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شناسایی راهبردهای توسعۀ اکوتوریسم جامعه بنیاد در جزیرۀ قشم از  

 SOARگردی با استفاده از مدل استراتژیک نگاه فعاالن بوم
 1مهدی میرزادۀ کوهشاهی 

 دانشگاه هرمزگان   ایگروه جغراف اریاستاد

 ی رستم   منا

 دانشگاه هرمزگان  سمیاکوتور   یز یرارشد برنامهکارشناسی  ۀآموختدانش 

 چکیده  
همه   اکوتوریسم  یداریپا مشارکت  پروژه   زبانیم  ۀجامع  ۀجانب  مستلزم  بن  اکوتوریسماست.    اکوتوریسم  یهادر    اد یجامعه 

  ۀدر توسع  یاجانبه و مشارکت همه  کندیعمل م  یگردبوم ۀو مروج توسع  یبه مثابه بان  یمحل  ۀاست که در آن جامع  یکردیرو

  ی گردقشم از نگاه فعاالن بوم   ۀ ریجز  ادیجامعه بن   سمیاکوتور  ۀ توسع  ی راهبردهاهدف این پژوهش شناسایی  دارد.    اکوتوریسم

ای و مطالعات میدانی )پرسشنامه  پیمایشی و کاربردی است که با استفاده از مطالعات کتابخانه  –است. روش پژوهش توصیفی  

نتایج حاصله از تحلیل   ها و تهدیدها و از مدل  ها، فرصت ها و ضعفبرای شناسایی قوت  SWOTو مصاحبه( انجام گرفته و 

ها و نتایج استفاده شده است. مهمترین  ها، آرمانها، فرصتبرای تدوین استراتژی توسعه و تشریح قوت   SOARاستراتژیک  

ها نهفته است در  که در فرصت   ییهات یاز مزباید  کارانه( است که  )محافظه یبازنگر  ، راهبردSWOTراهبرد حاصل از تحلیل  

شود استفاده  ضعف  نقاط  جبران  همچنینجهت  اولویت   .  مدل  در  در  شده  ارائه  راهبردهای  به  SOARبندی  اول  اولویت   ،

برنامه  و  نو  راهبردهای  ارائۀ  گردشگری،  سنجش  منظور  به  فصلی  یا  ساالنۀ  جلسات  شناسایی برگزاری  جهت  دقیق  ریزی 

شده،  پتانسیل  ارائه  مدل  دو  هر  اساس  بر  بنابراین  بود.  مناسب  تبلیغات  با  جزیره  گردشگری  مختلف    سم یاکوتور  ۀ توسعهای 

 دارد.  ازین یتیرینظام مد یارآمد، به ک جامعه بنیاد در جزیرۀ قشم
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 مقدمه 

اخیراً با کاهش یافتن صنایع سنتی و قدیمی مانند صنایع روستایی، ماهیگیری، صنایع دستی و ... برخی از جوامع به  

برای توسعۀ جامعۀ محلی تقویت کنند  دنبال یافتن راهی جایگزین   بتوانند منابع اقتصادی را  تا به وسیلۀ آن  هستند 

(. از سوی دیگر امروزه صنعت گردشگری به عنوان یکی از صنایع مهم توسعۀ پایدار  759:  2010)وانگ و همکاران،  

اقتصادی، سیاسی، اجت ای محسوب میدر هر جامعه تغییرات  باالیی در  از تحرک  ماعی، شهری و محیطی  شود، که 

( و به عنوان یکی از منابع درآمد و ایجاد اشتغال در سطح ملی  2:  1393بیدختی و همکاران،  برخوردار است )امین

(. مشارکت  2:  1390تواند رهیافتی برای توسعۀ پایدار در قلمرو محلی و ملی به شمار آید )احمدی و اعتقادی،  می

سعۀ سیاسی و مظاهر دموکراسی به شکل حضور پر شور مردم در انتخابات و  های تومردمی به عنوان یکی از شاخص

فعالیت پژوهشسایر  اساس  بر  است.  توجه  مورد  اجتماعی  مردم  های  حمایت  و  مشارکت  این  شده،  انجام  های 

یسم  اکوتور (.3:  1393بیدختی و همکاران،  تواند یکی از مهمترین عوامل توسعۀ گردشگری نیز قلمداد شود )امینمی

شاخه بنیاد  میجامعه  محسوب  گردشگری  این  از  اکوتوریسمای  باال   ادیبنجامعه  شود.  سطح  مشارکت    یمتضمن 

لوا تحت  فرآ  ی داریپا  ی جوامع،  برنامه  ندیدر  و  رو33:  1391  ،ی)کرماست  یگردشگر  ی ز یرتوسعه  در    یکردهای(. 

  ی توانمندساز  قیجامعه از طر  ۀتوسع  ،یو فرهنگ  یعیجهت حفظ منابع طب   یابزار   ادی بنجامعه    یگردشگر  ک،یآکادم

)سال    2002نگرش در سال    نیا  دی (. در تائ2:  1387  ،یاست )فاضل بخشش  سمیبا اکوتور  کیبوده و در ارتباط نزد

براسمیاکوتور  یالمللنیب رسماً  اکوتور  نیاول  ی(  اختصار   ادیبنجامعه    سمیبار  است  استفاده  (CBET) با  شده 

بن  سمیاکوتورهمچنین     (.14:  2003،  یر )سوانس جامع  کندیم  دی تأک  اد یجامعه  مد  یمحل   ۀکه  و  توسعه    ت یری در 

عمده  سمیاکوتور بخش  آن  دنبال  به  و  دارد  بوم  یا مشارکت  جذب  از  حاصل  سود  نصاز  محل   بیگردان    یجامعه 

ا تنها زمان   نیخواهد شد.  ا  یمحل   ۀاست که جامع  ری پذ امکان  یاقدام    ی ک یاکولوژ  یها اقامتگاه  یمنطق  جادیدر جهت 

. (277:  2004شنگ،    یو ج  انگانگی  ،یانلی)  ردارددر جوامع خود گام ب  داریتوسعه پا  جیو ترو  یمنافع اقتصاد  ،یکاف

زم بن  اکوتوریسم  ۀنیدر  ا  شیپ  ادی جامعه  ل  یمختلف  یهاپژوهش  نیاز  و  ژانگ   است.  گرفته  در 2010)  ویصورت   )

خود،   بن  اکوتوریسمپژوهش  راهبرد  ادیجامعه  اقتصاد   یساز نهیبه   یبرا   ی را  منابع    یساختار  از  حفاظت  جامعه، 

. اکوپولو   دانندیم  یداریتحقق پا   تیو در نها  یمحل  ۀجامع  یجامعه و بهبود آگاه  یحفظ فرهنگ سنت  ،یطی محستیز

  ۀ توسع  جی جهت ترو  یابزار  تواندیم  یطیتحت چه شرا  ادیبن  جامعه  اکوتوریسمکه    کندیم  انیب  ی( در پژوهش2011)

  یو توانمندساز   اکوتوریسم جامعه بنیاد  ۀ ( دربار2011)   س یپژوهش ب  جیباشد. نتا  ونانی در    یصنعت گردشگر   داریپا

روان    المت بهبود س  ی ابزار مهم برا  ک یعنوان  به  یعالوه بر آثار اقتصاد  ادی بنجامعه  یگردبوم  دهد ینشان م  ی مردم بوم

  اکوتوریسم   یاس یس   یهاچالش  یبررس   ۀربار( د2016پژوهش وانگ  ) .کندیعمل م  یو اجتماع   ی اسی س  یبخشو توان

م  ادیبنجامعه رسم  دهدینشان  به  و  ارزش  تیتوجه  به  یهاشناختن    شتیمع  ۀتوسع  یبرا  نهی گز  کیعنوان  متفاوت 

های مختلفی صورت گرفته است. رضوانی و  نیز پژوهش  SOARدر اربطه با مدل    است.  ری پذ بیدر جوامعِ آس  داریپا

( مدل  1395همکاران   )SOAR  تکنیک از  توسعۀ  راهبردهای  ارائۀ  راهیردی  جهت  تحلیل  همچون  گوناگونی  های 

SWOT  ،QSOM    وMS.SWOT  رسیدن به اهداف خود،   شود، اما پس از ناکامی مؤسسات و جوامع در استفاده می

( همکاران  و  رضایی  برآمدند.  مدل  این  ارتقاء  پی  در  استراتژیک  مدیریت  عرصۀ  ایدۀ  1395اندیشمندان  واقع  در   )

چارچوب  شکل مدل    SOARگیری  ذی  SWOTاز  نظریه  مثبت،  دیدگاه  و  به  نفعان  رسیدن  هدف  است.  اندیشی 
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(  1395نفع فراهم شود، رضوانی و همکاران )های ذیی تمام گروهها برا نتایجی است که بهترین تعادل منافع و هزینه

نفعان کلیدی که در یک سیستم در ارتباط  گردد مگر با شناسایی و درگیر نمودن همۀ ذیاما هدف یاد شده میسر نمی

ارکت  نفعان کلیدی را از مشارکت گرفته تا مش( این تکنیک سعی دارد تمام ذی1392هستند. خاوریان و همکاران ) 

عنوان  به  ادیجامعه بن  سمی بر اکوتور  دی درصدد است ضمن تأکحاضر  پژوهش    ها درگیر نماید. بنابرایناجرایی برنامه

توسعۀ   ن،ی گزیجا  کردیراهکار و رو  کی استفاده از مدل  قشم را    رهیآن در جز  راهبردهای  از    SOARبا  ترکیبی  که 

 .  نماید یبررسشناسی است را و دیدگاه مثبت SWOTالگوی 

ا  ت یرفع محروم  یدولت در راستا   یاصل   یکردهایاز رو  یکی تحقق اهداف    یتوسعه، در راستا   یها محرک  جادیو 

ب در سند چشم  شدهنییتع به ورود  ۀ  سالستیانداز  شده    دیتأک  یگردشگر خارج  ونیل یم  20کشور )که در آن ساالنه 

به  یها از توان  ی ریگاست( بهره ها و  و شناخت جاذبه  یاست. بررس   یگردشگر  ۀروستاها، مقول  ژهیومناطق محروم 

برنامه  ۀارائ  هر  در  گردشگر  یز یرخدمات  طرح  پا  ،یو  مطالعات  اساس  هیاز  )رح  یو  دستنان  یمیاست  رنجبر    ،یو 

  که یطوردارد، به  ی اى از گردشگرى است که به مشارکت جوامع محلى نیاز وافرتنها شاخه  سمی(. اکوتور132:  1391

معتقدن امروزه صاحب توسع  یمحل  نیساکن  تیحما  د نظران  پا  اتیعمل  تی موفق  ،یگردشگر   ۀدر  الزام  ی داری و    یآن 

مغفول است که مورد توجه    یموضوع   ادیبنجامعه  سمیاکوتور   کی در محافل آکادم  رانی ا  در(.  2:  1382  ،یاست )کاظم

جز است.  نگرفته  مناطق  رهیقرار  جمله  از  سال  یقشم  در  که  حرکت  ریاخ  انی است  ۀ  توسع  ی برا  یاجتماع  ی شاهد 

ا  سمیاکوتور محور  رهیجز  نیدر  جاذبه  ی محل  ۀ جامع  ت یبا  است.  بک  یعیطب  ی هابوده  سواحل  ز  ر مانند    با، یو 

توسعه   یبرا   یبستر مناسب  انی بوم  یو سبک زندگ  هانییها، آحرا، مجموعه ژئوپارک قشم در کنار سنت  یهاجنگل

قشم و   رهی استان و جز  ،کشوریی  ااجر  نیبه مسئول  تواندیم  قیتحق  نیا  جینتا. همچنین  است   رهیجز  نیدر ا  سمیاکوتور

 .منطقه کمک کند  یبرا ییو درآمدزا یمحل  ۀجامع یاشتغال برا  جادی و ا ستیزطیدر جهت حفظ مح یجوامع محل

 مبانی نظری 

 اکوتوریسم ریزی برنامه نقش آن در  توسعۀ پایدار جامعۀ محلی و 

پایدار جامعۀ محلی، هر   توسعه  را پوشش  اتوسعهمفهوم  با جامعه  ارتباط  در  تمام  طورکل بهو    دهدیمی  تغییر در  ی 

است.  هاجنبه عمومی(  منابع  و  )ساختار  جامعه  یک  و  جامعه    ۀتوسعی  یکپارچه  داوطلبانه،  جمعی،  ابتکار  یک 

برای و   انتخاب عقالنی و فعال    له یوسبهدموکراتیک  افزایش    منظور   بهمشخص،    هدف  با جامعۀ محلی، طی فرآیند 

جامعه   و    نظر  ازرفاه  تغی  شدهیطراح  هافرصتمنابع  مورد  است  ممکن  که  روابط است،  و  در ساختار  تحول  و  یر 

ارتقای ظرفیت   )بیس،    توسعه درحال متقابل و همچنین  تعاریف  9:  2011قرار گیرد  به  توجه  با  توسعۀ  شده  ذکر(.   ،

مقصود   که  است،  فرآیند  و  اهداف  نتایج  دو  هر  شامل  و هاجنبهبهبود    تنهانهاجتماعی،  اجتماعی  اقتصادی،  ی 

ی  هاجنبهی است، بلکه فرآیند گسترش ظرفیت جامعه و تقویت نهاد جامعه جهت کنترل است. بنابراین  طی محستیز

ی عادالنه برای اعضای جامعه و به هافرصتو    ها تیفعالکلیدی توسعۀ پایدار جامعۀ محلی، ارائۀ طیف وسیعی از  

)رستمی،   متمرکز است  بومی  افراد  برای  زندگی  کیفیت  بهترین  آوردن  موفق  25:  1396دست  توسعۀ گردشگری   .)

ی جامعۀ محلی در توسعۀ  ها شی گراو در پایان، توجه به نقش تمایالت و    ترجانبههمهو    ترعیوسیعنی تفکر در ابعاد  

( به این موضوع تغییر از رفاه دولتی  2002ی گردشگری اهمیت دارد. گیلبرت )ز یربرنامهسیاست عمومی، در حیطۀ  
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عمو رفاه  و  توانمندی  یاد  به  دیگر  کندیممی  از  توسعۀ  هاروش.  بر  محلی  جوامع  که  است  آن  اطمینان  کسب  ی 

)ای. واندا    شوندیمو با مقررات شدید کنترل    شده  تیتقو   ست یزطیمحناخواسته و حمایت نشده کنترل دارد، حفظ  

 (.  127: 1391و همکاران، 

  انیمتصدی مختلف، موجب همکاری  هافرهنگز  ، عالقه فزاینده گردشگران به یادگیری و کسب تجربه احال نیدرع

از   که  جوامعی  است.  شده  محلی  جوامع  با  گردشگری  مناطق  دهسازمانبخش  در  و  هستند  برخوردار  مناسبی  ی 

آمیخته   طبیعی  اندشدهواقعسنتی    بافرهنگباستانی  مناطق  گردشگری  درآمد  از  بیشتری  سهم  کسب  در    ترموفق، 

ی محلی شد. تبدیل  هاگروه، اکوتوریسم، بخشی از راهبرد توسعۀ بسیاری از جوامع بومی و  1990. در دهه  اندبوده 

اکوتوریسم در حفظ منابع طبیعی است )درام و    راتیتأث  نیتربزرگی جامعه از » تهدید به فرصت« یکی از  ها تیفعال

 (.11: 1387مور، 

اکو ریگم یتصممشارکت جامعۀ محلی در   به  ی و توسعۀ  از رسیدن  فراتر  دربارۀ  ها م یتصمتوریسم، هدفی  ی مناسب 

ی  ا توسعهجامعۀ محلی از دیدگاه    مشارکتی گردشگری دارد. عالوه بر توسعۀ محصول نهایی،  ها برنامهمحصوالت و  

ی فردی که همیشه نتیجۀ مشارکت است، مهم است و باعث تقویت ظرفیت گروهی شده و  هامهارتبرای توسعۀ  

انتقال    کنندگانرکتش ی  هاارزش نام این  25:  1396. بعضی نویسندگان مانند )رستمی،  دهدیمو اجتماع محلی را   )

تکیه     کند یمبیان    گونهنیاو    نامندیم پدیده را »سرمایۀ اجتماعی«   به سرمایۀ اجتماعی  توسعه  برای  که جامعۀ مدنی 

ی توسعۀ گردشگری و برنامۀ  هاپروژهی اقتصادی مانند  ها تیفعالریزان،  دارد. با مشارکت باالی جامعۀ محلی و برنامه

  انجامد که به ایجاد تصویر اجتماعی گروهی می  ردیگیمی توسعۀ اجتماعی شکل  هاتی فعالمربوطه و همچنین دیگر  

ی. واندا و  اکلی به دنبال دارد )  طوربهایجاد جامعۀ مدنی را    تینها درو توسعۀ سرمایۀ اجتماعی را ارتقاء بخشیده و  

(. تاسون انواع مشارکت را در سه دستۀ کلی قرار داده است که هر کدام دارای عناوین فرعی  141:  1391همکاران،  

 نیز هستند. این انواع شامل: 

شود. تفویض قدرت و اختیار  آل مشارکت محسوب میمشارکت خودجوش: مشارکت خودجوش فرم ایده -1

 شود.پذیری در مدیریت و قدرت به جامعۀ محلی داده میگیرد. مسئولیتآن صورت میدر حد عالی در 

های مادی و با مشارکت در مشاوره همراه است. در بهترین حالت  مشارکت تشویق شده: از طریق مشوق -2

ای  هشود. مردم قدرتی جهت اعمال نظریات در برابر گروهتنها به مردم اجازۀ شنیدن و شنیده شدن داده می

بین و  ملی  بزرگ  تورگردانان  یا  و  مانند دولت  این نوع مشارکت معموال در  ذینفع قدرتمند  ندارند.  المللی 

شود. در این حالت شاید مردم در سود گردشگری دخیل شوند  کشورهای در حال توسعه بسیار مشاهده می

 گیری نقشی نخواهند داشت.ولی در فرآیند تصمیم

به  ترین سطح در گونهپایینمشارکت اجباری در جامعه:   -3 قادرسازی مردم  آن  شناسی است و هدف اصلی 

نخبگان  یا  قدرتمندان  توسط  دانش  کسب  برای  راهی  بلکه  نبوده،  گردشگری  توسعۀ  فرآیند  در  مشارکت 

از تهدیدات و استفاده از فرصت (.  6:  1390های آتی است )بروجنی و همکاران،  جامعه جهت جلوگیری 

پتری ک گونه به طبقه  1994ه در سال  شناسی  انواع مشارکت جامعۀ محلی میارائه شد  در بندی  پردازد که 

 جدول زیر نشان داده شده است.

 بندی مشارکت پتری بر اساس نوع فعالیت دسته .1جدول
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 تعریف  نام 

نمی غیرفعال  صورت  کنندگان  مشارکت  شرایط  به  پاسخ  در  دادهمشارکت  برون  معین  گیرد.  پیش  از  اختیار ها  در  تنها  اطالعات  و  بوده 

 های خارج از محل است. سازمان

های حاصل  ها و موضوع مصاحبه تأثیرگذار نیستند و اغلب در جریان دادهدهند در حالی که در تعیین آنمردم به سؤاالت پاسخ می گردآوری اطالعات 

 گیرند. نیز قرار نمی

 گیری مشارکت ندارند. شود با این حال در فرآیند تصمیمایشان لحاظ میه دهند، دیدگاهمردم مشاوره می از طریق مشاوره

کشاند. در این دهند مردم را به صحنه میمشارکت از طریق اعطای مشوق )مالی و غیر مالی( به مردم در قبال خدماتی که ارائه می برای چیزی 

 ها وجود ندارد. مشوقمورد خطر این است که تضمینی جهت حضور مردم پس از پایان یافتن 

 کند. های مهم بروز میگیریپس از تصمیم ًًگیرد. این نوع مشارکت معموالهایی از پیش صورت میوقوع مشارکت با ایجاد گروه ساختاری 

آن تعاملی  بعدی  تحلیل  و  اطالعات  تهیۀ  در  برنامهمردم  به  منتج  که  میها  مشارکت  است  برنامه  اجرای  و  عملیاتی  کههای  شامل    کنند 

گیری دربارۀ نحوۀ استفاده های متفاوت محلی است که به موجب آن مردم در فرآیند تصمیمهای متفاوت جستجو برای دیدگاهروش

 شوند.و کیفیت اطالعات دخیل می

ارتباطات با منابع خارجی را توسعه کنند. مردم  آغاز استقالل از هر گونه مداخالت خارجی، مردم برای تغییر در سیستم مشارکت می خود انگیختگی 

 شوند را بر عهده دارند. دهند و کنترل برای راهی که منابع مدیریت میمی

 7:  1390منبع: بروجنی و همکاران، 

 های مشارکت جامعه در توسعۀ گردشگری ها و محدودیتضرورت

ریزی توسعۀ گردشگری مشارکت داشته باشند:  ، جوامع محلی به دالیل زیر باید در برنامه1بر اساس نظر اسچی ونز 

می  -1 سازگار  تغییرات  با  چگونه  منطقه  که  این  از  تاریخی  از  نزدیک  -2شود.  دانش  که  هستند  افرادی  ترین 

(. اما  245:  1999،  از اجزای اصلی و الینفک محصول گردشگری هستند )اسچی ونز  -3پذیرند.  گردشگری تأثیر می

این محدودیت دارند.  نیز وجود  موانعی  ارتباط  این  و در  اقتصادی  فرهنگی،  غلبۀ ساختارهای  از  انعکاسی  اغلب  ها 

اصل  (. طالب و نجفی319:  2002اجتماعی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه است )شارپلی و تفلر،    –سیاسی  

تو 1389) رویکردهای  شکست  دالیل  معتقدند:  تصمیم(  ایران،  در  مشارکتی  یکگیریسعۀ  طرف  های  از  جانبه 

باال(، بیسازمان از  )تحمیل مشارکت  واقعی ذیهای دولتی  نیازهای  به  نادیده گرفته شدن مدیریت  توجهی  و  نفعان 

همکاران،   و  )عنابستانی  است  بوده  محدودیت27:  1391محلی  این  طبقه(.  مجموعه  چند  در  میها    -1شوند:  بندی 

شناخت نداشتن جامعۀ محلی    -4فقدان مهارت و تخصص    -3شرایط اقتصادی ضعیف    -2م سیاسی و فرهنگی  رسو

افزاید، این است که نه مفهوم مشارکت و ابعاد آن به (. آنچه در این میان بر مسائل موجود می615:  2000)توسون،  

نندۀ آن موضوع مورد بررسی جدی قرار  ککننده یا در طیف دیگر تضعیفخوبی تعریف شده است و نه عوامل تقویت

روش تحلیلی،  ابزارهای  فاقد  اغلب  مشارکتی،  توسعۀ  مباحث  بنابراین  است.  نظری  گرفته  چارچوب  و  علمی  های 

بوده برنامهمناسب  سطح  تا  مشارکت  مباحث  خاطر  همین  به  و  اند؛  )رضوانی  است  کرده  پیدا  تنزل  تبلیغاتی  های 

ال31:  1395همکاران،   امروزه  شکل(.  حال  در  جدیدی  از  گوهای  یکی  بنیاد  جامعه  اکوتوریسم  که  است  گیری 

 نمودهای بارز آن است. 

 یمحل ۀو جامع ادی جامعه بن  سم یاکوتور

 
1 - Scheyvens 
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توانمندساز که    شودیم  یبانیبه باال پشت  نییپا  ۀ و توسع  یمشارکت   کردیبا رو  سمیدهندگان تورتوسط توسعه  ی مفهوم 

  ۀ نی در زم  ی توانمندساز  سم،یتور  اتی(. در ادب36:  2006هستند )کاتر ،    ی بوم  یها رفتن منابع و ارزش  نینگران از ب

اهم  تیحما بوم  تیاز  اکوتور  تیو حاکم  یمشارکت جامعه  )  سم،یدر  قرارگرفته است  بحث  :  1396رستمی،  مورد 

همچن26 فرآ  ،یتوانمندساز   ن ی(.  به  محل  ندیاشاره  جوامع  د   یقادر ساختن  به  قدرت جمعجهت  آوردن    یآورست 

عنوان ( و به 90:  2006است )کول ،    یبه عدالت اجتماع  دنی کنترل و رس  ،یریگمیخود، تصم  یازها ی رفع ن  یمنابع برا 

 .(246:  1999ونز ،  ی)اسچ کندیعمل م یجتماععلت مشارکت ا ای شرویپ کی

توانمندساز  یانیب  به ظرف  ی ساده  بهبود  ظرف.  انجامدیم   هاتیبه  گستره  یساز تیظرف  ای   تیبهبود  فعال  یابه    ها تیاز 

و اغلب با    بخشند یبهبود م  داریپا  ۀتحقق توسع  یخود را برا  تی ها ظرفها و سازمانکه افراد، گروه  شودیمربوط م 

جامعه و    یساز توانمند  ۀن ی(. زم99:  2017،    کی ترز و آلتلجویمرتبط است )پ  ی در جوامع محل  جیو بس  ی توانمندساز

با    تی ظرف )  یهمپوشان  گریکدیجامعه  زمان(26:  1396رستمی،  دارند  افزا  تیظرف  کهی،  به   ابد،ییم  شی جامعه 

م   یسازتوانمند منجر  نظرشودیافراد  توانا  یتوانمندساز  یۀ.  با  جامعه  و  پتانس  هاییافراد  برا  یهالی و    جاد یا  یمردم 

  ی ها تیتبلور قابل   ۀج یجامعه نت  ا یمردم    یساز واقع توانمندارتباط دارد و در  اریبس  رساند یها سود مکه به آن  ی موارد

فراهم    یها شدن از فرصتمندبه منظور بهره  یتوانمند کردن افراد محل  ی(. برا71:  2010و ابوسامه ،    لیافراد است )س

نتیجه ظرفیت     .(173:  2010است )عارف و همکاران،    یور ضر  یمحل  ۀجامع  یساز تی ظرف  سم،یتور  ۀشده از توسع

توسعه و  خلق  به  محلی  جمعه  در  بن  سمیاکوتور  سازی  ا  ادیجامعه  از  مراد  انجامید.  بنیاد  خواهد  جامعه  کوتوریسم 

و   اجتماعی  فرهنگی،  پایداری  که  است  گردشگری  را  طی محستی ز»نوعی  و    مدنظری  برای  جامعه    لهی وسبهداشته، 

درباره جامعه و    شانیآگاه و هدف از آن قادر ساختن بازدیدکنندگان به افزایش دانش و    شودیممدیریت و مالکیت  

  (.«3:  1387ی زندگی در آن است )فاضل بخششی، هاروش

می کار  به  توسعه  استراتژی  عنوان  به  را  گردشگری  سوم،  جهان  کشورهای  که  سیستمزمانی  در  قرار  برند،  جهانی 

داری است  های اقتصادی سرمایهالمللی محصول بنگاهگیرند که کنترل کمی روی آن دارند. صنعت گردشگری بینمی

مهارت دارند.  قرار  رأس  در  بنگاهکه  چنین  برتر  شرکتهای  اقتصادی  قدرت  و  منابع  آنهایی،  مادر،  در  های  را  ها 

انی که کنترل توسعۀ گردشگری در جوامع توسط سازد. حتی زمتسلط بر مقاصد گردشگری جهان سوم قدرتمند می

گیرد که دارای ثروت و قدرت سیاسی هستند و این  ای قرار میاشخاص نیز صورت گیرد، قطعاً قدرت در دست عده

گونهشرایط نمی بنیاد  اکوتوریسم جامعه  واقع  باشد. در  پایدار گردشگری  توسعۀ  از توسعۀ  تواند هدایتگر  پایدار  ای 

های  بزرگ گردشگری و صاحبان ثروت در امان باشند  کند از استثمار آژانسکه به جوامع کمک میگردشگری است  

 (.121،  2008)شارپلی و تفلر، 

 معرفی منطقۀ مورد مطالعه 

عنوان بزرگ به  قشم  از نصفجزیرۀ  تنگۀ هرمز  نزدیکی دهانۀ  دنیا در  النهار گرینویچ قرار  ترین جزیرۀ غیر مستقل 

کیلومتری    22ترین جزیرۀ خلیج فارس است و در  دارد. این جزیره که یکی از سه منطقۀ آزاد ایران نیز است. بزرگ

ده است. جزیرۀ قشم با سه جزیرۀ هرمز، هنگام و الرک  کیلومتر مربع واقع ش  1628بندرعباس با مساحتی در حدود  

استان هرمزگان شکل می را در  به سرزمین اصلی کشور  دهد. کوتاهشهرستان قشم  را  ترین مسیری که جزیرۀ قشم 

(. از جمله  155: 1388زاده، گر و حسینکیلومتر است )نوحه 2سازد، راه آبی بندر الفت به پل )پهل( حدود  مرتبط می
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تبدیلی و   نقاط قوت جزیرۀ قشم، برخورداری از موقعیت استراتژیک جزیره، مبادالت دریایی، قابلیت ایجاد صنایع 

های تولید نسبت به مناطق آزاد کشورهای همجوار، برخورداری  ای و فرآوری منابع طبیعی، پایین بودن هزینهوابسته

تبار،  ی و برخورداری از امنیت در سطح منطقه است )فالحالملل از منابع انرژی، گاز طبیعی، وجود فرودگاه ملی و بین

از جمله  های طبیعی بکر  به دلیل وجود جاذبه  ،یو صنعت  یتجار  یها تیعالوه بر مز  رهیجز  نیا  (.39و    38:  1395

اول  جاد یا عنوان  به  قشم  طب  نیژئوپارک  ظرفیت  انه یخاورم   عتیپارک  تاریخی  و  ایام    –های  در  غنی خود  فرهنگی 

  ی حیو تفر  ی فرهنگ  میزبان گردشگران  ی،عالوه بر جذب گردشگران تجاریژه در فصول سرد سال،  مختلف سال به

قلعه  سدهای باستانی، مساجد تاریخی،  ل،یتنگه چاهکوه، پارک کوروکود ،یحرا، غار نمک های از جنگل جهت بازدید

  توانندیم   ییمراکز به تنها  نای  تمام  که  است  …و، آداب و رسوم محلی  تال  هایچاهها،  قبرستان انگلیسیها،    یپرتغال

عال اقامتگاهآید. همچنین    به حساب  رهیجز   ی برا  ییزادرآمد  ی منبع  باعث    یی در مناطق روستا  گردیمبو  ی هاوجود 

  سمیاکوتور  ی اصل  ی هایژگ یامر از و  ن یشده که او در نتیجه اشتغالزایی    یبوم   ۀجامع  یزندگ  ت یفیارتقاء و بهبود ک

 (. 7:  1397)میرزاده کوهشاهی و همکاران،  تاسجامعه بنیاد 

 
موقعیت جغرافیایی جزیرۀ قشم . 1شکل  

 (1398)نویسندگان، منبع:

 روش پژوهش 

پیمایشی است. برای تدوین چارچوب نظری پژوهش و مرور   –کیفی و از روش توصیفی    –پژوهش حاضر کمی  

کتابخانهپژوهش از روش  پیشین،  پرسشنامه، بحث،  های  از طریق  اطالعات  بهره گرفته شد. گردآوری  )اسنادی(  ای 

های  گردی صورت گرفته است. به دلیل عدم دسترسی به تمامی فعاالن زیرشاخهو گفتگو با فعاالن حوزۀ بوم مصاحبه

ذیحوزۀ   افراد  تعداد  اساس  بر  نمونه  حجم  تعیین  اقامتگاهگردشگری،  )مسئولین  موجود  بومنفع  گردی،  های 

مغازه نمونهتورلیدرها،  نمونه،  انتخاب  روش  گرفت.  انجام  قشم  جزیرۀ  در   )... و  دستی  صنایع  فروش  گیری  های 
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نفر از    7کنندگان در این پژوهش را  مشارکتها بود. تعداد  گیری مبتنی بر اشباع دادهتصادفی بوده است. خاتمۀ نمونه

به منظور کنترل، هدایت و آزادی در    گردینفر از فعاالن حوزۀ بوم  34نخبگان و کارشناسان و   تشکیل داده است. 

های پرسشنامه با استفاده از  بیان، سؤاالت فعاالن حوزۀ گردشگری به صورت نیمه ساختاریافته مطرح شده است. داده

شامل چهار    SOARمورد بررسی قرار گرفته است. رویکرد    SOARچارچوب عناصر اصلی رویکرد  و    SWOTمدل  

فرصت قوت،  نقاط  شناسایی  شامل  مراحل  این  که  است  کلیدی  آرمانمرحلۀ  میها،  نتایج  و  این  ها  اجرای  شود. 

 چارچوب شامل مراحل زیر است:

 
   SOARچارچوب مدل . 2شکل

 ( 1398)نویسندگان، منبع: 

ها و تفکرات خالق و ها و تواناییهایی با عملکرد و هستۀ مثبت، چیزهای با ارزش و مفید و شبکهشناسایی مجموعه

،  SOARیاب  طور خالصه استراتژی مثبتشناساند. بهآنچه که مجموعه ما را به آینده به دوش خواهند برد به ما می

سازی  وسیلۀ ارتقاء و برجستهگشاید. این افق تازه بهی راهبردی میریز های سنتی برنامهای را به روی دیدگاهتازه  افق

های مختلفی از افراد که در جامعۀ ما دارای  های یک مجموعه و درگیر کردن گروه ها و آرماننقاط قوت و فرصت

ریق یکسری  ها از طحلشود راهسهم هستند. البته تهدیدها و مشکالت نادیده گرفته نخواهد شد. به جای آن سعی می

می ما  »آنچه  دربارۀ  گفتگوها  نمیاز  »آنچه  جای  به  دهیم«  انجام  عمدۀ  توانیم  تفاوت  شد.  خواهند  کشف  توانیم« 

SOAR    باSWOT    این است که در مدلSWOT  شود که مدیران سطح باال بر روی راهبرها تمرکز کنند؛ اما  سعی می

رویکرد   میSOAR در  سعی  سطبیشتر  در  افراد  تمامی  علت  شود  به  این  و  باشند  مطلع  راهبردها  از  مختلف  وح 

 (.5: 1396پرست، فر و وطنخاصیت مثبت نگرانۀ این مدل است )خزاعی

 های پژوهش یافته

فرصت و  قوت  نقاط  بررسی  به  قسمت  این  کمی  در  مدل  با  نخبگان  و  کارشناسان  نگاه  از  یکبار  قشم  جزیرۀ  های 

SWOT  گردی با مدل کیفی  و بار دوم از نگاه فعاالن حوزۀ بومSOAR  های پژوهش به  پردازیم. بدین ترتیب یافتهمی

 شود. دو بخش تقسیم می
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 SWOT بخش اول: تحلیل مدل استراتژیک

ها و تهدیدها در جزیرۀ قشم از دیدگاه کارشناسان و ها، فرصتمهمترین نقاط قوت، ضعف  2و    1در جدول شمارۀ  

 نخبگان مشخص شده است. 

 ( مؤثر بر توسعۀ گردشگری در جزیرۀ قشمIFEخلی )عوامل دا . 2جدول 
 امتیاز وزنی  بندی درجه وزن ها( ها و ضعفعوامل داخلی )قوت ردیف

S1  16/0 4 04/0 موقعیت جغرافیایی جژیرۀ قشم 

S2 24/0 4 06/0 های متنوع طبیعی و اکوتوریسم ویژهجاذبه 

S3 09/0 3 03/0 تسهیل در حمل و نقل دریایی و هوایی 

S4  16/0 4 04/0 آب و هوای مطبوع در فصل سرد سال 

S5 09/0 3 03/0 های تفریحی و ورزشیجاذبه 

S6  16/0 4 04/0 پتانسیل تبدیل شدن به بزرگترین مرکز تجاری، تفریحی خلیج فارس 

S7 2/0 4 05/0 اولین ژئوپارک ایران و تحت حمایت یونسکو 

S8  15/0 3 05/0 برخورداری از هوای سالم عاری از آلودگی آرام بودن محیط و 

S9 12/0 3 04/0 های تاریخی، تجاری، گردشگری از زمان قاجار وجود جاذبه 

S10 12/0 3 04/0 های مانگرو با پوشش حرا جنگل 

S11  24/0 4 06/0 میراث فرهنگی غنی 

S12  2/0 4 05/0 توجه ویژۀ منطقه آزاد به گردشگری 

S13 2/0 4 05/0 ایجاد امنیت به منظور حضور گردشگران در جزیره 

S14  02/0 2 01/0 قیمت مطلوب خدمات و امکانات رفاهی برای گردشگران 

S15  06/0 3 02/0 فراوانی جمعیت بومی و نیروی کار ارزان 

W1  02/0 2 01/0 تبلیغات نامناسب 

W2  18/0 3 06/0 نامناسب گردشگران اقلیم نامناسب در نیمی از ایام سال و توزیع 

W3  04/0 2 02/0 بازاریابی ضعیف 

W4 12/0 3 04/0 های گردشگری کمبود نیروی متخصص و آموزش دیده در فعالیت 

W5 08/0 2 04/0 های محیطی و کالبدی ناکافی بودن زیرساخت 

W6 08/0 2 04/0 های اجراییتزاحم نهادها و دستگاه 

W7  06/0 2 03/0 تأسیسات گردشگری ایجاد شدهمستهلک شدن 

W8  03/0 1 03/0 گردشگری  -کمیت و کیفیت کم امکانات و تأسیسات خدماتی 

W9  08/0 2 04/0 کمبود آب آشامیدنی و سالم 

W10 15/0 3 05/0 های مرتبط ناهماهنگی سازمان 

W11 06/0 2 03/0 پذیرشدن بیشتر جزیرهتوسعۀ گردشگری، آسیب 

 94/2  1 جمع

 ( 1398)نویسندگان، منبع: 

و تحت    رانیژئوپارک ا  نی اولی،  غن  یفرهنگ  راثیم  ،ژهیو  سمیو اکوتور  یعیمتنوع طب  یها جاذبه(،  2بر اساس جدول )

ترین  مهم  2/0و    2/0،  24/0،  24/0ی به ترتیب با امتیاز وزنی  منطقه آزاد به گردشگر   ۀ ژیتوجه و، و  ونسکوی  تیحما

با    مرتبط  یها سازمان  یناهماهنگ و    نامناسب گردشگران  عی سال و توز  امیاز ا  یمینامناسب در ن  میاقلنقاط قوت و   

 شوند. ترین نقاط ضعف توسعۀ گردشگری از دید کارشناسان و نخبگان محسوب میاز مهم  15/0و 18/0امتیاز وزنی 
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 ( مؤثر بر توسعۀ گردشگری در جزیرۀ قشمEFEعوامل خارجی ) . 3جدول 
 امتیاز وزنی بندی درجه وزن ها(ها و تهدید عوامل خارجی )فرصت  ردیف

O1  36/0 4 09/0 جزیره اشتغالزایی در سطح 

O2  18/0 3 06/0 فاصلۀ زمانی و مکانی بسیار کم به بندرعباس و برعکس 

O3  12/0 3 04/0 درآمدزایی برای جزیره و حتی کشور 

O4 18/0 3 06/0 غرب  –المللی شرق استقرار در مسیر پروازهای بین 

O5 گردشگری  گذاری در بخش افزایش تمایل بخش خصوصی برای سرمایه

 جزیره

06/0 3 18/0 

O6 28/0 4 07/0 تصویب طرح معرفی قشم به عنوان پایلوت گردشگری 

O7  18/0 3 06/0 زا موقعیت ژئواستراتژیک جزیره و فاصلۀ آن از نواحی بحران 

O8 28/0 4 07/0 بهترین مکان تفریحی در فصول سرد سال 

O9  12/0 3 04/0 کشور انتقال تکنولوژی از کشورهای پیشرفته به 

O10 12/0 3 04/0 المللیامکان دسترسی به بازارهای بین 

O11  18/0 3 06/0 های فرهنگی و تاریخیتهیۀ بانک اطالعاتی جاذبه 

O12  28/0 4 07/0 هاگیریهای محلی در تصمیم مشارکت گروه 

O13   15/0 3 05/0 برگزاری مراسم فرهنگی ملی 

T1  01/0 2 009/0 محلی و گردشگرانتعارض بین جامعۀ 

T2 09/0 3 03/0 های سیاسی و اقتصادیتحریم 

T3 09/0 3 03/0 پایین بودن سطح بهداشت و کمبود امکانات درمانی تخصصی 

T4  09/0 3 03/0 مسائل مذهبی و اعتقادی در جزیره 

T5 02/0 2 01/0 ورود صنایع دستی خارجی به بازارهای محلی 

T6   مدیریت قدرتمند و نظارت بر خدمات گردشگری در سطح  عدم وجود

 کالن 

05/0 4 2/0 

T7 09/0 3 03/0 توزیع نامناسب گردشگر در فصول مختلف سال 

T8  06/0 3 02/0 المللی علیه ایران تبلیغات منفی در سطح بین 

T9  09/0 3 03/0 ترافیک بیش از حد وسایل نقلیه در ایام تعطیل 

 17/3  1 جمع 

 ( 1398)نویسندگان، منبع: 

ی، بهترین  گردشگر  لوتیقشم به عنوان پا  یطرح معرف   بیتصو،  رهی در سطح جز  ییزا اشتغال (،  3بر اساس جدول )

تفریحی در فصول سرد سال و   تصم  یمحل  یها مشارکت گروهمکان  امتیاز وزنی    هایریگمیدر  با  ترتیب  ،  36/0به 

در سطح   یقدرتمند و نظارت بر خدمات گردشگر تیر یعدم وجود مدترین نقاط فرصت و   مهم 28/0و 28/0،  28/0

ترین نقاط تهدید توسعۀ گردشگری از دید  از مهم  36/0و    56/0ی با امتیاز وزنی  و اقتصاد  ی اسی س  یها میتحرو    کالن

 شوند. یکارشناسان و نخبگان محسوب م

(، فرآیند تدوین راهبرد توسعۀ اکوتوریسم جامعه بنیاد را بر اساس  SOAR)چارچوب مدل    2اکنون بر اساس شکل  

 به کار خواهیم بست. SOARمدل 
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 های مؤثر استخراج استراتژی .3شکل

 ( 1398 سندگان،ی)نو منبع:

هایی که  است که از مزیت  (کارانهمحافظه)بازنگری  راهبرد    ک ی  ،جامعه بنیاد  سمیاکوتور  ۀجهت توسع  ییراهبرد نها

فرصت شود،  در  استفاده  ضعف  نقاط  جبران  جهت  در  است  نهفته  استخراجها  در wo)  بازنگری  یراهبردها  که   )

 قرار دارد.  تیاولو

 SWOTراهبردهای چهارگانۀ ماتریس  .4جدول
 ( WOراهبردهای بازنگری ) ( SOراهبردهای تهاجمی )

 ارائۀ تسهیالت مطابق با عالیق و سلیقۀ گردشگران  -

 های گردشگری گیریجذب مشارکت جوامع محلی در تصمیم -

 هدایت سرمایۀ بخش خصوصی به بخش گردشگری جزیره -

بهینه از چشم  - محیطی منحصر  اندازهای طبیعی و زیستاستفادۀ 

 به فرد 

تبدیل    انجام تحقیقات مناسب در زمینۀ بسترسازی مناسب برای  -

 جزیره به بزرگترین منطقۀ تجاری خلیج فارس

تمام    - برای گردشگر در  آوردن شرایط رفاهی مناسب  به وجود 

 فصول سال 

 ریزی و مدیریت صحیح در توسعۀ پایدار گردشگری برنامه -

های الزم به جوامع محلی که در بخش گردشگری  ارائۀ آموزش -

 فعالیت دارند 

 امکانات و خدمات رفاهیگسترش و تجهیز  -

های پیش آمده جهت توسعۀ اکوتوریسم و  گیری از فرصتبهره -

 ارز آوری برای کشور

 زا بودن صنعت گردشگری توجیه اقتصادی اشتغال -

هزینه کردن جهت تبلیغات مؤثر در جلب گردشگران داخلی و  -

 خارجی 

جزیرۀ افزایش و ارتقای سطح بهداشت و خدمات درمانی در  -

 قشم

 (WTراهبردهای دفاعی ) ( STراهبردهای تنوع )

رسانی به موقع به  نقش مسئوالن نهادهای مختلف برای خدمات  -

 گردشگران 

و    - بوم  اهمیت  خصوص  در  گردشگران  و  ساکنین  به  آموزش 

 ارزش ابنیه و آثار طبیعی و تاریخی منطقه

در  بهره  - هوایی  نقل  و  حمل  موقعیت  از  تجارت  گیری  زمینۀ 

 المللی ای و بینگردشگری منطقه

جاذبه  - از  بهینه  استفادۀ  منظور  به  ویژه،  قوانین  و  تدوین  ها 

 خدمات گردشگری و جلوگیری از تخریب این منابع 

جاذبه  - معرفی  در  فعال  تبلیغات  و  ویژگیبازاریابی  و  های  ها 

 جزیرۀ قشم 

نهادهای    تدوین قوانین و مقرراتی در جهت توسعه و  اصالح  -

 مدیریتی و به کار گیری مدیریت تخصصی در بخش گردشگری 

سرمایه  - شخص  برای  عمومی  امنیت  ایجاد  و  زمینۀ  گذار 

 گردشگران 

 ( 1398)نویسندگان، منبع: 
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 SOARبخش دوم: مدل 

استراتژیک   و    SOARراهبرد  شناخت  اول،  قدم  برداشتن  و  آغاز  از  عبارتند  ترتین  به  که  است  مرحله  چهار  شامل 

نفع و کسانی که به نحوی در توسعه و پیشرفت جامعۀ مورد  بررسی، تصور، نوآوری و اجرا. در مرحلۀ اول افراد ذی

دارند، شناسایی می نقش  بومنظر  فعاالن حوزۀ  از  دوم  مرحلۀ  باشوند.  به سؤاالت مطرح    گردی خواسته شد  توجه 

و نتایج است. در    ها و تبدیل آن به آرمانشده، نظرات خود را در رابطه با نقاط قوت داخلی به منظور خلق فرصت

گیرند. مرحلۀ اجرا،  ها و نتایج مورد بحث و بررسی قرار میها، آرمانها، فرصتمرحلۀ سوم و چهارم مجموعه قوت

اخت از  فراتر  و  است  اجرایی  است  گام  طرح  تصویب  از  پس  آن  اجرای  و  است  پژوهش  یک  امکانات  و  یارات 

(. جدول زیر حاصل نهایی تجزیه و  36:  1395خواجه،  و فیروزی و زادلی  139  -  136:  1392)خاوریان و همکاران،  

 است.   SOARها و اطالعات با استفاده از مدل تحلیل داده

 SOARچهار عامل کلیدی در مدل   .5جدول

تحقیق   ها قوت ها فرصت

 فارس افزایش توجه مسئوالن به توسعۀ گردشگری در سواحل خلیج - استراتژیک 

 گذاری بخش خصوصی های سرمایهوجود زمینه -

 های افزایش درآمد و اشتغال در جزیرهوجود زمینه -

 ژئوتوریسمیوجود عناصر طبیعی غنی اکوتوریسمی و  -

 ها و خدمات رفاهی امکان توسعۀ امکانات زیرساخت -

 گیری از سیستم خدمات ارزان قیمت برای گردشگران خارجیبهره -

 افزایش سواد و آگاهی گردشگری جامعۀ محلی  -

 موقعیت جغرافیایی و سواحل و جزایر -

 رقابت داخلی با شهرهای نوار ساحلی خلیج فارس و دریای عمان  -

 وجود جنبۀ تجاری )بازارها( جزیره و کمک به توسعۀ گردشگری   -

 تبلیغات و بازاریابی  -

 میراث فرهنگی غنی -

 وجود انگیزه و استعداد پیشرفت در جوامع محلی  -

 نوازی جامعۀ محلی روحیۀ مهمان -

 تمایل به مشارکت ساکنان محلی در فعالیت گردشگری  -

جاذبه  - از  مبرخورداری  میراث  و  و ها  تاریخی  متنوع  و  تعدد 

 فرهنگی 

 نگرش مسئولین محلی به گردشگری  -

سرمایه  - جهت  جزیره  بودن  اعتماد  و قابل  خصوصی  گذاری 

 دولتی 

 های دولتی و اعطای وام گذاریسرمایه -

 صدور مجوز کسب و کار گردشگری از طرف نهادهای مربوطه  -

 حمایت سازمان منطقه آزاد جزیرۀ قشم از گردشگری  -

 مت خدمات و امکانات رفاهی برای گردشگران قی -

های  تصمیم ها آرمان نتایج 

گذاری در بخش گردشگری از طرف تهیه طرح توجیهی در جهت سرمایه  - مثبت 

 جوامع محلی 

کارگاه  - ایجاد  های آموزش تخصصی جوامع محلی  مشارکت و تسهیل در 

 زیست در زمینۀ گردشگری و حفظ محیط

بازارهای هفتگی در روستاهای جزیره جهت فروش صنایع دستی و  ایجاد    -

 غذای بومی )محصوالت( 

های مختلف گردشگری جزیره با  ریزی دقیق جهت شناسایی پتانسیلبرنامه -

 تبلیغات مناسب 

های دیگر جهت فروش محصوالت  در استان  برگزاری و شرکت در غرفه  -

 یمۀ گرم سال دستی، غذای بومی و ...( در ن)لباس، صنایع

 المللیهای ملی و بینبرگزاری نمایشگاه -

تر جزیره به سرزمین اصلی از طریق احداث پل خلیج  اتصال هرچه سریع  -

 فارس

 ریزی و مدیریت صحیح در توسعۀ پایدار گردشگری برنامه -

 اشتغال جوانان جویای کار در جزیره و کاهش نرخ بیکاری  -

عنوان    - به  قشم  در سطح  مطرح شدن جزیرۀ  گردشگری  نمونۀ 

 جهانی 

کاربری  - و  تفریحی  خدمات  جذب افزایش  برای  مناسب  های 

 گردشگران 

 معرفی منطقه به عنوان یک مقصد تجاری و گردشگری  -

 طبیعی  -جذب حداکثری گردشگری با ماهیت فرهنگی  -
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 ( 1398)نویسندگان، منبع: 

رویکرد مشارکتی مدل   به  اکوتوریسم جامعه  می  SOARباتوجه  توسعۀ  به  دستیابی  به توان  را  در جزیرۀ قشم  بنیاد 

 صورت زیر نشان داد. 

 
 در جزیرۀ قشم SOAR مدل مفهومی راهبردهای توسعۀ اکوتوریسم جامعه بنیاد   .4شکل

 ( 1398 سندگان،ی )منبع: نو 

اولویت رتبهبندی  به منظور  از میانگین  بنیاد جزیرۀ قشم  اکوتوریسم جامعه  توسعۀ  دادهراهبردهای اجرایی در  ها  ای 

نظر   بر اساس مدل و طبق  بو  34استفاده گردیده است.  از فعاالن حوزۀ  و  نفر  اجرایی شناسایی  مگردی راهبردهای 

 بندی آن در جدول زیر نشان داده شده است. اولویت

طبق نظر فعاالن حوزۀ   قشم ۀری در جز ادی جامعه بن سمیاکوتوردهای اجرایی بندی راهبر. اولویت6جدول 

 گردی بوم
 بندی اولویت ای میانگین رتبه راهبردهای اجرایی توسعۀ اکوتوریسم جامعه بنیاد در جزیرۀ قشم 

گذاری در بخش گردشگری از طرف جوامع محلی و دادن اطمینان  تهیه طرح توجیهی در جهت سرمایه  -

 بازگشت سرمایه  

7/0956 2 

کارگاه  - ایجاد  در  تسهیل  و  حفظ  مشارکت  و  گردشگری  زمینۀ  در  محلی  جوامع  تخصصی  آموزش  های 

 زیست جهت توسعۀ پایدار گردشگری محیط

7/0588 3 

 6 6/0479 هفتگی در روستاهای جزیره جهت فروش صنایع دستی و غذای بومی )محصوالت( ایجاد بازارهای  -

ریزی دقیق  برگزاری جلسات ساالنۀ یا فصلی به منظور سنجش گردشگری و ارائۀ راهبردهای نو و برنامه  -

 های مختلف گردشگری جزیره با تبلیغات مناسب  جهت شناسایی پتانسیل

9/0221 1 

غرفه  - در  شرکت  و  استان  برگزاری  صنایعدر  )لباس،  محصوالت  فروش  جهت  دیگر  غذای  های  دستی، 

 ...( در نیمۀ گرم سال  بومی و

5/0249 7 
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رسانی به روستاهای محروم تر توسط روستاهای برخوردار خود جزیره و ایجاد ایجاد ساز و کار خدمات  -

 تنوع در اشتغال برای نیروهای جویای کار

7/0344 4 

 5 7/0128 تر جزیره به سرزمین اصلی از طریق احداث پل خلیج فارس  تسهیل ارتباط و اتصال هرچه سریع -

 ( 1398)نویسندگان، منبع: 

 گیرینتیجه

و    تیجذب گردشگر و تقو  یالزم برا   یفراهم شدن بسترها   ازمندین  یاقتصاد   تیفعال  کیبه مثابه    یگردشگر   ۀتوسع

  ی هاتیرو شناخت ظرف  نیاست. از ا  هاتیمناطق و فعال  ر یدر رقابت با سا  ینسب  یهاتی هوشمندانه از مز  یبرداربهره

موسع به عوامل    یمستلزم نگاه  یمحل  ی هاتیفظر  یاست. بررس  ی گردشگر  ۀدر هر منطقه گام نخست توسع  یمحل 

فرا  لیدخ گردشگر  ندیدر  ا  یتوسعه  از  بتوان  تا  فرهنگ  یعیطب  یها جاذبه  قیطر  نیاست  عوامل    ،یو  و  ساختارها 

آمادگ  ییربنایز جامع  یو  نگرش  بررس   یمحل  ۀو  مورد  ارز  یرا  داد.  یابیو  تنگۀ   قرار  بزرگترین جزیرۀ  جزیرۀ قشم 

  ی ها هم جزو قطب  ی از لحاظ گردشگر  ،یو صنعت  یتجار  یها تی عالوه بر مز  ره یجز  ن یاهرمز و خلیج فارس است.  

و    یگردشگر داخل  زانیم   نیاز ا  ی ترشیجذب تعداد ب  ی برا  یادی ز  یهالیو پتانس  دیآ یجذب گردشگر به حساب م

از جنگل    ماع  یح یو تفر  یمراکز فرهنگ  یدارا   یعالوه بر جذب گردشگران تجار  رهیجز  نیا  نیهمچن  دارد.  یخارج

  یی مراکز به تنها  نای  تمام  که  است  …چاه تال و  ها،  یپرتغال   قلعه  ل،یپارک کوروکود  چاهکوه،  تنگه  ،یغار نمک  حرا،

های طبیعی تأثیر زیادی  و نتایج حاکی از آن است که جاذبه دیبه حساب آ رهیجز یبرا  ییزادرآمد یتوانند منبع عالیم

بررسی   از  دارند. پس  بنیاد  اکوتوریسم جامعه  اول، مهمترین  های  یافتهدر جذب گردشگران و توسعۀ  اصول  بخش 

ماتریس   چهارگانۀ  محافظهSWOTراهبردی  یا  بازنگری  راهبردهای   ،( مد  یز یربرنامه شامل:  (WOکارانه    تی ریو 

،  دارند  تیفعال  یکه در بخش گردشگر   یالزم به جوامع محل  یهاآموزش  ۀارائی،  گردشگر  داریپا  ۀدر توسع  حی صح

تجه ارز    سمیاکوتور  ۀآمده جهت توسع  ش ی پ  ی هااز فرصت  یر یگبهرهی،  امکانات و خدمات رفاه  زی گسترش و  و 

گردشگر اشتغال   یاقتصاد  هیتوج،  کشور  ی برا  یآور بودن صنعت  تبل  نهیهزی،  زا  در جلب    غاتیکردن جهت  مؤثر 

که باید از  هستند    قشم  ۀر یدر جز  یسطح بهداشت و خدمات درمان  یو ارتقا  شیافزای و  و خارج  یگردشگران داخل

ها و  . همچنین با توجه به تحلیلها نهفته است در جهت جبران نقاط ضعف استفاده شودهایی که در فرصتمزیت

شود که جزیره  مورد عناصر گردشگری جزیرۀ قشم چنین استنباط می  بخش دوم، در های صورت گرفته دربررسی

به م بنیاد هست ولی  اکوتوریسم جامعه  مناسب جهت توسعۀ  پتانسیل  به قطب گردشگری  دارای  تبدیل شدن  نظور 

های مربوطه و  المللی ضمن مشارکت نهادها و سازمانای و بینهای خلیج فارس در سطح ملی، منطقهساحلی کرانه

ساختاری و عملکردی است که    –ریزی راهبردی  های امور گردشگری، نیازمند برنامهگیریجوامع محلی در تصمیم

 شامل:  SOAR یکرد استراتژیک از جمله راهبردهای حاصل از رو

ارائ   یبه منظور سنجش گردشگر  یفصل  ای  ۀجلسات ساالن  یبرگزار  - برنامه  یراهبردها  ۀو  جهت    قیدق  یزی رنو و 

 مناسب   غات یبا تبل رهی جز یمختلف گردشگر  ی هالیپتانس ییشناسا

بازگشت    نانیو دادن اطم  یاز طرف جوامع محل  یدر بخش گردشگر  یگذارهیدر جهت سرما  یه یطرح توج  ه یته  -

   هیسرما
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  ستیزطیو حفظ مح  یگردشگر  ۀنیدر زم  یجوامع محل   یآموزش تخصص   یها کارگاه  جادی در ا  لیمشارکت و تسه  -

 ی گردشگر  داریپا ۀجهت توسع

تنوع در    جادیو ا  رهیبرخوردار خود جز  یمحروم تر توسط روستاها   یبه روستاها   یرسانساز و کار خدمات  جادیا  -

 کار  یایجو یروهای ن یاشتغال برا 

 )محصوالت( یبوم یو غذا یدست عیجهت فروش صنا رهی جز یدر روستاها یهفتگ یبازارها جادیا -

و ...(   یبوم  یغذا  ،یدستعیجهت فروش محصوالت )لباس، صنا  گر ید  یها در استان  و شرکت در غرفه  یبرگزار   -

 گرم سال ۀمیدر ن

 فارس   جیاحداث پل خل قیاز طر یاصل   نیبه سرزم رهیجز ترعیارتباط و اتصال هرچه سر  لیتسه -
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Abstract 

Sustainability Ecotourism requires comprehensive participation of the host community in 

ecotourism projects. Community-based ecotourism is an approach in which the local community acts 

as the founder and promoter of ecotourism and comprehensively participates in its development. The 

purpose of this research is to identify community-based ecotourism development strategies in Qeshm 

Island from the perspective of ecotourism activists. This study used a descriptive-survey and applied 

research method using library studies and field studies (questionnaire and interview). It also used 

SWOT analysis to identify strengths, weaknesses, opportunities and threats as well as the SOAR 

strategic model to develop a strategy for the development and description of strengths, opportunities, 

aspirations and results. The most important strategy resulting from SWOT analysis is a (conservative) 

review strategy that makes use of the advantages that lie in opportunities in order to compensate for 

the weaknesses. Among the SOAR model strategies, the first priority was organizing annual or 

seasonal meetings to measure tourism and providing new strategies and making accurate planning to 

identify the various capabilities of Qeshm Island in tourism with appropriate advertising. Therefore, 

based on both models, the development of community-based ecotourism in Qeshm Island requires an 

efficient management system. 
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