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دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ،موسسه آموزش عالی قشم ،قشم ،ایران
چکیده
گردشگری پایدار ریشه در توسعه پایدار دارد و با توجه به این که توسعه پایدار رشد و پیشرفتی همهجانبه در زمینههای اقتصادی،
یتواند در این زمینهه ب ،ا هه هههخص یاهروشک رد صو   
اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی محسوب میشود و به دلیل نقشی که گردشگری م 
درحالتوسعه ا فی ا نماید ،ضرورت توجه به گردشگری پایدار حائز اهمیت است .ظهور اندیشه توسعه پایدار با تأ یک د بیشتر بر افزایش
نقش جامعه محلی و نگرش پا یی ن به باال در برنامهریزی و مدیریت ،حرکت به سمت توسعه گردش  رادیاپ یرگ ر درک لیهست ا  ..... ....در
این پژوهش به تأثیر توسعه گردشگری در توانمندسازی جوامع محلی که باعث توسعه پایدار میگردد اشاره شده است از این جهت
شهای توص یفی تحلیلی
ژئوسایت های ژئوپارک جزیره قشم را به عنوان نمونه مطالعاتی انتخاب نمودهایم .این تحقیق از جمله پژوه 
میباشد که به شیوه پیمایشی با مشاهده و مطالعه میدانی و مص  هبحا ووواست اف ددده از پرسش جنا یجنس رظن و همان ا هدش م

ییاور تسا

      

پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید و پایا یی آن با محاسبه آلفای کرونباخ تأ یی د شد .جهت تع یی ن حجممم نمونه ،،از ج ود للل کرجس ییی –

مورگان استفاده شد و تعداد نمونه  80نفر بدست آمد .اطالعات جمعآوری شده با استفاده از آمارههای تحلیلی در نرم افزار SPSS

تجزیه و تحلیل شد .یافتههای تحقیق نشان میدهد که ارتباط معناداری میان توانمندی جوامع محلی و توسعه پا  دوجو رادی د درا  ... ..از
طريق یافتههای اين پژوهش ،پیشنهاد به توسعه برنامههای تبليغاتي و انگيزشي جهت افزايش حس غرور و ح سسس تعلققق ب عماج ه هه ههه در
بين ساكنان و همچنین به آموزش گردشگري از طريق نشستها و جلسههای مختلف با مردم منطقه میش دو  ..ا گرب هلاقم نی ر زا هتف   
تهای ژئوپارک قشم در تابستان  59میباشد.
پایان نامه با عنوان بررسی نقش جوامع محلی در توسعه پایدار با توجه به قابلی 
کلمات کلیدی :توانمندسازی ،جامعه محلی ،توسعه پایدار ،ژئوپارک ،گردشگری پایدار

 1-1مقدمه
 -1پریسا پارسائی رئوف (نویسنده مسدول) parisaparsa58@gmail.com
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امروزه گردشگری به عنوان صنعتي پویا شناخته شده است ،این صنعت ،سومين پدیدهی اقتص رپ يدا ر و قنو

هب ور    

توسعه پس از صنا عي نفت و خودروسازي ،توجه بسياري از كشورها را به خود جلب كرده است .گردشگري ص يتعن
است كه توسعه آن نيازمند آگاهي و شناخت كافي از مسائل و عوام سا يگنهرف و يعامتجا ،يداصتقا رثؤم ل تتتتتت تتتتتت
ت
(زنگی آبادی و همکاران.)9831،
در این راستا میتوان گفت جوامع محلی و بومی نقش بسیار مهمی در توسعهی صنعت گردشگری و به دنبال توسعه
صنعت گردشگری ،نقش عظیمی در توسعهی پایدار دارند.
نقش مشاركتي جامعه محلي براي تسهيل روند تصميم گيري غيرمتمر رظن قبط و هدوب يساسا زك

،نازير همانرب        

موفقيت مشاركت جامعه و سازمانهای محلي بستگي به درك كاركرد نظام اجتماعي -اقتص هچراپكي تيلباق و يدا    
كردن عناصر انساني به صورت فردي و جمعي در سطح محلي دارد كه اين مهم در قالب رهيافت مديريت مبتن رب ي   
جامعه محلي قابل تب يي ن است .بر مبناي اين رهيافت همه برنامههای توسعهای براي مردم و به جنا مدرم يدنم هر ام    
میگیرد؛ به گونهای كه كانون توسعه با مردم و براي مردم است (رشيدپور و فرج اهلل حس ،يني

 .)6831از نقشششهاای

مختلفی که سازمانهای بنيادي مبتني بر جامعه محلي ایفا میکند میتوان به ايجاد فرايند تصميم گيري ،ف ندروآ مهار
ی جامع ناك ناونع هب و دنراد يناسر تمدخ و ه ا يارب يل   
یهای ی
اعضا ،بهبود وضعيت اقتصادي ،تشويق توانمنددد 
سازماندهي جامعه محلي داراي كي

     

نقش ضروري میباشند .با توجه به دی ورملق ،یلسوم نوچمه یناگرزب هاگد      

محلي معمو ًالًال بهترين محدودهای است كه امكان دسترسي به پايداري در آن وجود دارد .بر مبناي روابط واقعي داخل
گروههای مردمي و دانش آنها براي تصميم سازي ،جوامع محلي ممكن است اغلب اوقات اما نه هميشه مناسبترررین
واحد براي مديريت فرآيند توسعه پايدار روستایی باشند (دوینس.)8002،
جوامع محلي به داليل زير بايد در برنامه ريزي توسعه گردشگري مشاركت داشته باشند:

 -1دانش تاريخي از اين كه منطقه چگونه با تغ يي رات سازگار میشود -2نزدیکترین افرادي هستند كه از گردش رگ ييي
تأثير میپذیرند-3 .از اجراي اصلي الينفك محصول گردشگري میباشند .مشارکت جوامع محلی منافع ویژهای ب ار ييي
جامعه به دنبال دارد و گامي مؤثر در راستاي تحقق گردشگري پايدار به حساب میآید .اين منافع عبارتنددد از -1:ايننن
یگ در د د -2.جامعههه
مال يك ت منجر به مقام و جايگاه يافتن مردم محلي و افزايش حضور آنها در شبکههای سازماني م مم 
محلي را توانا میسازد كه كنترل و مديريت گردشگري محل ييي را از طريق ق
ق ش کب ههههاای اجتم عا ييي و ياا س اهراتخا ييي
متخصص به عنوان تصميم گيران در دست گيرند-3.رضايت روان شناختي از مال يك ت كسب و اك ررر خودد منجررر بههه
ت خ گداونا ييي منجررر بههه
افزايش تالش و قدرت فرد براي بهتر كار كردن و م تيريد ييي مس نالوئ ههه م ممیگ در دد -4.مال يك ت ت
یو
استخدام افراد ناتوان ،پير يا نوجوان ،زنان ،اعضاي خانواده و به طور كلي افرادي كه ب كي ار باشند میگردد (ش لپرا ی ی
تلفر.)2002،

یتواند نقش داشته باشد جوامع محلی در جوارژئوپارک م 
یکی از جوامع محلی که در توسعهی پایدار م 
یباشد.
با توجه به تعریف سازمان جهانی جهانگردي ،توسعهی پایدار گردشگري نیازمند تلفیق و هماهنگی اهداف اقتصادي،
زیست محیطی ،اجتماعی و فرهنگی است .این امر متضمن تأمین منافع دراز مدت جامعه میزبان ،گردشگران میهماننن
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ی
و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی است .از این نظر ،برنامه ریزي و مدیریت گردش رگ ييي در واق ععع فع تیلا ی ی
فرابخشی است که به رویکردي جامع و هماهنگی بخشیهای مختلف مرتبط نیاز دارد به نظر میرسد که گردش رگ ییی
ت
تها و ص عن ت ت
پایدار در مناطق توریستی نتیجهی رابطهی سه گانه میان گردشگري ،مردم و محل سکونت آنها ،مسافر 
ی در توسعهههی
ش مهمی ی
گردشگري میباشد (لین به نقل از هادی پور و همکاران .) 1393 ،یکی از مناطق کشور که نقش ش
صنعت گردشگری دارد ،ژئوپارک قشم م 
یباشد (گرمساری.)48 13 ،
بررسیها نشان میدهد امروزه اجراي طرحهای تفرجی از جمله تفرجگاههای گذراندن اوقات فراغت و ژئوپاركها در
ن ایننن پ هوژ ش ش
ش
تمام نقاطی که تمدن شهري و صنعتی را پذیرا شدهاند ،از اهمیت زیادي برخوردار میباشنددد .بن یاربا ن ن
ن و جوام ععع
ن خطههه بههه گردش ارگ ننن و مس یلوئ ن ن
میتواند کمکهای زیادی در زمینهی گردشگری و توسعهی پایدار این ن
شهاای
محلی آن بکند در نتیجه از اهمیت و ضرورت زیادی برخوردار است ،از طرفی دیگر ،با توجه به اینکه پ هوژ ش ش
ث در ایننن زمینههه
ش بههه بحث ث
ن پ هوژ ش ش
اندکی در این زمینه انجام شده است ،بنابراین الزم و ضروری میباشد که در این ن
بپردازیم.
یتواند داشته باشد.
یتوان از ژئوپارک قشم نام برد که نقش بزرگی در توسعهی پایدار م 
در این میان م 
ژئوپارک قشم اولین و تنها ژئو پارک خاورمیانه است که در سال  6002به ثبت شبکه جهانی ژئوپارک ه .دیسر ا    که
به واسطهی واقع شدن در منطقهی استراتژیک خلیج فارس از اهمیت ب ،یفطل و یرظتنم( تسا رادروخرب یرتالا      
.)1 39 1
تعیین اهداف تعیین از آن جهت با اهمیت است که نتایج مورد انتظار رااز توسعه گردشگری که باع یزاسدنمناوت ث   
جوامع محلی و در نهایت به توسعه پایدار میگردد را بیان میکند .فعالیت گردشگري بر توسعه اثر دارد :همانن ره د   
یکند .از چشم اندازهاي طبيعي بدون آنكه ماهيت آن را تغ و دهد ريي
فعاليت صادراتي ،منبع درآمد و اشتغال ايجاد م 
يا مواد اوليه آنها دستخوش تغ يي رات كند و يا آنها را به مناطق ديگر حمل كن ادرب هرهب د ر امن ي ييييييييي د .تقاضا را ب يار
صنا عي و هنرهاي سنتي و فعاليتها يي كه نياز به نيروي كار بيشتر دارند ارتقاء دهد.
ضرورت توجه به توسعه گردشگری در توانمند سازی جوامع محلی به لح لاغتشا داجیا ظا  ،،،، ،،،درآم زد اایی ،احس سا
غرور ،بهبود زیرساختهای اقتصادی ،ارتقاء کیفیت زندگی م مدر ضوم یرادیاپ و و  تاع ححح ح حححححائز اهمیت

م ممیباش .د

سوالهای این تحقیق چنین مطرح میشود :آیا توسعه گردشگری باعث توانمندس یلحم عماوج یزا     م ممیگ در د ایآ ؟   
یگردد؟
توانمندسازی جوامع محلی باعث توسعه پایدار م 
 2-2مبانی نظری
 1-2-2توسعه پایدار
در فرهنگهای لغت فارسی ،از پایداری در لغت ،به معنای بادوام و ماندنی یاد شده اس ،دیمع( ت     .)9831در الت نی
نیز ریشه لغوی و عبارات مرتبط با واژه پایداری »Sustainable« ،است که « »Sustainب گن هدنز ،تیامح ینعم ه ه     
داشتن ،ادامه دادن مستمر و « »Sustenanceبه معنی فرآیند پایداری زندگی است و در کل « »Sustainableب ینعم ه   
یکند و باعث آرامش و تغذیه و تأمین زندگی شده و در نتیجه به ت مواد
پایداری ،صفتی است که چیزی را توصیف م 
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زندگی و طوالنی کردن آن منجر میگردد .از این تعاریف به نظر میرسد که هدف توسعه پایدار ،حفظ جوامع انسانی
از طریق نوعی توسعه است که سیستمهای پایهای پشتیبان زندگی محیط زیستی را از بین نبرد.
توسعهای پايدار میباشد كه نيازهاي حال را برآورده كند بدون اينكه نسلهای آينده را از تأمين نيازهايشان بازدارد .از
آنجا يي كه جامعه محلي اولين بخشي است كه از گردشگري تأثير میپذیرد و از اج از ييي اصل ييي و الينف ككك محصوللل
ی آن ،محوررر اكثررر
تهای ی
گردشگري میباشد ،لذا با حركت به سمت پايداري ،مشاركت جامعه محلي و ساخت ظرفیت ت
برنامههای گردشگري قرار میگیرد ،همچنین توسعه پايدار ،فرآيندي است كه طي آن مردم كي

كشور نيازها ييي خودد

ق دارد،
را برآورده میکنند و سطح زندگي خود را ارتقا میبخشند ،بدون آن كه از منابعي كه به نسلهاای آيندهه تعلق ق
مصرف كنند (ضرغام بروجنی و همکارانش) 1390 ،
 2-2-2محورهای اصلی توسعه پایدار
با توجه به تعاریف بیان شده میتوان نتیجه گرفت که توسعه پایدار بر روي محور دوگانه «مردم و اکوسیستممم» تأکید
دارد و بنابراین باید به دو موضوع اساسی توجه کند (زاهدی و نجفی)58 13 ،؛
 1-2-2-2بهبود بخشیدن کیفیت زندگی انسان (دیدگاه انسان گرا(
 2-2-2-2حفظ کردن قابلیت زیست و تنوع کره زمین (دیدگاه طبیعت گرا)
 3-2-2اصول توسعه پایدار
چهار اصل کلی برای توسعه پایدار مطرح م 
یباشد ( :)8002Holden,
-1آینده نگری ()Futurity
-2محیط زیست ()Environment
-3عادالنه بودن ()Equity
-4مشارکت ()Participation
 4-2-2ابعاد توسعه پایدار
سه بعد اصلی در توسعه پایدار عبارتند از:
-1اقتصادي  -2اجتماعی  -3محیطی (بوم شناختی).
 5-2-2اهداف توسعه پایدار
 1-5-2-2اهداف محیطی 2-5-2-2 -اهداف اقتصادی  3-5-2-2 -اهداف اجتماعی
 7-2-2گردشگری پایدار
گردشگری پایدار ،رویکردی کل نگر و یکپارچه را دنبال میکند و نیازهای کنونی گردشگران و همچن سن نی لل لللهاای
آتی را پاسخ میدهد و بین ابعاد محیطی ،اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی تعادل برق  رار مم مممیس زا دد؛ ب شجنس لابند ه    
ظرفیت تحمل اکولوژیکی ،امکان سنجی اقتصادی و مقبولیت اجتماعی-فرهنگی است (زاهدی).28 13 ،
 8-2-2توسعه پایدار گردشگری و جایگاه مردم در آن
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با توجه به تعریفی که توسط سازمان جهانی جهانگردي ارائه شده است ،پیش نیاز توسعهی پایدار گردشگري ،تلفیق
و هماهنگی اهداف اقتصادي ،زیست محیطی ،اجتماعی و فرهنگی است .این ام م نیمأت نمضتم ر ن تدم زارد عفا     
جامعه میزبان ،گردشگران میهمان و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگ رظن نیا زا .تسا ی  ،،،،، ،،،،برنام و يزیر ه
مدیریت گردشگري در واقع فعالیتی فرابخشی است که به رویکردي جامع و هماهنگی بخشهای مختلف مرتبط نیاز
دارد .در واقع ،گردشگري پایدار به سمت کاهش خطرات فرهنگی ،رض و نارگشدرگ تیا

ر شیازفا ش صتقا د ا يد      

براي مدت زمان طوالنی و حفظ تعادل بین ظرفیت رشد گردشگري و ضرورتهای زیست محیطی در منطقه گرایش
دارد ( .)9002Woodhouse,
گردشگري پایدار در بکارگیري ظرفیتهای مناطق طبیعی براي احیاء و بهره وري منابع در آینده ،کمک ب تخانش ه   
آداب و رسوم و شیوههای زندگی مردم محلی براي کسب تجربه گردشگري ،پذیرفتن سهم عادالن حم مدرم ه لل ل للللی از
سودهاي گردشگري و باال بردن اشتیاق و انگیزه مردم محلی کاربرد دارد .این امور میتواند به درك و آگاهی از نقش
گردشگري در رشد و توسعه بستر محیط و اقتصاد کمک کند و ضمن ایجاد ع عیزوت تلاد ی و 

یفارغج تلادع ایی     ،

کیفیت زندگی جوامع میزبان را بهبود بخشد (شهابیان).1 390 ،
 9-2-2انواع مشارکت جوامع محلی در توسعه پایدار
بر اساس بررسیها و مطالعه موجود در رابطه با موضوع مشارکت جوامع محلی در توسعه پایدار میتوانیم به سه نوع
مشارکت اشاره کنیم ( :)9002Dwyer, et al.
-1مشارکت مارپیچی
-2مشارکت در فرآیندهای تصمیمگیری
تهای توسعه
-3سهیم شدن در منافع توسعه یا سود جستن از فرص 
 1-9-2-2مشارکت مارپیچی
این فرضیه حاکی از آن است که مردم براي مشارکت در فعالیتهایی که در منافع آن سهیماند ،از آم ییاناوت و یگدا   
بیشتري برخوردارند و عالقه و ظرفیت آنها با مشارکت در تصمیم گیري افزایش م 
ییابد ( .)9002Dwyer, et al.
 2-9-2-2مشارکت با سهیم شدن در تصمیمگیری و فرآیندهای برنامهریزی
در زمینه گردشگري ،مشارکت با سهیم شدن در تصمیم گیري عبارت است از روشی ب لداعت ،يرادیاپ ياقترا يار     
توسعه اقتصادي و اجتماعی ،برنامه ریزي همه جانبه مقاصد گردشگري ،اطمین  زا نا دداش نتشاد ،ناکم زا یکرد نت     
ارزیابی سریع مؤثر از موقعیتهای پیچیده ،توسعه ارزشهای عمومی و افزایش شناخت از ذینفعان ن
ن ( Dwyer, et al.
).9002
 3-9-2-2مشارکت با سهیم شدن در منافع
در گردشگري ،مشارکت با سهیم شدن در منافع به پایداري فرهنگ محلی ،داراییهای عمومی و مهارتهای ص یتعن
یکند.
کمک م 
 10 -2-2معرفی ژئوپارک به عنوان یک جاذبه گردشگری و نقش آن در توسعه پایدار
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در بهره برداري از منابع خدادادي كش هار رد نآ زا لصاح دمآرد زا هدافتسا و رو ر زا دياب مدرم تفرشيپ و هاف         
فرصتها استفاده بهينه نمود .در جهت توسعه پايدار و اقتصاد پوياي كشور راههایی مناسبتر است كه نياز به هزينه
بترین راهها ،توسعه گردشگري به ط ماع رو
لهای آينده نداشته باشد .يكي از مناس 
كردن از سرمایههای متعلق به نس 
و اكوتوريسم و ژئوتوريسم به طور خاص میباشد كه در نتيجه درآمد سرشاري نصيب كشور خواهد نم شوخ( دو   
رفتار).6831 ،
ژئوسایت های ژئوپارک قشم
 12 -1-2-2-2دره ستاره افتاده (درهای که محل گذر ارواح است)
این دره در نزدیکی روستای برکه خلف (همان روستایی که به پاکی شهره است) واقع شده است .باورهای مبن رب ی   
وجود اجنه و ارواح در این دره و در هنگام تاریکی هوا وجود دارد که دلیل اصلی آن نامتعارف بودن چشم انداز این
دره به ویژه در شب و همچنین صدای وزش باد در میان دره است.
 12 -2-2-2تنگه چاه کوه
در فاصله  85کیلومتری شهر قشم و در جنوب غربی روستای چاهوی شرقی ق ره مشچ هک .دراد رار

بببب بببببینندههای را

یکند (منتظری و لطفی). 1392 ،
خیره م 
 2-2-3- 12دره تندیس
این دره در فاصله  75کیلومتری و در جنوب غربی روستای طبل قرار دارد (منتظری و لطفی). 1392 ،
 12 -4-2-2کورکوراکوه
کورکوراکوه در مجاورت روستای گیاهدان قرار دارد (منتظری و لطفی). 1392 ،
 12 -5-2-2گنبد نمکی
سایت نمکدان یکی دیگر از جاذبههای علمی گردشگری ژئوپارک قشم میباشد که در فاص هل  001کیل رهش یرتمو   
قشم قرار دارد (منتظری و لطفی). 1392 ،
 12 -6-2-2تنگه عالی
تنگه عالی در بخش غربی جزیره در جنوب روستای چاهوی شرقی واقع شده است.
 12 -7-2-2دره شور
این ژئوسایت در بخش جنوبی جزیره در نزدیکی گنبد نمکی واقع شده است.
 12 -8-2-2بام قشم
در بررسیهای باستانشناسی اخیر از منطقه بام قشم تعدادی دست ابزارهای سنگی مربوط ب تفای هیلوا یاهناسنا ه     
یت او ننن
شد .این فالت را بام قشم نامیدهاند چرا که گستردهترین بخش بلند جزیره است و چشم انداز بی نظیری را م مم 
از فراز آن مشاهده نمود
 3-2پژوهشهای پیشین
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بول (  ،)5 201در پژوهش خود فناوری اطالعات و ارتباطات پیشرفته را به عنوان یک قابلیت در توس دنه رادیاپ هع    
قلمداد نموده است .رشد فناوری اطالعات سبب باال رفتن مصرف انرژی میشود ،در حالی که فرصتهای جدی ار د
یکند.
نیز برای کاهش اثرات زیست محیطی زندگی روزمرهی ما تأمین م 
میلوتینویک و زیکویک (  ،) 2014در پژوهش خود ،برنامهریزی جهت توس ب ار ار یبرغ ناکلاب رد رادیاپ هع ر یسر      
نمودهاند .این مقاله استدالل میکند که برنامهریزی توسعهی پایدار داخلی ،هر چند هنوز هم فاقد رویک و بسانم در
  

یباشد ،ولی توسط مقام  و هدوب یریگیپ لاح رد یلخاد تا در
دارای نارسایی در ظرفیتهای سازمانی و اجرایی م 
یتوان به نتایج مطلوبی دست یافت.
صورت همکاری جوامع مختلف حوزه این دریاچه م 
سبل ( ،)8002در پژوهش خود ،موانع حکومتی بر سر راه توسعه پایدار در لهستان را بررسی کرده است رابطهی ب نی
حهای توسعه پایدار را افزایش دهد.
یتواند طر 
دولت و جوامع محلی تا حد زیادی م 
هادی پور و همکاران (  ،) 1394در پژوهش خود به بررسی مدیریت مش رد نآ شقن و ییاتسور یرگشدرگ یتکرا

  

ی متعدد مانرب زا  هه ههههاای توس نارمع و هع   
یهای ی
یدهد که ارزیاب 
توسعه پایدار پرداختهاند .یافتههای این تحقیق نشان م 
روستایی ایران ناخواسته در راستاي توسعه شهري و نادی يزیر همانرب رد ناییاتسور تکراشم نتفرگ هد

هعسوت

      

روستایی حرکت کردهاند ،با وجود این ،مردم روستایی این توان یا ی ک دنراد ار  ههه هههه بهت يزیر همانرب هب نارگید زا ر      
بپردازند.
احدنژاد و همکاران (  ،) 1393در پژوهش خود به بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار محلی پرداختهههان .د
نتایج پژوهش بیانگر این بوده است که رابطه مثبت و معنادار میان مؤلفههای سرمایه اجتماعی و توسعه پای یلحم راد   
است.
ضیایی و همکاران (  ،) 1392در پژوهش خود ب ارب یلحم هعماج تیفرظ یبایزرا ه ی هعسوت

رادیاپ یرگشدرگ

        

پرداختهاند .نتیجه گرفته شده که ظرفيت سازي و ايجاد بستر مناسب جهت نيل به توسعه پايدار گردشگري در بخش
پاسارگاد و جوامع محلي پيرامون آن ضروري است.
ضرغام بروجنی و همکاران (  ،) 1390در پژوهش خود ،نقش مشارکت جامعه محلی برای دستیابی ب رادیاپ هعسوت ه    
ی
یهای ی
گردشگری در کشورهای در حال توسعه را بررسی کردهاند .ب هجوت اب ،شهوژپ جياتن ساسا ر  هب ووووووو وووووووویژگی ی
گردشگري جامعه محور در توانمندسازي جامعه محلي ،اين نوع گردشگري میتوانددد ب تاك ناونع ه ا روزيل ييييييي جهت
دستيابي به توسعه پايدار گردشگري ،به خصوص در كشورهاي در حال توسعه ،نقش غير قابل انكاري ايفا نمايد.
اکبرپور و همکاران (  ،) 1390در پژوهش خود به بررسی سنجش تأثیرات گسترش گردشگری بر ابعاد توس رادیاپ هع   
پرداختهاند .یافتههای حاکی از آن است که علیرغم اثرات عموم ًاًا مثب بنج یخرب رد ،یداصتقا ت هههه ههههههاای اجتم و یعا
یکند.
اغلب جنبههای زیست محیطی پیامدهای منفی بوده که به اشکال گوناگون به ناپایداری شهری منطقه کمک م 
 3-2روششناسی
ط جم عععآوری
ت الزم از من با ععع م بتر ط ط
از جهت انجام مراحل تحقیق میتوان گفت که ابتدا با مطالعه کتابخانهای اطالعات ت
ت و توانمنددد س زا ييي
گردید که شامل جمعآوری منابع و مروري بر ادبيات مرتبط با موضوع توسعههه پای راد  ،،مش كرا ت ت
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جامعه ميزبان ،پیشینه تحقیق و تع يي ن چارچوب نظري تحقيق بود .در ادامه ،به روش پيمايشي باا اس دافت هه از پرسششش
ت
س از بدست ت
ق س تخا ههه م ممیباشددد .پس س
نامه دادههای مورد نظر را به دست آوردیم .ابزار اندازه گيري پرسش نامه محقق ق
شهای آماري دادهها را تجزیه و تحلیل کردیم و در نهایت به نتيجهههگیرییی،
آوردن دادههای مورد نیاز با استفاده از رو 
ارائه پيشنهادات ،تدوین گزارش نهایي پایان نامه پرداختیم و جامعه آماری پژوهش کارشناسان اقتصادی و گردشگری
شهرستان قشم و نخبگان جوامع محلی بودند که تعداد آنها به  001نفر میرسید .روش نمونهگیری در ای ،شهوژپ ن

  

نمونهگیری در دسترس بود .جهت تعیین حجم نمونه ،از جدول کرجسی – مورگان استفاده شددد و تع اد دد نمونههه 80
نفر بدست آمد.
 3-5قلمرو تحقیق
بررسی نقش جوامع محلی در توسعه پایدار با توجه به قابلیت ژئوپارک قشم از دی ماه  94ت ادرخ ا د   

 95در جزیرهه

قشم ،که شکلی همچون یک دلفین دارد ،واقع در تنگه هرمز به موازات سواحل سرزمین اصلی ،با گستردهای نزدیک ک
ک
ج ف را سسس کههه
ن جزیرهه خلیج ج
به  1500کیلومتر مربع 041 -کیلومتر درازا و عرض متوسط  11کیلومتر نه تنها بزرگت یر ن ن
ن
ی چوننن س وپاگن ررر و بح یر ن ن
مساحتی بیشتر ،معادل یا کمتر از  22کشور مستقل جهان دارد و نیز  5.2برابر کش یاهرو ی ی
است .قلمرو مطالعاتی از لحاظ مکانی ژئوسایت های ژئوپارک قشم و جوامع محلی در جوار ژئوسایتها م 
یباشد.
ژئوپارک دارای هشت سایت اصلی میباشد که هریک سیمای خاص و منحصر بفردد و چشممم ان اد ززز ویژههای را دارا
میباشد که عبارتند از تنگه چاهکوه ،دره س رات هه افت هدا  ،،تنگههه ع یلا  ،،دره تندددیسها ،،دره ش رو  ،،نمک ناد  ،،دوالب و
ن طبیعتتت بکررر و
کوکوراکوه .بازدید از این سایتها تجربه بسیار ویژه و بی نظیری را به گردشگران م ممیدهددد تاا از این ن
دست نخورده لذت ببرند و با ارزشهای آن آشنا شوند .جوامع محلی نزدیک به ژئوسایت ها در جزیره قشم :چ وها ی ی
ی
شرقی ،برکه خلف ،سلخ ،گیاهدان ،دوالب ،کانی
جمعآوری اطالعات در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفت .این پرسش هس لماش همان    
بخش است .در بخش اول اطالعات دموگرافیک مورد سؤال قرار میگیرد .در بخش دوم 10 ،سؤال مربوط به فرض هی
اول پژوهش (توسعه گردشگری و توانمند سازی) وجود دارد و بخش سوم مربوط به فرضیه دوم پ دنمناوت( شهوژ   
سازی جوامع محلی ،رفاه اقتصادی و توسعه پایدار) شامل  10سؤال میباشددد .روای  هدافتسا اب همانشسرپ ی ا رظن ز     
اساتید مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ تأیید شد .آلفای کرونب  همانشسرپ نیا خا م مم ممممع لدا
 0/ 78به دست آمد که مورد قبول میباشد .پاسخ گویی به سؤاالت این پرسشنامه ب ماک( ترکیل سایقم ساسا ر     ًالًال
مخالفم1،؛ مخالفم2،؛ نظری ندارم3،؛ موافقم4،؛ کام ًالًال موافقم؛ )5انجام گرفت و تجزی اد لیلحت و ه د هه ههههاای حاص زا ل
پرسشنامه با به کارگیری نرم افزارهای  SPSSانجام شد
آمار استنباطی
 -5-4بررسی توزیع دادهها
فرض  :0Hتفاوت معناداری بین توزیع متغیرها با توزیع نرمال وجود ندارد (توزیع متغیرها نرمال است)
فرض  :1Hتفاوت معناداری بین توزیع متغیرها با توزیع نرمال وجود دارد (توزیع متغیرها نرمال نیست)
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یشود.
به جهت بررسی نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف استفاده م 
آزمون تست نرمال بودن توزیع متغیرها
مقدار کولموگروف
توسعه گردشگری و توانمند سازی

Sig

1/ 124

توانمند سازی جوامع محلی ،رفاه اقتصادی و توسعه پایدار

س ا حط ح لامت       

1/303

خ طا

نتیجه

0/ 160

0/ 05

نرمال

0/ 067

0/ 05

نرمال

منبع :یافتههای تحقیق

در جدول فوق با توجه به مقدار آم رگوملک فونریمسا هرا و هدش لصاح ف

رادقم نینچمه

یراد ینعم حطس     

    

می¬توان استنباط نمود که تفاوت معناداری بین توزیع مورد انتظار (توزیع نرمال) با توزیع مشاهده ش امت یارب هد م   
متغیرها وجود ندارد ،بنابراین توزیع ای  لامرن اهریغتم ن ا ب نیاربانب .تس اید عون اب بسانتم

زا اهریغتم عیزوت            

آماره¬های پارامتریک برای آزمون فرضیه¬ها استفاده نمود.
 -6-4آزمون فرضیهها
یرسد توسعه گردشگري در توانمندي سازي جوامع محلي نقش دارد».
 .1فرضيه اول« :به نظر م 
 :0Hتوسعه گردشگري در توانمندي سازي جوامع محلي نقش ندارد.
 :1Hتوسعه گردشگري در توانمندي سازي جوامع محلي نقش دارد.
در اين فرضيه به جهت بررسی میانگین نظرات پاسخگویان نسبت به نقش توس مناوت رد يرگشدرگ هع ن يزاس يد     
جوامع محلی ،در مقایسه با سطح متوسط می ددع( یرامآ عیزوت نیگنا       3ب اهریغتم یراذگدک هوحن هکنیا لیلد      
بصورت .1:کام ًالًال مخالفم .2 ،مخالفم .3 ،تاحدودی .4 ،موافقم و  .5کام ًالًال موافقم بوده است) از آماره  tت نومن ک هه هههای
یشود د.
یشود و سپس به تفسیر رابطه پرداخته م مم 
(یعنی :مقایسه با عدد ثابت یا نسبت فرضی سطح متوسط) استفاده م 
بدیهی است مقدار میانگین بیشتر از ( 3در جدول آمارههای توصیفی زیر) و همچنین مقدار مثبت آماره  tو  sigکمتر
یشود.
از ( 0/ 05در جدول آزمون فرض  )tمنجر به تأیید فرضیه م 
جدول آماره توصیفی
میانگین
فرضیه H1

انحراف معیار
0/ 335

4/ 29
منبع :یافتههای تحقیق

در جدول فوق مقدار میانگین و انحراف معیار نظرات پاسخگویان در م د يرگشدرگ هعسوت شقن درو ر يدنمناوت       
سازي جوامع محلی برآورد شده است .بر این اساس مقدار میانگین  4/ 29است.
جدول آزمون فرض  tتک نمونهای
مقایسه با عدد ثابت  3یعنی سطح متوسط
آماره t

مت غی ر
نقش توسعه گردشگري در توانمندي سازي جوامع محلی

34 / 590

درجه آزادی
79

sig
0/000

اختالف میانگین
1/ 298

منبع :یافتههای تحقیق

مقدار آماره  :tاین مقدار همان مقدار محاسبه شده آزمون آماری اس و ناسانشراک تارظن نیگنایم قیرط زا هک ت     
مقایسه با سطح متوسط توزیع بدست آمده است.

مانداز آینده ،سال چهارم ،شماره سوم ،تابستان 3931
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یشودد.
فرمول این آزمون عبارتست از :مقدار  :sigاین مقدار سطح معنی داری است که توسط نرم اف  هبساحم راز مم م مممم 
بطور کلی برای تأیید یک فرضیه باید مقدار خطای مشاهده کمتر از  0/ 05باشد تا بتوان آنرا از لح رادانعم یرامآ ظا    
تلقی نمود.
چنانچه مالحظه م 
یشود مقدار آماره  tدر سطح معنی داری کمتر از  ) 01 /0sig <( 0/ 01معنادار است .به عبارت ديگر
فرض صفر رد میشود و فرض محقق مبنی بر اینکه توسعه گردشگري در توانمندي سازي جوامع محلي نق ،دراد ش
یشود.
پذیرفته م 
یگردد».
یرسد توانمندي جوامع محلي باعث توسعه پایدار م 
 .2فرضيه دوم :به نظر م 
یگردد.
 :0Hتوانمندي جوامع محلي باعث توسعه پایدار نم 
یگردد.
 :1Hتوانمندي جوامع محلي باعث توسعه پایدار م 
در اين فرضيه به جهت بررسی میانگین نظرات پاسخگویان نسبت به نقش توانمندي جوامع محلي در توسعه پای ،راد
در مقایسه با سطح متوسط میانگین توزیع آماری (عدد  3بدلیل اینک تروصب اهریغتم یراذگدک هوحن ه  .1:::::: :::::ک ما ًالًال
مخالفم .2 ،مخالفم .3 ،نظری ندارم .4 ،موافقم و  .5کام ًالًال موافقم بوده است) از آماره  tتک نمونهههای (یعن هسیاقم :ی   
یشودد .ب تسا یهید   
یشود و سپس به تفسیر رابطه پرداخته م مم 
با عدد ثابت یا نسبت فرضی سطح متوسط) استفاده م 
مقدار میانگین بیشتر از ( 3در جدول آمارههای توصیفی زیر) و همچنین مقدار مثبت آماره  tو  sigکمت زا ر

( 0/ 05در

یشود.
جدول آزمون فرض  )tمنجر به تأیید فرضیه م 
جدول آماره توصیفی
میانگین
فرضیه H1

انحراف معیار
0/ 332

4/802
منبع :یافتههای تحقیق

در جدول فوق مقدار میانگین و انحراف معیار نظرات پاسخگویان در مورد نقش توانمندي جوامع محل هعسوت رد ي   
پایدار برآورد شده است .بر این اساس مقدار میانگین  4/2است.
جدول آزمون فرض  tتک نمونهای
مقایسه با عدد ثابت  3یعنی سطح متوسط
مت غی ر
نقش توانمندي جوامع محلي در توسعه پایدار

آماره t
32 / 534

درجه آزادی
79

sig

اختالف میانگین

0/000

1/802

منبع :یافتههای تحقیق

در جدول فوق نظرات پاسخگویان در مورد نقش توانمندي جوامع محلي در توسعه پایدار و با سطح متوسط مقایسه
شده است .به عبارت دیگر چنانچه میانگین نظرات پاسخگویان در مورد این فرض از حد متوسط توزیع بیشتر باشد
یشود.
و همچنین اگر مقدار  tمثبت و سطح خطای مشاهده شده کمتر از  0/ 05باشد آنگاه فرضیه تأیید م 
یشود مقدار آماره  tدر سطح معنی داری کمتر از  ) 01 /0sig <( 0/ 01معنادار است .به عبارت ديگر
چنانچه مالحظه م 
فرض صفر رد میشود و فرض محقق مبنی بر اینکه توانمندي جوامع محلي باعث توسعه پایدار م ممیگ در دد ،پذیرفته
یشود.
م

بررسی نقش جوامع محلی در توسعه پایدار731 ...

 -2-5نتیجهگیری
ل شدهاند .از این تعداد افراد نمونه  58نف و درم ر
دادههای موردنیاز از  80نفر از کارشناسان اخذ و تحلی 

 22نف نز ر

بودند .متوسط سطح تحصیالت آنها در حد لیسانس است و متوسط سابقه کار افراد نمونه بین  6تا  10س .تسا لا

  

در تجزیه و تحیل فرضیات تأیید شد ،توسعه گردشگری در توانمند سازی جوامع محلی نقش داشته و در نهای هب ت   
توسعه پایدار میانجامد .پشنهادی که میتوان از طریق یافتههای این پژوهش ارائه نمود ،بازاریابی و برنامهریزی ب یار
ش حسسس
توسعه گردشگری پایدار ،توجه به آموزش جوامع محلی ،توسعه برنامههای تبليغاتي و انگيزشي جهت اف ياز ش ش
غرور و حس تعلق به جامعه در بين ساكنان.
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