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توریسمجذبمدیریتوریزيبرنامهبرموثرعواملبررسی
)چابهاربندر(مورديهمطالع

1اله امیريروح،1ممقانی نسباشکان

بلوچستانوریسم دانشگاه سیستان و ریزي تدانشجوي کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه1

چکیده
ایندر.داردتوجهیقابلریتأث،هدفمنطقهروستاییوشهريسطحارتقاءوپیشرفتبرکهاست،اجتماعیاقتصادي،توسعهدرموثرعواملازتوریسمصنعت

با استفادهبرنامه ریزي توریسم ومدیریتبر،سبزفضاينقل ووحملتبلیغات،ریتأثوشهرداريفرهنگی،میراثيهاسازمانعملکردونقشکهاستآنبرسعیمقاله
نمونهعملیاتوشدتقسیمجغرافیاییمنطقهسهبهايخوشهگیرينمونهطریقاز)چابهار(بررسیموردمنطقه. شودو تحلیل بررسیدر منطقه (SWOT)شرواز 

.شدانتخابSheskin)(نشیسکیروشازاستفادهبانمونهحجمندازها. دگردیتهیهپرسشنامه100تعدادکهگرفتصورتمناطقآندرتصادفیکامالًصورتبهگیري
46،انددانستهموثربسیارتوریسمجذبومدیریتدررافرهنگیمیراثيهااستیسوشهردارينقشترتیببهشوندگانمصاحبه%55و% 35کهدادنشانمطالعات

ونقلوحملشوندگانمصاحبه% 46و% 44همچنیندانسته،ضعیفبسیارچابهارشهر توریستیهايجاذبهدربارهرسانیاطالعدررافرهنگیمیراثعملکرد%
.اندکردهعنوانمنطقهجذب توریسمدرموثربسیارعاملراامنیتشوندگانمصاحبه% 70البتهودانندیمتوریسمجذبمدیریتدررگذاریتأثعاملراسبزفضاي

.، چابهارSWOT،گردشگرتوریسم،مدیریت:کلیديواژگان

مقدمه- 1
افزایشمعنیبهگردشگريافزایش،شودیمگفتهکهطوريبهدارد،ممتازيجایگاهکشورهااقتصاديهايبرنامهدرگردشگريصنعتامروزجهاندر

انتظارآنازرادائمیسودپريوربهره،اولیهمعمولهزینهصرفباتوانیمکهاستارزشمندايسرمایهگردشگري.استمالیگردشافزایشودرآمد
جهانهايکشوردرراارزيزاییدرآمداولرتبهکشورها،رویکردبهتوجهباوپیشرفتهيهايفناورگرفتناختیاردرباگردشگريکهطوريبه.داشت

وجودعدمیعنیکالبديواجتماعیاقتصادي،مشکالتجهان سوم، باشهرهااکثریمدیریتنظام.)29,1377پارسیان، اعرابی، (دهدیماختصاصخودبه
این مشکالت روبرو هستند و یتخصص کافنبود مدیریت مناسب شهري و ،شهرنشینیفرایندوشتابانگسترشورشدفقر،وبیکاريالزم،هايسرمایه

شهرستان مرکزعنوانبهچابهارشهر.)46،1384شیوانی،(گذار استریتأثآنبه مرتبطعواملتوریسم و مستقیم بر روي صنعت به طور مستقیم یا غیر 
جهت فراوان يهاتیقابلاریخی و طبیعی هوایی در فصول سرد سال و وجود آثار تآب و ر با دارا بودن شرایط مطلوب بنادر کشونیترمهمو یکی از چابهار

. )67،1388ابراهیم زاده،(باشددر خود میتوریستیهاي استقرار فعالیت

:اصطالحاتتعریف2- 1
.)20،1381نصیرزاده، (دهدمیارائهتوریسمتوسعهوگسترشوجذبجهتدرراخاصیيهاياستراتژکهبرنامه اي:توریسممدیریت

که بین مبدأ و مقصدي با انگیزه هاي استراحتی، تفریحی، تفرجی، ورزشی، دیداري، تجاري، فرهنگی و شودیمگفته ییهامسافرتبه مجموعه :گردشگري
.)16،1390رضوانی،(و در آن شخص توریست در مقصد اشتغال و اقامت دائم نداردردیگیمیا گذران اوقات فراغت انجام 

:گردشگريانواع1-2-1
پاپلی (دهد و شامل تعامل گردشگران با محیط شهري استکند که در مناطق شهري رخ میتوصیف میهاي گردشگري را فعالیت:گردشگري شهري

.)46،1390یزدي،
شودیمعرضهگردشگريفرهنگیکاالییعنوانبهروستایینواحیتاریخیوطبیعیفرهنگی،منابعگردشگري،نوعایندر:روستاییگردشگري

.)46همان،(
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حیاتوطبیعتيهایرستنومناظرازبصريبهرهومطالعاتیاهدافباطبیعیمناطقبهمسافرتکهاستگردشگريازنوعی:طبیعتگردشگري
.)27،1390زاهدي،(ردیگیمانجامآنفرهنگیهايجنبهبهتوجهباووحش

استتاریخیگردشگرانهدفتاریخی،ابنیهوهامکانازبازدیداست؛گردشگرينوعایندیگرناممیراثگردشگري:تاریخیگردشگري
.)44،1390پاپلی،(

:هاروشومواد-2
استفادهمیدانیمطالعاتوايکتابخانهواسناديهايبررسیازنیازموردهايداده واطالعاتآوريبراي جمع.استتحلیلی-توصیفینوعازتحقیقاین

بندر (منطقهگردشگريکلیو وضعیتدر مدیریت و برنامه ریزي توریسمخدماتامکانات،هاجاذبهبررسیبهآمده،دستبهاطالعاتبهبا توجهو
محیطو)ضعفوقوتنقاط(داخلیمحیطمنظوراینبراي.شداستفادهSWOTمدل ازهایافتهتحلیلوتجزیهبرايسپسپرداخته)چابهار

مسافر ترمینال -1منطقه از سهنامهپرسشوسیلهبهآمده،به دستاطالعاتتکمیلبرايسپسوگردیدمطالعهمنطقه) و تهدیدهاهافرصت(خارجی
بهنهایتدروSWOTماتریس تکمیلبهنظرموارد موردبهدهیوزنباکهانجام گرفتنیزشهر چابهاربازار-3علوم دریایی چابهاردانشگاه -2بري 
.شدپرداختهچابهارگردشگريتوسعه مناسبهاياستراتژيوراهبردهاارایه

% 5ازبیشخطاشدهزدهتخمیندرصدوشودحاصلاطمینان% 95آندرکهاستوضعیتینمونهعمومیانتخابدرسطحنیترحیصح(:سیشکین
درصدي:شودیممحاسبهزیرشکلبهواستضرورياينتیجهچنینبهرسیدنبراينمونهاندازه) اطمینانفاصله% 5واطمینانسطح% 95( نباشد
. استشدهتوضیحتناسبیکعنوانبهوشودمحاسبهاطمینانفاصلهیکآندربارهکهاست

1-P=Q
C=اندازهباباشندثابتپارامترهاسایراینکهفرضبرنیازموردنمونهاندازه. شودیمدادهتوضیحاعشارياعدادصورتبهکهاطمینانفاصلهمطلوباندازه

% 95اطمینانسطحو% 5خطايقبولقابلسطحباکهگرددیمتعیینقبولقابلخطايومطلوباطمینانسطحبابلکه،شودنمیمعینآماريجامعه
.شدانتخاب100نمونهحجماندازهکهشودیمنفر96بابرابرنمونهاندازه

رافرهنگیمیراثسازماننقششوندگانمصاحبه% 52کهدادنشانتوریسممدیریتوریزيبرنامهدرفرهنگیمیراثسازماننقشبررسیبامقالهاین
.انددانستهضعیفراچابهارشهرتوریسموضعیترسانیاطالعدرفرهنگیمیراثسازمانعملکردشوندگانمصاحبه% 55همچنینوانددانستهموثر

شهري،ياجادهراهنمايتابلوهاينسبقبیلازشهريمختلفمناطقدررفاهیامکاناتایجادبازیرا،داردتوریسممدیریتدرموثرينقشیشهرداري
شوندگانمصاحبه% 35کهدهدیمنشانسنجینظر. شودگردشگرذهندرشهریکاززیباتصاویريخلقباعثتواندیمموقتاستراحتياستگاهیا

.دانستندموثربسیارراتوریستجذبدرشهردارينقش
موضوعایندهدمیصورتگردشگرجذبراستايدرشهرکهايجلوهوچابهارشهردرسبزفضايکمبودبهتوجهبا: توریسمجذببرسبزفضايریتأث

% 57وریتأثکم% 16توریسمجذبدرموثربسیارعاملیراسبزفضايشوندگانمصاحبه50%کهدارندیمبیانها،پاسخنامهگرفتقراربررسیمورد
.تواند دسترسی چابهار به چشم اندازهاي ساحلی باشد، که علت آن میانددانستهریتأثیب

. کندیمپیدانمودسیاسیواقتصادياجتماعی،يهاقالبدرامنیتکرد،معرفیگردشگريتوسعهدراساسیرکنیعنوانبهتوانیمراامنیت:امنیت
مسئلهبررسیبهراستاایندر. کنیمتوجهمدیریتیيهايزیربرنامهدرارتباطاینبهبایدلذاداشته،دارمعناارتباطیامنیتوگردشگريصنعتبنابراین
دچارهمسایهدولتدرمسیرهاي ارتباطی و ناامنیناامنیوکاالقاچاقتجاريچهارراهدرگیريقراردلیلبهشهر چابهار. استشدهپرداختهامنیت
وانددانستهضعیفبسیارتوریسمجذببرايراشهرامنیتیسطحشهرشوندگانمصاحبه% 70کهدادنشانبررسی.باشدتزلزل امنیتی میی ازسطح
.نداهبرشمردتوریسمجذبدرمهمشاخصیعنوانبهراامنیت

وگیردمیصورتخدماتیاکاالهافروشهدفباکههاامیپوهادهیامستقیمغیرانتقالعملیاتهرگونهتبلیغات: وسیعرسانیاطالعوصحیحتبلیغات
درشرکتوگردشگريوتوریستیهايجاذبهمعرفیبرايتبلیغاتدرمدرنيهاروشوهاوهیشازاستفاده،شودمیپرداختايهزینهعملیاتاینبابت

هايبرنامهازاستفادهوچابهاربهسفرعالقمندانبرايهاجاذبهایندرستارائهبرايشهرهادرفرهنگخانهنمودنفعالوسیاحتیهايهنمایشگا
توریسمجذبزمینهدرتبلیغاتشوندگانمصاحبه% 58کهدادنشانهایبررس.استضروريبسیارتوریسمصنعتتوسعهجهتدراینترنتیوتلویزیونی

.دانندیمضعیفبسیاررا
يهاراهانواعمکانیموقعیتوتعداداستاهمیتحائزبسیارمنطقهیکبهورودبودنآسانمسلماً: )ايجادهشبکهوهافرودگاه(نقلوحملگسترش

داردقرارتعارضدرزیستمحیطحفظهايبرنامهآنکهباجدیدهابزرگراهساختویژهبههاجادهتوسعه. استبرخوردارباالییاهمیتازنقلوحمل
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% 48. کندحلراموضوعاینحديتابتواندشدهحساببازاریابیوتبلیغشایدنباشدمطلوبفرهنگیمحلیکارتباطیوسایلاگر. استاهمیتداراي
. انددانستهموثرتوریسمجذبدر رانقلوحملشوندگانمصاحبه

SWOTتحلیل- 3

ریتأثشهرایندرگردشگرجذبروندبرموارداینازیکهرکهبودهمتعدديضعفوقوتنقاطدارايچابهارشهر آمدهعملبهيهایبررساساسبر
درکهاستکالبديواجتماعیاقتصادي،خاصشرایطدارايدیگرکشورهايبادریایی يجوارهمبهتوجهباشهرستاناینهمچنین.اندبودهگذار

انسانیواقتصاديهايزمینهکلیهبلکه درگردشگريزمینهدرتنهانهخود،رويپیشيهافرصتواقعدروخودفعلیشرایطازمطلوباستفادهصورت
.شوددریایی عمان تبدیل يبندر منطقهنیتربزرگبه تواند میویافتهچشمگیريتوسعه
.استشدهتشکیل) تهدیدات) (هافرصت()فضعنقاط) (قوتنقاط(کلیديکلمهچهارازسواتتحلیلوتجزیهروش

قرار وضعیتیچهدرحاضرحالدرریزيبرنامهسیستمدهندهنشانکه،منطقهگردشگريریزيبرنامهوتحلیلوتجزیه:سواتروشاستفادهازهدف
؟بپیمایدراراهیچهآیندهدرو بایددارد

و اصلیمسائلکاربردایندنبالبه.باشدیمايسطوح مختلف محلی، منطقهدرگردشگريریزيبرنامهوتحلیلتجزیه،سواتروشکاربردنیترعمده
راهبردهايطرحمنظوربههافرصتوقوتنقاطنیترمهمنمودنفهرستباشهرتوسعهراهکارمبنا،اینبرو شدهتحلیلفرعی گردشگري منطقه

ارائهطریقازبررسی و درونیضعفنقاطرفعمنظوربهروپیشيهافرصتنیترمهمشود و سپسمیتعیین،رقابتیيهايبرترازگیريبهرهبرمبتنی
بر طرفشهرينواحیهاينیازمنديگردشگرييهاتیفعالدر بخشیتنوعهايراهبردبرتأکیدبا.گرددرفع میونیبیرتهدیدهايبازنگري،هايراهبرد
.شودیمپرداختهآنارائهبهقسمتایندرکهشود،میگذاشتهاجرامرحلهبهناحیهپذیريآسیبکاهشمنظوربهتدافعیراهبردهايوشده 

ها ضعفوهاقوتازاعمداخلیعواملوتهدیدهاها وفرصتهايمقولهقالبدرخارجیعواملسازماندهیبراياستفادهموردهايروشازیکیمدل،این
اهمیت و وزن بهتوجهباو بنديدرجهعواملازاستفادهبارهیغومنطقه،شهر،یکيروفراوگذارعوامل تأثیرتحلیلوتجزیهبرايروشاین. است
آنتحلیلوگردشگريکارکردهايبرگذاري آنتأثیرچگونگیوعواملاینازجدولیساختوتهیه براي.استگذارتأثیرعواملازیکهربرشدهداده

:استگرفتهانجامریزمراحل
ازیکهربه،اوزانستوندربرده ونامراسیستميروفراو تهدیدهايهافرصت،هاضعف،هاقوتنیترمهمداخلی،وخارجیعواملیک ستوندر

تانیترمهمیک ازوزنی(موجودوضع تحلیلوو تجزیهشناختازحاصلهایافتهنتایجاساسبرو استراتژیکموقعیتبرآناحتمالیاثراساسبرعوامل
بدون2ستونجمع. بودخواهدبیشتربر سیستمآنآیندهوکنونیموقعیتبرریتأثباشد،وزن بیشترچقدرهر.شودداده می)نیترتیاهمصفر بی

)ضعیف1تاخوببسیار5(ازامتیازيسیستمآن در موقعیتواهمیتاساسبروعاملهربهبندي ،درجهسه ستوندر. است1تعداد عوامل،بهتوجه
ازیکهربهچگونهسیستمکهدهدیمنشان بنديدرجهاین.شودداده میموجود وضعلیتحلوتجزیهوشناختازحاصلهايیافتهنتایجبر اساس

.آیددستبهآنوزنیامتیازوسیلهبه اینتامیکنیمضرب3ستونرا در، 2ستونيهاوزنوزنی ،چهار امتیازستوندر.دهدیمخارجی پاسخعوامل
تماموزنیامتیازاتسرانجام،.است3عددامتیازاینمتوسط میانگین طوربه،کهدیآیمدست به5تا1ازوزنیامتیازیکعامل،هرترتیب، براياینبه

دهنده آن نشانوزنی کلامتیاز.میکنیممحاسبهراآنوزنیامتیازومیزنیمجمع یکدیگرباجداگانهطوربهرا4ستوندرو داخلیخارجیعوامل
یکسیستم  دریکدرکلوزنیامتیازمتوسطهمیشه.دهدیمپاسخ بیرونیمحیطدربالقوهوموجودو نیروهايعواملبهچگونهسیستمیککهاست

.استکمتري برخوردارگذاريتأثیرواهمیتازباشد،آنازاگر کمتروبیشترآناهمیتباشد،آنازباالترچنانچهاست،3عددزمینه،

مطالعهموردشهردرگردشگريبرمؤثرداخلیعوامل1- 3
برنامهاهدافبهدستیابیراهدرکهییهاجنبهیعنی:استقوتوضعفنقاطشناساییجهتمطالعهموردناحیهداخلیمحیطسنجشمرحلهاینهدف
وقوتنقاطدو مقولهدرداخلیعواملبنديطبقهوسازماندهیبراي.باشدیمنظرمددارددارندهبازیامساعدهايزمینهآنيهافیتکلاجرايوریزي
تأثیرو ضرایببررسی،چابهارگردشگري درانتظارمورداهمیتتوجه بهباخاص،عواملاینبهسیستمواکنشوروش مدیریتارزیابیمنظوربهوضعف

:گردیدتعیینزیرجدولتفکیکبههاآن
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قوتنقاطداخلیعواملتحلیلوتجزیهنتایج1-شمارهجدول

یافته هاي تحقیق: منبع
وجود راه آهن و فرودگاه از نظر مسافران مؤثرترین عامل جذب و تسهیل کننده در رفت آمد گردشگران به منطقه شهر چابهاردر بررسی نقاط قوت 

.دانندیم

ضعفنقاطداخلیعواملتحلیلوتجزیهنتایج-2شمارهجدول

قیتحقيهاافتهی: منبع
به ترتیب نبود احساس امنیت در گردشگران و کم توجه :شده استچابهارعوامل که مانع گسترش و توسعه گردشگري در نیترمهمدر بررسی نقاط ضعف 

.اي مسئوالن از باالترین امتیاز برخوردارند
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مطالعهموردشهردرگردشگريبرمؤثرخارجیعوامل2- 3
گردشگريگسترشباارتباطدرناحیهکهاستتهدیداتیوهافرصتشناساییجهتشدهمطالعهناحیهدرخارجیمحیطآثارکندوکاومرحلهاینهدف

وموجودتهدیدهايوهافرصتمجموعهشده،مطالعهناحیهپیرامونمحیطوضعیتبررسیو شدهانجاممطالعاتاساسبربنابراین.استمواجهآنبا
عواملسازماندهیبراي)1385،10مهدوي،وافتخارينیالدرکن(گرفت قرارتوجهموردتوسعهابعادغالبدرگردشگريلحاظازناحیهاینبرمؤثر

و تهدیدهاوهافرصتازیکهر اهمیتبهتوجهباوبنديدرجهاز عواملبا استفادهسیستم،يروفراهايتهدیدوهافرصتهايقالب مقولهدرخارجی
:گردیدتعیینذیلجدولشرحبهومحاسبه، چابهاراي منطقهبر کارکردهايهاآنازیکهرتأثیر گذاريمیزانبهتوجهبا

)هافرصت(خارجی عواملتحلیلوتجزیهنتایج3-شمارهجدول

یافته هاي تحقیق: منبع
شمرده براي جذب گردشگر برچابهارفرصت منطقه نیترمهمرا یالمللنیبامکان دسترسی به بازارهایی هافرصتنتایج تجزیه و تحلیل عوامل خارجی 

.است
)دهایتهد(خارجیعواملتحلیلوتجزیهنتایج4-شمارهجدول

یافته هاي تحقیق: منبع
.باشدیمعوامل تهدید توسعه گردشگري آب و هوایی گرم  و در اکثر ایام سال و کمبود آب شرب و مسائل مذهبی ،اعتقادي نیترمهم
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زاهداندرگردشگريتوسعهراهکارهايوراهبردهاماتریس5-شمارهجدول

یافته هاي تحقیق: منبع

(SFAS)استراتژیکعواملتحلیلوتجزیه6-شمارهجدول

یافته هاي تحقیق: منبع
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گیرينتیجه
و در حوضه شودینميهايتوانمنداما در حال حاضر استفاده مناسبی از این باشدیمداراي توان باالي براي گردشگري شهر زاهدانبا وجود اینکه 

.  مدیریتی به این بخش کمتر اهمیت داده شده است
این خاصهاياز جاذبهساحلزیبايوبکرطبیعتاینکناردروتاسطبیعیمتنوعهايجاذبهدارايشهر چابهارپژوهش،اینهايیافتهبهتوجهبا

گردشگري يهاقطباز یکیتواندیمجاذبه گردشگري موجود خود،باچابهارشهرکهدهدیمنشانهالیتحلوبررسینتایج.آیدبه شمار میمنطقه
درکهتهدیدهاییوضعفنقاططرفی،ازودر منطقهتوریسمتوسعهيهافرصتوقوتنقاطشناساییو موجودوضعیتبررسیبهتوجهبا.باشدکشور

بزرگمراکزوجمعیتیمراکزازدوريمدیریت،درثباتیبیوضعفکه:است کهآنبیانگريهاافتیرهدارد،وجودناحیهاینگردشگريفرایند توسعه
زمینه درمرتبطيهاسازمانهماهنگیناوضعف  تبلیغات،مردان به این منطقهکم توجه اي دولت ، گردشگراناحساس امنیت در نبودکشور،شهري

مدیرانيریکارگبهومدیریتیاصالح نهادهايوتوسعهراهبردهاي.هستندچابهاردر گردشگريیافتگینتوسعهاصلیعللازمردم،باگردشگري
و تبلیغاتتقویت. باشدالزمه استقرار گردشگري میمدتبلنديهاطرحبراي اجرايمدیریتدرثباتهمچنینوگردشگرييهابخشدر متخصص

از عوامل منطقه،فرهنگیوامنیتیوضعیتگردشگران دربارهبدذهنیتبردنبینازومنطقهگردشگرييهاتیقابلخصوصدرسازيآگاهيهاتیفعال
ازاستفاده.رونداز عوامل توسعه گردشگري به شمار میبا گردشگريمرتبطيهاسازمانومنطقهنیمسئولبینهم فکريوتعاملرشد گردشگري و

.اندشدهشناختهچابهارگردشگريتوسعهراهبردهاينیترمهماحداث خطوط راه آهن باعث رشد اقتصادي و از جمله در جهتمنطقهيهالیپتانس
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