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 چكيده
رويكردي  ،. سياست توسعه گردشگريستدر شهرها ياقتصادي، اجتماعي و محيط پيامدهاي فعاليت هاي مهم با، از گردشگري

تحقيق حاضر با هدف . تاثيرات منفي را به حداقل كاهش دهد ضمن افزايش منافع آن، مي تواند آن ا تاكيد برب راست كه شه
روش مطالعه اي اكتشافي و مبتني بر  از منظر ساكنان آن، هر قشمگردشگري برتوسعه ش يبررسي اثرات اقتصادي، اجتماعي و محيط

 هراي و ميداني است. جامعه آماري پژوهش را تمامي سرپرستان خانوار در شآوري اطالعات كتابخانهتحليلي و جمع-توصيفي
ها ي ساده انتخاب شدند. دادهگيري تصادفنفر از آنان از طريق روش نمونه 371ند كه بر اساس فرمول كوكران تعداد هدتشكيل مي

 spss. اطالعات از طريق نرم افزار استحاكي از پايايي مطلوب آن  78/0كرونباخ  آلفاي و گردآوري شده پرسشنامهطريق از 
. نتايج اين پژوهش انجام شد هاها مشخص و تحليلطبقه بندي و با استفاده از آزمون ناپارامتري كاي اسكوئر معني داري شاخص

زايي، افزايش درآمد و بهبود كمي و كيفي اشتغال باوجودگردشگري، نشان مي دهد كه منتج از تجربيات و نظرات ساكنان شهر، 
در شهر و ازبين رفتن بافت باارزش زمين و افزايش ساخت و ساز و تغيير كاربري ها، سوداگري صنايع دستي، سبب باال رفتن قيمت

اجتماعي، باعث بهبود وضعيت آموزش و  از لحاظشده است. دي، سبب ناپايداري كالبدي شهر رو باوجود منافع اقتصا و ازاين
منفي زيادي از  پيامدهاي زيست، از لحاظ محيطولي  شدهو لذا پايداري نسبي اجتماعي بهداشت، افزايش تعامل شهرندان و امنيت 

كه مغاير با اهداف  همراه بودهشهري اي محيط زيست هاي مفيد برهاي محيطي، افزايش ترافيك، تغيير كاربري قبيل آلودگي
 توان وضعيتيم گردشگران ورود از بهينه استفاده براي تالش و اصولي ريزيبرنامه با. بنابراين، استشهري  پايدار توسعه

 .بخشيد بهبود را شهر كالبدي و ، محيطياجتماعي ،اقتصادي
 قشم شهرشهري،  پايدار گردشگري شهري، توسعه :يديكل واژگان
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 مقدمه 
و نيز تغييرات سبك  با گسترش پديده شهرنشيني به همراه افزايش درآمدهاي عمومي

زندگي مردم، انگيزه مسافرت و افزايش اهميت اوقات فراغت براي تامين احتياجات روحي 
صنعت  به نام ي جهانياپديده منجر به ظهور ين مهم شد.اانسان به امري ضروري مبدل 

 ،فرهنگ ،تمدن بعنوان مراكزهاي شهري محيطاز سوي ديگر، . شده استگردشگري 
اندازهاي طبيعي و ها، چشمارزشمندترين منابع گردشگري چون پاركبا و گاه  سياست

صنعت  كيفراتر از  سمي. امروزه تور)2: 1392،سرايي(ندمحسوب مي شوفضاهاي تاريخي 
است  شيخاص خو يها يدگيچيپ يدارا يو اجتماع يجهان يايپو دهيپد كيبه مثابه 

راه  نيرا بهتر ي، گردشگرشرفتهيپ ياز كشورها ياريبس). 26: 1383 انه،يچ يدري(ح
 -يم يسرشار اقتصاد يبه درآمدها يابيو دست يالملل نيتفاهم ب جاديفرهنگ، ا ياعتال
و  يداخل يهدف توسعه گردشگر ني). در واقع مهمتر4: 1383 ،ييكهنمو يلي(دخدانند

 :Sharpley & Richard,1977(مقصد است ينواح يو اجتماع ياقتصاد توسعه ،يخارج
سبب شده كه  يالملل نيفرهنگ و تفاهم ب يدر تعال يو سفر و گردشگر ريس تي). اهم40

 يمهر) هر سال را روز جهان 5سپتامبر ( 29متحد، روز  للسازمان م يمجمع عموم
 ،يو روح يفرهنگ راتيو حركت انسان ها به جز تاث يياعالم كند. لذا جابه جا يگردشگر

از كشورها  ياريدر حال حاضر بس ).15: 1380،يد (محالتدار يميعظ يثمرات اقتصاد
كنند و  يم افتيخود در يشهرها يخود را از گردشگر يو اجتماع يمنافع اقتصاد

 & Ecclesبرند( يبكار م يشهر يها رساختيتوسعه ز يرا برا يگردشگر يدرآمدها
Casta, 1996:44  .( در واقع مهمترين فضاهايي كه مورد بازديد و اقامت گردشگران قرار

 اند، زيرادادهترين فضاها را تشكيل ميگيرند فضاهاي شهري هستند كه از ديرباز جذابمي
 و )10: 1382(كازس،دهندهاي انساني را تشكيل ميترين و كاملترين قرارگاهپيشرفته

هستند. در سراسر جهان  غيره و پزشكي تفريحي، علمي، اقتصادي، مهم مراكز دربردارندة
 .(Low, 1993: 1) دهندشهرهاي بزرگ مهمترين مقاصد توريستي را تشكيل مي

ي امروزه صنعت گردشگري بويژه شاخه كه )1389اند ( فني، مطالعات بسياري نشان داده
ساختار  در اقتصاد كشورها دارد و نقش فعال و موثر در ارتقاء آن، جايگاه خاصيشهري 

 گردشگري در بستر محيط جغرافيايي كند.محيطي كشورها بازي مياجتماعي و  -اقتصادي
 اجتماعي است. هريك از اين دو -ي گيرد كه متشكل از محيط طبيعي و فرهنگصورت مي

آن تاثير  ي تاثيرگذار است و ازي بر گردشگرمحيط متشكل از عواملي هستند كه به نوع
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اثرگذاري و اثرپذيري متقابل با شهر و در  گردشگري در). 23: 1387(ميسون،پذيردمي
 با توجه به اينكه توسعه .دشوتواند منجر به توسعه پايدار شهر محيط مي -يك سيستم انسان

يطي براي اجتماعي و زيست مح -پايدار به عنوان جرياني مداوم در تغييرات اقتصادي
شود و پويشي چند بعدي است، توسعه كل اجتماع تعريف مي مستمرافزايش و ترقي رفاه 

كه مخرب نبوده و امكان مي شود شهري پايدار گردشگري زماني پايدار و منجر به توسعه 
حفظ منابع آب و خاك، منابع ژنتيكي، گياهي و جانوري را براي آيندگان فراهم آورد. در 

 ؛پايدار، گردشگري است كه بتواند در محيط در زماني نامحدود ادامه يابدواقع گردشگري 
ها و فرايندهاي به توسعه ساير فعاليت و از نظر انساني و فيزيكي به محيط زيست صدمه نزد

 در شهر مورد مطالعه (قشم) نيز. (Butler, 2000: 29)اي وارد نكند اجتماعي لطمه
يك سيستم  هاي مهم نساني و به منزله ي وروديگردشگر به عنوان عنصري هوشمند و ا

داشته ساز توسعه پايدار شهر فضايي و زمينه -تواند اثرات مثبتي در ابعاد مكانيشهري مي
. ضمن اينكه شهر و مديران شهري نيز در ارتباط متقابل و در راستاي بسترسازي باشد

ساختها و مين ساختها، زيرگيري از مزاياي مذكور ناگريز از تامناسب جهت حداكثر بهره
به  ،مقالهاين ند. در هستكاركردهاي مناسب و متناسب در شهر و پسكرانه آن  تقويت

 شهري اي شاداب و محيطارتقاء جامعه در قشم توسعه گردشگري شهر بررسي اهميت
و پايداري اقتصاد شهر و در مجموع توسعه  پذير، اقتصاد شايسته، برابري و عدالتزيست
 –بر مديريت خردمندانه آن نيازمند شناخت اثرات اقتصادي و  دي پردازشهري م پايدار

قشم بزرگترين جزيره خليج فارس به  اجتماعي و زيست محيطي آن در شهرها هستيم.
براي  ييهمتا توان باالهاي طبيعي و فرهنگي متنوع و گاه بيي دارا بودن پديدهواسطه

: 1386(كاظمي،تبديل شدن به يك قطب بزرگ گردشگري در حوزه خليج فارس دارد
اين مقاله با بررسي اثرات مثبت  بالقوه جزيره قشم، هاي توان تبيين وطرح موضوع .  با )14

شهرها، در صدد تحليل يافته ها و ارايه پاسخ هاي پايدار و منفي گردشگري در توسعه 
  بوده است: مناسب براي سواالت زير

 ي ميان گردشگري و توسعه پايدار شهري جزيره قشم وجود دارد؟چه رابطه -
قشم  شهر زيستي اقتصادي، اجتماعي و محيط وضعيت چه اثراتي برگردشگري  -

 داشته است؟ 
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 اهداف پژوهش
از آنجا كه گردشگري، بخصوص گردشگري شهري يكي از مهمترين عوامل دستيابي به 

 اهداف پژوهش حاضر نيز به صورت زير مطرح است: است، توسعه شهري
 ي بين گردشگري و توسعه شهري جزيره قشمبررسي رابطه -
 محيطو  اجتماعي، شناخت اثرات مثبت و منفي گردشگري بر ابعاد اقتصادي -

 با تاكيد بر ديدگاه ساكنان جزيره قشم زيستي
 

 ضرورت تحقيق
و اثرات آنها بر شرايط  شگريها و گستردگي فعاليت هاي گردتوجه به پيچيدگي 

تواند بسترهاي الزم براي توسعه پايدار  اجتماعي و زيست محيطي شهر، مي -اقتصادي
از  ،يو اقتصاد يعيمهم طب يقشم با وجود جاذبه ها يا رهيشهر جز شهري را فراهم آورد.

توسعه نيافتگي حاد شهري رنج مي برد و نيازمند شناخت علمي زمينه هاي رشد و توسعه 
پايدار از جمله ارتباط ميان تقويت گردشگري و توسعه پايدار شهر است. از اينرو اين 

ريزي راهبردي گردشگري پايدار  ها و عوامل و سپس برنامه تواند به شناخت زمينه مطالعه مي
تواند نقش موثري در توسعه پايدار شهر و  ايد؛ تحقق اين فرايند ميشهري آن كمك نم

  نواحي آن داشته باشد.
 

 روش پژوهش 
براي جمع آوري  .تحليلي است -مبتني بر روش توصيفياز نوع اكتشافي و حاضر  مطالعه

داده ها و اطالعات، از دو روش كتابخانه اي و ميداني استفاده شده است. در روش ميداني 
آوري شده است. باتوجه به  ها و اطالعات مورد نظر جمعشنامه خانوار تهيه و دادهپرس

پيمايشي بودن تحقيق، از روش نمونه گيري تصادفي استفاده و به جامعه آماري تعميم داده 
. استشده است.  جامعه آماري تحقيق شامل خانوارهاي ساكن در شهرهاي جزيره قشم 

 1390 درگهان و سوزا است كه براساس سرشماري سال جزيره قشم شامل سه شهر قشم، 
-خانوار مي باشد. براي تعيين حجم نمونه آماري از روش نمونه 10860نفر و  41981داراي 

 گيري كوكران استفاده شد.

(1) 𝑛 = � 𝑁𝑧2𝑝𝑝
𝑁𝑑2+𝑧2𝑝𝑝

� → (10860)×(1.96)2×(0.5)×(0.5)
(10860)×(0.1)2+(1.96)2×(0.5)×(0.5)

= 371 
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N=       حجم نمونهp) 0,95= احتمال وجود صفت   (nحجم = 
q=    احتمال عدم وجود صفتd= 0,1گيري (خطاي نمونه   (z =0,96 

سرپرست خانوار به عنوان نمونه آماري مشخص شد. توزيع  371براساس اين روش 
پس از ). 1حجم نمونه در مناطق شهري جزيره براساس جمعيت شهرها بوده است (جدول 

گيري تصادفي، پرسشنامه هاي مورد نظر در استفاده از روش نمونهتعيين حجم نمونه با 
 طراحي شهري گردشگري ارزيابي اثرات براي شهرهاي جزيره تكميل شد. اين پرسشنامه

 ،2 =كم ،1 =كم خيلي( قسمتي ليكرت پنج طيف قالب در گويه 32 شامل كه بود شده
روش  از منديبود. سنجش پايايي پرسشنامه با بهره  )5 =خيلي زياد ،4 =زياد ،3 =متوسط
/. بدست آمد. ذكر است اطالعات به دست 78كرونباخ انجام شد كه مقدار آن برابر  آلفاي

طبقه بندي شد، و با استفاده از آزمون ناپارامتري كاي  SPSSآمده از طريق نرم افزار 
نظر صورت گرفته است. هاي مورد ها مشخص شده و تحليلاسكوئر معني داري شاخص

 گرديد. استفاده 19 نسخه SPSS آماري افزار نرم از نيز ها پردازش داده براي
 

 پيشينه پژوهش 
اجتماعي، محيطي،  -رهنگيهاي فاي به جنبهدرمقاله (1999) گارسيا فالكن و مدينا مانوز

براي توسعه هايي استراتژي اند و راهكارهايي جهت تدويناشاره كرده يبخصوص اقتصاد
اند و توسعه پايدار را به عنوان در جزيره گران كاناريا پيشنهاد دادهصنعت توريسم پايدار 

-يك نياز ضروري براي دستيابي به اهداف اقتصادي بدون از بين رفتن محيط طبيعي مي
 . (Garcia Falcon and Medina, 1999: 336)دانند

سي اثرات گردشگري بر كيفيت زندگي برر« عنواني با ، درپژوهش(2002) كيونگامي 
هاي مختلف زندگي به طور قابل توجهي كه اثرات گردشگري با حوزه ند، نشان داد»مردم

ارتباط دارد و گاهي ساكنان از اثرات منفي گردشگري احساس عدم امنيت را داشته اند، و 
 گردشگري وبين اثرات اقتصادي گردشگري و رضايت از رفاه مادي و نيز تاثير اجتماعي 

 .(Kyungmi, 2002: 1) وجود داردرضايت جامعه ارتباط مهمي 
سنجش تاثيرات اقتصادي، « )، در پژوهش خود با عنوان1390ضرابي و همكار (

،  اثرات »اجتماعي و فرهنگي و زيست محيطي توسعه گردشگري از ديدگاه ساكنان
رار داده و به اين نتيجه گردشگري بر توسعه شهري شهرستان مشكين شهر را مورد بررسي ق

كه توسعه گردشگري در اين شهر آثار نامطلوبي را در محيط زيست به وجود است رسيده 
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چنين توسعه گردشگري در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اين آورده است. هم
 .)37: 1390(ضرابي و همكار،  داشته است يشهرستان تاثيرات

بررسي نقش و اثرات گردشگري در «)، در پژوهش خود تحت عنوان 1390شهابيان (
به بررسي نقش و اثرات گردشگري در » توسعه پايدار شهر؛ با تاكيد بر ادراك ساكنان

توسعه پايدار شهري پراداخته و به اين نتيجه رسيده است كه بين توسعه پايدار و گردشگري 
ار است و براي آنكه گردشگري بتواند به توسعه پايدار شهر پايدار ارتباط دو طرفه اي برقر

(شهابيان، كمك كند بايد اثرات آن در شهر شناسايي شده و مورد توجه كامل قرار گيرد
1390 :121(. 

آثار اقتصادي و فرهنگي توسعه جهانگردي از ديدگاه «) در مقاله 1382كاظمي(
اي گردشگري نسبت به آثار اقتصادي به بررسي و تحليل ديدگاه ساكنان مقصده» ساكنان

پردازد و به اين نتيجه رسيده كه هاي انجام شده ميو فرهنگي اين پديده براساس پژوهش
شناسايي آثار واقعي جهانگردي در ادراك و نگرش ساكنان در توسعه اين صنعت تاثير 

 .)1: 1382(كاضمي، بسزايي دارد
و اثرات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ) در پژوهشي پيامدها 1391صيدايي و همكار (

اند. نتايج پژوهش حاصل از توسعه گردشگري را در شهر كرمانشاه مورد بررسي قرارداده
درصد از تغييرات اقتصادي و  17دهد كه با توجه به توانمنديهاي شهر كرمانشاه ، نشان مي

بخش درصد از تغييرات اجتماعي در جهت توسعه و پيشرفت شهر مربوط به  16
 ).95-96: 1391باشد (صيدايي و همكار، گردشگري مي

-بررسي اثرات اقتصادي و زيست« اي با عنوان ) در مقاله1391هاشمپور و همكاران (
به بررسي » محيطي گردشگري شهري از ديدگاه شهروندان مطالعه موردي: شهر بابلسر

پرداخته است و از طريق اثرات اقتصادي، اجتماعي و محيطي گردشگري از نظر شهروندان 
اي نشان داده است كه بين متغير گردشگري و متغيرهاي توسعه آزمون تي تك نمونه

درصد از  96بطوري كه  ،جود داردودگي محيط زيست رابطه معناداري واقتصادي و آل
ز شهروندان درصد ا 98هاي اقتصادي و شهروندان تاثير گردشگري را بر مولفه

دانند( هاشمپور و تا خيلي زياد مي متوسط ،محيطيآلودگي هاي تاثيرگردشگري را در 
 ).49: 1391همكاران، 

 مباني نظري تحقيق
 گردشگري
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ميالدي در مجله ورزشي انگليسي اسپورت  1811نخستين بار در سال  2F1 گردشگري واژه
ماگزين آمده و در آن زمان اين لغت به معناي مسافرت به منظور تماشاي آثار تاريخي و 

لغت  .)9: 1390(صالحي فرد،  رفتبازديد از مناظر طبيعي براي كسب لذت به كار مي
توريسم از كلمه تور به معناي دور زدن، رفت و برگشت بين مبدا و مقصد و چرخش كه از 

سازمان . Oxford, 1970, 189)(يوناني به اسپانيا، فرانسه و نهايتا به انگليس راه يافت 
كه يك فرد در سفر و در ميداند مجموعه كارهايي  را يگردشگر WTOجهانگردي 

مكاني غير از محيط عادي خود انجام مي دهد، اين سفر بيش از يك سال طول نمي كشد و 
. (WTO, 1995)هدف سرگرمي و تفريح، استراحت، و فعاليت هايي از اين قبيل است 

يطي و اجتماعي گردشگري فعاليتي است با آثار اقتصادي بي شمار كه تبعات زيست مح
اجزاء اين پديده حياتي است  دارد و توجه كامل به هركدام از فراواني به همراه

(Kyungmi, 2002: 2) .  گردشگري يكي از مهمترين بخش هاي اقتصادي نه فقط در
 هبلكه براي كشور هاي در حال توسعه و نيز كشورهاي عقب ماند ،مورد كشورهاي صنعتي

بيانگر تركيب امور  و . گردشگري از جريانهاي جهاني)19: 1391(شارپلي و همكار، است
اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي است و مي تواند به كشور هاي در حال توسعه در حل 

گردشگري در يك كليت  .(holjeva, 2003:132)مشكالت بيكاري و فقر كمك كند
آنهاست كه در فضاهاي در برگيرنده جرياني از سرمايه انسان، فرهنگ و كنش متقابل ميان 

جغرافيايي آثار مختلفي بر جاي مي نهد. ايجاد درآمد و اشتغال براي ساكنان محلي در 
 (bredenham, 2004, 7).تعرضه فضا براي استفاده گردشگران يكي از اين آثار اس

 
 گردشگري شهري

 الگوها، اين از يكيكه  كندمي عمل خاصي فضايي الگوهاي چارچوب در گردشگري
 ها،موزه شامل بزرگي و متنوع هاي جاذبهبا  معموالً است. شهرها شهري دشگريگر

 :Hall, 2006)ندك مي جذب را بسياري گردشگران خي،تاري يادبود و مكانهاي بناهاي
هاي گذشته يكي از مهمترين مقاصدي كه روندهاي گردشگري جهان را در دهه. (212

رشد سفرهاي كوتاه مدت اين مقاصد را به يكي تحت تاثير قرار داده، مراكز شهري است. 
حدودي تغيير سبك زندگي را در تا ه كه از اصلي ترين مراكز گردشگري تبديل نمود

خواهند كه به راحتي و به دهد. مردم مقاصد گردشگري را ميمي هاي اخير نشان سال

                                                                                                                   
1. Tourism 
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ار سودمند سرعت قابل دسترسي باشند. اين شرايط براي مقاصد نزديك و قابل دسترسي بسي
گردشگري شهري  ).19: 1378(رهنمايي، بوده و باعث توسعه گردشگري شهري شده است

كه تركيب پيچيده اي از فعاليت هاي مختلف است كه از به هم پيوستن ويژگي هاي 
ها به ذب گردشگران و ارائه خدمات به آنمحيطي و ميزان توانمندي و كشش شهر در ج

شود كه عبارتند از: و هدف اصلي متفاوت پنداشته ميآيد كه با دو انگيزه وجود مي
فضاي گردشگري شهري، فضايي است كه منابع گردشگري در آن  .تجارت و فرهنگ

شود، . هنگامي كه يك شهر تبديل به مقصد گردشگري مي)34: 1386(موحد،وجود دارد
گوهاي ها، آداب، سنن و الهاي ارزشي، روابط خانوادگي، نگرشكيفيت زندگي، سيستم

اجتماعي و زيست محيطي آن تحت تاثير  –هاي ديگر اقتصادي رفتاري و بسياري از مولفه
ريزي منسجم در رابطه با گردشگري يك برنامه . بنابراين با)2: 1382(كاظمي،گيردقرار مي

پايدار  يشهري با تاكيد بر رهيافت طوالني مدت و جامع و هماهنگ با اهداف توسعه
شهر زيست محيط ري بر اقتصاد و اجتماع و از نتايج منفي گردشگحد زيادي تا  ،شهري

 شود.مي جلوگيري 
 

 توسعه پايدار شهري
  شهري پايدار توسعه به دستيابي پايدار، اساسي توسعه اركان از يكي اخير هايدهه در

 يافتن براي هايي ريزيبرنامه و مطالعات راستا اين در .)115: 1393(فني.ز،  بوده است
 توسعه انديشه و گرفته صورت شهري توسعه هايبرنامه در كاربردي و راهكارهاي اصول
 توسعه فرايند در واقع هدف .است بوده  مورد نقداي  گسترده  هايجنبه از پايدار شهري
 آن هدف كه فرايندي باشد؛مي شهري جوامع وضعيت پايداري به دستيابي پايدار شهري
-زيست و اجتماعي، فرهنگي اقتصادي، زندگي در پايداري هايويژگي تقويت يا ايجاد

 پايداري از ايمجموعه كه شودفراهم مي زماني پايداري جامع شرايط است. شهر محيطي
 پايداري و اقتصادي بقاي باهدف اقتصادي پايداري اجتماعي، عدالت باهدف اجتماعي

 مقوله به اهميت توجه با رو اين از .آيد بوجود اكولوژيك تعادلهدف  با زيست محيطي
 اجتماعي، نيازهاي مجموعه از ايگسترده دامنه شهرها، توسعه اهداف در پايداري

 توجه مورد پايداري سوي به حركت براي فرهنگي، اكولوژيكي و كالبدي اقتصادي،
  .گردد تدقيق و تعريف شهر پايداري هايشاخص قالب در تواندمي كه است
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 مسائل درباره زيستمحيط طرفداران هايبحث حاصل شهري، پايدار توسعه نظريه
 نيازمند شهري پايدار شد. توسعه ارائه محيطي منابع از حمايت براي شهري زيستمحيط

 تطبيق و شهرها با ارتباط در انساني هايفعاليت براي محيطي هاي محدوديت شناسايي
 براي منابع نگهداري موضوع نظريه اين در .هاستمحدوديت اين در طراحي هاي روش
 ناپذيرتجديد به منابع ضايعات كردن وارد و زمين از بهينه استفاده طريق از آينده و حال

 داردمي اظهار . چوگول(Simmons, 1998:85)و (Blowers, 1994: 45)است  مطرح
 و خود اهداف راس در نشونده منابع تجديد مصرف رساندن حداقل به پايدار، توسعه كه

 نيازهاي، به پاسخگويي و محلي هايظرفيت جذب شونده، تجديد منابع از پايدار استفاده
 )2000اجالس جهاني برلين( در .(Choghull, 1993: 5)دهدمي قرار نظر مد را بشر

در  ي،شهر زيست شود:ارتقاي كيفيت مي تعريف زير شكل به پايدار شهري توسعه
 اعمال بدون اقتصادي و اجتماعي ي،تاسيسات سياسي، فرهنگي، اكولوژيك، بخشهاي
 انحصارات و طبيعي هايسرمايه كاهش نتيجه كه در آينده هاينسل بر فشاري هرگونه

 ).60: 1385آيد(زاهدي ، مي پديد محلي
 

 پايدار شهري ارتباط گردشگري و توسعه
 شاداب)، (جامعه جامعه  :توسعه شهري پايدار،از سه بعد اصلي ي وگردشگرميان  ارتباط
 كه . از آنجاييشده است زيست) تشكيل اكولوژي (محيط شايسته) و (اقتصاد اقتصاد
 حد (WTO, 2001)است پايدار توسعه به رسيدن يكديگر باه س اين تركيب از هدف
 اوال جامعه است.  ابعاد اين از پايداري، تعادل و كيفيت در هر يك هايمقوله نياز مورد

 از مردم ديگر عبارت باشد، به كرده درك خود در را مدنيت مفهوم يعني ،بايد شاداب
 امور اداره در اي گسترده مشاركت كه حالي در و باشند راضي آن اجتماع در زندگي
 قابل باشد. محيط يافته تجلي آن اجتماع روح در برابري و شهروندي حقوق مفهوم دارند،
 و غيره خاك آب، هوا، مانند محلي اكوسيستم هاي كيفيت و تعادل از نشان نيز زيست
 ظرفيت و منابع پايداري بر و سازدمي مشخص را طبيعت و انسان ارتباط نحوه و داشته
 از درصدي حداقل بودن جريان در معني شايسته به اقتصاد نهايت در  د.دار تأكيد محيط

 و اوليه نيازهاي اساسي و بنياديتامين قابليت  كه است، جامعه در اقتصادي عام درآمدهاي
 ار تنها در صورتي دست يافتني استباشد. براين اساس توسعه پايد داشته را ساكنان روزمره

 در يشهر گردشگري ترتيب . بدين)3: 1390(شهابيان،كه اين سه بعد باهم تركيب شوند
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 هاي زمينه اهداف و راستاي در كه كمك نمايد شهرپايدار  توسعه به تواندمي صورتي
به طور كلي توسعه پايدار شهر مرهون تعامالت  .باشد گرديد، اشاره بدان كهي پايدار

پايدار، سازنده و نظام وار انسان با انسان (در ابعاد مختلف) و انسان با محيط (در بعد طبيعي 
و اكولوژيكي) آن مي باشد. تعامالتي كه بر اثر آن در طول زمان شهر، از نظر زيست قابل 

گردد. از نظر اقتصادي با دوام و از نظر اجتماعي همبسته و از نظر كالبدي زيبا مي سكونت،
شهرها معموال جاذبه هاي متنوع و بزرگي شامل موزه ها و بناهاي يادبود و مكان هاي 

ديدار  ديگر عبارتند از:هاي كند.انگيزهكه گردشگران بسياري را جذب مي ندتاريخي دار
، بازديد از ميراث فرهنگي، حضور در نمايشگاه ها و كنفرانس ها، دوستان و خويشاوندان

 :Hall, 2006) بهداشتي –رفع مسائل درماني و  سفرهاي مذهبي و حضور در مراسم محلي
167). 

ايجاد و توسعه انواع مراكز اقامتي مدرن، فضاهاي تفريحي و سرگرمي، فضاهاي خريد 
بويژه فرهنگ و هنر بومي با هدف توسعه ها و مراكز فرهنگي و هنري بزرگ شهري، موزه

مند شدن ساكنين شهر و گردشگران شهري از اين خدمات گردشگري، موجب بهره
 به گستردگي مديريت شهري در كالن خواهند بود. بنابراين در حال حاضر با توجه

تواند نقش موثري در معرفي هاي توريستي، ميگيري از جاذبهشهرهاي كشورها، بهره
به عنوان يك جاذبه گردشگري جهاني و تاثير فراواني در اقتصاد اين شهرها داشته شهرها 

باشد. ايجاد و توسعه فضاهاي شهري مناسب، بازسازي فضاهاي به ظاهر متروك و مرده 
هاي كهن جامعه از جمله آثار توسعه گردشگري شهري است جنبه احيا رايب

دسته  2صر را مي توان به اي معفضاهاي گردشگري در شهرها .)32: 1389(نوربخش،
فضاهاي مدرن يا جديد نظير پارك ها، مراكز فروش مدرن، فرهنگسراها،  -1 تقسيم كرد:

فضاهاي سنتي نظير امام زاده ها، گورستان ها و باغ ها، ساير اماكن  -2و  ميادين، پالژها
 .)20: 1386(انوري،تاريخي 

 
 اثرات گردشگري در توسعه پايدار شهري

جا كه هدف تحقيق بررسي اثرات گردشگري در توسعه شهري است، به تفكيك ابعاد از آن
سه گانه توسعه شهري ( اقتصادي، اجتماعي، محيطي) و تاثيرات گردشگري بر آنها 

 پرداخته مي شود.
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 اثرات اقتصادي
هاي كليدي براي در بسياري از كشورهاي جهان گردشگري را به عنوان يكي از بخش

گيرند و مهمترين اثر آن ايجاد اشتغال و درآمد است. پيشرفت اقتصادي در نظر ميتوسعه و 
گذاري و جايگاه اين صنعت در اقتصاد ملي ميزان اين تاثير بستگي به نوع سرمايه

). در مجموع اثرات اقتصادي مستقيم و غير مستقيم 30: 1389دارد(نوربخش و همكار، 
 در موارد زير خالصه كرد:گردشگري در توسعه شهري را مي توان 

 سطح جامعه در عمومي درآمد افزايش و اشتغال ايجاد -
 شهرها خارجي به هاي گذاري سرمايه و ها سرمايه ورود -
 گردشگري قطب يك عنوان به شهر معرفي -
 با گردشگري مرتبط امور در شاغل تعداد افزايش- -
 شهرها سطح در نوسازي و ساز و ساخت رشد - 

 محلي موجود توانايي هاي كارگيري به  -
اين مزايا را مي توان در سطوح ملي، منطقه اي و محلي مورد ارزيابي قرار داد، طبق نظر 

 ) عواقب منفي گردشگري شامل:1995) و ديسون(1989پيرسون(
 تورم افزايش عمومي قيمت ها -
 مشاغل فصلي و بيكاري -
 افزايش قيمت زمين -
 تحليل توليد كاالييتوسعه بخش خدمات و  -
 كاهش خدمات عمومي همگاني -
 )31توسعه نامتعادل منطقه( منبع: همان،  -

 
 اثرات اجتماعي

 برخي از سودمندترين اثرات گردشگري بر جامعه شامل اين موارد مي باشد:
 بومي و فرهنگ محلي سنن ها، ارزش تقويت غرور، افزايش -
 فرهنگي بين قويت ارتباطاتت و شهروندان با گردشگران تماس افزايش -
 محلي دستي صنايع و هنرها احياء -
 محلي جامعه فرهنگي و اجتماعي زندگي بهبود -
 ابنيه تاريخي و فرهنگي آثار از بهتر نگهداري و حفاظت -
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 ) معتقد است اثرات اجتماعي منفي گردشگري مي تواند مواردي از قبيل:1996كارتير (
 هاي با فرهنگ گردشگران با مكرر برخوردهاي اثر در بومي فرهنگ ديدن آسيب -

 متفاوت
 مراجعه ازدياد اثر در تاريخي آثار و ابنيه رسيدن به  آسيب -
 صنايع دستي و فرهنگ شدن تجاري و كيفيت بدون دستي صنايع زياد توليد -
 باري و بند بي و فحشا دزدي و افزايش و جنايت جرم، افزايش -
 . (Haly and elt, 2005: 649) شهر ساكنان بين تعارضات بروز -

 
  اثرات محيط زيستي
بنابراين حتي گردشگري به  اي مربوط به گردشگري محيط است.بستر اصلي فعاليت ه

ده محيط زيست و منابع طبيعي است. اين امر باعث ش منظور بقاي خود ناگزير به حفظ
از مهمترين تاثيرات مثبت آن كه  تاثيرات عمده اي بر محيط زيست داشته باشدگردشگري 

 بر محيط زيست عبارتند از:
هاي دريايي، كمك  به حفاظت از منابع طبيعي و حيات وحش، از جمله محيط -

 اي.هاي ملي و منطقهگاهاحداث پاركها و حفاظت
 افزايش آگاهي مردم نسبت به ارزش هاي محيطي -
 بهسازي محيط زيست و چشم اندازهاي طبيعي -
 فضاي سبز شهريتوسعه  -

 :گردشگري شامل موارد زير استاثرات منفي و 
 تخريب منابع طبيعي -
 آلودگي آب و هوا و صوت -
 تخريب يادمان هاي باستاني -
 ).55: 1391پور و همكاران، (هاشم افزايش حجم زباله ها در منطقه -

 
 منطقه مورد مطالعه

به عنوان بزرگترين  ،شهرهاي جزيره قشم از توابع استان هرمزگان ،محدوده مورد مطالعه
. )24: 1363(جعفري، ي هرمز در خليج هميشه فارس استي تنگهدر نزديكي دهانه جزيره

از آب وهواي معتدلي  ل زمستان و بهاروآب هواي منطقه در تابستان  بسيار گرم و در فص
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امهاي قشم، درگهان، و سوزا مي باشد كه هر شهر با ن 3شامل  جزيرهاين برخوردار است. 
سه شهر موقعيتي ساحلي دارند. شهر قشم در شرقي ترين نقطه جزيره و فاصله آن با شهر 

. اين شهر داراي چندين بندرگاه مهم مسافربري ، تجاري و استكيلومتر  22بندرعباس 
ه است اين شهر كيلومتري و غرب شهر قشم واقع شد 20ماهيگيري مي باشد. شهر درگهان 

از زمان هاي دور مركز تجاري جزيره قشم و مهمترين بندرگاه اين نواحي بوده و مي باشد. 
در حال حاضر نيز با داشتن مراكز تجاري متعدد و مشهور خودش ميعادگاه خيل عظيمي از 

كيلومتري جنوب غربي شهر قشم و در موقعيتي  39در   باشد. شهر ســـوزاگردشگران مي
واقع شده است و تنگه معروف و استراتژيكي هرمز در محدوده آن است.  دره هاي  ساحلي

3Fموسوم به تنگ كلمون

4Fو لرد 1

در دو كيلومتري شمال غربي سوزا قرار دارند كه آبريز هر   2
دوبا هم يكي شده و به خليج فارس مي ريزند. از شمال و شمال غرب به دامنه ارتفاعات و 

ستان ها، از شرق به اراضي تپه ماهور و داراي پوشش گياهي اراضي سرسبز باغ ها و نخل
 .پراكنده محدود مي گردد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                   
1. KALAMUN 
2. LORD 



 )نگارندگان: منبع(تحقيق مفهومي مدل: 1 شكل
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 : موقعيت جزيره قشم١نقشه

 ١٣٩٠ جزيزه قشم ،و حجم نمونه هاخانوار شمار جمعيت،  )١(جدول
 حجم نمونه خانوار جمعيت شهر
 256 7524 28602 قشم

 75 2198 8667 درگهان
 40 1138 4712 سوزا
 371 10860 41981 جمع

 كشور.   1390: مركز آمار ايران؛ نتايج سرشماري نفوس اصلي منبع

 
خانوار  10860نفر و  41981 يرهجز ينا يشهر يتجمع 1390 يسرشمار يجبراساس نتا

شهر اين تحوالت جمعيتي مطالعات صورت گرفته در مورد ). 1390يران،(مركز آمار ااست
 25320به  1365درسال  9682) جمعيت شهر از 39: 1388دهد(زياري و همكاران،  نشان مي
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طبق مطالعات  درصد رسيد. 4/6به  3/3افزايش يافت و نرخ رشد از  1385نفر در سال 
افزايش يافته كه بر نرخ باالي رشد  41981به  1390نگارندگان، جمعيت شهر در سال 

 آن داللت دارد.و گردشگري  جمعيتي و از اينرو اقتصادي
 

 يافته هاي تحقيق
 ويژگيهاي گردشگري منطقه

؛  دارند فراواني اهميت گردشگري در زمينه فعاليتهاي عمان درياي و فارس خليج سواحل
 ارزش فرهنگي آثار و طبيعي اندازهايچشم از با برخورداري قشم جزيره ميان اين رد

 فصل يك و ماهه هفت تابستاني فصل يك داراي جزيره اين .دارد اي ويژه گردشگري
 منطقه  در جزيره اين به كاركرد توجه با تابستاني دوره در چه است. اگر ماهه پنج بهاري

 به بهاري  فصل در ولي كشاند خود مي سوي به را گردشگران تجاري نظر از بويژه آزاد
 گردشگران جزيره، حضور طبيعت زيباي انداز چشم و اقليمي شرايط بودن مناسب جهت

 ظرفيتها از برخوداري و ويژه جغرافيايي موقعيت لحاظ به جزيره بنابراين .شود مي پررنگتر
 جلب خود سوي به را گردشگر نفر هزاران تواند مي و فرهنگي طبيعي محيط هاي توان و

 و طبيعي شهرهاي جزيره از جاذبه هاي). 6-5صص  1380همكار، و زاده منشي(كند
 -جاذبه :است كه در ادامه به تفكيك مورد بحث قرار مي گيرد رزيادي برخوردا فرهنگي

 هايي نظير ناهمواري، دريا و سواحل: جاذبههاي طبيعي
زيباي شني و نقره اي، ساحل دلفين، ماهيگيري و تفريحي، پوشش گياهي، نخلستانها، 

وتنديس هاي طبيعي، اشكال فرسايشي تپه ها، كوه هاي مخروطي سفيد(برهوت) ، احجام 
دره هاي فرسايش يافته توسط باد، مناطق حفاظت شده و ژئوپارك، مناظر و چشم 

 تواند پذيراي هزارن گردشگر باشد.كند كه مياندازهاي بديعي را خلق مي
مذهبي واجتماعي: موزه جهاني ژئوپارك قشم يكي از كاملترين  هاي فرهنگي،جاذبه

متر  1000هت تنوع زيستي است كه در مساحتي بالغ بر موزه هاي حيات وحش ايران از ج
 -قشم، مقبره جامع مسجد .مربع بيش از سه هزار نمونه جانوري را در خود جاي داده است

 از هايي بخش مريم بي بي زيارتگاه زين العباد، شيخ مقبره سيدان، مقبره هاي مقدس،
 نظير هايدارند. ويژگي زيادي قدمت كه هستند شهرهاي قشم مذهبي هايمكان مهمترين

فرهنگ و آداب و رسوم شامل مراسم مولود خواني، مراسم عروسي و رقص سنتي (عزوا)، 
 سنتي، بومي هاي محلي، غذاهاي محلي و موسيقينوروز صياد، مراسم قبله دعا، گويش
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 (فرهنگ فولكلور حنا، هاينگاره مردان، و زنان بومي هايلباس سنتي شوشي، نمايش
 گردشگران عطش تواند مي قشم زنان هايدوزي سوزن و دستي صنايع مردم قشم)،

  نمايد سيراب را مذهب و فرهنگ به عالقمند
دروه صفويه،  هاي تاريخي: معماري سنتي مساجد، بادگيرها، قلعهجاذبه هاي تاريخي

انبارهاي قديمي، ه ساسانيان، نيايشگاه ناهيد، قبرستانهاي انگليسي، آب ورد سدهاي تاريخي
غارهاي خربس، تپه تاريخي كولقان و قلعه پرتقاليها از جمله جاذبه تاريخي است كه در 

 .منطقه وجود دارند
سواري، : شنا، غواصي، ماهيگيري، اسكي رو آب، قايقتفريحي -جاذبه هاي ورزشي

و پاركهاي  ي ساحليو پالژها روي، شترسواري، پاركهاجت اسكي، آب بازي، پياده
 خانواده از جاذبه هاي ورزشي و تفريحي در اين منطقه است. تمامي شهرهاي جزيره در

 د.نداررا و بيشتر امكانات تفريحي اشاره شده قرار گرفته اند كنار سواحل 
: بازار سنتي قشم ودرگهان كه از قديم فعال بوده و امروزه همچنان جاذبه هاي تجاري

ه درسالهاي اخير بازارهاي جديدي ب دارند.اي در عرضه انواع محصوالت نقش عمده
اي از گردشگران جزيره از آنها بازديد كه بخش عمده اندصورت مجتمع نيز به وجود آمده

ها داراي امكاناتي همچون: شعبه بانكها، واحد فروش برگ نند. اين مجتمعكو خريد مي
موزه، سالن بازيهاي كامپيوتري، شهربازيهاي سرپوشيده براي بچه ها،رستورانهاي  سبز،

ند. از هستسنتي و مدرن، سالن بيليارد، نمايندگي هاي انواع محصوالت خارجي و داخلي 
جمله اين مجتمع ها مي توان به بازار ستاره، بازار بزرگ فردوسي، بازار پرديس، سيتي سنتر 

 فين، نور اشاره نمود.دل قشم، بازار صدف، دو
 

 منطقه مورد مطالعهامکانات و خدمات گردشگري 
: يكي از مهمترين عوامل زيربنايي توسعه گردشگري وجود امكانات و خدمات حمل و نقل

باشد كه متاسفانه در كشور ما آن طور كه انتظار هاي ارتباطي ميشبكه حمل و نقل و راه
 ).23: 1374اجي،(نرود، بدان توجه چنداني نشده استمي

توانند از طريق راه دريايي و هوايي اقدام براي ورود به جزيره قشم گردشگران مي
المللي است كه بسياري از گردشگران خارجي نمايند. جزيره قشم داراي يك فرودگاه بين

شوند. از طريق دريا جزيره داراي دو اسكله بزرگ است: و داخلي به طريق وارد جزيره مي
شهيد ذاكري در شهر قشم براي جابجايي مسافران از طريق شناورهاي دريايي كه  ) اسكله1
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 -) اسكله الفت در بخش مركزي جزيره كه قابليت جابه2بندرعباس است.  -مسير آن قشم
 -جايي مسافران و خوردرو با شناورهاي خاص را دارد. از طريق اين اسكله مسافران مي

صي وارد جزيره شود. البته اين نكته قابل ذكر است در توانند با اتوبوس يا با خودروي شخ
-متر در دست اجراست كه با بهره 1800اين محل پروژه احداث پل خليج فارس با طول 

 توانند به راحتي وارد جزيره شوند. برداري از آن گردشگران مي
از طريق مصاحبه با گردشگران مشخص شد كه خدمات حمل و نقل و راه هاي درون 

از كيفيت متوسطي برخوردار است. راه هاي درون شهري و برون شهري عموما   شهري
باشد و از كيفيت متوسطي برخوردار است.از طرفي ديگر بدليل اينكه جزيره آسفالته مي

قشم منطقه آزاد تجاري است، بيشتر وسايل حمل و نقل استاندارد بوده و در مصاحبه از 
ل نقليه (اتوبوس ها و تاكسي ها) از رضايت گردشگران مشخص شد كه نسبت به وساي

كافي برخوردار بودند. براي دسترسي به سواحل در نقاط مختلفي خاكريزي شده كه 
هاي بين شهري دسترسي به آن را براي گردشگران آسان نموده است. به لحاظ امنيت راه

 وان دارد.تقريبا مناسب بوده و نيروي انتظامي( بخصوص در فصول گردشگري) نظارت فرا
امكانات اقامتي، پذيرايي، تفريحي و رفاهي: يكي از ابزارهاي اساسي صنعت 
جهانگردي تاسيسات، امكانات سياحتي و اقامتي است. در شهر قشم و درگهان تعداد 

-ستاره وجود دارد. انواع مسافرخانه، خانه و سوئيت 1ستاره تا  5زيادي هتل با درجه كيفي 
گيرد. باشد كه در اختيار گردشگران قرار ميامكانات اقامتي ميهاي اجاره اي از جمله 

هاي گردشگري مختلفي در شهر قشم وجود دارد كه به گردشگران بصورت تور يا آژانس
كند، خدماتي همچون فراهم كردن اقامت، بازديد گردشگران رساني ميشخصي خدمات

امكانات پذيرايي نيز انواع ئه مي دهند. از لحاظ ااز اماكن تاريخي وتفريحي را ار
رستورانهاي مدرن و سنتي در سطح شهرهاي جزيره وجود دارد. در كنار سواحل، پاركهاي 
تفريحي احداث شده است كه داراي امكاناتي همچون سكوهايي هايي با سايبان براي 
چادرزدن مسافران، آالچيق هاي مشرف به دريا، پاركينگ، سرويسهاي بهداشتي، فضاي 

-هاي صنايع دستي، جت اسكي، برنامههاي ورزشي، رستورانهاي دريايي، بازاچهمينسبز، ز
 راني و ماهيگيري و... مي باشد.هاي تفريحي شنا، قايق

 بررسي اثرات گردشگري در منطقه
هايي براي بررسي اثرات گردشگري بر توسعه شهري در منطقه مورد مطالعه، شاخص

اي جزيره تكميل شد. جداول تجزيه و تحليل استخراج تعيين و در قالب پرسشنامه در شهره
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به تفكيك در سه جدول اثرات اقتصادي گردشگري  spssشده از پرسشنامه توسط 
)، و اثرات كالبدي زيست محيطي 3)، اثرات اجتماعي گردشگري (جدول2(جدول

 ها آمده است.داري شاخص) به همراه ميزان معني4گردشگري (جدول
داري مناسبي ها از سطح معنيجداول مشخص است، تمامي شاخصگونه كه در  همان

 براي تحليل برخوردارند.
: گردشگري در هر منطقه اثرات اقتصادي اعم ازمثبت و منفي بر جاي اثرات اقتصادي

هايي نظير اشتغالزايي، گذارد. براي بررسي اين تاثيرات در منطقه مورد نظر شاخصمي
 اند.گذاري مورد بررسي قرار گرفتهرمايهدرآمد، قيمت كاال و زمين و س

براساس ديدگاه شهروندان، گردشگري از لحاظ اقتصادي، تاثيرات مثبتي داشته است. 
درصد شهروندان تاثير گردشگري بر اشتغالزايي را  41,5و  30,8، 3باتوجه به جدول شماره

-صنفي، آژانس اند. مشاغل خدماتي همچون واحدهاي تجاري وخيلي زياد و زياد دانسته
هاي درون شهري، نگهباني، به شدت هاي گردشگري، برگزاري تور، افزايش تعداد تاكسي

رسد. به خصوص در فصول گردشگري(بهار و زمستان) كه به چندين برابر مي رشد داشته
 5از  3,8ها و سطح رفاه شهروندان با ميانگين گردشگري در شهرها موجب بهبود درآمد

ن، باعث تنوع محصوالت داخلي بخصوص صنايع دستي، افزايش درآمد شده است. همچني
مراكز خدماتي و بازرگاني و افزايش سرمايه گذاريهاي داخلي و خارجي در شهرهاي 

است. گردشگري به شدت بر ساخت و ساز اعم از جزيره بخصوص شهر قشم شده
ري تاثير داشته واحدهاي تجاري و مسكوني و بهبود زيرساختهاي ساحلي و پاركهاي شه

درصد از شهروندان معتقدند با ورود گردشگران به جزيره ساخت و  80شده است. حدود 
 ساز افزايش يافته است.

 ؛ ازجمله اينكهي اقتصادي نيز داشته استگردشگري عالوه بر اثرات مثبت، اثرات منف
سوداگري موجب افزايش قيمت زمين و مسكن شهري شده كه مورد بررسي، در منطقه 
 ناسازگار هايي با سبك رفته و خانهدنبال داشته است؛ ساخت و ساز در منطقه باالزمين را به

 -نشان مي). بنابراين، همانگونه كه اين جدول 2با معماري بومي ساخته شده است(جدول
، گردشگري از نظر اقتصادي هم تاثيرات مثبت و هم تاثيرات منفي داشته است كه با دهد

 توان اثرات منفي را به حداقل رساند.ريزي درست و مناسب ميبرنامه
براي بررسي اثرات اجتماعي گردشگري در شهرهاي جزيره،  :اثرات اجتماعي

هايي نظير تغيير در نوع لباس، مراسم بهبود وضعيت آموزش و بهداشت، تاثير شاخص



  1393زمستان  - 28شماره  -سال نهم  -فصلنامه مطالعات مديريت گردشگري  58
 

ها نشانست. بررسيها، ناهنجاريهاي اجتماعي مد نظر قرار گرفته اگردشگران بر جاذبه
دهنده تاثير زياد گردشگران بر تغيير الگوي مصرف غذا، بهبود وضعيت آموزش و 
بهداشت فردي و عمومي، بهبود تعامل بوميان و افزايش مشاركت در كارهاي جمعي، 
كاهش مهاجرت، افزايش تعلق شهروندان و باالرفتن امنيت در شهرها شده است.  براساس 

درصد شهروندان معتقدند از زماني كه  80دهد كه بيش از ه نشان ميهاي انجام شدبررسي
گردشگري در شهرها رشد كرده سطح سواد و آموزش مردم باالتر رفته است. گردشگري، 

باشد. تاثيري بر تغيير مراسم بومي نداشته، و درگيري افراد بومي با گردشگران بسيار كم مي
تاثير زياد گردشگران بر نوع پوشش بوميان و  توان بهاز اثرات منفي اجتماعي نيز مي

گسترش فرهنگ بيگانه و فاصله گرفتن از فرهنگ بومي، ايجاد مزاحمت گردشگران براي 
افراد بومي و گسترش ناهنجاريهاي اجتماعي در بين جوانان بخصوص در فصول 

گونه كه در اين جدول مشخص است،  ). همان3گردشگري اشاره نمود (جدول
الوه بر اينكه تاثيرات مثبتي داشته است، تاثيرات منفي زيادي بر جامعه بومي گردشگري ع

 .گذاشته استجوانان  بويژه
هايي نظير حفاظت از محيط براي بررسي اين اثرات نيز شاخص: زيستي اثرات  محيط

هاي گياهي و جانوري، تخريب بناهاي تاريخي، چگونگي دفع زباله، زيست و گونه
نظر قرار  كاربري، فضاهاي تفريحي و ورزشي و عملكرد شهرداريها مد ترافيك، تغييرات

 گرفته است.
ها گوياي اين واقعيت است كه گردشگري به آگاهي بيشتر شهروندان نسبت به بررسي

اهميت بيشتري  زيست انجاميده و موجب شده است شهروندان به حفظ محيط خودمحيط
، 5جدول  داده هايحدودي خودداري كنند. طبق دهند و از رهاسازي زباله در معابر تا 

اند و زيست را كم دانستهتعداد زيادي از افراد تاثير گردشگري بر بهبود وضعيت محيط
معتقدند بسياري از گردشگران با رهاسازي زباله در محيط موجب آلودگي آن شده و از 

درصد پاسخگويان  80اند. حدود گياهي و جانوري شدهطرفي ديگر باعث ازبين رفتن گونه
حجم زياد ، يب بناهاي تاريخي و فرهنگي جزيرهاند يكي از عوامل تخر اذعان كرده

باشد. گردشگري گردشگران و عدم رعايت اصول اخالقي و قانوني در اين گونه اماكن مي
هاي برون شهري شهري شده است، اما به در شهرها باعث بهبود وضعيت معابر داخلي و راه

زياد گردشگران بخصوص در شهر قشم و درگهان، موجب افزايش ترافيك و دليل حجم 
شهروندان معتقدند  5آلودگيهاي ناشي از آن شده است. با توجه به جدول شماره 



  59 ... ساكنان نظر از يشهر يداربر توسعه پا يگردشگر يراتتاث

گردشگري به گسترش خدمات زير بنايي بخصوص آب كمك كرده است اما باعث تغيير 
طبقه و همچنين باعث ازبين هاي تجاري و مسكوني چند  كاربريها و تبديل ارضي به مجتمع

رفتن بافت با ارزش شهر شده است. از اثرات مثبتي كه گردشگري بر محيطهاي شهري 
هاي مربوط به توان به افزايش خدمات شهرداريها، افزايش بودجهجزيره گذاشته است مي

زيست از سوي مسولين، افزايش فضاي سبز شهري، گسترش و توسعه پاركهاي حفظ محيط
ورزشي سرپوشيده و سرباز اشاره  -ساحلي، و همچنين افزايش فضاهاي تفريحيشهري و 

 ).4جدول نمود (
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 مردم نگاه از ي اقتصادي شهرپايدار هاي شاخص بر گردشگري ات: تاثير ٣جدول

 پيرسون**
 اسكوئركاي

ميانگين 
 )5(از

 خيلي كم
* 

 سطمتو *كم
* 

 *زياد
خيلي 

 *زياد
 تاثيرات اقتصادي گردشگري

ف
ردي

 

000/0 4 0 3/2  4/25  5/41  8/30  
 زايي اشتغال به منجر حد چه تا گردشگري

 است؟ شده مردم شهربراي 
1 

000/0 8/3  2/1  4/2  4/22  8/55  2/18  
درآمدو  بهبود موجب حد چه تا گردشگري

 شده است؟ سطح رفاه
2 

000/0 4 2 3 6/16  6/56  7/23  
 قيمت افزايش سبب حد چه تا گردشگري

 و اجناس شده است؟ كاالها
3 

000/0 2/4  0 1/2  1/11  2/48  6/38  
 قيمت افزايش موجب چه حد تا گردشگري
مسكن در شهرهاي جزيره شده  زمين و

 است؟
4 

000/0 2/3  3/1  9/12  6/58  16 2/11  
 را مشاغل افراد الگوي حد چه تا گردشگري

 تغيير داده است؟
5 

000/0 6/3  0 5/6  5/34  6/45  4/13  
 تنوع موجب حد چه تا گردشگري

محصوالت داخلي شهرهاي جزيره شده 
 است؟

6 



 به سواالت مطرح شدهساكنان درصد پاسخ *
 درصد 95ها در سطح ميزان معني داري شاخص   **

 پيرسون**
 اسكوئركاي

ميانگين 
 )5(از

 خيلي كم
* 

 سطمتو *كم
* 

 *زياد
خيلي 

 *زياد
 تاثيرات اقتصادي گردشگري

ف
ردي

 

000/0 1/4 0 0 3/20 5/48 2/31 
 گسترش به منجر حد چه تا گردشگري

سوداگري زمين در شهرهاي جزيره شده 
 است؟

7 
 

000/0 4/4 0 0 4/9 4/40 2/50 
 و ساخت افزايش بر حد چه گردشگري تا

 تاثير داشته است؟در شهرهاي جزيره  ساز
8 

000/0 6/3 0 3/1 2/49 2/30 3/19 
گردشگري تا چه ميزان باعث افزايش درآمد 

مراكز و احدهاي خدماتي و بازرگاني و 
 صنعتي شهر شده است؟

9 

000/0 4/3 0 2/22 1/23 7/41 13 
 و كمي بهبود موجب حد چه تا گردشگري

 كيفي صنايع دستي شده است؟
10 

000/0 7/3 0 4/5 1/26 3/57 2/11 
گردشگري تا چه ميزان موجب افزايش 

سرمايه گذاريهاي داخلي و خارجي در شهر 
 شده است؟

11 



 از نگاه مردم ييدارپا يبر شاخص ها گردشگري فرهنگي -: تاثيرات اجتماعي ٤جدول

** 
 پيرسون

 اسكوئركاي

ميانگين 
 )5(از

 خيلي كم
* 

 سطمتو *كم
* 

 *زياد
خيلي 

 *زياد
 تاثيرات اجتماعي گردشگري

ف
ردي

 

000/0 6/3 0 4/2 1/40 1/45 4/12 
جزيره شهرهاي  در پوشش نوع تغيير به حد چه تا گردشگري

 است؟ شده منجر
1 

000/0 4/2 4/19 3/33 7/30 15 1/6 
، و...) عروسي مراسم (عزاداري، نوع تغيير به حد چه تا گردشگري

 منجر شده است؟
2 

002/0 3/3 0 2/13 1/44 5/32 2/10 
درشهرهاي  غذا مصرف الگوي تغيير به حد چه تا گردشگري

 جزيره منجر شده است؟
3 

000/0 8/3 0 3 3/33 1/44 6/19 
گردشگران و فاصله   فرهنگ گسترش به حد چه تا گردشگري

 گرفتن از فرهنگ بومي منجر شده است؟
4 

000/0 5/3 6/1 15 7/30 3/33 4/19 
شما  در شهر آموزش وضعيت بهبود موجب حد چه تا گردشگري

 شده است؟
5 

000/0 3/3 0 5/14 2/46 4/26 9/12 
و  فردي بهداشت وضعيت بهبود موجب حد چه تا گردشگري

 عمومي شده است؟
6 

000/0 4/3 0 6/15 1/30 1/45 2/9 
گردشگران وارد شده به جزيره تا چه حد براي شما مزاحمت 

 ايجاد كرده اند؟
7 

000/0 2/3 0 9/9 65 6/14 5/10 
 گردشگران تا چه ميزان باعث آسيب ديدن ابنيه و آثار تاريخي 

 مي شوند؟
8 



 
 به سواالت مطرح شدهساكنان  درصد پاسخ*

 درصد 95ها در سطح ميزان معني داري شاخص**

 پيرسون**
 اسكوئركاي

ميانگين 
 )5(از

 خيلي كم
* 

 سطمتو *كم
* 

 *زياد
خيلي 

 *زياد
 تاثيرات اجتماعي گردشگري

ف
ردي

 

 9 است؟ چقدر گردشگري فصول در شهر شما امنيت ميزان 2/10 27 7/45 6/14 5/2 2/3 000/0

 10 است؟ حد چه در گردشگران با شهروندان تعامل ميزان 12 19 65 4/2 6/1 3/3 000/0

 11 است؟ حد چه در گردشگران از مردم رضايت ميزان 4/7 45 4/33 13 2/1 4/3 000/0

 12 است؟ خوب شما شهر در گردشگران به رسيدگي شما، نظر به 6/20 7/48 4/29 3/1 0 8/3 000/0

000/0 2/2 7/14 4/55 4/16 4/12 1/1 
 درگيري گردشگران و شما بين كه آمده پيش تاكنون آيا

 شود؟ ايجاد 
13 

000/0 6/3 0 1 5/40 1/46 4/12 
انجام  ناهنجاري (اعتياد، گسترش به حد چه تا گردشگري

 منكرات، و...) بين جوانان شده است؟
14 

000/0 2/3 5/1 4/3 3/73 4/10 4/11 
به شهرتان  شما خاطر تعلق افزايش موجب حد چه تا گردشگري

 شده است؟
15 

 16 داريد؟ خود شهر از مهاجرت به تمايل ميزان چه تا شما 0 2/1 5/2 2/41 1/55 4/1 000/0

000/0 3/3 4/3 7/7 7/48 7/31 8,5 
 جمعي كارهاي در شما تا شده باعث گردشگري آيا

 مشاركت كنيد؟ 
17 



 

 بر شاخص هاي توسعه پايدار از نگاه مردم گردشگري زيستي محيط: تاثيرات ٥جدول

 پيرسون**
 اسكوئركاي

ميانگين 
 )5(از

 كم خيلي
* 

 سطمتو *كم
* 

 *زياد
خيلي 

 *زياد
 محيطي گردشگريتاثيرات 

ف
ردي

 

000/0 3 3/3 3/10 6/86 2/14 6/3 
محيط زيست از طرف  بيشتر حفظ موجب حد چه تا گردشگري

 شهروندان شده است؟
1 

000/0 4/3 0 6/12 2/45 3/33 9/9 
لطمه زده و موجب  منطقه زيستمحيط به حد چه تا گردشگري

 آلودگي آن شده است؟
2 

000/0 7/3 0 4/10 4/31 2/32 26 
هاي گياهي و رفتن گونه بين از موجب حد چه تا گردشگران

 اند؟جانوري منطقه شده
3 

000/0 1/4 0 0 4/20 4/44 2/35 
گردشگري تا چه حد موجب تخريب بناهاي تاريخي و فرهنگي 

 شده است؟
4 

000/0 3/3 3/1 3/20 5/30 3/33 6/14 
 از و جلوگيري زباله بهداشتي دفع موجب حد چه تا گردشگري

 است؟ معابر شده به هاي خانگيفاضالب ورود
5 

000/0 5/3 0 0 1/45 6/41 3/10 
-راه و معابر داخلي وضعيت بهبود موجب حد چه تا گردشگري

 شده است؟ نقاط ديگر با شهر ارتباطي هاي
6 

000/0 7/3 0 1/8 3/10 1/79 5/2 
گردشگري تا چه ميزان موجب افزايش ترافيك و  آلودگيهاي 

 ناشي از آن شده است؟
7 



 
 به سواالت مطرح شدهساكنان  درصد پاسخ*

 درصد 95ها در سطح ميزان معني داري شاخص**

 پيرسون**
 اسكوئركاي

ميانگين 
 )5(از

 خيلي كم
* 

 سطمتو *كم
* 

 *زياد
خيلي 

 *زياد
 محيطي گردشگري تاثيرات

ف
ردي

 

000/0 8/3 0 0 2/32 6/48 2/19 
 خدمات زيربنايي (آب، گسترش موجب حد چه تا گردشگري

 است؟ از سوي دولت و شهرداري شده )مخابرات و ... برق،
8 

000/0 1/3 5/2 4/13 7/58 2/18 2/7 
منابع تا چه حد باعث حفظ و نگهداري  گردشگريدرامد 

 است؟طبيعي و محيط زيست شده 
9 

001/0 4 0 0 2/19 4/55 4/25 
هاي  كاربري به زمين كاربري تغيير به ميزان چه تا گردشگري

 است؟ شده منجر تجاري
10 

000/0 3 5/1 8/13 4/68 8/13 5/2 
به زيباسازي شهر خود  مردم شده باعث ميزان چه تا گردشگري

 بپردازد؟
11 

000/0 4/3 3/3 5 8/45 4/33 5/12 
سبز در شهر منجر  فضاهاي گسترش به ميزان چه تا گردشگري

 شده است؟
12 

000/0 5/3 0 0 4/43 4/55 2/1 
افزايش فضاهاي تفريحي و سبب گردشگري تا چه ميزان 

 ورزشي شده است؟
13 

000/0 4/3 0 6/12 5/34 6/48 3/4 
  د عملكرد شهرداريگردشگري تا چه ميزان موجب بهبو

 شده است؟
14 
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 نتيجه گيري 
امروزه گردشگري به عنوان يكي از اركان اصلي اقتصاد جهاني سهم چشمگيري در 

هاي گردشگري و ي فعاليتكند. از اين رو با توسعهالمللي ايفا ميبين  معادالت اقتصادي
توان به بهبود مي  در نواحي شهريشناسايي بخشي از جاذبه جهانگردي ايران بخصوص 

ارتقاي سطح اين فضاها كمك شاياني كرد و براي بهسازي و باسازي كالبد اقتصادي و 
ها گام موثري برداشت و توسعه گردشگري شهري هم به ساكنان بومي شهرها اجتماعي آن

و هم اقتصاد ملي كشور كمك كرد. جزيره قشم يكي از مناطق مستعد براي جذب 
 ردشگري بااليي (چه از لحاظ جاذبه و چه خدماتهاي گر است كه داراي قابليتگردشگ

برخوردار است و گردشگران زيادي بويژه در فصول بهار و زمستان از آن  )گردشگري
هاي صورت گرفته در شهرهاي جزيره قشم(قشم، درگهان و سوزا) بررسي كنند.ديدن مي

مه در بين شهروندان كه بصورت تصادفي انتخاب از طريق مطالعات ميداني و ارائه پرسشنا
-هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطيدهد گردشگري در زمينهشده بودند، نشان مي

كالبدي اثراتي را بر توسعه شهري موجب شده كه برخي جنبه مثبت و برخي جنبه منفي 
شده  اشتغالزاي اند. براساس اين ارزيابي، گردشگري در زمينه توسعه اقتصادي سببداشته

است البته اين نكته نيز قابل ذكر است كه يكي مشكالت و ضعف گردشگري در اين 
توان به فصلي بودن گردشگري اشاره كرد زيرا در فصول تابستان و پاييز تعداد بخش مي

شود برخي از مشاغلي كه در يابد و باعث ميورود گردشگران به منطقه بسيار كاهش مي
يابد در زماني كه تعداد گردشگران در منطقه كاهش يابد تعداد نق ميفصول گردشگري رو

افزايش درآمد، بهبود سطح رفاه  افراد شاغل در آن بخش كاهش يا به كل از بين برود. 
هاي خارجي و داخلي گذاريشهروندان، تنوع كيفي و كمي صنايع دستي و افزايش سرمايه

كه امكان توسعه  گردشگري در منطقه استاز ديگر اثرات مثبت اقتصادي درون شهرها 
توان به شهر را فراهم نموده است. اما در اين زمينه اثرات منفي نيز داشته است كه مي

بخصوص در فصول گردشگري اشاره نمود كه به ضرر طبقات پايين  افزايش قيمت كاالها
گردشگري جامعه تمام خواهد شد و باعث مي شود قدرت خريد اين افراد كاهش يابد.  

هايي كه در مركز شهر و در شهري مخصوصا زمين زمين و مسكنباعث افزايش قيمت 
در  سوداگري زمينكنار سواحل قرار دارد شده است و اين افزايش قيمت باعث رواج، 

و متراكم و افزايش واحدهاي  افزايش ساخت و ساز بيش از حد شهرهاي جزيره شده است.
ها در شهرها بخصوص آلودگي بصري و رشد بي قواره گيتجاري باعث ايجاد انواع آلود
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-باشد. بررسيمي هاشهراقتصادي كه خود مانع اساسي بر سرراه توسعه  شهرها شده است
دهنده نتايج منفي هاي صورت گرفته در زمينه اثرات اجتماعي همانند اثرات اقتصادي نشان

فردي و عمومي، افزايش  و مثبت مي باشد. بهبود الگوي مصرف غذا، آموزش، بهداشت
تعامل و مشاركت مردم بومي در كارهاي جمعي، كاهش مهاجرت، افزايش تعلق به شهر و 
باالرفتن امنيت، بيانگر اثرات مثبت گردشگري بر جوامع شهري در جزيره قشم مي باشد و 
تغيير پوشش بوميان، گسترش فرهنگ بيگانه و فاصله گرفتن از فرهنگ بومي، گسترش 

يهاي اجتماعي بخصوص در بين جوانان از اثرات منفي اجتماعي ورود گردشگران ناهنجار
در محيط شهري مي باشد. از لحاظ زيست محيطي و كالبدي نيز اگر چه گردشگري 
موجب افزايش آگاهي شهروندان به حفظ محيط، افزايش خدمات شهري و افزايش 

توان به را داشته است كه مي است اما با اثرات منفي زياديفضاهاي سبز و تفريحي شده
خورد كه بيشتر در نوار ساحلي جزيره به چشم مي هاي محيطي توسط گردشگرانآلودگي

هاي زباله و تابلوهاي راهنما در سواحل و فضاهاي سبز اشاره نمود. با وجود استقرار سطل
زايش افكنند. گردشگري در مناطق شهري با شهري برخي از گردشگران آن را رعايت نمي

هاي ناشي از آن، تغيير كاربري ارضي و از بين رفتن بافت با ارزش ترافيك و آلودگي
شهري همراه بوده كه مغاير با اهداف توسعه شهري مي باشد و نيازمند توجه بيشتر مسولين 

 گونه مسائل مي باشد.به اين
ح) وارد هاي مختلف (بيشتر خريد و تفريگونه كه مشخص شد گردشگران با انگيزهآن
-محيطي اثرات مثبت و منفي ميو از لحاظ اقتصادي، اجتماعي و  هاي شهري شدهمحيط

گذارد. بنابراين، انجام اقدامات الزم و فراهم كردن امكانات و خدمات گردشگري در 
محيطي در تواند موجب اثرات مطلوب اقتصادي، اجتماعي و زيستشهرهاي جزيره مي

توسعه شهري شود و با توجه به حجم بااليي از گردشگران كه شهرها شده و زمينه ساز 
-ريزي صحيح و اصولي به پيشبرد اقتصاديتوان با برنامهمنطقه با آن روبروست، مي
 اجتماعي شهرها كمك كرد.

تواند وضعيت گردشگري در منطقه را ارتقا دهد، از جمله مهمترين پيشنهادهايي كه مي
 كرد:توان به موارد زير اشاره مي
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 هاپيشنهاد
 و زيربنايي اقتصادي 

مشاركت و سرمايه گذاري دولت در زمينه توسعه فعاليتهاي گردشگري در  •
 منطقه؛

 در آن شمال و بندرالفت قسمت در جزيره بين زميني ارتباط ايجاد در تسريع •
 متر؛ 1800 فاصله با پل بندر

 زمين؛مسولين با دالالن و سوداگران جدي و پيگيرانه برخورد  •
 شهري؛شهري و برونتعريض راه و ايمن كردن راه هاي آسفالته درون •
توسعه و احداث خدمات بين راهي نظير جايگاه سوخت، تعميرگاه خودرو و  •

 تابلوهاي گردشگري؛
ها و ها، رستورانباال بردن سطح كيفيت تسهيالت كالبدي و خدماتي مسافرخانه •

 ساير مراكز اقامتي موجود در منطقه؛
 ال بردن سطح بهداشت در مراكز اقامتي و پذيرايي؛با •
 ها در منطقه.ها و جلوگيري از چندگانگي قيمتكنترل قيمت •

 
 جتماعي و فرهنگيا

 ويژه به منطقه گردشگري و تفريحي مراكز در عمومي باطضان و نظم برقراري •
 در فصول گردشگري؛

 صنعت يك عنوان به گردشگري معرفي و منطقه در گردشگري فرهنگ رواج •
 محلي؛ افراد براي آن اثرات و برشمردن

 فرهنگ بومي و احترام به آن؛ نسبت گردشگران ساختن آگاه •
 و در منطقه گردشگري زمينه تبليغ در خودجوش اقدامي به محلي مردم تشويق •

 آن؛ و شرايط ايجاد
 هاي گردشگريجاذبه از هاييپستالكارت و عكس بروشور، تهية طريق از تبليغ •

 گردشگران. ميان آنها توزيع و منطقه
  زيست محيط
 گردشگران، توسط زيستمحيط تخريبافزايش آموزش هاي بازدارنده از  •

 ؛جريان اين بخشو م شهروندان
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 جذب و جزيره متنوع جانوري و گياهي هايشناسايي، حفظ و معرفي گونه •
 اين زمينه؛ در مندعالقه گردشگران

برابر  موجود در انساني و طبيعي گردشگري منابع حفظاجراي برنامه هايي براي  •
 باشد؛ كه جانبي هر از و غيرمسئوالنه مخرب برخورد هر نوع

 ي ؛موثر در گردشگربهسازي منابع موجود طبيعي و تاريخي تالش در  •
 زيست؛محيط حفظ زمينة در هشداردهنده تابلوهاي نصب •
  محيط؛ بهداشت به نسبت منطقه گردشگري و محلي مسئوالن بيشتر توجه •
 مشترك ازسوي مديريت شهر و سازمان ميراث فرهنگيتدابير و هاسياست اتخاذ •

 منطقه. در هاي غيراصولي زمين كاربري تغيير از جلوگيري جهت
 
 

 منابع
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