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مولفه های مرتبط با گردشگری روستایی در حالت استارت اپی )مطالعه 

 موردی استان سیستان و بلوچستان شهرستان زابل(

 1،حمید محمدی، محمود احمدپور برازجانی، سامان ضیایی *فهیمه یزدانی
 

 
 چکیده

تایی به عنوان یکی از محورهای توسعه رود. در این میان گردشگری روسگردشگری به عنوان یکی از محورهای توسعه به شمار می 
تواند روستایی مطرح شده و جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است. ارائه گردشگری روستایی به صورت یک استارت آپ می

با  های مرتبطهای زیادی را در خصوص ارائه خدمات الکترونیک در حوزه توریسم نشان دهد. هدف این مطالعه بررسی مؤلفهانگیزه
بود.  SMART PLSها: روش مورد استفاده در این مطالعه به صورت گردشگری روستایی در حالت استارت اپی خواهد بود. مواد و روش

باشند. که جامعه آماری این مطالعه کلیه خبرگان و متخصصین فعال در حوزه استارت اپ های گردشگری در استان سیستان و بلوچستان می
سایت و آپ های ارائه خدمات توریسم گردشگری کار کرده و دارای تخصص در حوزه عملیاتی آن می باشند. نتایج: های وببا فعالیت

های های گردشگری و همکاری سازمانهای فنی، بودجه توسعه گردشگری، طراحی بستهریزی استراتژیک، مدیریت بومی، کمکبرنامه
دار بود. بحث: دهند و این روابط معنیگری روستای در حالت استارت اپ ارایه میغیرانتفاعی ضرایب مسیری مشخصی را نسبت به گردش

های مرتبط با افزایش گردشگری را بهبود دهد و با ارایه خدمات اینترنتی آسایش تواند انگیزهگردشگری روستایی در حالت استارت اپی می
 های گردشگری ارایه دهد.بیشتری را در قبال بسته

 

 های گردشگریهای فنی، بودجه توسعه گردشگری، طراحی بستهریزی استراتژیک، مدیریت بومی، کمکبرنامهیدی: های کلواژه

 

                                           
 زیست، استادیار، دانشیار و دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل به ترتیب: دانشجویی دکتری اقتصاد منابع طبیعی و محیط   1

Email: fyazdani602@yahoo.com 



 

733 

 مقدمه

توسعه، یافته و درحالترین صنایع در حال رشد است. در کشورهای توسعهگردشگری یکی از بزرگترین و سریع

 ,Ali Abadi & Atayeiی اقتصادی مناطق محلی است)هادوام و مناسب برای افزایش فعالیتگردشگری، ابزار قابل

(. امروزه بسیاری از کشورهای جهان به گردشگری توجه خاصی دارند. چرا که مهمترین تأثیر آن در اقتصاد 6012

زایی است. در این میان، گردشگری روستایی نقش مهمی را در احیاء و متنوع جهان، ایجاد درآمد و افزایش اشتغال

د این جوامع ایفا نموده است. و در مقابل، منجر به ایجاد تغییراتی در محیط اجتماعی، اقتصادی، زیستی سازی اقتصا

های دوّم از جمله مهمترین پیامد توسعه گیری و گسترش روزافزون خانهطوری که شکلمناطق روستایی شود. به

(. گردشگری روستایی از Mirza Ali & Abedi, 6012رود )های روستایی به شمار میگردشگری در سطح سکونتگاه

رود که به عنوان راهکاری در جهت توسعه نواحی روستایی های روستایی به شمار میهای مهم در فعالیتبخش

ای که گردشگری بر فرهنگ و بافت سنتی روستا، گونه(. بهShahi Pour & Mojtaba zadeh, 6012شود)محسوب می

ریزی اصولی و مناسب با شناسایی تواند با برنامهرسوم سنتی تأکید دارد. و می هنر و صنایع روستایی و آداب و

های آن در توسعۀ مناطق روستایی، نقش مؤثری ایفا کند. همچنین گردشگری روستایی، ها و محدودیتمزیت

تا باشد. زیست و فرهنگ روستواند راهی برای توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع روستایی و حمایت از محیطمی

(Movahedi et al.,6012 بنابراین رویکرد  گردشگری روستایی در حالت استارت اپی به عنوان یک الگوی فضایی .)

رود تا در کنار دیگر ای که گردشگری روستایی در حالت استارت اپی میگونهامروزه دامنه وسیعی یافته است. به

فضاها شکل دهد. این در حالی است که از نظر اقتصادی نیز  هایی را در اینکارکردهای فضای روستایی، پراکنش

شود. به این اساس شناسایی گردشگری روستایی پویایی اقتصاد روستایی را با ایجاد اشتغال و درآمد سبب می

 Mafiها و راهکارهای توسعه گردشگری روستایی در نواحی روستایی کشور از اهمیت اساسی برخوردار است)قابلیت

& Saghaei, 6012 از سوی دیگر یک راه نجات روستاها از فقر، مهاجرت، مشکالت اجتماعی و اقتصادی توسعه .)

های (. بنابراین ویژگیHaji Nejad et al., 6012باشد)گردشگری در مناطق مستعد گردشگری روستایی می

شود و به ابزاری مهم جهت شود که توسعه این صنعت پذیرفته گردشگری روستایی در حالت استارت اپی باعث می

(. که در این حالت استفاده از حاالت استارت اپی Salimi et al., 6012مدیریت پایدار جوامع روستایی تبدیل شود)

(. با ایجاد حالت Büyüközkan & Ergün, 6011تواند گزینه مناسبی برای بهبود گردشگری روستایی باشد)می

های توسعه، در های عمدۀ ساختاری و کارکردی برنامهرا به یکی از شاخص توان گردشگری روستاییاستارت اپی می

ها برای نیل به های اقتصادی و ایجاد زیرساختهای مهم در فعالیتباشد. و از بخشبسیاری از کشورهای جهان می

ترین اپی از مهم(. همچنین توجه به گردشگری در حالت استارت Ghanbari et al., 6060ی پایدار تبدیل کرد)توسعه

منظور های مختلفی را بهباشد و به این اساس سیاستهای اقتصادی و ارتباطی برای ارایه توریسم الکترونیک میبخش

کند. گردشگری روستایی در حالت استارت اپی های آن در ابعاد مختلف ایجاد میتوسعه گردشگری و زیر بخش

(. بنابراین توسعه پایدار گردشگری روستایی در Dadamuxamedov et al., 6060ای و محلی باشد)تواند، منطقهمی



 

733 

هایی برای افزایش رشد اقتصادی، حفاظت از حالت استارت اپی قادر به تأمین نیاز گردشگران، فراهم ساختن فرصت

های هها از طریق ایجاد زمینزمان قادر به افزایش فرصتصورت همهای فیزیکی روستا است، این صنعت بهمکان

(. در خصوص پیشینه تحقیق Halkiopoulos et al., 6060همزیستی توسعه پایدار و افزایش روند گردشگری بودند)

صورت های مرتبط با گردشگری به( نشان داد که برنامهSaminjonovich & Irgashevich, 6060توان گفت که )می

( Ibrahem et al., 6060اپ و توسعه گردشگری باشد. ) های مناسبی برای ایجاد استارتتواند گزینهالکترونیک می

های مناسبی برای حالت الکترونیک و استارت اپی در حالت هوشمند تواند گزینهاستدالل کردند که گردشگری  می

تواند ( استدالل کردند که از ابزارهای مناسب برای گردشگری استارت اپی میBüyüközkan & Ergün, 6011باشد. )

یکیشن مای هوشمند اشاره کرد که گزینه مناسبی برای خدمات استارت اپی گردشگری هستند.  به اپل

(Muhammad, Handayani, Shihab, & Azzahro, 6012در مطالعه خود اثبات کرد که توسعه شرکت ) های نوپا یا

الکترونیک در حوزه  ها با ارایه خدمات نوین واستارت آپ در حوزه گردشگری در حال افزایش است. این شرکت

اند. نتایج این مطالعه گردشگری در مناطق مختلف تحوالت عمیقی را در ارایه خدمات استارت آپی ایجاد کرده

های بازاریابی مبتنی بر فناوری اطالعات در حوزه گردشگری مورد گیری استراتژیتواند به عنوان مرجعی در شکلمی

( اثبات کرد که در حوزه استارت آپ ای Rezvani, Seyyedamiri, & Mirzaee, 6060برداری قرار گیرد.)بهره

ساز بروز تعامالت اجتماعی و تبادل اطالعات بین مشتریان و ها و شبکه های اجتماعی زمینهگردشگری رسانه

کند. بنابراین در دهنده خدمات ایجاد میها ارزش مشترکی بین مشتری و ارائه¬همچنین با مشاغل هستند. آن

های استارت آپ های گردشگری ، یکی از مهمترین موضوعات استفاده از ویژه شرکتنعت گردشگری ، بهص

 ,Al-Jubari, Bahariباشد که باید از آن استفاده کرد. )های اجتماعی و فناوری خبر رسان فوری میشبکه

Kamarudin, & Fadzli, 6012 برخی از چالشهای اجتماعی ( استارت آپ های گردشگری به عنوان یک درمان برای

شوند. تحقیقات بر عمدی بودن رفتارهای استارت اپی در حوزه گردشگری تأکید دارد زیرا این رفتارها مطرح می

بینی کننده ترین پیشداوطلبانه هستند. این مطالعه نشان داد استفاده از استارت آپ ها در حوزه گردشگری قوی

 Millán Vázquez de la Torre, Millanنسبت به کارآفرینی روستایی است. ) قصد کارآفرینی و به دنبال آن نگرش

Lara, & Arjona-Fuentes, 6012هایی از هنرهای روستایی توان با آمیزه( اثبات کردند که گردشگری روستایی را می

ی صنایع دستی بهره هاتقویت کرد. به عبارتی اگر در گردشگری روستایی در مناطق مختلف بتوان از هنرها و آمیزه

توان ارایه محصوالت قابل لمس و خرید شود. علت این امر را میبرد احتمال موفقیت استارت آپی در آن بیشتر می

شود. های نوپا در حوزه گردشگری روستایی میبرای گردشگران روستایی دانست که سبب تقویت شرکت

(Sawmong, 6060اثبات کردند که هدف از ارزیابی مفه ) وم جدید جهانگردی هوشمند، توجه به استارت اپ های

گیرد. این خدمات باید بتوانند میزان رضایت باشد که با هدف تاثیرگذاری خدمات گردشگری شکل میگردشگری می

گردشگران را تقویت نمایند. این مطالعه نشان داد که استارت اپ های گردشگری در مناطق روستایی باید توسط 

 & ,Loureiro, Guerreiroکار تشویق شود زیرا این امر منجر به رضایت مثبت مشتری می شود. )ازهکارآفرینان ت
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Ali, 6060 استدالل کردند که یکی از راههای افزایش گردشگری روستایی در حوزه استارت آپی استفاده از فناوری )

تواند نمونه موفقی از ارایه خدمات فزوده میباشد که امروزه به خوبی رشد کرده است. این واقعیت اواقعیت افزوده می

تواند شانس استارت اپ های گردشگری استارت آپی در حوزه گردشگری باشد. به عبارتی استفاده از این خدمات می

های کاربر محور در ( اثبات کردند که استفاده از گزینهSaura, Palos-Sanchez, & Grilo, 6012را افزایش دهد. )

ها شود. همچنین استفاده از شبکه توئیتر در کنار سایر خبر تواند سبب رونق آنای گردشگری میاستارت اپ ه

های مهم برای گسترش استارت اپ ها در حوزه گردشگری باشد، به عبارتی تواند از گزینههای اجتماعی میرسان

ر حوزه گردشگری استارت آپ های توان انتظار داشت که با استفاده از خبررسان هایی مانند توئیتر بتوان دمی

های کارآفرینی و رشد ( استدالل کردند که استراتژیMoyle, Moyle, & Burgers, 6060تری را ایجاد کرد. )موفق

های های مناسبی را در اختیار مشتریان قرار دهد. استراتژیتواند گزینهصنعت گردشگری در حوزه استارت آپی می

دهد، تا مشتریان ها قرار میهای قدرتمندی را در اختیار شرکته استارت آپی گزینهکارآفرینی گردشگری در حوز

 دارند.بیشتری را راضی نگه

هدف از این پژوهش، تحلیل گردشگری روستایی در حالت استارت اپی است که برای شهرستان زابل به کار گرفته 

ان سیستان و بلوچستان است که باتوجه به های گردشگری استشود. شهرستان زابل یکی از مهمترین محیطمی

دهد؛ این تواند تعداد زیادی از گردشگران وارد شده به استان را به خود اختصاص میپتانسیل گردشگری روستایی می

ریزی و مدیریت مناسب موجبات توسعه شهرستان و استان را به دنبال داشته باشد.  ) تواند با برنامهخود می

Ghanbari et al., 6060های تواند گزینه مناسبی برای شرکت( اثبات کردند که گردشگری در حالت الکترونیک می

 تواند در مدیریت و توسعه گردشگری مؤثر باشد.استارت اپی باشند و این رویکرد می

 روش تحقیق

برد، برای بهره می (PLS)این مطالعه برای انجام تحقیق از روش معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی 

( دو روش تکراری با 1222گردد که هرمان والد )به زمانی بر می PLSتوان گفت که پیدایش روش توضیح می

ای و همبستگی بنیادی را معرفی کرد. ای و چند مؤلفههای یک مؤلفهاستفاده برآورد کمترین مربعات برای مدل

ها و مدل یابی سنتی باشد. زیرا مدل یابی سنتی بین تحلیل داده توسط والد یافتن وضعیتی بود که PLSانگیزه رشد 

آزاد توزیع )نابسته به توزیع(   PLS ها بود ولی رویکردای در مورد توزیع احتمالی دادهگیرانههای سختدارای مفروضه

وسیله ابسته بهجای بازتولید ماتریس کوواریانس تجربی، بر بیشترین واریانس متغیرهای وبه PLSباشد. روش می

متغیرهای مستقل تمرکز دارد. همانند هر روش مدل یابی معادالت ساختاری، روش کمترین مربعات جزئی نیز از یک 

گیری که نحوه ارتباط دهد و یک قسمت اندازهبخش ساختاری که ارتباط بین متغیرهای مکنون را نشان می

شده است. عالوه بر این، روش مذکور دارای بخش ، تشکیلکندها را منعکس میمتغیرهای مکنون و نشانگرهای آن

های عاملی افراد نمونه در متغیرهای مکنون است که برای برآورد مقادیر موردها یا نمره« نسبت وزنی»دیگری به نام 
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تواند باشد. با استفاده از این روش پژوهشگر میها میدارای برخی مزیت PLSرود. روش معادالت ساختاری به کار می

بدون مبانی توزیع داده  plsافزار اجرا نماید چراکه، بدون در نظر گرفتن نحوه توزیع آماری، مدل خود را در این نرم

نیز حداقل توزیع داده از نظر چولگی و کشیدگی برقرار باشد،  plsشود. عنوان روشی ناپارامتریک در نظر گرفته میبه

اندازه گیری با یک شاخص در این روش وجود دارد. یکی از مهم ترین  بهتر است. امکان استفاده از مدل های

امکان برآورد مدل با استفاده از سازه هایی است که حتی با یک سؤال )شاخص( تعریف شده اند. از  plsمزیتهای 

. 2ی می باشد. امکان برآورد مدل با استفاده و از سازه هایی سازنده ترکیب plsسوی دیگر از دیگر مزیت های پرکاربرد 

قادر به اجرای مدل های پیچیده با سازه و شاخص های پیچیده و روابط زیاد ساختاری است.  plsپیچیدگی مدل: 

–جامعه آماری این تحقیق کلیه خبرگان و متخصصین در حوزه گردشگری روستایی و فعالیت های الکترونیک 

سیستان و بلوچستان در حال فعالیت هستند و تعداد استارت اپی گردشگری می باشد که در حوزه گردشگری استان 

نفر می باشد و تعداد حجم نمونه براساس روش نمونه گیری ساده تصادفی انتخاب شد و براساس  220آنها برابر با 

 نفر بود. 611فرمول کوکران تعداد آنها برابر با 

 نتایج و بحث
خواهد بود که براساس مدل زیر قابل نمایش  PLSختاری اولین بخش حاصل از نتایج محاسبات مرتبط با معادالت سا

 می باشد:

 
 ( مدل معادالت ساختاری تخمین زده شده در مطالعه1شکل )
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در گام بعد معیارهای نیکویی برازش ارایه شد. معیارهای نیکویی برازش نشان دهنده سطح مدل ساختاری محاسبه 

 نشان می دهد. شده می باشد که سطح هر یک از آماره های آن را

 
 ( معیارهای نیکویی برازش1جدول )

 مقادیر آماره نوع آماره ردیف

 1220721 دو-خی 1

6 NFI 07212 

3 SRMR 0713 

 

معنی دار بود، این ضریب نشان  0702بود و در سطح کمتر از  1220721دو برابر با –در رابطه باال مقدار آماره خی 

 0721برابر با  NFIمعادالت ساختاری دارای معنی داری بود. مقدار شاخص می دهد که کل رگرسیون محاسباتی در 

 بود که نشان داد مقادیر تخمین زده شده برای نوع آماره مناسب بود. 0713برابر با  SRMRو مقدار 
 

 ( ضرایب تخمینی مرتبط با سوال های تحقیق2جدول )
 C.R AVE ضریب تخمینی سواالت متغیرهای تحقیق ردیف

 0762 0726  برنامه ریزی استراتژیک 1

6  Q1 **0722   

3  Q6 **0721   

2  Q3 **0711   

  Q2 **0712   

 0722 0720  مدیریت بومی 2

2  Q2 **0766   

2  Q2 **0723   

2  Q2 **0722   

  Q2 **0732   

 0723 0726  کمک های فنی 2

10  Q2 **0722   

11  Q10 **0720   

16  Q11 **0722   

  Q16 **0721   

 0722 0722  شبکه های اجتماعی 13

12  Q13 **0726   
12  Q12 **0722   
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12  Q12 **0733   

  Q12 **0726   

 0721 0722  هنرهای دستی 12

12  Q12 **0702   

12  Q12 **0706   

60  Q12 **0720   

  Q60 **0721   

 072 0723  استراتژی های بازاریابی 61

66  Q61 **0722   

63  Q66 **0722   

62  Q63 **0721   

62  Q62 **0723   

 0720 0720   بودجه توسعه گردشگری 62

62  Q62 **0723   

62  Q62 **0722   

62  Q62 **0723   

30  Q62 **0722   

 0721 0720   طراحی بسته های گردشگری 31

36  Q62 **0722   

33  Q30 **0726   

32  Q31 **0723   

32  Q36 **0722   

 0721 0720   همکاری سازمان های غیرانتفاعی 32

32  Q33 **0722   

32  Q32 **0723   

32  Q32 **0723   

20  Q32 **0722   

 

 به کار برده می شود. معیار plsروایی همگرا دومین معیاری است که برای برازش مدلهای اندازه گیری در روش 

AVE  ،میزان همبستگی یک سازه با شاخص های خود را نشان می دهد که هر چه این همبستگی بیشتر باشد

)میانگین واریانس استخراجی( را برای سنجش روایی همگرا معرفی کرده اند و  AVEبرازش نیز بیشتر است. معیار 

روایی همگرایی  072باالی  AVEه مقدار است.بدین معنی ک 072، مقدار بحرانی عدد AVEاظهار داشتند که در مورد 

بود. همچنین  072در جداول باالتر از   AVEقابل قبول را نشان می دهند. براساس یافته ها می توان گفت که مقدار 

برای آن ها قابل پذیرش می باشد.  072نشان دهنده پایایی ترکیبی خواهد بود و مقادیر باالتر از  C.Rشاخص 
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بود و می  072برای همه متغیرهای تحقیق باالتر از  C.Rدول می توان گفت که مقدار شاخص براساس یافته های ج

 تواند مورد پذیرش قرار گیرد.

 
 ( نتایج حاصل از تخمین براساس اثرات مستقیم و غیرمستقیم3جدول )

 اثر مستقیم اثر غیرمستقیم متغیرهای تحقیق ردیف

  07222** ازمان های غیر انتفاعیهمکاری س <----- برنامه ریزی استراتژیک 1

 0701**  بودجه توسعه گردشگری <----- برنامه ریزی استراتژیک 6

 0702**  طراحی بسته های گردشگری <----- برنامه ریزی استراتژیک 3

  0722** همکاری سازمان های غیر انتفاعی <----- مدیریت بومی 2

 0722**  ن های غیرانتفاعیهمکاری سازما <----- بودجه توسعه گردشگری 2

 0723**  همکاری سازمان های غیرانتفاعی <----- طراحی بسته های گردشگری 2

  0723** همکاری سازمان های غیر انتفاعی <----- کمک های فنی 2

 0702**  بودجه توسعه گردشگری <----- مدیریت بومی 2

 0701**  طراحی بسته های گردشگری <----- مدیریت بومی 2

 0701**  بودجه توسعه گردشگری <----- کمک های فنی 10

 0706**  طراحی بسته های گردشگری <----- کمک های فنی 11

 0706**  بودجه توسعه گردشگری <----- شبکه های اجتماعی  16

 0706**  طراحی بسته گردشگری <----- شبکه های اجتماعی 13

 0722**  حی بسته های گردشگریطرا <----- استراتژی های بازاریابی 12

 0722**  بودجه توسعه گردشگری <----- هنرهای دستی 12

 

براساس جدول یافته های تحقیق می توان گفت که برنامه ریزی استراتژی بر همکاری سازمان های غیرانتفاعی اثر 

یک استارت آپ ضروری می داشت به عبارتی برای ارایه گردشگری روستایی به صورت  0722غیرمستقیمی برابر با 

توان در نظر داشت که مدیریت بومی بر همکاری های سازمان های غیرانتفاعی استارت اپی فعال در حوزه گردشگری 

بود، به صورتی که می توان گفت به ازای هر واحد افزایش در  0722روستایی اثرگذار بود و این اثرگذاری برابر با 

 22سازمان های غیرانتفاعی استارت اپی فعال در حوزه گردشگری روستایی تا برنامه ریزی استراتژیک  همکاری 

 درصد افزایش خواهد یافت.
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بود، به عبارتی  0702مدیریت بومی بر بودجه توسعه گردشگری اثرات مثبتی را نشان داد و ضریب مسیر آن برابر با 

ی می تواند بر بودجه توسعه گردشگری می توان بیان داشت که مدیریت بومی استارت اپ های گردشگری روستای

اثرگذار باشد. کمک های فنی مرتبط با استارت اپ های گردشگری روستایی بر بودجه توسعه گردشگری اثرات معنی 

بود، به عبارتی می توان بیان داشت که با بهبود در سطح کمک های فنی  0701داری را نشان داد و ضریب آن برابر با 

ت که بودجه توسعه گردشگری بهبود می یابد. کمک های فنی بر طراحی بسته های گردشگری می توان انتظار داش

بود، به عبارتی می توان بیان داشت که با بهبود کمک های  فنی  0706اثرگذار است و ضریب اثرگذاری برابر با 

ا یابد، همچنین ضریب استارت اپ های گردشگری روستایی انتظار بر این است که طراحی بسته های گردشگری ارتق

 بود. 0706اثر بین این دو متغیر برابر با 

با بهبود بودجه توسعه گردشگری انتظار بر این است که همکاری سازمان های غیرانتفاعی استارت اپی در گردشگری 

های بود. همچنین طراحی بسته  0722روستایی بهبود یابد و ضریب تاثیر بهبود ارتباط این دو متغیر برابر با 

گردشگری مناسب می تواند اثرات مثبت و معنی داری بر همکاری سازمان های غیرانتفاعی داشته باشد و این 

بود. همچنین مدیریت بومی بر همکاری سازمان های غیرانتفاعی اثرات  0723اثرگذاری مثبت و ضریب آن برابر با 

که می توان گفت مدیریت بومی استارت اپی در  بود به صورتی0722معنی داری را نشان داد و ضریب آن برابر با 

درصد بهبود دهد.  22حوزه گردشگری روستایی می تواند همکاری سازمان های غیرانتفاعی را در این حوره تا 

همچنین کمک های فنی اثرات معنی داری را بر همکاری سازمان های غیرانتفاعی نشان داد به صورتی که اثر 

بود، به عبارتی می توان بیان داشت کمک های فنی در یک استارت اپ اثرات معنی  0762غیرمستقیم آن برابر با 

داری بر همکاری سازمان های انتفاعی استارت آپ های گردشگری روستایی داشتند. زمانی که برنامه ریزی 

ردگشری استراتژیک مرتبط با استارت آپ ها به خوبی صورت گرفت، می توان انتظار داشت که بودجه توسعه گ

روستایی در سطح مثبت قرار گیرد و به ازای هر واحد بهبود در برنامه ریزی استراتژیک مرتبط با استارت اپ ها 

 درصد افزایش یابد. 0701بودجه توسعه گردشگری روستایی تا 

 گیری و پیشنهادهانتیجه
توانند در چند بعد اقدام سد. میراستارت اپ های گردشگری در شهرستان زابل برای بهبود عملکرد خود به نظر می

هایی تواند گزینههای غیرانتفاعی میهای استراتژیک در کنار همکاری سازمانریزیریزی کنند. تقویت برنامهبه برنامه

تواند برای تقویت استارت اپ های گردشگری در شهرستان زابل باشد، همچنین استفاده از مدیریت بومی می

های رشد این استارت اپ ها را تقویت نماید و با بهبود در بودجه توسعه گردشگری زمینه های غیرانتفاعیهمکاری

های استارت اپی در این حوزه از استارت اپ های گردشگری روستایی را فراهم نماید. همچنین در صورتی که سازمان

داشت سطوح توسعه گردشگری  تواند انتظارهای فنی ایجاد شده در کنار مدیریت بومی استفاده نمایند، میکمک

صورت های گردشگری بهشود که طراحی بستهها تقویت شود. مدیریت بومی استارت اپ های گردشگری سبب میآن
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های مهمی برای خرید مشتریان باشد، از سوی دیگر توانند گزینههای گردشگری میمناسبی صورت گیرد و این بسته

گیرد، بودجه توسعه استارت اپ های گردشگری روستایی صورت می های فنی در سطح مناسبی بهزمانی کمک

گیرد که این موارد به های گردشگری در سطح بهتری صورت میشود و طراحی بستهها تقویت میگردشگری آن

 باشد.معنی تقویت استارت اپ های گردشگری روستایی در حوزه مورد مطالعه می
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