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نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در توسعهی اکوتوریسم پایدار روستایی جزیره قشم
علیرضا دهقان * ،9فرهاد خرمایی ،2الناز غنیمت ،2سید مسعود

طباطبایی9

 .9گروه مهندسی فناوری اطالعات ،دانشگاه سلمان فارسی ،کازرون ،ایران
 .2گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
تاریخ پذیرش مقاله)17/01/03 :

(تاریخ دریافت مقاله17/07/29 :

چكيده
اکوتوریسم یکی از مهمترین فعالیتهای اقتصادی در نقاط مختلف جهان به شمار میآید که با توجه به مناطق بکر و
زیبای گردشگری روستایی می تواند به عنوان راهکاری اساسی در توسعه پایدار روستایی مطرح گردد .جزیره قشم
بزرگترین جزیره خلیج فارس ،با برخورداری از جاذبههای طبیعی شگفت انگیز و مکانهای گردشگری منحصر به فرد
همجوار با سکونتهای روستایی ،مجموعه ای کم نظیر از گونه اکوتوریسم روستایی را ایجاد کرده است .از سوی دیگر
فناوری اطالعات و ارتباطات از عمده ترین معیارهای توسعه و پیشرفت اقتصادی و صنعتی و یکی از شاخصهای توسعه
پایدار محسوب میشود که بر جنبههای مخ تلف زندگی افراد و اجتماعات بشری تأثیر گذاشته است .این فناوری می-
تواند سهمی مهم در متنوع سازی اقتصادی داشته باشد و با ایجاد درآمد و اشتغال موجب توسعه مناطق روستایی
گردد .از این رو تعیین یک راهبرد توسعه ای برای روستاها با رویکرد اکوتوریسم پایدار مبتنی بر فناوری اطالعات
ضروری میباشد .در این پژوهش در روشی توصیفی-تحلیلی به مطالعه تجربیات در زمینه توسعه اکوتوریسم روستایی
قشم پرداخته و با استفاده از ماتریس  ،SWOTتجزیه و تحلیل برای تشخیص عوامل داخلی و خارجی انجام شده است.
در این رویکرد با نگرش فناورانه ،به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت و تهدیدها و فرصتها ،از روش دلفی استفاده
شده و ظرفیتها و محدودیتهای اکوتوریستی جزیره قشم تعیین گردیده است .سپس از مدل مکمل  QSPMبرای
اولویت بندی راهبردها و تعیین مناسبترین راهبرد بهرهگیری شده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد ،توسعه
اکوتوریسم روستایی جزیره قشم باید براساس "استراتژیهای تغییر جهت" با تمرکز بر فناوری اطالعات و ارتباطات
مورد برنامهریزی و بازنگری قرار گیرد.
کليدواژهها :اکوتوریسم روستایی ،QSPM ،SWOT ،فناوری اطالعات ،جزیره قشم.

* -نویسنده مسئول:

Email: Dehghan.itsu@yahoo.com
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که جاذبههای طبیعی را شامل میشوند .این نوع
گردشگری با توجه به ظرفیتهایی که دارد ،میتواند
فرصتهایی را در همه ابعاد روستا ایجاد کند و به
عنوان راهکاری اساسی در توسعه پایدار روستایی
مطرح شود (هاشمی .)9381 ،از سوی دیگر با توجه به
موانعی که بر سر راه گسترش امکانات فیزیکی برای
رشد روستاها در کوتاهمدت وجود دارد ،بهرهگیری از
 ICTراهحلی منطقی به نظر میرسد که میتواند با
شتاب بیشتری بسیاری از معضالت و کاستیها را در
روستاها مرتفع نماید (دهقان و دیگرانICT .)9387 ،
به عنوان محور توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
کشورهای مختلف قرار گرفته است ( Baishakhi Nag,
 )2011که با ایجاد اشتغال ،افزایش سطح درآمد،
افزایش سطح آگاهیهای اجتماعی و همچنین ایجاد
روابط اجتماعی گسترده بین زمین به توسعه روستایی
پایدار کمک نماید (اذانی و دیگران .)9381 ،جزیره
قشم بزرگترین جزیره در جمهوری اسالمی ایران و در
خلیج فارس در ورودی تنگه هرمز است ( Rashidi
 .)Nejad and at el, 2014, 161جزیره قشم برخوردار
از ویژگیهای منحصر به فردی است که بهرهمندی از
تکنولوژهای نوین تحت وب و سایر ابزارهای
الکترونیکی این امکان را فراهم میسازد تا ابعاد
ناشناخته و جاذبههای گردشگری آن به عالقمندان
صنعت توریسم معرفی گردد .اکوتوریسم جزیره قشم
میتواند با به کارگیری فناوری اطالعات تحولی
چشمگیر را در جذب گردشگر ایجاد نماید (خرمایی و
دیگران .)9310 ،در این پژوهش اکوتوریسم به عنوان
یک عامل توسعهای پایدار روستایی جزیره قشم معرفی
گردیده است و همچنین با استفاده از منابع نظری
تحقیق و نتایج به دست آمده از پژوهشهای دیگر
محققین ،اقدام به تعیین راهبردهایی برای توسعه
مناطق روستایی و همچنین حفاظت از محیطزیست و
میراث فرهنگی این مناطق شده است .برای دستیابی
به این راهبردها ،با استفاده از روش تجزیه و تحلیل
 ،SWOTظرفیتها و محدودیتهای اکوتوریستی
مناطق روستایی جزیره قشم شناسایی شده و براساس
تحقیقات صورت آمده پاسخهای علمی و راهکارهایی

مقدمه
نقش روستاها در فرآیندهای توسعه اقتصادی ،اجتماعی
و سیاسی در مقیاس محلی ،منطقهای ،ملی و بین
المللی و پیامدهای توسعه نیافتگی مناطق روستایی
چون فقر گسترده ،نابرابری فزاینده ،رشد سریع
جمعیت ،بیکاری ،مهاجرت و حاشیهنشینی شهری
موجب توجه به توسعه روستایی و حتی تقدم آن بر
توسعه شهری شده است (ازکیا و غفاری.)9388 ،
توسعه روستایی فرآیندی چندبعدی است که در جهت
بهبود و ارتقای کیفیت زندگی اقشار فقیر و آسیبپذیر
روستایی گام برمیدارد و تحقق آن نیازمند دگرگونی
در ساختارهای نهادی ،فنی ،شخصیتی و ارزشی است
که منجر به تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی و
ویژگیهای شخصیتی روستاییان میشود (ازکیا و
غفاری .)9388 ،از دهه  9180به بعد ،به دلیل بحران-
های شدید زیستمحیطی ،نظریه توسعه پایدار مورد
توجه مجامع جهانی قرار گرفته است .توسعه پایدار تنها
به معنای حفاظت از محیطزیست و منابع طبیعی
نیست ،بلکه برداشتی نو از توسعه و رشد اقتصادی
است؛ رشدی که بدون تخریب منابع طبیعی و برهم
زدن تعادل زیست محیطی ،عدالت و امکانات زندگی را
برای همهی مردم ،اعم از شهری ،روستایی ،عشایری
فراهم میآورد (ازکیا و غفاری .)9383 ،صنعت
است
گردشگری بزرگترین صنعت غیرنفتی
( )Suvdantsetseg and at el, 2012که پیشرفت آن در
نواحی روستایی به عنوان یک استراتژی جدید توسط
جوامع محلی ،عوامل سیاسی و برنامهریزان که جزء
عوامل مهم اصالح مناطق روستایی به شمار میآیند،
میتواند نقش عمدهای در پیشرفت این نواحی داشته
باشد ( .)Suvdantsetseg and at el, 2012در همین
راستا اکوتوریسم به عنوان یکی از بخشهای صنعت
گردشگری سریعترین روند رو به رشد را در جهان
داشته است (United ( )Helen and at el, 2012
 ،)Nations, 2001که نقش بالقوهای را در رشد
اقتصادی و اجتماعی مناطق اکوتوریستی دارد
( .)Weaver, 2002اکوتوریسم میتواند در سطوح
مختلف منجر به گرایش گردشگران به مناطقی گردد
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جهت توسعه اکوتوریسم ارائه شده است .همچنین با
توجه به اینکه  ICTیک ابزار توسعه روستایی به شمار
میآید ،به منظور عملی نمودن راهبردهای بیان شده،
از این فناوری برای تدوین راهبردهای جامع و الگوی
توسعه اکوتوریسم پایداری استفاده گردید.
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درجه اهمیت باالیی برخوردار است .این موضوع
نیازمند ایجاد یک اکوتوریسم پایدار روستایی میباشد
تا مشکالت مذکور را از میان برداشته و باعث توسعه
یافتگی روستاها شود .پیشرفت و تحوالت فناوری،
فرصتهای جدیدی را برای ارائه خدمات به کاربران
فراهم ساخته و بر بخشهای ذینفع صنعت گردشگری
(جوامع محلی ،سازمانهای ذیربط ،گردشگران و )...
نیز همانند سایر سازمانها و بخشهای دیگر جامعه رو
به رشد ،تأثیرگذار بوده و باعث ایجاد تغییرات گسترده
در خدمترسانی گردشگری شده است .از این رو
استفاده از روشهای نوین گردشگری الکترونیکی
راهکاری مناسب است که میتواند نقش مؤثری در
جذب گردشگران و توسعه اکوتوریسم جزیره قشم ایفا
نماید (خرمایی و دیگران .)9310 ،لذا ضرورت بررسی
و تعیین یک راه توسعهای برای روستاها با راهکارهای
اکوتوریسم پایدار روستایی و  ICTضروری به نظر می
رسد.

اهميت و ضرورت تحقيق
از دههی  9330تاکنون در راستای توسعهی مناطق
روستایی ایران اقدامات گوناگون صورت گرفته است،
اما همچنان فقر بر پیکرهی جوامع روستایی کشور
سایه افکنده است؛ ایران به عنوان یکی از کشورهای در
حال توسعه برای تقویت ساختاری خود باید صنایع
روستایی را گسترش دهد زیرا این دسته از صنایع در
رشد مناطق روستایی و تعادل بین شهر و روستا از
اهمیت زیادی برخوردارند (بهروان .)9310 ،به منظور
دستیابی به این هدف و رهایی از شرایط موجود ،توجه
به توسعهی پایدار و همکاری و همیاری عوامل دولتی و
غیردولتی در کنار مردم جوامع روستایی به منظور
اجرای اصول و راهکارهای برخاسته از شاخصهای
توسعهی پایدار در جوامع روستایی کشورمان را طلب
میکند .یکی از اولویتهای اساسی در تداوم این
موضوع ،توجه به  ICTاست .این فناوری با جهش در
انتقال اطالعات و ارتباطات میتواند روستاها را از
حالت انزوا خارج ساخته و با از بین بردن مرزهای
سنتی و کاهش فاصله زندگی شهری و روستایی نقش
مؤثری در تعادل و توازن شهر و روستا و نیز یکپارچگی
شهر و روستا داشته باشد (رحمانی و دیگران.)9388 ،
جزیــرهی بــزرگ و زیبــای قشــم بــا برخورداری
از جاذبههای طبیعی فراوانی که دارد یکـی از قطب-
های گردشگری ایران به حساب مـیآیـد .به لحاظ
تقسیمات کشوری جزیره قشم دارای یک شهرستان دو
بخش (قشم و شهاب) ،سه شهر (قشم ،هرمز ،سوزا) و
هفت دهستان تقسیم میشود (اکبرپور سراسکانرود و
نوربخش )9381 ،و دارای جاذبههای گردشگری و
اکوتوریستی فراوانی میباشد .با وجود استقبال کثیر
گردشگران ،توجه به محیطزیست و توسعه پایدار از

مبانی نظری و پيشينه تحقيق
روستا مبدأ تقسیمات کشوری است که اکثریت
ساکنان آن بهطور مستقیم و غیر مستقیم به یکی از
فعالیتهای زراعی ،دامداری ،باغداری و بهطور اعم
صنایع دستی و صید یا ترکیبی از این فعالیتها
اشتغال دارند (بهروان( )9310 ،پاپلییزدی و ابراهیمی،
 .)9389در روستا مناظر و چشم اندازهای طبیعی در
مقایسه با مناظر و چشم اندازهای انسانی بیشتر دیده
میشوند و محیطهای روستایی ویژگیهای طبیعی
خود را تا حدودی حفظ کردهاند (بهروان.)9310 ،
اصطالح پایداری ،در قالب یک مفهوم برنامهریزی ،در
توسعهی روستایی کاربرد فراوان دارد (فعلی و دیگران،
 .)9381توسعه پایدار فرایندی است که با سازمان دهی
و تنظیم رابطه انسان و محیط و مدیریت بهره برداری
از منابع و محیط زیست ،دستیابی به تولید فزاینده و
مستمر ،زندگی سالم ،امنیت غذایی ،عدالت و ثبات
اجتماعی و مشارکت مردم را تسهیل میکند .در فرایند
توسعه پایدار ،اهداف اجتماعی ،اقتصادی و محیط
زیستی جامعه در هر جا که ممکن است از راه وضع
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سیاستها ،انجام اقدامات الزم و عملیات حمایتی با هم
تلفیق میشوند (فتاحی و دیگران .)9312 ،توسعهی
پایدار روستایی رهیافتی برای توسعه است که در آن،
کارآیی ،عدالت و پایداری با هم تلفیق شدهاند ،به
گونهای که کارآیی متضمن استفادهی بهینه از منابع،
عدالت متضمن فقرزدایی و کاهش شکاف بین فقرا و
ثروتمندان ،و هدف از پایداری نیز پایداری معیشت با
حفظ امرار معاش آینده از طریق حفظ منابع طبیعی
باشد (کریم و هاشمی .)9388 ،به عبارتی دیگر می-
توان توسعهی پایدار روستایی را به عنوان فرایندی
دانست که در چارچوب آن ،تواناییهای اجتماعات
روستایی در راستای رفع نیازهای مادی و معنوی در
عین برقراری توازن میان اجزای تشکیلدهندهی نظام
سکونت محلی (بومشناختی ،اجتماعی ،اقتصادی و
نهادی) رشد و تعالی مییابد (فعلی و دیگران.)9381 ،
اکوتوریسم نوعی از صنعت گردشگری است که در
سالهای اخیر توجه بسیار زیادی به آن شده است
( .)Dehghan and at el, 2010طبق تعریف انجمن بین
المللی اکوتوریسم ،اکوتوریسم عبارت است از سفر به
مناطق طبیعی که ضمن حفظ سالمت محیط زیست،
موجب بهبود سطح زندگی ساکنان محلی میشود
( .)Koens & Dieperink, 2009به عبارتی دیگر یک
سفر مسؤلیت پذیر به یک منطقهی طبیعی که در آن
حفاظت از محیطزیست و حمایت برای بهبود شرایط
مردم محلی مورد توجه بسیار قرار دارد .این نوع
گردشگری به حمایت از ویژگیهای جغرافیایی از قبیل
محیطزیست ،فرهنگ ،محصوالت روستایی و عشایری،
میراث مردم محلی ،صنایع دستی و غیره میپردازد
( .)Team D’Essence, 2004که مبنای آن توسعه
اقتصادی محلی است (هاشمی .)9381 ،اکوتوریسم
دارای مشخصات چهارگانه زیر است:
)9وابستگی به طبیعت؛
)2پایداری به لحاظ بومشناختی (وارد آوردن کمترین
آسیب به طبیعت)؛
)3وجود آموزش و ارائه ارزشهای منطقه مورد بازدید
به عنوان عنصر اصلی؛

33

( World Tourism

)3مشارکت جوامع محلی و میزبان
)Organization, 2002
اکوتوریسم را میتوان به مثابه یک فرصت دانست که
باید با برنامهریزی دقیق و کنترل صحیح به سود
تبدیل گردد تا موجب شناخت و آگاهی بازدیدکننده،
تبادل فرهنگی ،توجه به مناطق حفاظت شده ،اشتغال،
بهبود و حفظ تنوع زیستمحیطی ،ایجاد درآمد و
آموزش زیستمحیطی شود (درام و مور)9388 ،
(بدری و دیگران .)9310 ،حفاظت از محیطزیست،
اکوتوریسم را به نوعی از گردشگری تبدیل کرده که از
مشارکت کنندگان میخواهد تا حد امکان با در نظر
داشتن اهداف حفاظتی ،به مدیریت مناطق حفاظت
شده توجه کنند .اکوتوریسم بهترین روشی است که
میتواند برای منطقه و ساکنین آن مفید بوده و منجر
به حفاظت از طبیعت شود .استفاده از منابع طبیعی به
عنوان جاذبههای گردشگری و بدون آسیب رساندن به
آن ،مقولهای ایده آل در راستای توسعه پایدار است
(درام و مور .)9388 ،بر این اساس اکوتوریسم پایدار
نوعی گردشگری است که از نظر بومشناختی پایدار
باشد؛ به نیازهای فعلی زیستبومها پاسخ دهد و به
جای صدمه زدن به محیطزیست ،به حفظ و بسط
فرصتهایی برای تداوم حیات آنها در آینده بپردازد.
(اکبری و بمانیان .)9387 ،اصوالً اکوتوریسم راهبردی
برای کنترل مناطق حفاظت شده است .سدلر 9از
نخستین کسانی بود که مدل اکوتوریسم پایدار را در
 9110ارائه کرد و سه دسته اهداف اجتماعی ،اقتصادی
و زیستمحیطی را در مدل خود گنجاند؛ اهداف
اجتماعی شامل تأمین مزایای اجتماعی ،مشارکت در
برنامهریزی ،آموزش و اشتغال ساکنان محلی و اهداف
اقتصادی شامل مزایای اقتصادی برای جامعهی محلی
میزبان و پایایی اقتصادی میشد ،و اهداف زیست-
محیطی نیز کمک به حفظ منابع طبیعی محل،
اجتناب از تخریب منابع و مدیریت عرضه و تقاضای
منابع طبیعی را در بر میگرفت؛ و سرانجام ،دستیابی
همزمان به این اهداف باعث شکلگیری اکوتوریسم
پایدار خواهد شده (بدری و دیگران .)9310 ،پیامدهای
توسعه نیافتگی مناطق روستایی از قبیل فقر گسترده،
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نابرابری ،بهداشت ضعیف ،بیکاری ،مهاجرت و غیره
موجب توجه به توسعه روستایی گردیده است (فتحی
و مطلق( )9381 ،ازکیا .)9383 ،با توجه به رشد
روزافزون  ICTدر جوامع بهرهگیری از این فناوری راه-
حلی منطقی به نظر میرسد که میتواند با شتاب
بیشتری بسیاری از معضالت و کاستیها را در روستاها
مرتفع نماید (دهقان و دیگران ICT .)9387 ،به عنوان
محور توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشورهای
مختلف قرار گرفته است (.)Baishakhi Nag, 2011
این فناوری میتواند سهمی در متنوعسازی اقتصادی و
توسعه پایدار داشته باشد و با ایجاد اشتغال و درآمد
موجب پیشرفت مناطق توسعه نیافته گردد .به بیان
دیگر با نهادینه شدن  ICTدر زندگی روزمره
روستاییان میتوان این قشر عظیم جامعه را به یک
جامعه اطالعاتی تبدیل نموده که در نهایت این امر به
کاهش شکاف دیجیتالی بین جوامع شهری و روستایی
میانجامد (دهقان و قادری .)9388 ،روستا مبدأ
تقسیمات کشوری است که اکثریت ساکنان آن به طور
مستقیم و غیر مستقیم به یکی از فعالیتهای زراعی،
دامداری ،باغداری و به طور اعم صنایع دستی و صید
یا ترکیبی از این فعالیتها اشتغال دارند (بهروان،
( )9310پاپلییزدی و ابراهیمی .)9389 ،در روستا
مناظر و چشم اندازهای طبیعی در مقایسه با مناظر و
چشم اندازهای انسانی بیشتر دیده میشوند و
محیطهای روستایی ویژگیهای طبیعی خود را تا
حدودی حفظ کردهاند (بهروان .)9310 ،اصطالح
پایداری ،در قالب یک مفهوم برنامهریزی ،در توسعهی
روستایی کاربرد فراوان دارد (فعلی و دیگران.)9381 ،
توسعه پایدار فرایندی است که با سازمان دهی و
تنظیم رابطه انسان و محیط و مدیریت بهره برداری از
منابع و محیط زیست ،دستیابی به تولید فزاینده و
مستمر ،زندگی سالم ،امنیت غذایی ،عدالت و ثبات
اجتماعی و مشارکت مردم را تسهیل میکند .در فرایند
توسعه پایدار ،اهداف اجتماعی ،اقتصادی و محیط
زیستی جامعه در هر جا که ممکن است از راه وضع
سیاستها ،انجام اقدامات الزم و عملیات حمایتی با هم
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تلفیق میشوند (فتاحی و دیگران .)9312 ،توسعهی
پایدار روستایی رهیافتی برای توسعه است که در آن،
کارآیی ،عدالت و پایداری با هم تلفیق شدهاند ،به
گونهای که کارآیی متضمن استفادهی بهینه از منابع،
عدالت متضمن فقرزدایی و کاهش شکاف بین فقرا و
ثروتمندان ،و هدف از پایداری نیز پایداری معیشت با
حفظ امرار معاش آینده از طریق حفظ منابع طبیعی
باشد (کریم و هاشمی .)9388 ،به عبارتی دیگر می-
توان توسعهی پایدار روستایی را به عنوان فرایندی
دانست که در چارچوب آن ،تواناییهای اجتماعات
روستایی در راستای رفع نیازهای مادی و معنوی در
عین برقراری توازن میان اجزای تشکیلدهندهی نظام
سکونت محلی (بومشناختی ،اجتماعی ،اقتصادی و
نهادی) رشد و تعالی مییابد (فعلی و دیگران.)9381 ،
اکوتوریسم نوعی از صنعت گردشگری است که در
سالهای اخیر توجه بسیار زیادی به آن شده است
( .)Dehghan and at el, 2010طبق تعریف انجمن بین
المللی اکوتوریسم ،اکوتوریسم عبارت است از سفر به
مناطق طبیعی که ضمن حفظ سالمت محیط زیست،
موجب بهبود سطح زندگی ساکنان محلی میشود
( .)Koens & Dieperink, 2009به عبارتی دیگر یک
سفر مسؤلیت پذیر به یک منطقهی طبیعی که در آن
حفاظت از محیطزیست و حمایت برای بهبود شرایط
مردم محلی مورد توجه بسیار قرار دارد .این نوع
گردشگری به حمایت از ویژگیهای جغرافیایی از قبیل
محیطزیست ،فرهنگ ،محصوالت روستایی و عشایری،
میراث مردم محلی ،صنایع دستی و غیره میپردازد
( .)Team D’Essence, 2004که مبنای آن توسعه
اقتصادی محلی است (هاشمی .)9381 ،اکوتوریسم
دارای مشخصات چهارگانه زیر است:
)9وابستگی به طبیعت؛
)2پایداری به لحاظ بومشناختی (وارد آوردن کمترین
آسیب به طبیعت)؛
)3وجود آموزش و ارائه ارزشهای منطقه مورد بازدید
به عنوان عنصر اصلی؛
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نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در توسعهی اکوتوریسم پایدار روستایی
( World Tourism

)3مشارکت جوامع محلی و میزبان
)Organization, 2002
اکوتوریسم را میتوان به مثابه یک فرصت دانست که
باید با برنامهریزی دقیق و کنترل صحیح به سود
تبدیل گردد تا موجب شناخت و آگاهی بازدیدکننده،
تبادل فرهنگی ،توجه به مناطق حفاظت شده ،اشتغال،
بهبود و حفظ تنوع زیستمحیطی ،ایجاد درآمد و
آموزش زیستمحیطی شود (درام و مور)9388 ،
(بدری و دیگران .)9310 ،حفاظت از محیطزیست،
اکوتوریسم را به نوعی از گردشگری تبدیل کرده که از
مشارکت کنندگان میخواهد تا حد امکان با در نظر
داشتن اهداف حفاظتی ،به مدیریت مناطق حفاظت
شده توجه کنند .اکوتوریسم بهترین روشی است که
میتواند برای منطقه و ساکنین آن مفید بوده و منجر
به حفاظت از طبیعت شود .استفاده از منابع طبیعی به
عنوان جاذبههای گردشگری و بدون آسیب رساندن به
آن ،مقولهای ایده آل در راستای توسعه پایدار است
(درام و مور .)9388 ،بر این اساس اکوتوریسم پایدار
نوعی گردشگری است که از نظر بومشناختی پایدار
باشد؛ به نیازهای فعلی زیستبومها پاسخ دهد و به
جای صدمه زدن به محیطزیست ،به حفظ و بسط
فرصتهایی برای تداوم حیات آنها در آینده بپردازد.
(اکبری و بمانیان .)9387 ،اصوالً اکوتوریسم راهبردی
برای کنترل مناطق حفاظت شده است .سدلر از
نخستین کسانی بود که مدل اکوتوریسم پایدار را در
 9110ارائه کرد و سه دسته اهداف اجتماعی ،اقتصادی
و زیستمحیطی را در مدل خود گنجاند؛ اهداف
اجتماعی شامل تأمین مزایای اجتماعی ،مشارکت در
برنامهریزی ،آموزش و اشتغال ساکنان محلی و اهداف
اقتصادی شامل مزایای اقتصادی برای جامعهی محلی
میزبان و پایایی اقتصادی میشد ،و اهداف زیست-
محیطی نیز کمک به حفظ منابع طبیعی محل،
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اجتناب از تخریب منابع و مدیریت عرضه و تقاضای
منابع طبیعی را در بر میگرفت؛ و سرانجام ،دستیابی
همزمان به این اهداف باعث شکلگیری اکوتوریسم
پایدار خواهد شده (بدری و دیگران .)9310 ،پیامدهای
توسعه نیافتگی مناطق روستایی از قبیل فقر گسترده،
نابرابری ،بهداشت ضعیف ،بیکاری ،مهاجرت و غیره
موجب توجه به توسعه روستایی گردیده است (فتحی
و مطلق( )9381 ،ازکیا .)9383 ،با توجه به رشد
روزافزون  ICTدر جوامع بهرهگیری از این فناوری راه-
حلی منطقی به نظر میرسد که میتواند با شتاب
بیشتری بسیاری از معضالت و کاستیها را در روستاها
مرتفع نماید (دهقان و دیگران ICT .)9387 ،به عنوان
محور توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشورهای
مختلف قرار گرفته است (.)Baishakhi Nag, 2011
این فناوری میتواند سهمی در متنوعسازی اقتصادی و
توسعه پایدار داشته باشد و با ایجاد اشتغال و درآمد
موجب پیشرفت مناطق توسعه نیافته گردد .به بیان
دیگر با نهادینه شدن  ICTدر زندگی روزمره
روستاییان میتوان این قشر عظیم جامعه را به یک
جامعه اطالعاتی تبدیل نموده که در نهایت این امر به
کاهش شکاف دیجیتالی بین جوامع شهری و روستایی
میانجامد (دهقان و قادری.)9388 ،

محدوده مورد مطالعه
جزیره قشم در جنوب ایران در خلیج فارس و بین
مدار جغرافیایی  23/5و  27/90درجه شمالی و نصف
النهار  55/20و  53/30درجه شرقی واقع شده است
که با برخورداری از جاذبههای زیبا ،مرجانهای زنده،
سواحل ماسهای کم نظیر و جنگلهای مانگرو(حرا)
مجموعهای بی نظیر از اکوتوریسم را در ایران ایجاد
کرده است که برخی از آنان در یونسکو نیز به ثبت
رسیده است (.)TorabiFarsani and at el, 2011
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شكل  :1موقعيت جغرافيایی جزیره قشم

( )Biosphereبه ثبت رسانده است .ساالنه بیش از
یکصد گونه پرنده آبزی و کنار آبزی در جنگلهای حرا
دیده میشوند .تنوع محیطی و زیستگاهی در حوضه
خلیج فارس موجب پیدایش گونههای بسیار متنوعی از
جوامع گیاهی شامل فیتوپالنکتون ها ،جلبکها ،علف-
های دریایی نیز جوامع جانوری شامل گروه عظیمی از
بی مهرگان نظیر اسفنجها ،مرجانها ،شقایقها،
خارتنان ،نرم تنان ،سخت پوستان و مهره داران دریایی
و یا وابسته به محیط دریا منجمله ماهیان ،خزندگان،
پستانداران و پرندگان شده است .در این میان ،تعدادی
از گونهها مورد حمایت و حفاظت جهانی قرار دارند و
تعدادی از گونهها نیز بومی منحصر و شاخص خلیج-
فارس اند .گروهی دیگر از جانوران به صورت مهاجر
بوده و این پهنه را برای سپری کردن تمام مراحل
زندگی خود اختصاص داده اند ()Chapman, 1976
(خرمایی و دیگران .)9310 ،با وجود موقعیتهای
گردشگری ویژهای که در این ناحیه مشهود است،
برنامه ریزی اساسی در رابطه با توسعه گردشگری
الکترونیکی و بهرهمندی از فناوری اطالعات در این
عرصه انجام نشده است .مردم مناطق روستایی می-
توانند با بهرهگیری از این فناوری به معرفی ،اطالع-
رسانی ،فروش صنایع دستی و محصوالت روستایی و
غیره به پردازند .توسعه  ICTدر روستاها و به ویژه
وبسایتها و شبکههای اجتماعی ،در نظر گرفتن یک
روال مناسب است که میتواند توسعه فرهنگی،
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی را برای روستاها به دنبال
داشته باشد و به اجرای عدالت در جامعه کمک کند
(آیت و اعظمیان.)9310 ،

جزیــرهی بــزرگ و زیبــای قشــم بــا برخورداری
از جاذبههای طبیعی فراوانی که دارد یکـی از قطب-
های گردشگری ایران به حساب مـیآیـد .طبیعـت
زیبــا ،ارتفاعــات و کــوههــا ،آثــار باســتانی،
ســواحل ،جنگلهای مانگرو و  ...میتواند این جزیره را
در ردیـف پردرآمدترین نقاط از نظر جلب و جذب
گردشگر تبـدیل کند .از طرفی بسیاری از این جاذبهها
ماننـد جنگـلهـای مانگرو ،درهی ستارههـای قشـم و
طبیعـت بکـر در محـیط روستاهای جزیره قرار گرفته
است ،بـرای نمونـه دالیـل پیدایش و شکلگیـری
روسـتاهای الفـت بـه عنـوان یـک مجتمع زیستی
عبارتند از :وجـود راه دریـایی و تسـهیل ارتباط
دریایی وجود جنگلهای حرا ،وجـود آب شـیرین
(چاههای تال و آب انبار) ،نزدیکی به خشـکی ایران و
بادهای موسمی است (اکبرپور سراسکانرود و نوربخش،
 .)9381جزیره قشم با برخورداری از جاذبههای زیبا،
مرجانهای زنده ،سواحل ماسهای کم نظیر و جنگل-
های مانگرو (حرا) مجموعهای بی نظیر از اکوتوریسم را
در ایران ایجاد کرده است .ژئوپارك قشم از لحاظ تنوع
پدیدههای زمینشناسی و به دنبال آن تنوع سایتها
نسبت به سایر ژئوپاركها جایگاه بهتری را دارد .این
تنوع محدود به پدیدههای زمینشناسی نمیشود .تنوع
در پدیدههایی مانند بوم شناسی ،آثار باستانی ،محیط
زیست ،حیات وحش و ...از دیگر ویژگیهای این
ژئوپارك میباشد .قشم از انبوهترین و وسیعترین
جنگلهای حرا برخوردار است از این رو سازمان
یونسکو ،جنگلهای آن را منحصر به فرد لقب داده و
نام آن را در فهرست ذخایر زیست کره جهان
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نقاط قوت :ویژگیهایی که گروه را در دستیابی بهاهداف یاری میرسانند .این ویژگیها احتماالً دارای
اثری مثبت در دستیابی مطلوب به اهداف خواهند بود؛
بنابراین ،تدابیر گروه باید در جهت تقویت این ویژگیها
طراحی شود.
نقاط ضعف :ویژگیهایی که در راه رسیدن به اهداف،مضرند و احتماالً در این راه اثرات منفی خواهند
داشت؛ بنابراین ،تدابیر گروه باید در جهت تضعیف یا
کاهش اثرات منفی این دسته از عوامل طراحی شود.

مواد و روش تحقيق
این پژوهش از نوع توصیفی -تحلیلی است .در شیوه
توصیفی به مطالعه تجربیات جهانی و داخلی در
زمینهی بررسی راهکارهای توسعهای اکوتوریسم
روستایی پرداخته شد و در شیوه تحلیلی نیز تکنیک
تجزیه و تحلیل ماتریس  SWOTمورد استفاده قرار
گرفت .به منظور امتیاز دهی و تعیین وزن نقاط قوت،
ضعف ،فرصتها و تهدیدها از روش دلفی (انتخاب
خبرگان) استفاده شد و به این ترتیب از طریق
ماتریس کمی برنامهریزی راهبردی (،)QSPM
استراتژیهای رویکرد فناورانه مبتنی بر فناوری
اطالعات و ارتباطات مقایسه و اولویتبندی گردید.
تکنیک  ،SWOTروش بسیار مفیدی برای تحلیل
موقعیت جاری و تصمیمگیری ،ارزیابی پیامدها و
گزینهها برای انتخاب است و نه تنها چشمانداز کنونی
بلکه فرصتها و تهدیدهای آتی را نیز در نظر میگیرد
(بدری و دیگران .)9310 ،از این روش برای شناسایی
نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصتها و تهدیدهای
خارجی که هر سازمان یا قلمرو جغرافیایی با آن روبرو
است ،استفاده میشود .در واقع تجزیه و تحلیل
 SWOTشناسایی نظاممند عواملی است که راهبرد
میبایست بهترین سازگاری را با آنها داشته باشد.
منطق رویکرد مذکور این است که راهبرد تأثیرگذار
باید نقاط قوت و فرصتهای هر مجموعه را حداکثر
سازد و ضعفها و تهدیدها را به کمترین میزان برساند
(پیرس و رابینسون .)9373 ،فرآیند اجرایی روش
تجزیه و تحلیل  SWOTدر دو محیط بیرونی و درونی
(و هر یک نیز در دو بعد) ساختدهی میشوند که
عبارتاند از:

)2عوامل بيرونی شامل فرصتها و تهدیدها
این وجه نیز به فرصتها و تهدیدهای بیرونی محیط
پیرامونی میپردازد .در این بعد عمدتاً توجه و نگاه به
عوامل ملی و فراملی به توسعه اکوتوریسم در دستیابی
به اهداف ،در نظر گرفته شد.
فرصتها :وضعیتهایی از محیط پیرامون که می-توانند به دلیل اثرات مثبت احتمالی ،گروه را در
دستیابی به اهداف یاری رسانند و در کنار قوتهای
موجود دستیابی به اهداف را سرعت بخشند.
تهدیدها :وضعیتهایی از محیط پیرامون که می-توانند مانعی بر سر راه دستیابی گروه به اهداف باشند؛
بنابراین ،تدابیر گروه باید در جهت تبدیل این عوامل
بازدارنده به فرصتها و عوامل پیش برنده باشد
(.)Wilson, 2000
در مرحله بعد ،در فرآیند تدوین سیاستها و راهبرد
توسعه ،با لحاظ کردن جهات قبلی و با توجه به نوع
واکنش ،و نحوه تعامل هر عامل داخلی و خارجی،
ماتریس استراتژیها ترسیم گردیده است .به این
ترتیب اولویتهای راهبردی پیشنهادی برای برطرف
کردن و حل نقاط ضعف و تهدیدهای توسعه
اکوتوریسم پایدار روستایی جزیره قشم بهعنوان
آسیبهای مطرح از طریق تقویت فرصتها و قوتهای
موجود برای توسعه اکوتوریسم جزیره قشم با در نظر
گرفتن همزمان عوامل مؤثر در محیط بیرونی و درونی
ارائه شدهاند .به منظور تدوین راهبردهای کلی و جامع
از ابزارهای  ICTبهعنوان عامل توسعهای روستایی
استفاده گردید و راهبردهای ارائه شده با دید فناورانه
مورد بازنگری قرار گرفت تا یک راهبرد جامع و کلی

)1عوامل درونی شامل نقاط قوت و ضعف
این وجه از فرآیند به تحلیل نقاط قوت/ضعف درونی
یک موقعیت گروهی میپردازد .در این بعد از مسئله
عمدتاً عوامل درونی مؤثر بر توسعه اکوتوریسم مورد
توجه قرار گرفت است .که نقاط قوت و ضعف درونی را
میتوان به صورت زیر بیان نمود:
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در جهت توسعه اکوتوریسم پایدار روستایی جزیره

39

قشم ارائه گردد (شکل .)2

شكل  :2ماتریس  SWOTو نحوهی تدوین راهبردها

جزیره به مثابه بهترین نوع استراتژی برای توسعه
گردشگری جزیره قشم معرفی کردند .هاشمی ()9381
در مقالهای با عنوان نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار
روستایی با استفاده از روش ماتریس تحلیلی SWOT
نگاهی کاربردی به گردشگری داشته است .که نتایج
پژوهش نشانگر برتری نقاط قوت بر نقاط ضعف و
برابری فرصتها و تهدیدهای اکوتوریسم است و در
نهایت پژوهشگر با بررسیهای آماری صورت داده
برترین نقاط قوت ،ضعف و مهمترین فرصتها و
تهدیدها را اینگونه بیان نموده است؛ برترین نقاط قوت
شامل :افزایش اشتغالزایی ،کاهش فقر و افزایش
مشارکت روستاییان در برنامههای توسعه؛ و برترین
نقاط ضعف عبارت از :کاالیی شدن فرهنگ ،کمبود
منابع و عدم گرایش روستاییان به کشاورزی و
دامپروری هستند .تأمین زیرساختهای اساسی و
بهبود کیفیت خدمات عمومی ،عمدهترین فرصتها؛ و
واگذاری حق بهرهبرداری از منابع طبیعی به
سودجویان و نشت اقتصادی ،مهمترین تهدیدات رشد
اکوتوریسم در توسعه روستایی به حساب میآیند.
گلشیری اصفهانی و سرایی ( )9381در پژوهش خود
تحت عنوان برنامهریزی راهبردی نظام زیستمحیطی
روستا با تجزیه و تحلیل  ،SWOTبیان میکنند که
تداوم بحرانهای محیطزیست به ویژه در بخش
روستاها ،انسان را به ضرورت بازنگری در نحوه برخورد

مطالعات اکوتوریستی انجام شده در ایران
براساس تحليل SWOT

تاکنون مطالعات گوناگونی در زمینه گردشگری و
اکوتوریسم صورت گرفته است که به بررسی وضعیت
مناطق اکوتوریسی واقع در مناطق روستایی پرداخته و
راهکارهایی را در جهت توسعه این مناطق ارائه دادهاند.
در این قسمت به بیان نتایج حاصل از مطالعات
پژوهشگرانی پرداخته شده است که از طریق ماتریس
تجریه و تحلیل  SWOTبه ارائه راهکارهای توسعهای
مناطق اکوتوریستی روستایی پرداختهاند.
محمدی دهچشمه و زنگیآبادی ( )9378در مقالهای با
عنوان امکان سنجی توانمندیهای اکوتوریسم استان
چهارمحال و بختیاری به روش  ،SWOTبا بررسی
نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدهای گردشگری
طبیعی استان ،به این نتیجه دست یافتند که مهمترین
مشکل توسعه گردشگری طبیعی در استان ،به رغم دارا
بودن قابلیتهای فراوان ،ضعف مدیریتی و نیز
زیرساختها است .نوحهگر و همکاران ( )9388در
پژوهش خود با عنوان ارزیابی قابلیتهای طبیعت-
گردی جزیره قشم با بهرهگیری از مدل مدیریت
استراتژی  ،SWOTبه ارزیابی قابلیتهای طبیعت-
گردی جزیره قشم در زمینه گردشگری طبیعی
پرداخته و در نهایت استراتژی حداکثر استفاده
اقتصادی از ورود طبیعتگردان با حفظ ارزشهای
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با محیط زیست وا میدارند .بر این اساس به شناخت
پتانسیلهای نظام زیستمحیطی منطقه روستایی (به
ویژه بخش گندمان) پرداختهاند .برای این منظور اقدام
به برنامهریزی راهبردی برای رسیدن به یک نظام
زیست محیطی روستایی مناسب نمودند .نتایج حاصل
از تجزیه و تحلیل نظام زیست محیطی روستایی
منطقه مورد مطالعه با استفاده از روش  SWOTحاکی
از آن است که الگوی تهاجمی بهترین الگو به منظور
سازگاری موقعیتهای داخلی و خارجی منطقه به
شمار میآید و در پایان پژوهشگران با توجه به
راهبردهای تهاجمی ،به ارائه اهداف کمی توسعه نظام
زیست محیطی روستایی بخش گندمان در سه نوع
بلندمدت ،میان مدت و کوتاه مدت پرداختهاند که یکی
از اهداف کمی بلندمدت توسعه را صنعت گردشگری با
تأکید بر اکوتوریسم و گردشگری روستایی برشمردهاند
و توسعه گردشگری را یک راهبرد سودمند دانستهاند.
بدری و دیگران ( )9310در مقالهای با عنوان
راهبردهای توسعه اکوتوریسم در شهرستان مریوان ،با
توجه به موقعیت مناسب ایران در صنعت گردشگری،
پژوهشگران انجام برنامهریزی با رویکرد جدید
مشارکتی و راهبردی را برای توسعه اکوتوریسم الزم
شمرده که این برنامهها میتواند یکی از شیوههای
بهرهبرداری از این فرصتها برای مناطق روستایی و
شهرهای میانی باشد .بر این اساس به منظور تدوین
راهبردهای الزم در زمینهی توسعه اکوتوریسم اقدام به
استفاده از مدل  SWOTکردند .نتایج حاصل از تجزیه
و تحلیل  SWOTنشان داده است که به منظور تقویت
و توسعه اکوتوریسم پایدار در شهرستان مریوان ،الزم
است راهبردهای متنوعی به عنوان مجموعهای
راهبردی برای سیاستگذاری ،مدیریت و برنامهریزی
اکوتوریسم مورد توجه قرار گیرند و در نهایت
راهبردهایی را نیز پیشنهاد دادند .جهانیان و زندی
( )9381در مقالهی خود با عنوان بررسی پتانسیلهای
اکوتوریسم مناطق کویری و بیابانی اطراف استان یزد،
با استفاده از الگوی تحلیل  ،SOWTبه معرفی
پتانسیلهای اکوتوریستی کویرهای اطراف استان یزد و
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دشت و بیابان لوت پرداخته و همچنین جنبههای
مدیریت پایدار گردشگری را با رویکرد اکوتوریسم مورد
دقت و توجه قرار داده است .بر این اساس به منظور
تجریه و تحلیل و ارائه الگوی مناسب از تحلیل
 SWOTاستفاده نمود و با در نظر گرفتن عوامل
تأثیرگذار در منطقه راهبردهایی همسو با توسعه پایدار
گردشگری در این مناطق ارائه داد .نتایج حاصل از این
تحقیق نشان میدهد که با راهبردهای ارائه شده می-
توان اکوتوریسم را به عنوان عاملی در جهت توسعه
اقتصادی ملی و محلی این مناطق به شمار آورد.
صادقی و دیگران ( )9319در پژوهشی تحت عنوان
ارزیابی توسعه اکوتوریسم در استان کردستان با مدل
استراتژیک  ،SWOTبه ارزیابی توان طبیعی استان
کردستان جهت توسعه اکوتوریسم با استفاده از مدل
استراتژیک  SWOTپرداختهاند .نتایج حاکی از توان
باالی اکولوژیکی و طبیعی استان جهت توسعه
اکوتوریسم است ،و فرصتهای بسیاری جهت توسعه
آن در اختیار مسئوالن و مدیران بخش مربوطه قرار
داده است .این در حالی است که زیرساختهای بخش
گردشگری و به طور ویژه اکوتوریسم به طور محسوسی
با ضعفهایی مواجه است که در صورت برنامهریزی
صحیح میتوان از شدت ضعفها و تهدیدها کاسته،
نقاط قوت را تثبیت و از فرصتهای موجود بیشترین
بهرهبرداری را به عمل آورد .استراتژی نهایی توسعه
توریسم استان یک استراتژی تهاجمی بر پایه تقویت
نقاط قوت و استفاده از فرصتهای موجود است.

یافتههای تحقيق
در این پژوهش با توجه به مطالعات و بررسی منابع
موجود در زمینههای توسعه روستایی ،اکوتوریسم و
گردشگری ،نقاط قوت ،ضعف و فرصتها و تهدیدهای
پیش روی توسعه اکوتوریسم پایداری روستایی قشم
مورد شناسایی قرار گرفته (جداول  9و  )2و سپس
براساس مطالعات صورت گرفته به تدوین استراتژی-
های راهبردی پرداخته شده است (جدول .)3

توسعه پایدار محیط جغرافیایی

32

فصلناهم توسعه پایدا ر محیط جغرافیایی

سال اول ،شماره دوم ،تابستان  ،9318صفحات 52-33

33

جدول  :1ماتریس ارزیابی عوامل داخلی در اکوتوریسم روستایی

حداکثر میزان آن  3است .در اینجا مجموع امتیاز
وزنی عوامل داخلی برابر با  3/02است .درجهبندی
فرصتها و تهدیدات نیز به این ترتیب میباشد :فرصت
عالی  ،3فرصت ضعیف  ،9همچنین تهدید خیلی جدی
نمره  9و تهدید کم دارای نمره  3است .این عوامل به
صورت کمی بیان شدهاند تا از هرگونه سوء تعبیر و
قضاوتهای شهودی پرهیز گردد .همانطور که در
جدول  2مشاهده میگردد؛ باالترین و پایینترین وزن
در فرصتها و تهدیدات 0/03 ،و پایینترین وزن 0/02
میباشد .مجموع امتیاز وزنی عوامل خارجی برابر با
 2/33به دست آمده است.

در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی مهمترین نقاط قوت و
ضعف نشان داده شده است .درجهبندی براساس مهم-
ترین اولویت ،از  9تا  3امتیاز داده میشود .درجهبندی
قوتها و ضعفها بدین ترتیب است :قوت قوی  ،3قوت
ضعیف  ،3ضعف شدید 9و ضعف ضعیف  2میباشد.
طبق جدول  ،9در قوتها باالترین وزن  0/08و پایین-
ترین وزن  ،0/03در ضعفها باالترین وزن  0/03و
پایینترین وزن  0/02میباشد .سپس از حاصلضرب
وزن در درجه ،امتیاز وزنی حاصل گردیده و از مجموع
امتیاز وزنی ،کل نمره مربوط به عوامل داخلی محاسبه
شده است .به طوری که میانگین این نمرات  2/5و
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جدول  :2ماتریس ارزیابی عوامل خارجی در اکوتوریسم روستایی

ممکن به شمار میآید .این ابزار تحلیلی استراتژی
هایی را ایجاد مینماید که می تواند در  QSPMمورد
استفاده قرار گیرد (موحدی و دیگران.)9319 ،

تشكيل ماتریس SWOT

ماتریس  SWOTعوامل داخلی و خارجی را با هم
پیوند میدهد و به عنوان پایهای برای استراتژی های

شكل  :3نمودار تجزیه و تحليل  SWOTدر اکوتوریسم روستایی
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اکوتوریسم پایدار روستایی" ،استراتژیهای تغییر
جهت" توصیه میشود.

طبق نمودار تجزیه و تحلیل و براساس امتیاز وزنی
حاصل از عوامل داخلی و خارجی برای توسعه

جدول  :3ماتریس  SWOTدر اکوتوریسم روستایی

-9فرصتها و تهدیدهای خارجی و قوتها و ضعفهای
داخلی در ستون راست  QSPMفهرست میشود.
سپس ستون دوم امتیازات هر یک از این عوامل بحرانی
موفقیت ،با توجه به ماتریس عوامل داخلی و خارجی
درج می شوند.
-2با در نظر گرفتن مرحله دوم فرموله کردن (مرحله
تلفیق و ترکیب) ،راهبردهای شدنی و قابل اجرا یا
همان راهبردهای ترکیبی که هدف اولویتبندی
آنهاست ،در ردیف باالی ماتریس  QSPMنوشته می
شوند .در این پژوهش با توجه به رویکرد فناوری

اولویتبندی استراتژیها براساس ماتریس کمی
برنامهریزی

راهبردی QSPM

 QSPMابزاری برای مقایسه و اولویت بندی عوامل
کلیدی داخلی و خارجی است (موحدی و دیگران،
 .)9319با تشکیل ماتریس کمی برنامهریزی راهبردی
( ،)QSPMراهبردهای موجود در ماتریس SWOT
اولویتبندی میشود (بشردوست و دیگران:)9310 ،
تشکیل ماتریس کمی برنامهریزی راهبردی در شش
گام به صورت زیر انجام شده است:
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اطالعات و ارتباطات  8عامل به عنوان راهبردهای قابل
اجرا در نظر گرفته است.
-3خبرگان براساس میزان تأثیر و جذابیت هر عامل
داخلی و خارجی ،امتیازی بین  9تا  3را به راهبرد
مربوطه اختصاص دادهاند که به عنوان نمره جذابیت با
( )ASنشان داده شده است .باالترین جذابیت = ،3
پایین ترین جذابیت =  9میباشد .در صورتی که عامل
مورد نظر تأثیری در تدوین یا انتخاب راهبرد نداشته
باشد ،نمره بیتفاوتی یا صفر به آن تعلق خواهد گرفت.

33

-3با ضرب وزن هر عامل در نمره جذابیت ،جذابیت
راهبرد ( )TASمحاسبه گردیده است.
-5برای به دست آمدن جذابیت کل هر راهبرد ،مجموع
اعداد ستون جذابیت هر راهبرد محاسبه شده است.
-3راهبردها براساس نمره به دست آمده از جذابیت کل
هر راهبرد ،از بیشترین نمره تا کمترین نمره اولویت-
بندی گردیدند (جدول .)3

جدول  :4ماتریس  QSPMتوسعه اکوتوریسم پایدار روستایی جزیره قشم
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بنابراین اولویت انتخاب راهبردها با روش  QSPMبه
شرح جدول  5قابل مشاهده است.
جدول  :5اولویت راهبردها
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همچنین با استفاده از شیوههای بازاریابی الکترونیکی
زمینه را برای فعال شدن مؤسسات گردشگری کوچک
محلی در مناطق روستایی همجوار با جاذبههای
اکوتوریستی ،معرفی اقامتگاههای روستایی و معرفی
سایر مایحتاج طبیعت گردان با تکیه بر پتانسیلهای
محلی موجود فراهم نمود .شکلگیری این قبیل
مؤسسات و فعالیتهای اقتصادی محلی و تداوم
موفقیت آنها در عرصه رقابت مستلزم شناخت و پیاده-
سازی الگوهای صحیح در این صنعت و برخورداری از
آگاهی نسبی این حوزه است .در همین راستا با بهره-
گیری از امکانات بالقوه موجود در فضای اینترنت و
شبکههای گردشگری ،ضروری است برنامهریزی هایی
د ر جهت آموزش افراد محلی با استفاده از فناوری
اطالعات و ارتباطات انجام شود .از سوی دیگر توفیق
در تمام این موارد مستلزم جلب مشارکت سرمایه
گذاران متنوع در بخش خصوصی است که به عنوان
اولویت دیگر حاصل از امتیازات  QSPMنیز مالحظه
گردید .بدیهی است تنها با تکیه بر پتانسیلهای محلی
امکان موفقیت دراز مدت در عرصه اکوتوریسم پایدار
فراهم نخواهد شد و الزم است زمینههای حضور
سرمایه گذاران و راهکارهای تشویقی جذب سرمایه
مورد توجه برنامهریزان قرار گیرد .با تعیین یک
راهبرد مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان
ابزار توسعه روستایی و عاملی تأثیرگذار در توسعه
اکوتوریسم پایدار ،میتوان ضمن ایجاد بسترهای الزم
جهت معرفی اکوتوریسم روستایی جزیره قشم ،موجب
توسعه این صنعت در قالب اکوتوریسم الکترونیکی
قشم گردید و با فراهم نمودن فرصتهای شغلی به
متنوع سازی اقتصادی منطقه یاری رساند.

بحث و نتيجه گيری
روستاها با وجود در اختیار داشتن منابع طبیعی و
چشماندازهای زیبا و بکر ،با مشکالت فراوانی از جمله
فقر و بیکاری مواجه هستند که توسعه و ایجاد اشتغال
پایدار در روستاها را با مشکل مواجه ساخته است.
براین اساس برای از پیشرو برداشتن این موانع باید
اقداماتی را در جهت تدوین راهبردهای توسعهای
روستا اجرا نمود .با توجه به جاذبههای موجود در این
مناطق ،اکوتوریسم میتواند یکی از موارد مهم در
جهت توسعه روستایی باشد .مکانهای طبیعی جزیره
قشم به ویژه اکوتوریسم آن دارای ویژگیهای منحصر
به فردی است که با به کارگیری ابزارهای  ICTو برنامه
ریزی دقیق میتواند زمینه جذب گردشگران را به این
جزیره زیبا فراهم نماید .با در اختیار داشتن جاذبههای
طبیعی ،استفاده از روشهای نوین مبتنی بر فناوری
اطالعات میتواند به نتایج ارزندهای در جذب
گردشگران داخلی و خارجی به این نقطه از خلیجفارس
منجر گردد و روند رشد و توسعه اقتصادی این منطقه
مؤثر واقع شود .با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش
و بررسی امتیازات وزنی عوامل داخلی ( )3/02و عوامل
خارجی ( )2/33مشخص است که برنامهریزی توسعه
اکوتوریسم جزیره قشم باید براساس استراتژی تغییر
جهت تدوین شوند .باالترین امتیازات کسب شده از
ماتریس کمی برنامهریزی راهبردی ( )QSPMو
اولویتهای به دست آمده از آن ،نشان میدهد به
منظور توسعه اکوتوریسم پایدار این منطقه الزم است
با بهرهگیری از ابزارهای الکترونیکی و روشهای نوین
ارتباطی مانند شبکههای اجتماعی و  ...ضمن معرفی
جاذبههای گردشگری روستایی به ترغیب گردشگران
برای بازدید از اماکن اکوتوریستی اقدام نمود و

پانوشت
1-Sadler

منابع و مآخذ
فصلنامه روستا و توسعه ،سال  ،93شماره  ،3صص
.933-959

آیت ،س.س .و اعظمیان ،ا« .9310 ،.تأثیر فناوریاطالعات و ارتباطات بر توانمندسازی زنان روستایی»،
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ابراهیمزاده ،ع .و یاری ،م« .9310 ،.مطالعه تطبیقیکارکردهای تأثیرگذار بر الگوهای رفتاری گردشگران
در برنامهریزی بازاریابی گردشگری ایران و آمریکا با
استفاده از مدل  ،»SWOTفصلنامه فضای گردشگری،
سال اول ،شماره اول ،صص .23-9
اکبرپورسراسکانرود ،م .و نوربخش ،ف« .9381 ،.نقشاکوتوریسم در توسعهی پایدارشهری و روستایی نمونه-
ی موردی" :جزیره قشم"» ،مسکن و محیط روستا،
شماره  ،932صص .73-39
اکبری ،س .و بمانیان ،م.ر« .9387 ،.اکوتوریسمروستایی و نقش آن در توسعه پایدار روستای
کندوان» ،فصلنامه روستا و توسعه ،سال  ،99شماره ،9
صص .950-939
ازکیا ،م .9383 ،.مقدمهای بر جامعهشناسی توسعهروستایی ،انتشارات اطالعات ،تهران.
ازکیا ،م .و غفاری ،غ.ر .9383 ،.جامعه شناسیتوسعه ،کیهان ،تهران.
ازکیا ،م .و غفاری ،غ.ر .9388 ،.توسعه روستایی باتأکید بر جامعه روستایی ایران ،نشر نی ،تهران.
اذانی ،م ،.صابر ،ا .و حاتمی ،م« .9381 ،.مهاجرتهایروستا-شهری و نقش آن بر ناپایداری روستاها (با
تأکید بر گردشگری روستایی)» ،همایش منطقهای
توریسم و توسعه.
بدری ،س.ع ،.رحمانی ،خ ،.سجاسی قیدرای ،م .وحسنپور ،ا« .9310 ،.راهبردهای توسعه اکوتوریسم در
شهرستان مریوان» ،پژوهشهای روستایی ،سال دوم،
شماره دوم ،صص .53-39
برزگر ،م« .9319 ،.فرصتها و تهدیدهای توسعهاکوتوریسم شهرستان نقده با استفاده از مدل
 ،»SWOTدومین همایش ملی راهکارهای توسعه
اقتصادی با محوریت برنامهریزی منطقهای ،دانشکده
علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی سنندج ،خردادماه.
بشردوست ،ا .شجاعی ،م.ر .و منصوری ،م.9310 ،.«برنامهریزی کمی راهبردی و ارائه راهکارهای بهبود
جایگاه عالمت تجاری با استفاده از ماتریس ،»QSPM
فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی ،شماره هفده ،صص
.12-89

50

بهروان ،ح .9310 ،.جامعه شناسی روستایی ،انتشاراتجامعه شناسان ،تهران.
پاپلییزدی ،م.ح .و ابراهیمی ،م.ا .9389 ،.نظریههایتوسعه روستایی ،انتشارات سمت ،تهران.
پیرس ،ج .و رابینسون ،ری .9388 ،.برنامهریزی ومدیریت استراتژیک ،ترجمه سهراب خلیلیشورینی،
یادواره کتاب ،تهران.
جهانیان ،م .و زندی ،ا« .9381 ،.بررسی پتانسیلهای اکوتوریسم مناطق کویری و بیابانی اطراف استان
یزد ،با استفاده از الگوی تحلیل  ،»SWOTپژوهشهای
جغرافیای انسانی ،شماره  ،73صص .73-39
خرمایی ،ف ،.خالدی ،ش ،.دهقان ،ع.ر ،.طباطبایی،
س.م .و غنیمت ،ا« .9310 ،.لزوم استفاده از وب
سایتهای گردشگری الکترونیکی در توسعه اکوتوریسم
جزیره قشم (با تمرکز بر جنگلهای حرا)» ،همایش
ملی قشم و چشم انداز آینده ،اردیبهشت ماه ،صص
.79-33
درام ،ا .و مور ،آ .9388 ،.مقدمهای بر برنامهریزی ومدیریت اکوتوریسم ،ترجمه دکتر محسن رنجبر،
انتشارات آییژ ،چاپ اول.
دهقان ،ع.ر ،.امینی الری ،م ،.قادری ،ج .و خیر ،م،.« .9387مدلی برای ارتباط تکنولوژی و اجماع جهت
گسترش  ICTدر جوامع غیرشهری کشورهای در حال
توسعه ،سومین کنفرانس بینالمللی تجارت الکترونیک
با رویکرد به کشورهای در حال توسعه» ،آبان ماه،
اصفهان.
دهقان ،ع.ر .و قادری ،ج« .9388 ،.نقش وبسایت-های  IMBجهت ایجاد جوامع الکترونیکی در
روستاها» ،دومین کنفرانس شهر الکترونیکی ،خرداد
ماه ،تهران.
رحمانی ،م ،.الهامی ،س ،.کاردار ،ح.ا .و مالآقاجانزاده،س .9388 ،.راهبردهای فناوری نوین در توسعه پایدار
روستایی ،مجمع تشخیص مصلحت نظام ،مرکز
تحقیقات استراتژیک ،تهران ،شابک-5237-33-3 :
.178-300
رکنالدین افتخاری ،ع.ر .و مهدوی ،د.9385 ،.«راهکارهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از
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مدل  :SWOTدهستان لواسان کوچک» ،فصلنامه
مدرس علوم انسانی ،دوره  ،90شماره دوم.
رکنالدین افتخاری ،ع.ر ،.مهدوی ،د .و پورطاهری ،م،.« .9381فرآیند بومیسازی شاخصهای توسعه پایدار
گردشگری روستایی در ایران» ،پژوهشهای روستایی،
شماره  ،3صص .39-9
صادقی ،ل ،.ذوقی ،ا .و بنیعامریان ،ج.9319 ،.« ارزیابی توسعه اکوتوریسم در استان کردستان با مدل
استراتژیک  ،»SWOTدومین همایش ملی راهکارهای
توسعه اقتصادی با محوریت برنامهریزی منطقهای،
دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی سنندج،
خردادماه.
فتاحی ،ا.ا ،.بیات ،ن ،.امیری ،ع .و نعمتی ،ر.9312 ،.«سنجش و اولویت بندی پایداری اجتماعی در مناطق
روستایی شهرستان دلفان با استفاده از مدل تصمیم
گیری ویکور (مطالعه موردی :دهستان خاوه شمالی)»،
فصلنامه برنامهریزی منطقهای ،سال سوم ،شماره ،99
صص .78-35
فتحی ،س .و مطلق ،م« .9381 ،.رویکرد نظری برتوسعه پایدار روستایی مبتنی بر فنآوری اطالعات و
ارتباطات ( ،»)ICTفصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیای
انسانی ،سال دوم ،شماره دوم ،صص .33-37
فعلی ،س ،.صدیقی ،ح ،.پزشکی راد ،غ.ر .و میرزایی،آ« .9381 ،.چالشهای جوامع روستایی ایران برای
دستیابی به توسعهی پایدار» ،فصلنامه روستا و توسعه،
سال  ،93شماره  ،3صص .928-17

کریم ،م.ح .و هاشمی ،ا« .9388 ،.نظرسنجی ازروستاییان در مورد چالشهای توسعه پایدار روستایی:
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