارچه مديريت

  گردشگري شهري پايدار
4.1  19.5  9.3  44.3  22.8  3.34  4.19  0,000  

  1395نبع :نگارنده،م
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  نقش مديريت شهري دربرنامه ريزي،تدوين،اجرا وارزيابي طرح هاي گردشگري شهري

  

نتايج حاصل ازنظرسنجي طرح هاي گردشگري  ،تدوين،اجرا وارزيابيدر رابطه بانقش مديريت شهري دربرنامه ريزي 

   ازپاسخگويان حاكي  ازآن است كه به طور  كلي .....نقش مديريت شهري را قابل توجه دانسته اند.

 در مطرحه هاي فطي به توجه با گيرنده تصميم هاي ارگان بين هماهنگي ميزان به راجع شونده كارشناسان  نظر

 ارگان بين هماهنگي وجود درصد،3.40 يعني پاسخگويان اكثر كه است آن كم،مبين خيلي تا زياد خيلي از پرسشنامه،

  ارزيابي متوسط را گيرنده تصميم هاي

 مديريتي تصميمات خصوص اين در است ازم تر سازنده و تر بيش هاي هماهنگي به دستيابي براي، بنابراين؛ اند كرده

 مزايا به راجع رساني اطال و مختلت هاي زمينه در متخصج و مودهكارآز مديران از استفاده جمله از، گردد اتخاذ خاصو

  ... و ها هزينه كاهش و اجرا و مديريت در هماهنگي ومنافع

 به ازم، اند دانسته كم را امر اين درصد5.41 ،يعني شوندگان پرسش اكثريت، اجرايي عوامل بين هماهنگي ميزان به راجع

 عوامل بين در هماهنگي ،باشد برخوردار مناسب هماهنگي از مختلت سطوح در ها گيري تصميم چه چنان كه است ذكر

 هزينه، وقت اتالف به منجر كه ها كاري چندباره از و شد خواهد برخوردار تر كننده راضي سوي و سمت از نيز اجرايي

  .آمد خواهد عمل به جلوگيري، شود مي اوضا آشفتگي و

، اند كرده ارزيابي كم را ها طرح كنترل ميزان، پاسخگويان درصد7.42 مصوب هاي طرح كنترل و ارزيابي ميزان زمينه در

 ازهزينه بسياري رفت هدر از بسا چه شود اجرا علمي صورت به ها طرح كنترل و ارزيابي چه چنان كرد نشان خاطر بايد

، اقتصادي ،محيطي يستز معضالت و مشكالت كه طرحي ي ادامه يا و اجرا از كه چرا؛ آمد خواهد عمل به جلوگيري ها

 هدايت تر مناسب سوي و سمت به، آن ترميم با يا و آمده عمل به جلوگيري، دارد دنبال به فرهنگي بعضاً و اجتماعي

  .شد خواهد

  

 نقش مديريت شهري دربه كارگيري توانايي هاي موجود جامعه محلي2-1

  

 كردهتأكيد كم گزينه بر پاسخگويان درصد6.38 ،اختيارات واگذاري و ها تصميم گيري تمركززدايي ميزان به راجع

 ،ها آن اي منطقه هاي آگاهي و اطالعات به توجه با ها گيري تصميم در محلي مردم مشاركت كه است ذكر به ازم، اند

 با ناسازگار هاي طرح اجراي از و شده منجر منطقه هاي قابليت و استعدادها با متناسب هاي تصميم اتخاذ به تواند مي

  .آورد عمل به گيري جلو منطقه فرهنگي و اجتماعي، اقتصادي، محيطي زيست طشراي

 درصد6.38  ،يعني پاسخگويان اكثر، امور در محلي مردم تر بيش مشاركت جلب براي شهري مديريت تالش ي زمينه در

 جمله از شهر فمختل امور در محلي مردم و شهروندان مشاركت جلب كه است ذكر به زمال، اند دانسته متوسط را امر اين
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 در  ها فعاليت افزوده ارزش حفظ، تر بيش درآمد كسب براي تالش، سرزندگي و وياييپتواند مي گردشگري توسعه در

  بيشتر شهروندان داشته باشد. رضايت نهايت در و مهاجرت از جلوگيري بومي، افراد براي و منطقه

درصد پاسخگويان برگزينه 3.44،گردشگري شهري پايدار سعهتو به دستيابي در شهري يكپارچه مديريت نقش زمينه در

 هاي توان و استعدادها، منابع حصحي مديريت و ريزي برنامه با كه شود مي صمشخ، بنابراين، اند داشته تأكيد زياد خيلي

 ورام در مردم مشاركت و، شهري گردشگري جمله از فمختل امور با مرتبط هاي گيري تصميم كردن همسو، اي منطقه

 شهري گردشگري پايدار ي توسعه چنين هم و شهري پايدار توسعه به دستيابي در تواند مي گردشگري جمله ازف مختل

 پايدار و حصحي هدايت براي كه است زنده و پويا سيستم ي، آن با ارتباط در مناسبات و شهر كه چرا؛ باشد اثرگذار بسيار

  .داشت خواهد دنبال به نيز را شهري گردشگري پايدار توسعه، امر اين و است هماهنگ و يكپارچه مديريت به نيازمند، آن

بقيه گزينه هاي مبين تحليل فوق وعدم نظرخواهي درتصميم گيري وتالش الزم درجهت آگاهي ومشاركت مردم درمديريت 

  شد.باشهري رابيان مي كند،كه به نوعي تكميل كننده ديگرگويه ها درپرسشنامه مي 

  

 ي تاثيرگذار درمديريت گردشگري شهريمتغيرها-2جدول

گويه
خيلي كم  

  

كم
ط  

متوس
  

زياد
  

ي زياد
خيل

  

ميانگين
  

ف 
كولموگرو

ف
اسميرنو

ي  
معني دار

  

  0,000  4.35  2.69  16.7  40.7  11.8  18.3  12.6  تجهيزفضاهاي گردشگري

  0,000  4.60  2.62  22.8  39.4  6.5  15.4  15.9  ايجادكمپينگ درفضاهاي شهري

  0,000  3.95  2.96  8.5  39  17.1  18.3  17.1  وضعيت حمل ونقل

  0,000  3.35  2.72  11.8  35.8  31.3  10.2  11  امكانات وخدمات اقامتي ورفاهي مانند(رستوران  و...)

وضعيت امكانات بهداشتي(زباله ها ،دسترسي  به آب سالم 

  وسرويس بهداشتي و.....)
2  13.8  30.1  40.2  13.8  2.50  3.74  0,000  

  0,000  4.17  2.50  21.1  39.8  17.9  10.2  11  ح شهرميزان ترافيك درسط

  0,000  3.56  2.97  13  17.1  43.5  12.2  14.2  پاكيزگي مكانهاي  عمومي وخصوصي

  0,000  3.93  2.11  43.9  27.6  11.8  6.1  10.6  امنيت درداخل شهر

  0,000  3.60  2.90  18.7  11.4  42.7  15  12.2  هدايت گردشگران درشهر

  0,000  4.72  2.38  19.1  47.6  16.3  9.8  7.3  بهبود وتوسعه  زيرساختهاي گردشگري

سياست گذاري مناسب سيستم اداري كارآمد درزمينه 

  گردشگري شهري
7.7  14.2  39.4  6.9  31.7  2.59  3.74  0,000  

  0,000  2.83  2.87  22.8  22  15.9  23.6  15.9  سرمايه گذاري بخش خصوصي دربخش گردشگري شهري

  1395ع :نگارنده،نبم
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 اي جاذبه اقامتي، قل،ن و حمل ساختهايري(زيردشگرگ تسهيالت زتجهي و ،حفظ ايجاد در شهري مديريت نقش 1-2

  )فعاليتهاو

ري درايجادحفظ وتجهيزتسهيالت گردشگري ازجمله امنيت ،پاكيزگي مكانهاي عمومي،وضعيت هدرزمينه نقش مديريت ش

تايج حاصله نشان دهنده نقش حائزاهميت وبسيارتاثيرگذارمديريت شهري به خصوص امكانات بهداشتي وخدمات اقامتي ن

مديريت ترافيك وايجادامنيت درداخل ودرزمينه پاكيزگي مكان عمومي ،2.40 درزمينه فراهم كردن امكانات  بهداشتي با .

نوان اركان توسعه به عسياست گذاري مناسب  در برنقش مديريت شهري4.39مي باشد وبه طوركلي 9.43شهرها با

  .گردشگري شهري تاكيدكرده اند

  

 سطح كيفي متغيرهاي گردشگري شهري زاهدان-3جدول شماره 

  

گويه
ي كم  

خيل
  

كم
ط  

متوس
  

زياد
  

ي زياد
خيل

  

ميانگين
  

ف 
كولموگرو

ف
اسميرنو

ي  
معني دار

  

  0,000  3.48  3.12  13  13  42.3  12.2  19.5  پارگينگ وخدمات مربوط به آن

  0,000  3.70  2.56  12.2  40.2  31.7  11  4.9  هيزات سوختي،انرژي وپمپ بنزينتاسيسات وتج

  0,000  4.22  2.03  36.6  39  15  2.8  6.5  حفاظت ازفضاي سبز

  0,000  361  3.12  12.2  31.7  9.3  25.2  21.5  دسترسي به خدمات بهداشتي ودرماني درسطح شهر

  0,000  2.80  2.91  17.9  17.1  35.4  15.4  14.2  دسترسي به آب  سالم

هدايت وراهنمايي گردشگران  وامكانات تبليغات 

  گردشگري
5.7  7.3  32.5  29.7  24.8  2.39  2.88  0,000  

وضعيت خدمات پرداخت الكترونيك(عابربانك 

  وغيره)
13.4  22.4  19.1  11.4  33.7  2.70  3.37  0,000  

  0,000  3.63  2.93  18.7  30.5  11.4  17.5  22  ايجادوحفاظت ازآثارتاريخي فرهنگي

  0,000  4.87  2.51  25.6  41.1  49  13  15.4  ايجاد واشتغال وكسب وكارهاي جديد

  0,000  3.40  2.74  35  14.6  9.8  22.4  18.3  حفظ هويت فرهنگي وفرهنگ بومي

مشاركت فرهنگي واجتماعي جامعه درتوسعه 

  گردشگري
13  15.9  31.7  30.5  8.9  2.93  2.96  0,000  

  0,000  4,15  2.92  24.4  22.4  3.7  35.4  14.2  كنترل قيمت زمين

  0,000  3.26  3.22  15.4  6.5  33.3  29.3  15.4  اجرا وارزيابي سياست هاي گردشگري
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  گردشگري ،سياسي) اقتصادي،اجتماعي،فرهنگي،رفاهي،بهداشتي (خدمات حوزهاي در شهري مديريت كيفيت1-3

كه درراستاي سطح  ،سياسي اقتصادي،اجتماعي،فرهنگي،فاهير ارزيابي پاسخگويان راجع  به سطح خدمات بهداشتي،

به طوركلي  ،سياسي اقتصادي،اجتماعي،فرهنگي،رفاهي كيفيت مديريت شهري انجام گرفت اغلب به طورمتوسط بوده و

مناسبي مي باشد.ولي درزمينه هاي كنترل قيمت زمين واجراي سياستهاي گردشگري الزم نسبتا نشان دهنده سطح كيفي 

  .اقدامات موثرتري درجهت افزايش سطح كيفي اين عوامل درراستاي توسعه پايدارانجام گيرداست 

  ب)نظرسنجي گردشگري و ابعادتوسعه شهري
  پايداري اجتماعي وفرهنگي درگرشگري وتوسعه شهري-4جدول شماره 

  خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم گويه ها

  22  3.55  15 .4  7.3  7.3  محلي و دستي هاي سنت و هنرها احياي

  3.3  5.3      7.29  5.21  6.10  )كتابخانه( هنري فرهنگي امكانات به دسترسي افزايش در

  2.23  4. 26  25.6  19.1  5.7  همبستگي روحية و ميزبان جامعة غرور تقويت

  13  36.6  13.8  25.6  11  در افزايش اتحاد و انسجام ساكنان

  11  44.7  32.5  5.3  6.5  هداشتيدر افزايش بهره مندي از خدمات درماني و ب

  11  44.7  14.2  16.7  13.7  جذب جمعيت

  16.3  37.8  20.7  16.7  8.5  پروتئيني مواد هفتگي مصرف افزايش

  13  50.8  8.1  14.2  13.8  سرزندگي و شادابي عمومي بر اثر حضور گستردة گردشگران

  27.2  36.2  6.5  14.2  15.9  پژوهشي و آموزشي امكانات به مدارس تجهيز

  19.9  6.5  60.5  8.1  4.9  ارتقاي كيفيت زندگي ساكنان

  16.3  22  38.2  8.1  15.4  ورزشي امكانات به دسترسي ارتقاي در

  نتايج آزمون كاي اسكوئردرپايداري اجتماعي وفرهنگي توسعه شهري- 5جدول شماره

 Chi-Square  df  Sig  گويه

  0.000  4  2,21  ليمح و دستي هاي سنت و هنرها احياي

  0.000  4  84,77  )كتابخانه( هنري فرهنگي امكانات به دسترسي افزايش در

  0.000  4  35,46  همبستگي روحية و ميزبان جامعة غرور تقويت

  0.000  4  58,43  در افزايش اتحاد و انسجام ساكنان وگردشگران

  0.000  4  1,53  در افزايش بهره مندي از خدمات درماني و بهداشتي

  0.000  4  95,95  ذب جمعيتج

  0.000  4  58,30  پروتئيني مواد هفتگي مصرف افزايش

  0.000  4  1,48  سرزندگي و شادابي عمومي بر اثر حضور گستردة گردشگران

  0.000  4  67,25  پژوهشي و آموزشي امكانات به مدارس تجهيز

  0.000  4  2,70  ارتقاي كيفيت زندگي ساكنان

  0.000  4  62,86  ورزشي تامكانا به دسترسي ارتقاي در
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 بين كه دارد وجود انتظار اين بنابراين داشتند، قرارزاهدان شهر ساكنان شمار در نيز خود آنكه دليل به زاهدانشهر در گردشگري حوزة كارشناسان

 فرضية صحت و تأييد  ژوهشپ توصيفي هاي يافته توجه با تحليل، سطح در .باشد داشته وجود هماهنگي زاهدان شهر ساكنان نظر با ها آن نظر

 هاي سنت و هنرها احياي گوية چهاراست، آمده 4 جدول در كه كارشناسان پرسشنامة از آمده دست به نتايج براساس و شد اثبات يادشده

جذب  و ) 7.44ميانگين با( بهداشتي و درماني خدمات از مندي بهره افزايش )،8.50(باو شادابي عمومي )3.55(باسرزندگي ،محلي و دستي

 با( ورزشي امكانات به دسترسي ارتقاي گوية دو ديگر، سوي از .است پذيرفته شهري گردشگري از را تأثير بيشترين)7.44 با( جمعيت

باتوجه به آزمون .اند داده اختصاص خود به را ميانگين مقدار كمترين )3,5 با( )كتابخانه( هنري فرهنگي امكانات به دسترسي افزايش و)3.16

  دنشان ازمعنا داري وعدم وجود داده هاي فاقدارزش دارد. آماري

  درگرشگري وتوسعه شهري اقتصاديپايداري -6جدول شماره 

  خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم گويه ها

  12.6  46.3  12.6  9.3  19.1 اشتغال زايي و افزايش درآمدهاي عمومي

  6.9  37  20.7  21.5  13.8  كار از ناشي سالمت ارتقاي

  7.3  37.8  38.2  24  14.2  قاي رضايت شغليارت

  8.9  42.3  30.9  6.1  11.8  ارتقاي اميد به آينده شغلي

  13  24.4  16.3  20.3  26  داخلي محصوالت فروش براي نو بازارهاي ايجاد

  6.1  49.6  16.7  7.3  20.3  برابري فرصت هاي شغلي در جامعه

  10.6  36.6  15  20.3  17.5  كار نيروي عرضه افزايش

  11.8  30.5  17.5  16.3  24  ش صادرات پنهانگستر

  

  1395نبع :نگارنده،م

  توسعه شهري اقتصادينتايج آزمون كاي اسكوئردرپايداري - 7جدول شماره

 Chi-Square  df  Sig  گويه

  0.000  4  1.12 اشتغال زايي و افزايش درآمدهاي عمومي

  0.000  4  61.64  كار از ناشي سالمت ارتقاي

  0.000  4  1.41  ارتقاي رضايت شغلي

  0.000  4  1.22  ارتقاي اميد به آينده شغلي

  0.000  4  14.56  داخلي محصوالت فروش براي نو بازارهاي ايجاد

  0.000  4  1.52  برابري فرصت هاي شغلي در جامعه

  0.000  4  48.59  كار نيروي عرضه افزايش

  0.000  4  26.27  گسترش صادرات پنهان

  

 و ها ازديدگاه موضوع اين كه است گردشگري اقتصادي تأثيرات شهري، گردشگري رصةع محققان بين روشن بسيار موضوع

 زيرا است، اهميت بسيارحايز اي قضيه پايداري، محور به توجه با اقتصادي توسعة موضوع اما .است شده بيان متفاوتي رويكردهاي
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 هاي يافته به توجه با تحليل، درسطح .آورد همراه هب خود با را بسياري تبعي مشكالت بسا چه و نيست پايدار اقتصادي توسعة هر

 در كه زاهدان ، پرسشنامةكارشناسان شهر از آمده دست به نتايج براساس .شد اثبات يادشده فرضية صحت و تأييد پژوهش توصيفي

 ا(ب هاي عمومياشتغال زايي و افزايش درآمد 6.49ميانگين ا(ببرابري فرصت هاي شغلي در جامعه گوية سه است، آمده6 جدول

 نيز قضيه مقابل طرف در .اند داده اختصاص خود به را مقدار بيشترين)3.42ميانگين ا(ب شغلي آيندة به اميد ارتقاي و)3.46ميانگين

 شهري گردشگري كه دارند قرار  )6.36ميانگين ا(ب كار نيروي عرضه افزايش و )5.30ميانگين ا(ب گسترش صادرات پنهان گوية دو

وآزمون ها نشان ازمعناداري .اند داشته شهروندان نظر از 5 جدول هاي گويه ميان در را تأثير كمترين اقتصادي داريپاي نظر از

  گردشگري وتوسعه پايدار دارد.

  درگرشگري وتوسعه شهري كالبديپايداري -8جدول شماره 

خيلي  گويه ها

  كم
  خيلي زياد  زياد  متوسط  كم

  18.3  44.3  11  11.4  15 محافظت از ميراث باستاني

  23.6  19.1  38.6  9.3  9.3  در افزايش به كارگيري مصالح مقاوم در ساخت مساكن

  13.4  36.2  17.1  16.3  17.1  جديد نيازهاي براساس قديمي هاي ساختمان از استفاده نوع تغيير

  15  46.3  14.6  12.2  11.8  نوسازي و مرمت ساختمان ها

  18.7  5.3  38.2  17.9  19.9  در بهبود كيفي و كمي آب شرب

  15.4  39.8  19.5  8.5  16.7  ونقل حمل وسايل به دسترسي بهبود در

  22.4  49.2  13.4  11  4.1  در بهبود راه هاي ارتباطي

  1395نبع :نگارنده،م

  توسعه شهري كالبدينتايج آزمون كاي اسكوئردرپايداري - 9جدول شماره

-Chi  گويه

Square  
df  Sig 

  0.000  4   محافظت از ميراث باستاني

  0.000  4    در افزايش به كارگيري مصالح مقاوم در ساخت مساكن

  0.000  4    جديد نيازهاي براساس قديمي هاي ساختمان از استفاده نوع تغيير

  0.000  4    نوسازي و مرمت ساختمان ها

  0.000  4    در بهبود كيفي و كمي آب شرب

  0.000  4    ونقل حمل وسايل به دسترسي بهبود در

  

شهري توجيه  توسعةپايدار منظر از زماني شهري گردشگري مسلما .است شهر كالبدي توسعة شهري پايدار توسعة مهم ابعاد از يكي

 گوية 7از كالبدي پايداري بر گردشگري نقش سنجش براي .شود نيز شهر كالبد در مثبت تغييرات ايجاد سبب بتواند است كه پذير

توسعه  منظر از زماني شهري گردشگري مسلما. است شهر كالبدي توسعه شهري سعه پايدارتو مهم ابعاد از يكي .شد استفاده مختلف

 پايداري گردشگري بر نقش سنجش براي. شود نيز شهر كالبد در مثبت تغييرات ايجاد سبب بتواند كه است پذير توجيه شهري پايدار

 اثبات يادشده. فرضي صحت و تأييد پژوهش توصيفي هاي يافته به توجه با، تحليل سطح در. شد استفاده مختلفهگوي 7 از كالبدي
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 نظر شهروندان از توانسته شهري گردشگري، است آمده 8 جدول در كه، شهروندان پرسشنامه  از آمده دست به نتايج و براساس شد

. باشد داشته ) 3.46ميانگين (با نوسازي و مرمت ساختمان ها )و 2.49ميانگين (با ارتباطي هاي راه بهبود گويه دو در بسزايي تأثير

 به گردشگري طريق از كه، خود درآمدهاي با افزايش زاهدان  شهرداري كه كرد اشاره نكته اين به بايد، ها راه هتوسع با ارتباط در

 واحدهاي در مناسب تسهيالت افزايش. زمين در. شهر زاهدان كند در شهري مسيرهاي و ها راه بهبود به اقدام، است آورده دست

 كمترين همچنين. شود مي هدايت اقتصادي متغييرهاي بهبود از سوي مستقيم غير صورت به گويه اين كه گفت بايد نيز مسكوني

 (با مساكن ساخت مقاوم در مصالح كارگيري به افزايش و )3.5 ميانگين (با در بهبود كيفي و كمي آب شرب گويه دو بر را تأثير

  .است داشته )1.19 ميانگين
  

  درگرشگري وتوسعه شهري محيطيپايداري -10شماره  جدول

  خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم گويه ها

  9 .85  25.2  38.6  15.4  11.8 خاك فرسايش و تخريب كاهش در

  18.7  22  28  14.2  17.1  در كاهش آلودگي منابع آب

  11.8  45.1  11.4  18.3  13.4  مسكوني واحدهاي يابي مكان بهبود در

  15  28  35.8  14.6  6.5  ستفاده از منابعدر بهبود ا

  11.8  42.7  15.4  14.2  15.9  فرهنگي و طبيعي محيط از ساكنان آگاهي افزايش

  13.8  8.5  40.7  23.6  13.4  گردشگري هاي سايت پاكيزگي به توجه

  1395نبع :نگارنده،م

  توسعه شهري محيطي نتايج آزمون كاي اسكوئردرپايداري- 11جدول شماره

-Chi  گويه

Square  
df  Sig 

  0.000  4  71.84 خاك فرسايش و تخريب كاهش در

  0.000  4  13.79  در كاهش آلودگي منابع آب

  0.000  4  1.00  مسكوني واحدهاي يابي مكان بهبود در

  0.000  4  67.53  در بهبود استفاده از منابع

  0.000  4  80.34  فرهنگي و طبيعي محيط از ساكنان آگاهي افزايش

  0.000  4  80.22  گردشگري هاي سايت گيپاكيز به توجه

  

 مخربي همواره تأثيرات گردشگري كه است موضوع اين شده، مطرح گردشگري پايدار توسعة زمينة در كه بزرگي نقدهاي از يكي

 باشد، ريزي برنامه قابل و غير نشده مهار كه صورتي در توسعه كه است ناپذير انكار واقعيتي موضوع اين .گذارد مي زيست محيط بر

 بسيار زيست محيط زاهدان شهر .است طبيعي بستر بسترها اين از يكي .داشت خواهد همراه به خود با را معكوسي تبعات همواره

 هحوز كارشناسانه ازپرسشنام آمده دست به نتايج براساس .است شده شهر اين جذابيت باعث موضوع اين كه دارد اي پاكيزه و زيبا

 نيز كارشناسان منظر از شهر گردشگري كه كرد اشاره نكته اين به دوباره بايد، است آمده 10 جدول در كهزاهدان  شهر گردشگري

 ميانگين متوسط صورت به اگرچه. باشد داشته )ميانگين با( مسكوني واحدهاي يابي مكان بهبود در هگوي بر مثبتي تأثير است نتوانسته

 بر توانسته شهري گردشگري كه شود مي معلوم 13 جدول نتايج توجه با، دارد قرار پاييني حد در محيطي پايداري هاي گويه هاي
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 ميانگين با(فرهنگي  و طبيعي محيط از ساكنان آگاهي افزايش و)1.45ميانگين با( مسكوني واحدهاي يابي مكان بهبود در هگوي دو

 بومي غير گردشگران ويژه به، گردشگران آمدن با كه انكارناپذيراست زاهدان شهر در مسئله اين. باشد داشته خوبي تأثيرات )7.42

 شهر بيشتر هرچه مطلوبيت در كه اند كرده لحاظ شهر محيطي زيست مسائل به را زيادي بسيار توجه، مربوطه واحدهاي و شهرداري

  .است آمده كارساز

  

  SOARتحليل 

عالوه در اين مرحله كنند. بحت مي SOARاتژي كه در اين مرحله، اعضاي گروه در خصوص چگونگي استفاده از استر مرحله اول:

. اين افراد شامل؛ ساكنان گيرد.مورد بحث قرار ميريزي در فرآيند برنامه ذينفع، نحوه درگير كردن اين افرادبر شناسايي افراد 

  . شدباو غيره مي تلداران، استانداريها، هفرهنگي، شهرداري، گردشگران، مسئوالن سازمان ميراثزاهدانشهر

ها و نقاط قوت ها، چشم اندازهباشد. در اين مرحله با شناخت ارزششامل شناخت و بررسي نقاط قوت و مثبت مي مرحله دوم: 

ها و نتايج مبدل كنيم. بنابرين در اين مرحله زمان جلسات توسط افراد باشد، تا آنها را به آرمانها ميداخلي كه به منظور خلق فرصت

روي شهر و در هاي پيششود. بعد از تعيين زمان جلسات، هر يك از افراد نقاط قوت گردشگري و فرصتتعيين مي ريزگروه برنامه

به دليل عدم همكاري ي همچون، كنند. شايان ذكر است كه اين مرحله در كشورهاي جهان سومهاي خود را تشريح مينهايت آرمان

  اي مواجه است.ا مشكالت عديدهبها بعضي از مسئولين و افراد در برگزاري نشست

ها، ها، فرصتدر اين مرحله عالوه بر تصور كردن(مرحله سوم)، ابتكار و نوآوري(مرحله چهارم) كه مجموعه از قوت مرحله سوم:

فع خواسته نو گوها از افراد و مسئولين ذيها و گفت گيرد. در اين مرحله، در نشستباشد، مورد بررسي قرار ميها و نتايج ميآرمان

گيري و شود كه ديدي مثبت از آيند مطلوب گردشگري داشته باشند و در صورت اجراي شدن طرح، به بيان نتايج قابل اندازهمي

  .مشهود بپردازند

بته شوند. البندي ميشناسايي و اولويت هاي نوآوري و ابتكاري،در اين مرحله راهبردها و استراتژي مرحله چهارم(نوآوري و ابتكار):

بايد توجه داشت كه امكان دارد روندهاي جديد و تغيير يافته در سيستم، ساختار و غيره نياز به پشتيباني از اهداف جديد باشند. اين 

آيند. بنابرين مجموعه ها و نتايج به وجود مييابي به آرمانها به منظور دستها و فرصتتغييرات به وسيله شناسايي نقاط قوت

  .ها و نتايج بازنگري در اين مرحله به چالش كشيده شدند و در نهايت تغييراتي در آنها به وجود آمدها، آرمانها، فرصتقوت

ريزي هاي مختلف برنامههاست. در اين مرحله افراد گروهباشد كه حركت به سمت اجرايي كردن برنامهمرحله اجرا مي: مرحله پنجم

كنند. مسئولين ذينفع و افراد در هر جاي است، باهم ارتباط برقرار ميو نتايج تعيين شده هاي كه مربوط به رسيدن به اهدافدر طرح

كردن ان پس باشد و عمليشوند. اين مرحله فراتر از اختيارات يك پژوهش ميكه عالقه و توانايي انجام آن كار را دارند، مشغول مي

   از تصويب طرح است.
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  SOARنتايج چهار مرحله  )،12جدول(

  )Strengthsها(قوت  )Opportunities(هارصتف

جغرافيايي با  آب و هواي مناسب و وجود چشم اندازي متنوع  داب غني مردم شهر زاهدان آفرهنگ و  معرفي

 مطبوع دراطراف شهر

 گذاري در جهت سرمايهگذاران داخلي و خارجي تشويق سرمايه

 صنعت گردشگري

 و پرجاذبه در اين شهررهنگي متنوع ف -آثار و ميراث تاريخي

ريزي و سرمايه افزايش توجه دولت و بخش خصوصي به برنامه

 گذاري

 وجود نيروهاي انساني ماهر و با تجربه در منطقه

و  زايي، كسب درآمد، رشد اقتصادياشتغال توجه دولتمردان به 

 ناشي از توسعه صنعت گردشگري كاهش فقر

گردشگري،توريسم  پتانسيل الزم و مستعد براي توسعه وجود

 ورزشي و...

سالم  و افزايش هاي محيطي و بسترسازي محيطيكاهش آلودگي

 سرانه فضاي سبز در شهر زاهدان

 يخيهاي طبيعي و تارهاي ملي و بين المللي در عرصهوجود جاذبه

 ها و خدمات عمومي و توسعه امكانات وبهبود وضعيت زيرساخت

 تسهيالت تفريحي براي گردشگران

 ناطق مستعدگردشگري وناشناخته درسطح شهرم

 مسيرعبوربه سايرنقاط استان(بندآزادچابهار،شهرسوخته) بازاريابي صنايع دستي و محلي براي افزايش صادرات

 وربازاربزرگ چهارراه رسولي محورتبادالت تجاري باهم نقاط كش ريزي گردشگري براساس اصول توسعه پايدارمديريت و برنامه

 )Aspirations(هاآرمان   )Resultsنتايج(

براي تبليغات گردشگري در سطح كشور و  مكفيبودجه  اختصاص

 بين المللي

 شهر زاهدان قطب بزرگ گردشگري در مركزاستان

ر افزايش مراكز خدماتي براي استقبال از گردشگران بومي و غي

 بومي

 تاثيرات اقتصادي واشتغالزايي 

هاي لن تعداد گردشگران نسبت به ساريزي براي افزايش دادبرنامه

 گذشته

 تبادل فرهنگ غني مرم بومي باسايرنقاط كشور

  بافزايش دادن سرانه پاركها و فضاي سبز و رسيدن به حد مطلو

 

 ريابيبازا و فروش توليد، از حمايت با دستي صنايع جايگاه ارتقاء

 گليم فرش، نظير محصوالتي

كردن مشكالت مرتبط فهاي گردشگري و برطرتقويت زيرساخت

 با آن

گذاري در رغبت فراوان بخش هاي مختلف خصوصي براي سرمايه

 صنعت گردشگري

 ملليهاي بين الكاهش هزينه محل اقامتگاهها و افزايش تعداد هتل

 ايجاد شهري با منظري زيبا و جذاب با رويكرد توسعه پايدار ايجد هماهنگي بيشتر بين عوامل اجرايي و مديريتي

  1395هاي تحقيق. منبع: يافته   
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  گيرينتيجه

 در غيرمستقيم و مستقيم طور به فرهنگي و اجتماعي، اقتصادي هاي بخش با و برگرفته را در مختلفي هاي فعاليت، توريسم صنعت

ان داخلي و كننده توانمندي باالي اين منطقه در جذب گردشگرهاي گردشگري منعكسوجود آثار باستاني و جاذبه .است ارتباط

ريزي اقتصادي زيادي را در پي داشته باشد و براي رسيدن به اين منافع، مديريت و برنامهتواند منافعخارجي است. و اين امر مي

 هايويژگي زيبامناطق گردشگري، محيط و طبيعت اطراف ويژه، اندازچشم از برخورداري خواهد. از طرفي اين شهر بادقيق مي

 در اساسي عوامل از بنابراين .سازد. آورده بر را هر گردشگري انتظارات تواندمي خود متنوع گردشگري هايبهجاذ و اقليمي خاص

 ي توسعه به اي منطقه نگاه و منفي،مثبت آثار ي جانبه همه ي مطالعه، شهرزاهدان گردشگري بخش در دگرگوني و تحول ايجاد

عدم هماهنگي بين عوامل اجرايي وتصميم گيرنده وعوامل محلي گردشگري  نتايج حاكي از اين است كه به دليل. است گردشگري

 منفي اثرات كاهش و مثبت تقويت اثرات براي كارآمد صحيح  مديريت و ريزي برنامه راستا اين درزاهدان روبه تضعيف مي باشد، 

هاي گذشته از يك برخالف مدل ، SOARچراكه مدل  .است مدنظر زاهدان در گردشگري اثرات به مثبت نگرشي ايجاد جهت در

- كند. و با توجه به ماهيت اين استراتژي پس از گفتگوهاي متعدد با مسئولين متخصصريزي از پايين به باال پيروي ميروند برنامه

 در اين مدل با پي بردن بههاي بخش گردشگري در اين شهر تعيين شد. سپس ها و آرمانگردشگري در نهايت نقاط قوت و فرصت

راهكارهاي جهت اجرايي كردن اين نقاط مثبت در جهت توسعه  زاهدانهاي پيش روي گردشگري شهرنقاط قوت و فرصت

 ،زمينه اين در ريزي برنامه و شهرزاهدان گردشگري مديريت ي توسعه براي گردد مي پيشنهادگردشگري پايدار شهري معرفي شد.

 گردشگري از حاصل درآمدهاي از بخشي و داشتهمحلي   مشاركت تر بيش شوند مي مند بهره گردشگري منافع از كه هايي سازمان

 امر اين. نمايند ايفا پايدار توسعه در مؤثري نقش تا دهند اختصاصبوميان وزيرساخت ها  به خدمات ارائه و رفاه براي را خود

 .است زمينه اين در گردشگري ريزان برنامه و رانمدي و دولتي غير يا و دولتي نهادهاي و ادارات، ها سازمان تمامي مشاركت نيازمند

 پي در را متعددي محيطي و اقتصادي فرهنگي،-اجتماعي پيامدهاي چادگان شهر در گردشگري كه ميدهد نشان تحقيق اين يافتههاي

 است، تاييد ردمو منطقه در فرهنگي -اجتماعي و اقتصادي متغيرهاي از برخي روي بر گردشگري مثبت تاثيرات اگرچه .است داشته

 جنبههاي خصوص در ساكنين آموزش گردشگري، توسعه و ريزي برنامه امر در محلي جامعه مشاركت همچون بسياري موضوعات اما

  .شدهاند گرفته ناديده بيكاري زمان در شاغلين از حمايت و فصلي اشتغال تاثيرات گردشگري، صنعت مختلف
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