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  1حميد ضرغام بروجني

 2مهنا نيك بين
  

  24/7/1390: تاريخ پذيرش         12/2/1390 :تاريخ دريافت

  

  چكيده
زايش اين مفهوم در ادبيات . گردشگري در مفهوم پايداري، دربرگيرنده پردازش معنايي خاص خود است

توسعه پايدار از نظر . هاي توسعه است گردشگري، حاصل تالش درجهت دستيابي به پايداري در تمامي زمينه
. تماعي، قابل پذيرش مردم استمحيطي، غير مخرب؛ ازنظر فني، متناسب؛ از نظر اقتصادي، پويا و از نظر اج زيست

گيري عملكرد و اثراتش  حال اگر توسعه پايدار يكي از اهداف عيني اين عصر از صنعت گردشگري است، پس، اندازه
در علم گردشگري ايجاد شده  1990اين پرسشي است كه از سال . در مقصدهاي گردشگري يك ضرورت است

  گردشگري را به سمت توسعه پايدار گردشگري اندازه گرفت؟ توان ترقي و پيشرفت مقصدهاي  چگونه مي: است
. هدف اين مقاله، انتخاب واجراي مدلي مناسب براي سنجش توسعه پايدار گردشگري در جزيره كيش است

اين مدل، با فرايندي هدفمند . انتخاب گرديد "كو"براي اين منظور، مدل مفهومي سنجش توسعه پايدار گردشگري
براي سنجش توسعه پايدار گردشگري در . سازي شده است نگرانه مدل نگرانه و جزئي  ي كلبر اساس رويكردها

شناسايي و مشخص : اند كار گرفته شدهجزيره كيش براساس اين مدل، مراحل زير طي يك فرايند هدفمندي به
جزيره  هاي توسعه پايدار گردشگري  هاي توسعه گردشگري جزيره كيش، تعيين ابعاد و شاخص كردن سيستم

) BTS,ATSI(هاي سنجش   كيش، انتخاب مقياس پايداري، تعيين درجه بندي پايداري و نهايتا، بسط نقشه
  . گردشگري پايدار جزيره كيش

ها از سه عنصر اصلي توسعه پايدار  اي جهت گردآوري داده براي انجام اين فرايند، ابتدا پيمايش پرسشنامه
انجام پذيرفت و سپس نتيجه تجزيه و تحليل ) ارشناسان محيط زيستگردشگران، جامعه ميزبان و ك(گردشگري 

نشان داده شد، نتايج ) BTS(ها بر اساس مقياس پنج قسمتي پايداري بر روي نقشه بارومتر گردشگري پايدار  داده
دست آمده حاكي از درجه پايداري بينابين براي شرايط جاري توسعه گردشگري در جزيره كيش است و درجه  به
  . ايداري سيستم انساني باالتر از سيستم طبيعي مالحظه شدپ

كار برده شد تا سطوح منفرد پايداري  به BTSعنوان مكملي براي تجزيه و تحليل  نيز به ATSIهمچنين مدل 
بدين ترتيب، شاخص سروصدا حاكي از آرامش محيط، . هاي گردشگري پايدار جزيره كيش مشخص شوند شاخص

محيطي، از كمترين درجه پايداري نسبت به ساير  هاي زيست اري و شاخص انجام بازرسيباالترين درجه پايد
  . هاي توسعه پايدار گردشگري جزيره كيش برخوردار است شاخص
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  مقدمه .1

زايي، درآمدزايي و  گردشگري، اساسا يك تجربه غني و پربار براي بازديدكنندگان است و اشتغال

ريزي و يا مديريت آن ضعيف اعمال  اما، اگر برنامه. ساير منافع را براي جامعه ميزبان به همراه دارد

اگر . د و جامعه ميزبان تبديل شودتواند به يك بال و فاجعه براي بازديدكنندگان، مقص گردد، مي

محيط طبيعي يا فرهنگي مقصد لطمه ببيند يا گردشگري ضعيف عمل كند، ما تحريك نيروي 

مفهوم توسعه پايدار . دهيم مثبت افراد را براي پايداري و غني نمودن محيط زيست از دست مي

بازديدكننده، جوامع : تر نمودن ارتباط بين سه عنصر مهم نقطه عطف هر چه پربارتر و هماهنگ

هاي حال و آتي، توسعه  در زمينه تالش جهت برآوردن نيازهاي نسل. باشد زيست مي ميزبان و محيط

نمايد  زيست در بلند مدت عمل مي عنوان متعادل كننده سود كوتاه مدت با حفظ محيط پايدار به

)Hall&Lew, 1999: 75 .(محيط زيست، حفظ  در واقع، توسعه پايدار، تعادل بين حفاظت از

هاي توسعه يافته و در حال توسعه را ترغيب  يكپارچگي فرهنگي و ارتقاء سود اقتصادي در ملت

  .كند مي

  

  مباني نظري. 2

هايي مانند توسعه پايدار، گردشگري پايدار، اهداف، ابعاد و رويكردهاي خاص اين نوع  واژه

ت مدرن در چارچوب  صنعت گردشگري هايي هستند كه الهام بخش تحوال گردشگري، از جمله واژه

  .باشند و از اين رو، در تعريف آنها نوعي ابهام و پيچيدگي وجود دارد مي

  

  1توسعه پايدار

توسعه چه بايد "گويند  بلكه مي "توسعه چيست"گويند كه  امروزه، ديگر در تعريف توسعه نمي

شوند و به توسعه، جهت  ميهاي مختلف مطرح  در اين بايدها و نبايدها است كه ارزش. "باشد

ها  عدالت بين نسل. شود در نگاه جديد به توسعه، تقابل منافع بين رشد و محيط مطرح مي. دهند مي

گردد  هاي كاذب تفكيك مي گيرد و نيازهاي ساده، مشروع و واقعي از خواست مورد توجه قرار مي

  ). 206: 1386زاهدي، (

ت انسان بر محيط زيست تبديل به يك دستوركار ، مفاهيم مربوط به اثرا1970در طول دهه 

عنوان توسعه ناهموار و نابهنجار  فشار بر محيط زيست به. ها شده بود ها و دولت برجسته براي سازمان

. در سرتاسر جهان تشخيص داده شد و بنابراين، بسياري شروع به بحث درباره توسعه پايدار نمودند

                                                                                                                   
1. Sustainable development 
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نشات  1987و گزارش آن در سال  1ر از كميسيون برانت لندهاي مرتبط با توسعه پايدا اغلب بحث

احتياجات نسل حاضر را "اي پايدار است كه بتواند توسعه كميسيون برانت لند اعالم كرد،. گرفتند

اخيرا  ".هايشان تأمين كندسازي نيازمنديآينده براي برآورده هاي بدون فدا كردن توانايي نسل

ار متمركز بر نتايجي مانند تاكيد بر رشد اقتصادي جهت بهبود رفاه هاي مربوط به توسعه پايد بحث

كلي، جانشيني منابع تجديدناپذير، استفاده از تكنولوژي جهت غلبه بر تقليل منابع طبيعي، 

محيطي جهت غلبه بر اثرات منفي رشد اقتصادي و ارزش جهان بدون  عملكردهاي مديريت زيست

  ).Gordon, 2007 :29(باشد  بشر مي

 

  گردشگري پايدار

، توسعه گردشگري از توسعه اقتصاد محوري به سمت توسعه هرچه پايدارتر 1980از اواخر دهه 

صنعت . است 21آل تالش صنعت گردشگري در قرن  توسعه پايدار، نقطه ايده. حركت كرد

. دهد مي هاي داوطلبانه واكنش نشان و شروع برنامه 2گردشگري به اين پارادايم با تغيير خودساماني

، مبارزه پرچم آبي 213شماري مانند جهان سبز هاي داوطلبانه بي ها و سياست عنوان نمونه، برنامه به

براي صنعت سفر و  217تايلند و دستورالعمل  6در اكوادور، برگ سبز 5، مسافر زيرك4اروپا

  ). Jayawardena et al., 2008: 265(گردشگري تنظيم شده است 

اصطالح گردشگري پايدار را ) 1367(1988جهانگردي براي اولين بار در سال سازمان جهاني 

گردشگري پايدار، نيازهاي گردشگران حاضر ": لند اينگونه تعريف نمود طبق معيارهاي گزارش برانت

كميته توسعه پايدار . "كند هاي آيندگان برآورده مي و جوامع ميزبان را با محافظت و ارتقاء فرصت

در تعريف گردشگري پايدار ) 1383فروردين ( 2004نشستي در تايلند در مارس  در 8گردشگري

هدف اين بازبيني انعكاس بهتر نتايج پايداري در گردشگري با توجه به نتايج . تجديد نظر نمود

هاي  تعريف مفهومي جديد بر ايجاد تعادل بين جنبه. كنفرانس توسعه پايدار ژوهانسبورگ است

ي و اقتصادي گردشگري، نياز به اجرايي شدن اصول پايداري در همه محيطي، اجتماع زيست

تاكيد ) مانند زدودن فقر(هاي گردشگري و مورد هدف قرار دادن اهداف جهاني گردشگري  بخش

  ). Georg, 2008: 8(دارد

                                                                                                                   
1. Brundtland commision 

2. Self-regulating 

3. Green Globe 21 

4. European Blue Flag campaign 

5. Smart voyager 

6. Green leaf 

7. Agenda 21 

8. United Nation (UNWTO) 
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پايداري يك سيستم، ": كند نيز مفاهيم مرتبط با گردشگري پايدار را اينگونه توصيف مي "كو"

اي است كه سيستم را  توسعه پايدار، توسعه. باشد توانايي سيستم جهت حفظ شرايط بقا ميدر واقع 

توسعه پايدار گردشگري نيز شكل . نمايد براي حفظ شرايط بقا در سطح بااليي از كيفيت قادر مي

خاصي از توسعه گردشگري است كه سيستم را قادر به حفظ بقا در سطح بااليي از كيفيت 

  ).Ko, 2005: 19( "سازد مي

 

  هاي گردشگري پايدار هدف

ها براي كيفيت بهتر  هدف اوليه توسعه پايدار، تامين نيازهاي اساسي جامعه و گسترش فرصت

براي دستيابي به اين هدف، سيستم اقتصادي بايد قادر به تامين منابع و دانش فني . زندگي است

هاي ذينفع در اين روند  راد و گروهشرايط اساسي براي توسعه پايدار، در نظر گرفتن اف. باشد

در كانادا پنج هدف براي  90همچنين در كنفرانس كره زمين ). 109: 1387رضواني، (است

  : گردشگري پايدار پيشنهاد شده است

  هاي شايان گردشگري به محيط زيست؛ ها و كمك توسعه آگاهي و درك همكاري .1

  ترويج برابري و توسعه؛ .2

  يزبان؛بهبود كيفيت زندگي جامعه م .3

  ارائه تجربه ناب به ديداركنندگان؛ .4

  ).135: 1387ميسون، (حفظ و نگهداري كيفيت محيط زيست .5

  

  ابعاد گردشگري پايدار

    :گانه گردشگري پايدار عبارتند از ابعاد سه:  اسواربروك معتقد است

 ؛)طبيعي و دست ساخت( محيط زيست  −

 هاي گردشگري؛ حيات اقتصادي جوامع ميزبان و شركت −

 ؛)اثرات آن بر فرهنگ ميزبان و گردشگران(هاي اجتماعي گردشگري  جنبه −

اگرچه در آغاز، عاليق محيط زيست بيشترين توجه مشتاقان پايداري را جلب كرده بود، اما 

كه ارتباط بين  مديريت گردشگري پايدار درصورتي. امروزه اين سه بعد از ارزش يكساني برخوردارند

هرحال، هدف  به). 1شكل(تواند موفقيت آميز باشد  شود، مي خوبي شناسايي اين سه بعد به

باشد  گردشگري پايدار حداكثر نمودن اثرات مثبت و حداقل نمودن اثرات منفي در اين سه بعد مي

(Swarbrooke, 1998: 83).  
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 گانه گردشگري پايدار ارتباط ابعاد سه .1شكل

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Swarbrooke, 1998: 83 :مأخذ

  

  ريزي گردشگري پايدار برنامه

تحت سلطه توسعه پايدار گردشگري درآمده  1990ريزي و توسعه گردشگري از اواخر دهه  برنامه

عنوان رويكرد معاصر توسعه گردشگري، همگام با  است و بنابراين، حمايت گسترده از توسعه پايدار به

محيطي و  هاي زيست افزايش اثرات گردشگري خصوصا در زمينه گردشگري انبوه در محيط

اگرچه، اكنون مشخص شده كه توسعه پايدار . مقصدها تعجب برانگيز نخواهد بود اجتماعي

گردشگري ممكن است بهترين رويكرد براي توسعه گردشگري نباشد و در حقيقت، گاهي توسعه 

وري  بهره

اقتصاد

 ي

 پايداري اقتصادي گردشگري

 توسعه پايدار گردشگري

   گردشگري پايدار

عنوان قسمتي از  به

 توسعه پايدار

پايداري زيست محيطي 

 گردشگري

 محافظت زيست محيطي برابري اجتماعي
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سنتي گردشگري انبوه ممكن است در مقصدها نسبت به اشكال توسعه پايدار گردشگري سودآورتر 

ترين تعريف، عبارت است  ريزي در جامع برنامه"اما اگر بپذيريم كه ). Sharpley, 2009: 50(باشد 

، ماهيت توسعه )77: 1389ضرغام بروجني،("هاي معين  از سازماندهي آينده براي دستيابي به هدف

اي از عاليق و  ريزي و مديريتي است كه مجموعه گردشگري پايدار مستلزم فرايند برنامه

بنابر ماهيت . آورد ريزي و توسعه را گردهم مي كال راهبردهاي برنامههاي پايداري و اش مشغولي دل

  1.(UN, 1999: 13)طلبد  ريزي چند بعدي و همپيوندي را مي متنوع گردشگري، اين صنعت، برنامه

  

  هاي سنجش توسعه پايدار گردشگري مدل

ژگي هاي عيني جهت سنجش گردشگري پايدار، يك خصوصيت يا وي شناسي توسعه علمي و روش

اگر توسعه پايدار، يكي از اهداف عيني اين عصر از صنعت . الزم در ايده توسعه پايدار است

گيري عملكردها و اثراتش در نواحي مختلف  گردشگري است، پس، اين صنعت نيازمند توانايي اندازه

اين تحقيق نيز در پي اين مطالعه در منطقه گردشگري جزيره كيش جهت . باشد  گردشگري مي

در ادامه . ش ميزان ترقي و پيشرفت به سمت توسعه پايدار گردشگري انجام پذيرفته استسنج

در  "كو"اي بالنسز و مدل مفهومي سنجش توسعه پايدار گردشگري  نظريه هال والو، مدل مقايسه

اند تا بتوان مدل تحقيق را با توجه  رابطه با ابزارهاي سنجش پايداري مورد نقد و بررسي قرار گرفته

 .ه جامعيت و خصوصيات مقصد مورد مطالعه انتخاب نمودب

ريزي  طور بالقوه براي مديريت و برنامه در مدل هال و همكار، رويكردها و ابزارهايي كه به

گردشگري پايدار در مقصدها مناسب هستند، مورد بحث قرار گرفته و بر اساس يك ديدگاه ارزش 

هاي اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي در جهت  محور ارائه شده كه در آن بر يكپارچگي ارزش

ابزارهاي ارائه شده در . دستيابي به اهداف توسعه پايدار در مقصدهاي گردشگري تاكيد شده است

، محدوده )EIA(3، ارزشيابي اثرات زيست محيطي2بارگذاري/ظرفيت تحمل: اين مدل، عبارتند از

و تجربه بازديدكنندگان و  )VIM(5ننده، مديريت اثرات بازديدك)LAC(4تغييرات قابل قبول

اين ابزارها يك وجه مشتركي به . )Hall & Lew,1999: 74(باشند مي )VERP(6حفاظت از منابع

هاي متنوع با هم دارند اما هر يك به تنهايي قادر به سنجش يكي از ابعاد  لحاظ اهداف و ارزش

                                                                                                                   
 موجود در سايت سازمان ملل. ١

2. Carrying capacity 

3. Environmental Impact Assessment 

4. Limits of Acceptable Charge 

5. Visitor Impact Management 

6. Visitor Experience & Resource Protection 
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باشند و درك كاملي از هر سه بعد ارائه  مياجتماعي، اقتصادي و يا زيست محيطي توسعه پايدار 

عنوان راه حل عمومي مشكالت مديريت منابع و  از طرفي، هيچيك از اين ابزارها به .دهند نمي

اگرچه، اين ابزارها چارچوب ارزشمندي درباره شرايط قابل قبول، . شوند گردشگري محسوب نمي

  .كنند رائه مي ص ااقدامات و مديريت منابع در يك منطقه يا در سطوحي خا

اي سنجش گردشگري پايدار بالنسز و همكاران، يك سيستم شاخصي براي  در مدل مقايسه

اي با توجه به پيشنهادات و تعاريف سازمان  سنجش پايداري در مقاصد گردشگري ساحلي و جزيره

ارائه و همچنين يك شاخص تركيبي جديدي جهت ساده نمودن ) unwto(جهاني جهانگردي 

كار گرفته  اي براي طبقه بندي مقصدها به گيري پايداري و تسهيل تجزيه و تحليل مقايسه هانداز

گيري مورد  گيري با به كاربردن فرايندي جهت كاهش تعداد موضوعات تصميم اين اندازه. است

PCAاي انبوه بر اساس  تحليل از يك روش نوين دو مرحله
1
استفاده نموده  2و فاصله تا نقطه مرجع  

اي چند  ها داراي قابليت مقايسه اين مدل نسبت به ساير مدل). Blances et al., 2010: 484)است

درك و سنجش  "كو"باشد؛ ولي بر خالف مدل  طور همزمان مي مقصد در طول فرايند سنجش به

  .كند و عميقي از يك مقصد گردشگري ارائه نمي  دقيق

؛ يك تيم تحقيقاتي دانشگاه هاليم 3"كو"در مدل مفهومي سنجش توسعه پايدار گردشگري 

4كره،
فرايندي با استفاده از رويكرد مفهومي جهت سنجش گردشگري پايدار در سطح مقصدهاي   

هاي  اين مدل طي فرايند تحقيقي در دوازده منطقه مورد مطالعه طي سال. گردشگري عرضه نمودند

 1999بل و مورث كه در سال بر اساس عناصر پذيرفته شده از . به دست آمده است 1992 -2000

اين عناصر شامل سنجش شركاي، سنجش . صورت گرفته، مطالعات مورد سنجش قرار گرفتند

باشد  ها و تجزيه و تحليل آنها مي آوري داده هاي جمع اجزاي، فرايند انتخاب شاخص، روش

)Gordon, 2007: 47  .(  

اسي، اقتصادي، اجتماعي و وي در پي مدلي بود تا اثرات زيست محيطي و ساير اثرات سي

هاي كاربردي عملي نسبت به  در زمينه سنجش توسعه پايدار، خلق روش. فرهنگي را در برگيرد

در اين مدل نيز روشي كاربردي و همه جانبه با قابليت . رويكردهاي سطحي ارزش بيشتري دارد

م سياستگذاري يكي از اهداف مه. اجرا در سطح مقصدهاي مختلف گردشگري ارائه گرديده است

ارائه روندهاي جاري، گذشته و وضعيت كيفي جوامع براي  STD(5(توسعه پايدار گردشگري 

                                                                                                                   
1. Principal component analysis. 

2. Distance to a refrence point. 

3. Ko 

4. Hallym University, Korea 

5. Sustainable Tourism Development 
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خوبي در نظر گرفته شده و در آن، بر اساس كارها  باشد كه در مراحل مدل، اين نكته به نفعان مي ذي

معرفي : لمرحله براي سنجش توسعه پايدار شام/فرايند هشت گام 2001در سال  "كو"و تحقيقات 

ها، مشخص نمودن درجه بندي  ها، اندازه گيري شاخص ها، معرفي ابعاد، معرفي شاخص سيستم

صورت مداوم و ارزشيابي  ، بسط پايداري به)SAM(هاي ارزشيابي پايداري پايداري، توسعه نقشه

  . )Ko, 2005: 436(خروجي 

گري اندازه گيري و جهت گيرد كه الزم است فرايند توسعه گردش نتيجه مي "كو "طوركلي، به

هاي كمي و  هاي سنجش بايد بسط داده شود، داده گيري درست سيستم، طيفي از شاخص اندازه

هاي كمي ممكن است امتياز بيشتري براي  كيفي براي توسعه استانداردها كاربردي هستند اما داده

مطالعه ادراكي آوري شده، روش  براي كيفيت بهتر دادهاي جمع. سنجش پايداري داشته باشند

 TSAMS اي جهت تجزيه و تحليل مطالعه ادراكي براي توسعه پيشنهاد شده و مقياس ده درجه

براي درك سطح پايداري مقصدهاي گردشگري  BTSو  ATSIهاي  همچنين، مدل. الزم است

هاي ارائه شده، درك  نسبت به ساير مدل "كو"مدل مفهومي ). Ibid: 436-443(شود  پيشنهاد مي

  .كند و دقيقي از خصوصيات توسعه پايدار مقصد گردشگري منفرد ارائه مي جامع

  

  گردشگري ساحلي

نور خورشيد، : مانندبر اساس تركيب منابع منحصر به فرد در مرز خشكي و دريا  ،گردشگري ساحلي

ها و حمل و نقل  ب، سواحل، چشم اندازهاي بديع، تنوع بيولوژيكي، غذاهاي دريايي، زيرساختآ

روندهاي گردشگري ساحلي، به اين صورت ). 45: 1380پوروخشوري، (ايجاد شده است  سبمنا

امروزه . گردشگري ساحلي در اروپا به گردشگري انبوه تغيير يافت 20است كه در ميانه قرن 

آنها تقاضاي يك تنوع . گردشگران ساحلي، انتظاري بيش از خورشيد، دريا و شن و ماسه دارند

هاي طبيعي  اي تفريحاتي و تجاربي را در زمينه ورزشي، غذا، فرهنگ و جاذبهه گسترده از فعاليت

در اين ميان، مردم جوامع محلي در مقاصد گردشگري ساحلي سنتي، از بابت حفظ و . طلبند مي

  ).31:  1389بين و احمدي،  نيك(شان هستند بسيار نگران  نگهداري هويت

  

  روش تحقيق. 3

ها، توصيفي از نوع  آوري داده نوع تحقيقات كاربردي، از نظر جمعتحقيق حاضر از نظر هدف، از 

 .شود باشد و به لحاظ اطالعات، كمي و كيفي محسوب مي پيمايشي و بر اساس روش مقطعي مي

 عالوه اين پژوهش، حسب تعريف به .گرايي است همچنين از نظر فلسفه پژوهش، از نوع تحقيقات اثبات

درجه پايداري  منظور بررسي داراي رويكرد استقرايي است؛ زيرا به، )1383(دانايي فرد و همكاران
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ريزي توسعه گردشگري در جزيره كيش، جزء به جزء الزامات گردشگران، جامعه ميزبان و  برنامه

  . گيري كلي سنجيده شده است زيست براي نتيجه كارشناسان محيط

  :عبارتند ازهاي آماري اين تحقيق  جامعه

  :هاي جامعه آماري كارشناسان و خبرگان گردشگري در حوزه) الف

  فرهنگي و سياسي؛ -اجتماعي  �

  توليدي؛ - اقتصادي �

 . محيطي و زيست �

هاي  جامعه آماري گردشگران داخلي و خارجي جزيره كيش كه به منظور سنجش شاخص )ب

عنوان  گردشگري جزيره كيش، بهپايداري مربوط به كاال و خدمات گردشگري عرضه شده در مقصد 

  .دومين جامعه آماري تعيين گرديد

هاي پايداري توسعه  عنوان سومين گروه مورد مطالعه با هدف سنجش جنبه به: جامعه ميزبان) ج

  .اند گيري، مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته گردشگري از ديدگاه آنها با روش نمونه

محيطي جزيره كيش جهت  كه آگاه به مسائل زيستجامعه آماري كارشناسان محيط زيست ) د

محيطي، در مطالعات اين پژوهش  هاي خاص زيست سنجش توسعه پايدار گردشگري بر اساس جنبه

  .قرار گرفتند

گيري  روش نمونه. استفاده شده است 1در اين تحقيق براي تعيين اندازه نمونه، از فرمول كوكران

ان، روش گلوله برفي و براي جامعه آماري گردشگران و مورد استفاده براي جامعه آماري خبرگ

گيري در دسترس و براي كارشناسان محيط زيست از روش  جامعه ميزبان، از روش نمونه

  ).1جدول(گيري با هدف استفاده شد  نمونه

  

  هاي آماري پژوهش تعداد نمونه جامعه .1جدول

 رديف جامعه آماري تعداد نمونه

 1  خبرگان 52

  2 ميزبان جامعه 65

 3 گردشگران 102

 4 زيست كارشناسان محيط 15
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1
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هاي سنجش توسعه پايدار گردشگري،  هاي انجام شده در خصوص موضوع مدل طبق بررسي

اين ترتيب،  به . باشد مي "كو"نتايج دال بر انتخاب مدل مفهومي سنجش توسعه پايدار گردشگري

  .مورد مطالعه به شرح زير انجام پذيرفتمراحلي در جهت اجرايي شدن مدل پژوهش در مقصد 

كه انسان را جزي جدايي ناپذير از  1980هاي نوگرايانه دهه  در آغاز فرايند بر اساس ايده

زيست طبيعي را جدا  هاي سنتي كه موجودات انساني و محيط دانند، در مقابل ديدگاه اكوسيستم مي

دو قسمت سيستم انساني و اكوسيستم  دانستند، سيستم مقصد گردشگري جزيره كيش به از هم مي

در مرحله دوم، ابعاد سنجش پايداري بر اساس دو سيستم مشخص . تقسيم شد) سيستم طبيعي(

در اين مطالعه، هشت بعد پيشنهادي براي دو سيستم انساني و طبيعي مطابق با . شده تعيين گرديد

ابعاد سيستم انساني در مقصد . مدل جهت اطمينان از پايداري در سطح مقصد، در نظر گرفته شد

هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ساختار  جنبه: مورد مطالعه، عبارتند از

جزيره ) سيستم طبيعي(و ابعاد اكوسيستم . است) كيفيت خدمات و محصوالت گردشگري(1توليدي

هاي آبي، زميني و هوايي، تنوع حيات  ، كيفيت اكوسيستم2محيطي اثرات كلي زيست: كيش، شامل

در مرحله سوم، هر كدام از . باشد زيست مي وحش و پوشش گياهي، سياستگذاري و مديريت محيط

عنوان فاكتورهاي ضروري سنجش گردشگري  هاي ديگر به هشت بعد ذكر شده به تعدادي شاخص

اي  عنوان اجزاي هسته هاي مشخص شده، به صدو سيستم، هشت بعد و شاخ. پايدار افزايش يافتند

  . شوند فرايند سنجش گردشگري پايدار در اين مدل محسوب مي

هاي سازمان جهاني جهانگردي  هاي هر بعد بر اساس شاخص در ادامه روند، ليست شاخص

جهت امتياز دهي در مقصد مربوطه و تعيين هفت اولويت برتر براي هر بعد، در اختيار خبرگان و 

رشناسان گردشگري در سه حوزه اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي، مديريتي و كا

آوري شده از خبرگان به كمك نرم  هاي گرد تجزيه و تحليل پرسشنامه. محيطي قرار گرفت زيست

 3هاي با استفاده از آزمون آماري فريدمن انجام پذيرفت؛ به اين ترتيب كه ميانگين رتبه Spssافزار 

هر شاخص محاسبه و سپس در نرم افزار اكسل از باالترين امتياز تا كمترين آن مرتب  داده شده به

هاي انساني و طبيعي تعيين  ها براي هر يك از ابعاد سيستم گرديد و نهايتاً هفت رتبه برتر شاخص

) شاخص 56(هاي ابعاد توسعه پايدار گردشگري جزيره كيش  به اين صورت ليست شاخص. شد

  ). 4دولج(مشخص گرديد 

ها  آوري دادههاي پايداري گردشگري جزيره كيش، در مرحله بعد، جمع با مشخص شدن شاخص

                                                                                                                   
1. Production structure 

2. General environmental impacts 

3. Mean Rank 
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. زيست از طريق پرسشنامه انجام پذيرفت جامعه ميزبان، گردشگران و كارشناسان محيط: از سه گروه

ت زيست جه هاي آماري ساكنان، گردشگران و كارشناسان محيط هاي گروه دراين مرحله پرسشنامه

ها و  از طرفي، طراحي پرسشنامه. دست آمده، طراحي و توزيع گرديدند هاي به سنجش شاخص

باشد؛ زيرا فرايند سنجش،  ها مي تعيين سطح پايداري، مستلزم مشخص نمودن مقياس شاخص

بر اساس چارت . باشد مستلزم مقياس واضحي جهت مقايسه يك عامل در مقابل عامل ديگر مي

ده در مرحله قبل، پرسشنامه گردشگران، جامعه ميزبان و كارشناسان دست آم هاي به شاخص

در اين . جهت سنجش ابعاد مختلف پايداري، طراحي و توزيع گرديد) مرحله اول(زيست  محيط

تر تغيير  آلن جهت نشان دادن دقيق -پرسكات 1-10اي  تحقيق نيز سعي بر آن بود از مقياس فاصله

كار برده  ها به زيست طبيعي در پرسشنامه يزبان، گردشگران و محيطكيفيت بر طبق الزامات جامعه م

بد، ضعيف، متوسط، : در قالب مقياس ترتيبي) 1-10(آلن-اي پرسكات همچنين مقياس فاصله. شود

درجه بندي سطوح پايداري . بندي پايداري تعيين گرديد سپس درجه. خوب و عالي نيز بيان شد

قسمتي  5قسمتي تا  2تواند از طيف درجه بندي  ري است كه ميبراي سهولت در ارتباط بسيار ضرو

  . طراحي شود

در اين مطالعه، مقياس پنج قسمتي مناسب جهت توضيح اطالعات پيچيده و دقيق مرتبط با 

  :تري به شرح زير تقسيم شده است هاي جزئي به قسمت  كار گرفته شده و نفعان به ذي

  درصد 81- 100):بسيار خوب(پايدار �

  درصد 61-80):خوب(رت بالقوه پايدارصو به �

  درصد 41-60): متوسط( بينابين �

  درصد 21-40): ضعيف(صورت بالقوه ناپايدار به �

  درصد 1-20): بسيار ضعيف/بد(ناپايدار �

، دال "بسيار ضعيف/ بد"داللت بر پايداري بسيار و شرايط  "شرايط بسيار عالي"در اين حالت، 

هاي آماري گردشگران، جامعه  آوري شده از گروه هاي جمع پرسشنامه. بر  ناپايداري بسيار دارد

جهت تجزيه و تحليل و ادامه مراحل بعدي مدل ) مرحله اول(زيست ميزبان و كارشناسان محيط

سپس . صورت كدگذاري شده وارد گرديد هاي جداگانه به در فايل SPSS تحقيق در نرم افزار

با آزمون نسبت، مورد  SPSSكمك نرم افزار  به) اول مرحله(پرسشنامه كارشناسان محيط زيست 

سپس گزارش نتيجه مرحله اول به همراه پرسشنامه مرحله دوم براي . تجزيه و تحليل قرار گرفت

زيست ارسال و نتايج مرحله دوم نيز جمع  افراد نمونه مرحله اول گروه آماري كارشناسان محيط

هاي سنجش پايداري مقصد  يند تحت عنوان توسعه نقشهو نهايتاً مرحله مهم اين فرا. آوري گرديد

كه طوري به آوري شده انجام شد؛ هاي جمع بر اساس نتايج پرسشنامه) ATSIو  BTS(گردشگري 



  دكترحميد ضرغام بروجني و مهنا نيك بين.../ پايداري توسعه گردشگري سنجش 

 

148

مقياس سطوح /خروجي فرايند سنجش گردشگري پايدار جزيره كيش با استفاده از درجه بندي

  . شود شان داده ميبه شكل نموداري در اين مرحله ن) پنج قسمتي(پايداري 

ابزاري نموداري جهت نشان دادن سطح كيفي  TSAMs(1(هاي سنجش گردشگري پايدار  نقشه

اين روش نموداري براي مشخص نمودن شرايط جاري  .باشد گردشگري در منطقه مورد مطالعه مي

لحاظ سطح پايداري، تدوين سناريوهاي آينده و تعيين سودهاي  مقصد گردشگري جزيره كيش به

در اين، مدل دو . هاي سنجش پايداري بسيار ضروري است نفعان در تدوين مدل گردشگري براي ذي

براي نشان دادن سطح پايداري مقصد  ATSIو ) BTS( "بارومتر گردشگري پايدار"نوع نقشه 

براي توضيح سطوح پيچيده پايداري سيستم انساني  BTSنقشه . كار گرفته شده است گردشگري به

نيز براي توضيح   ATSIمقصد گردشگري جزيره كيش مفيد و مناسب است و شكل  و اكوسيستم

  . باشد هاي منفرد گردشگري پايدار اين جزيره مناسب مي شاخص

بارومتر پايداري در خصوص گردشگري براي اولين بار در اين مدل طراحي شده كه به توضيح 

نفعان از شرايط موجود و مسير آينده  يسطح پيچيده گردشگري پايدار و ارائه تصويري فوري براي ذ

در سطح گردشگري براي  AMOEBهاي  همچنين مدل. گردشگري جزيره كيش پرداخته است

هاي منفرد  اين نقشه پايداري، شاخص. در اين مدل، اجرايي شده است "كو"نخستين بار توسط 

كار  در اين مدل به BTSعنوان مكمل و تكميل كننده نقشه  دهد و به گردشگري پايدار را توضيح مي

  .شود برده مي

هاي انساني و طبيعي با استفاده از  ابتدا ميانگين رتبه ابعاد سيستم BTSبراي رسم نمودار 

هاي  هاي طراحي شده مطابق با ليست شاخص امتياز داده شده توسط افراد نمونه در پرسشنامه

به كمك نرم افزار اكسل در مقابل  ، سپس در مرحله بعد، نمودار اين دو بعد2انتخابي محاسبه شد

بسيار (ناحيه پايدار  5پس از ترسيم نمودار، فضاي داخلي اين نمودار به . يكديگر رسم گرديدند

صورت بالقوه ناپايدار  ، به6- 4): متوسط(، بينابين 8- 6): خوب(صورت بالقوه پايدار ، به10- 8): خوب

محل تالقي نقاط دو ميانگين  سپس .سيم شدتق 2-1): بسيار ضعيف/بد(و ناپايدار  4- 2): ضعيف(

در اينجا، اين مراحل با استفاده از نرم (گيرد  شود و وضعيت آن مورد بررسي قرار مي مشخص مي

نقطه تالقي دو ميانگين نشان دهنده درجه پايداري توسعه ). انجام گرفته است paintافزار 

                                                                                                                   
1. Tourism Sustainable Assessment Maps 

ها، ميانگين رتبه هر يك از  هاي پرسشنامه هاي مورد سنجش در سؤال ابتدا با محاسبه ميانگين رتبه شاخص .2

 هاي چهار بعد سيستم هاي انساني و طبيعي محاسبه، سپس با محاسبه جداگانه ميانگين رتبه ابعاد مختلف سيستم

هاي انساني و طبيعي جزيره كيش مشخص  انساني و چهار بعد سيستم طبيعي، رتبه پايداري گردشگري سيستم

 .گرديد
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  .باشد گردشگري در منطقه مورد مطالعه مي

هاي ابعاد هشت گانه دو سيستم  ابتدا ميانگين رتبه تمام شاخص ATSIدار براي رسم نمو

ناحيه اشاره شده در  5هايي تو در تو با استفاده از  سپس دايره. شوند انساني و طبيعي محاسبه مي

. گيرند ها قرار مي  ها در فضاي بين دايره دست آمده براي شاخص شوند و نهايتاً، اعداد به باال رسم مي

در اينجا اين (تر شود، اين به معني پايداري بيشتر است  ام نزديك 5نقاط رسم شده به اليه  هر چه

 5همچنين، هرچه نقاط ترسيم شده از اليه ). انجام شده است paintنمودار با استفاده از نرم افزار 

  . ام دورتر شوند و به مركز دايره نزديكتر شوند، نشان دهنده ناپايداري بيشتر است

حل اين پژوهش با توجه به چارچوب تعيين شده و دوره زماني با تعيين سطح پايداري مرا

در همه زمان  ATSIو  BTSهاي پذيرد؛ اما، گسترش نقشه گردشگري جزيره كيش پايان مي

تواند ادامه داشته باشد؛ درفرايند سنجش صرفاً رسيدن به نتيجه در خصوص سطح پايداري،  مي

نيست و تعيين سطح پايداري مستلزم تداوم فرايند سنجش در طول يك مقصد مورد بررسي، كافي 

 هاي  ها و مدل در اين مرحله، داده. باشد مي) سال 10الي  5مثالً براي دوره زماني (دوره زماني 

BTS&ATSI  آوري خواهند شد تا ميزان پيشرفت مقصد  اي به دوره ديگر، جمع از دروه

  . باالي پايداري كنترل شودگردشگري در جهت دستيابي به سطوح 

ها  همچنين ارزشيابي تحت عنوان آخرين مرحله اين مدل بسيار مهم است؛ زيرا الزم است يافته

. نفعان ارائه داد و به اثرات آن بر سياستگذاري و عملكرد مقصد توجه نمود را به سهامداران و ذي

ارزشيابي به دو شكل ممكن . توجه نمود عنوان جزئي از فرايند تحقيق بنابراين، بايد به ارزشيابي به

در ارزشيابي تكنيكي، به تأثيرگذاري و كارآمدي . صورت تكنيكي و كاربردي به: پذيرد صورت مي

در ارزشيابي كاربردي، فوايد و . شود آوري شده در فرايند تجزيه و تحليل پرداخته مي هاي جمع داده

  .گيرند ارزشيابي قرار مينفعان و سهامداران مورد  سودهاي حاصله براي ذي

  

  )مطالعه موردي(جزيره كيش . 4

هاي اصلي قرار گرفته و به همراه بندر  كيلومتري از سرزمين 18اين جزيره در خليج فارس با فاصله 

 خليج ايراني جزاير ميان در كيش جزيره. باشند چابهار و جزيره قشم در زمره مناطق آزاد ايران مي

   .)6: 1384مقصد جزيره كيش،   طرح جامع(است گردشگري كانون ترين و پرسابقه مهمترين فارس،

 اندكي تعداد فقط پايدارگردشگري، و طوالني پيشينه بدون كوچك، اي جزيره عنوان به كيش

 ساكنان حتي يا خارجي گردشگران داخلي، طبيعت، و زيبايي تاريخي اهميت دليل به كه دارد جاذبه

 .كند جلب مي خود به را محلي

 فرهنگي طبيعي، هاي جاذبه و منابع :اند شده بندي گروه طبقه چهار در مختلف منابع و ها اذبهج
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  .)101: همان(ورزشي  و ويژه، تفريحي باستاني، و

  .شود  هاي انساني و طبيعي جزيره كيش موارد زير را شامل مي هاي ابعاد سيستم برخي ويژگي

هاي  بخشدر بعد اقتصادي به نقل از طرح جامع مديريت سواحل و محيط زيست جزيره كيش، 

درصد از اقتصاد جزيره را شامل   2/0و  9/13،  9/85 خدمات، صنعت و كشاورزي به ترتيب

در اين  ).131و130: 1386طرح جامع مديريت سواحل و محيط زيست جزيره كيش، ( دنشو مي

گري و گردشگري را شامل هاي تجاري خرده فروشي واسطه ليتبخش خدمات كه فعاميان، 

درصد را دارا بوده و نسبت به متوسط استان  21/82در جزيره كيش باالترين سهم يعني  ،شود مي

  . )136همان، (در سطح باالتري قرار دارد) درصد 37/50(و كل كشور ) درصد 22/61(

سواحل و محيط زيست در خصوص بعد هاي طرح جامع مديريت  نتايج حاصل از بررسي

در آمدهاي باال، . دهد كه در اين جزيره، قشرهاي مختلفي ساكن هستند اجتماعي، نشان مي

از طرف ديگر، از . متوسط و پايين افراد موجب ايجاد سه طبقه در ميان اقشار اين جزيره شده است

هاي خاص به منظور  اد و گروهزماني كه اين منطقه به عنوان منطقه  آزاد تعريف شده است، افر

لذا جمعيت اين جزيره را . اندبه منطقه وارد شده و در آنجا سكونت گزيده... تجارت، گردشگري و 

بر اساس طرح سرشماري ). 29: همان(توان مطالعه نمود  در دو گروه مهاجران و بوميان جزيره مي

از اين تعداد . برآورد شده استنفر  20922، جمعيت ساكن در جزيره 1385عمومي نفوس و مسكن 

) نفر در منطقه مير مهنا 1500حدود (درصد را جمعيت مهاجر و بقيه آن را جمعيت بومي  82

  ).  12: 1387سالنامه آماري منطقه آزاد كيش، (دهد  ساكن در جزيره تشكيل مي

كار گيري مشاركت مردمي جهت حل   هاي بعد فرهنگي جوامع در نحوه به شناخت ويژگي

هاي فرهنگي، صنعتي، اقتصادي و نهايتاً در راستاي  ائل و مشكالت موجود و گسترش فعاليتمس

به طور كلي . تحقق اهداف توسعه پايدار در سطح جامعه محلي بسيار موثر و حائز اهميت خواهد بود

ن جامعه افراد كم درآمد، افراد ميا: در جزيره كيش، سه نوع متفاوت از طبقات اجتماعي وجود دارد

باشند و براساس ماهيت  در آمد و افراد با درآمد باال كه سه طبقه مهم اقتصادي در جزيره مي

هاي متفاوتي را  توان فرهنگ اقتصادي و تأثير آن در تمام جوانب از جمله سبك زندگي افراد، مي

گر از طرف ديگر، ويژگي جزيره كيش از نظر جلب توريست و گردش. براي اين گونه طبقات قائل شد

هاي  و نيز توسعه اقتصادي فرامرزي در آن، به عنوان منطقه آزاد تجاري موجب شده افراد با فرهنگ

توان افراد را در سه گروه  از اين نظر، مي. متفاوت در اين جزيره به صورت موقت يا دائم استقرار يابند

  ). 56: همان(بوميان، مهاجران و گردشگران مورد بررسي و مطالعه قرار داد

بهاي دريايي ايران  از بعد زيست محيطي، جزيره كيش جزو مناطق مرجاني بسيار مهم در آ

آبهاي صاف و گرم اين جزيره، محيط زيست بسيار مناسبي براي موجودات آبزي . رود شمار مي به
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شود و از اين جهت، جزيره كيش از دير باز يكي از مناطق بسيار مهم  اين منطقه محسوب مي

اهميت . باشد هاي ايران و منطقه محسوب گرديده و از حساسيت خاصي برخوردار ميمرجاني در آب

  :گردد جزيره كيش از ديدگاه معيارهاي اكولوژيك شامل موارد ذيل مي

زيستگاه حياتي، تنوع، حاصلخيزي، يكپارچگي و (ها در خليج فارس  مهم ترين زيستگاه مرجان -

  ؛)آسيب پذيري

زيستگاه حياتي، وابستگي، محل مساعد تخم ريزي و تغذيه و آسيب (پشتان دريايي  حضور الك -

  ؛)پذيري

  توليد باالي اوليه و حاصلخيزي؛ -

  اي آبزيان؛ تنوع غني گونه -

  .صورت زنجيره وار وابستگي اجزاي اكوسيستم دريايي موجود در جزيره به -

ر به حفظ يكپارچگي همچنين از آنجايي كه تداوم حيات آبزيان و سالمت اين اكوسيستم، منج  

تفرج و (گردد، لذا امكان فايده مندي اقتصادي و جلب گردشگر  اي اين اكوسيستم مي و تنوع گونه

بنابراين، حفظ معيارهاي انساني در اين منطقه در گرو . سازد را به اين منطقه مقدور مي) آموزش

  ).62و  63: همان(باشد حفظ و بقاء معيارهاي اكوبيولوژيك مي

دشگري در جزيره كيش كه با شروع روند توسعه و عمران جزيره كيش از اوايل دهه صنعت گر

و ايجاد تسهيالت مسافرت و گردشگري رونق گرفت و تعداد آمار مسافران و گردشگران  1370

هزار  800، به 1370هزار نفر در سال  250جزيره با شتاب رو به افزايش نهاد؛ به طوري كه از حدود 

درصد  20ها حدود  رسيد كه ميزان رشد متوسط ساالنه گردشگران در اين سال 1376نفر در سال 

طرح (بيني شده است درصد پيش 8طبق برخي برآوردها، نرخ رشد آتي در حدود . بوده است

هاي سازمان منطقه آزاد كيش،  طبق گزارش).  21: 1387راهبردي شهرك سالمت جزيره كيش، 

نفر بوده است كه در طرح جامع  1193080برابر با  1388تعداد كل گردشگران جزيره در سال 

طرح تجديدنظر (هزار نفر برآورد شده است 2700تا  2300جزيره  1390تعداد كل گردشگران سال 

  ).124: 1378توسعه كيش، 

  

  هاي كمي و كيفي گردشگران در جزيره كيش ويژگي

از ) درصد 8(ي از آن و بخش ناچيز) درصد 92(بخش عمده سفر به جزيره از طريق هوايي •

 .شود طريق دريا انجام مي

، )درصد 2/26(، بهار)درصد 8/32(زمستان: توزيع فصلي مسافران عمدتاً از اين قرار است •

 ).درصد 6/15(و تابستان) درصد 4/25(پاييز
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 .رسدنفر مي 3000حداكثر تعداد مسافران در روزهاي اوج به حدود  •

شب و سه روز بوده است  2ران در جزيره به مدت طبق برخي اطالعات، متوسط اقامت مساف •

  ).21: 1387طرح راهبردي شهرك سالمت جزيره كيش، ( 

درصد زنان را شامل  49درصد مردان و  51تركيب جنس گردشگران در اين نظرسنجي،  •

 .شود مي

 .اند درصد آنان مجرد بوده 32درصد از بازديدكنندگان متاهل و  68حدود  •

 .سال بوده است 32ميانگين سني مسافران  •

درصد از تحصيالت  56درصد گردشگران از تحصيالت كارشناسي و باالتر و  44بيش از  •

 .اندزيرديپلم، ديپلم و فوق ديپلم برخوردار بوده

درصد دانشجو،  7/25درصد كارمند،  4/28تركيب گردشگران از لحاظ مشاغل عمده شامل  •

 .درصد ساير مشاغل بوده است 4زشك و درصد پ 3/2دار،  خانه 9/18درصد شغل آزاد،  20

، )درصد 5/35(هاي تهران  درصد مسافران از استان 61دهد كه بيش از  نتايج نشان مي •

به ) درصد 8/12هاي شمالي، رضوي و جنوبي با  جمع خراسان(و خراسان ) درصد 57/13(فارس 

ت استان اصفهان، به جزيره ها و با اولوي بقيه مسافران نيز از ساير استان. اند كيش مسافرت داشته

  .اند سفر داشته

نفره به  5هاي  دهد كه مسافران در ايام نوروز، به طور متوسط در جمع نتايج نشان مي •

  .كنند جزيره كيش سفر مي

 .روز است 5/4ميانگين مدت اقامت مسافران در جزيره، در ايام نوروز بيش از  •

. درصد از مسافران بوده است 6/42تصميم خانواده، مهمترين عامل سفر به كيش براي  •

اند و اين عامل را به عنوان  درصد مسافران، تجربه سفر قبلي به كيش را داشته 36همچنين، بيش از 

  .اند مهمترين دليل سفر به كيش انتخاب كرده

تميزي و : ترين نكات مثبت جذاب جزيره كيش از ديد گردشگران به ترتيب شامل شاخص •

و هواي جزيره در   آرامش جزيره و نهايتاً، طبيعت، ساحل زيبا و آب زيبايي محيط شهري كيش،

  .رتبه سوم قرار داشت

هاي مختلف به ترتيب زير  اولويت نظرات مسافران در خصوص رضايت از عملكرد بخش •

  :باشد مي

 ؛) بوس ميني(نقليه  .1
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 تشريفات بندرگاهي و فرودگاهي؛ .2

 رضايت از بروشورهاي راهنما؛ .3

 ها؛ تاكسي .4

 قامتي؛مراكز ا .5

 مراكز پذيرايي؛ .6

 ).100: 1389گزارش نظرسنجي از مسافران نوروزي جزيره كيش، (مراكز خريد  .7

و  1385هاي  ، رشد تعداد گردشگران كيش براي سال)1373(طبق برآورد طرح جامع كيش

  ):2جدول(به صورت زير پيش بيني شده است  1395

  

  )هزار نفر1395و  1385هاي  برآورد تعداد مسافران كيش براي سال .2جدول

  جمع  مسافران خارجي  مسافران داخلي  سال

1385  

1395  

2400  

6000  

570  

1000  

2970  

7000  

  233: 1373طرح جامع كيش، : مأخذ

  

دهد كه اين برآوردها خيلي باالتر از روندهاي واقعي در نظر گرفته  روندهاي جاري نشان مي

عالوه بر اين، با توجه به محدوديت و حساسيت ظرفيت پذيري جزيره كيش، به نظر . استشده 

رسد كه جذب اين تعداد گردشگر به جزيره، موافق با توسعه پايدار گردشگري نيست و بايد با  مي

، ميزان )1378(با توجه به اين مالحظات، در طرح تجديدنظر توسعه كيش. احتياط بيشتر عمل كرد

  ).3جدول (به صورت زير برآورد شده است 1390دشگران كيش براي سال تعداد گر

  

  .جزيره كيش 1390برآورد تعداد گردشگران سال  .3جدول

  هزار نفر  2700تا  2300  تعداد كل گردشگران

  هزار نفر  1890تا  1840  تعداد گردشگران داخلي

  هزار نفر  810تا  460  تعداد گردشگران خارجي

  124: 1378توسعه كيش،  طرح تجديدنظر: منبع

  

  مدل مفهومي تحقيق. 5

هاي خاص مقصد، مدل مفهومي سنجش گردشگري  بر اساس مطالعات ادبيات موضوع و ويژگي
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ريزي توسعه پايدار  سنجش سطح برنامه. عنوان بهترين گزينه انتخاب گرديد به "كو"پايدار 

طي نموده و دو گام آخر آن، ، شش گام اجرايي آن را "كو"گردشگري جزيره كيش بر اساس مدل 

  .گنجيد باشد كه در قلمرو زماني اين پژوهش نمي مشروط به گذر زمان مي

  

  نتايج مدل پژوهشي

در جزيره كيش  "كو"اي مدل مفهومي سنجش توسعه پايدار گردشگري فرايند هشت مرحله

  :عبارتند از

يستم انساني و ها؛ سيستم مقصد گردشگري جزيره كيش به دو س معرفي سيستم: گام اول

  .تقسيم گرديد) سيستم طبيعي(اكوسيستم 

مشخص كردن ابعاد اصلي؛ در اين مطالعه، هشت بعد پيشنهادي بر اساس دو سيستم : گام دوم

ابعاد . انساني و طبيعي مطابق با مدل جهت اطمينان از پايداري در سطح مقصد در نظر گرفته شد

 1فرهنگي و ساختار توليدي –، اقتصادي، اجتماعي هاي سياسي جنبه: سيستم انساني، عبارتند از

اثرات كلي : شامل) سيستم طبيعي(ابعاد اكوسيستم) كيفيت خدمات و محصوالت گردشگري(

هاي آبي، زميني و هوايي، تنوع حيات وحش و پوشش گياهي،  ، كيفيت اكوسيستم2محيطي زيست

گردشگري پايدار جزيره كيش در هاي  ابعاد سيستم. باشد سياستگذاري و مديريت محيط زيست مي

  ).3و  2شكل (قالب اشكال الماس ارائه شده است 

هاي مشخص  هاي اصلي؛ دو سيستم، هشت بعد و شاخص مشخص نمودن شاخص :گام سوم

در . شود اي فرايند سنجش گردشگري پايدار در اين مدل محسوب مي عنوان اجزاي هسته شده، به

هاي سازمان جهاني جهانگردي جهت امتياز  بر اساس شاخص هاي هر بعد ادامه روند، ليست شاخص

دهي در مقصد مربوطه و تعيين هفت اولويت برتر براي هر بعد در اختيار خبرگان و كارشناسان 

محيطي قرار  مديريتي و زيست -فرهنگي و سياسي، اقتصادي  -گردشگري در سه حوزه اجتماعي 

آوري شده از خبرگان، در قسمت روش تحقيق  گردهاي  چگونگي تجزيه و تحليل پرسشنامه. گرفت

  ..آمده است 4هاي ابعاد توسعه پايدار گردشگري جزيره كيش در جدول ليست شاخص. آمده است

  

   

                                                                                                                   
1. Production structure 

2. General environmental impacts 
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  مدل الماس سيستم انساني توسعه پايدار جزيره كيش .2شكل

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  مطالعات تحقيق: مأخذ

  

هاي توسعه پايدار گردشگري جزيره كيش، در ادامه اين  پس از تعيين شدن چارچوب شاخص

هاي مورد نياز در خصوص جامعه ميزبان، گردشگران و كارشناسان محيط زيست جهت  مرحله، داده

ارزشيابي سه عنصر عيني توسعه پايدار گردشگري توسط ابزار پرسشنامه بر اساس جدول 

  . آوري گرديد ، مصاحبه و پيمايش ميداني جمعدست آمده هاي به شاخص

جهت نشان دادن  1-10اي  گيري پايداري؛ در اين تحقيق از مقياس فاصله اندازه :گام چهارم

تر تغيير كيفيت بر طبق الزامات ساكنين بومي، گردشگران و محيط زيست طبيعي استفاده  دقيق

 - ترتيبي؛ بد، ضعيف، متوسط، خوب در قالب مقياس ) 1- 10(اي همچنين مقياس فاصله. گرديد

ستم يس

 يانسان

مقصد 

شيره كيجز

بعد 

 - ياجتماع

 يفرهنگ

بعد 

 ياقتصاد

 

  كيفيت بعد

كاال و 

 خدمات

  بعد

 ياسيس
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  .ها بيان شده است عالي در پرسشنامه

پايداري؛ در اين مطالعه، مقياس ) هاي مقياس بخش(مشخص نمودن درجه بندي :گام پنجم

  كار گرفته شده و نفعان به پنج قسمتي مناسب جهت توضيح اطالعات پيچيده و دقيق مرتبط با ذي

  :ير تقسيم شده استتري به شرح ز هاي جزئي به قسمت

  درصد 81- 100):بسيار خوب(پايدار �

  درصد 61-80):خوب(صورت بالقوه پايدار به �

  درصد 41-60): متوسط( بينابين �

  درصد 21-40): ضعيف(صورت بالقوه ناپايدار به �

  درصد 1-20): بسيار ضعيف/بد(ناپايدار �

دال بر   "بسيار ضعيف/ بد"شرايطداللت بر پايداري بسيار و  "شرايط بسيار عالي"در اين حالت، 

نكته مهمي كه در ادامه اين مدل وجود دارد، توجه به اين نكته است كه بر . ناپايداري بسيار دارد

هاي سنجش  اساس مدل انتخابي درجه بندي چهار مقياسي سطوح پايداري جزيره كيش، نقشه

  .گردشگري پايدار در مرحله بعدي توسعه يافته است

  

  مدل الماس سيستم طبيعي توسعه پايدار جزيره كيش .3شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مطالعات تحقيق: مأخذ

اثرات كلي  بعد

 زيست محيطي

 تنوع بعد

 يستيز 

مشي و  خطبعد 

مديريت 

 محيطي زيست

ت يفيك بعد

 ستمياكوس
سيستم 

طبيعي مقصد 

 جزيره كيش
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  هاي توسعه پايدار گردشگري جزيره كيش فهرست شاخص .4جدول
  ها شاخص  رتبه شاخص  ابعاد  ها سيستم

ي
سان

ان
  

ي 
اع

تم
ج
ا

 - 
ي

نگ
ره

ف
  

  افزايش امكانات گردشگري  1
  بومي جزيره  پيامد گردشگري بر ميراث فرهنگي و آداب و رسوم  2
  اي فرهنگي برون حوزه -هاي يادگيري اجتماعي فرصت  3
  )ها عنوان مثال تغيير در ساختار خانواده به(ساختارهاي اجتماعي تغيير در   4
  دسترسي جامعه بومي به امكانات گردشگري  5
  1از دست دادن حريم خصوصي  6
  ها يا تعارضات اجتماعي تنش  7

ي
س
يا

س
  

  ريزي و توسعه گردشگري يكپارچگي مديريت و چشم انداز برنامه  8
  )سياسي و غيرهثبات (امنيت گردشگران  9
  )هاي دولتي و خصوصي يا بخش( هاي دولتي هماهنگي بين بخش  10
  قوانين و مقررات و كنترل توسط بخش دولتي  11
  براي مشاركت عمومي در فرايند تصميم گيري فرصت  12
  دولتي ريزي گردشگري توسط بخش مديريت و برنامه  13
  بخش خصوصي برانگيختگي و ارتقاء گردشگري توسط  14

ي
اد

ص
قت

ا
  

  ها ساخت يا بهبود زيرساخت  15
  درآمدزايي  16
  دسترسي به كاالها و خدمات  17
  اشتغال زايي  18
  اثر فزاينده گردشگري بر ساير صنايع  19
  اي متعادل توسعه منطقه  20
  اقتصاد جوامع ميزبان 2سالمت عمومي  21

ت 
ما

د
 خ

 و
اال

 ك
ت

في
كي

ي
گر

ش
رد

گ
  

  هاي گردشگري كيفيت جاذبه  22
  كيفيت حمل و نقل  23
  كيفيت مراكز اقامتي  24
  كيفيت واحدهاي پذيرايي  25
  كيفيت مراكز خريد  26
  كيفيت اطالعات گردشگري  27
  .كيفيت تورهاي مسافرتي  28

ي
يع

طب
  

ي 
كل

ت 
را

اث
ت

س
زي

 
ي

ط
حي

م
  

  .زباله و ضايعات  29
  .فاضالب  30
  .3خطرناكتوليد مواد   31
  .سرو صدا  32
  تراكم ترافيك  33
  ازدحام و شلوغي  34
  انتشارگاز از وسايل نقليه گردشگران  35

م
ست

سي
كو

ت ا
في

كي
  

  ...)دوچرخه،كالسكه و مسيرهاي پياده روي و: مانند( 4تشويق انواع حمل و نقل با حداقل آلودگي  36
  )لحاظ آلودگي به(كيفيت آب   37
  چشم اندازها صدمه به  38
  عملكرد در زمينه تصفيه فاضالب  39
  كنترل انتشار كربن صنعت گردشگري  40
  هاي زيستي نادر بومي آسيب رسيدن به گونه  41
  )آسفالت، سنگ فرش: مانند.(عمليات زيرسازي و روسازي  42

ي
ست

زي
ع 

نو
ت

  

  ها در نتيجه ساخت و ساز تغييرات كلي در زيست بوم  43
  صدمه به پوشش گياهي  44
  هاي مختلف صنعت گردشگري آسيب به زيست بوم جانوران با فروش زمين به بخش  45
  مديريت منبع آبي  46
  )عادت و خو گرفتن به گردشگران(تغيير در الگوي رفتاري جانوران  47
  هاي زيستي غير بومي گستزش گونه  48
  كننده بر جانورانتأثير رفتارهاي آزار دهنده و مضطرب   49

ت 
ري

دي
 م
 و
ي

ش
 م
ط

خ
ت

س
زي

 
ي

ط
حي

م
  

  آموزش عمومي در رابطه با ارزش محيط طبيعي  50
  )آب و انرژي: مانند(استفاده كارآمد از منابع  51

52  
  هاي زيستي غير بومي  و گسترش گونه) آب و انرژي: مانند(منابع 5استفاده مجدد و بازيافت

  بومي
  جهت انواع مصرف پايدار) گردشگران(محيطي به كاركنان و  مشتريان زيستهاي  ابالغ پيغام  53
  تكنولوژي با صدمه كمتر به منابع طبيعي  54
  صورت منظم محيطي به انجام بازرسي زيست  55
  صورت مسئوالنه دفع ضايعات اجتناب ناپذير به  56

  مطالعات تحقيق: مأخذ

                                                                                                                   
1. Loss of privacy 

2. General health 

3. Hazardous substances 

4. Soft forms of transportation 

5. recycle 
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براي نشان دادن  ATSIو ) BTS("بارومتر گردشگري پايدار"در اين مدل، دو نوع نقشه :گام ششم

براي توضيح سطوح پيچيده پايداري  BTSنقشه . سطح پايداري مقصد گردشگري معرفي شده است

و شكل ) 4شكل(سيستم انساني و اكوسيستم مقصد گردشگري جزيره كيش، مفيد و مناسب 

ATSI 5شكل(باشد هاي منفرد گردشگري پايدار اين جزيره مناسب مي نيز براي توضيح  شاخص .(

بارومتر پايداري در خصوص گردشگري براي اولين بار در اين مدل طراحي شده كه به توضيح سطح 

نفعان از شرايط موجود و مسير آينده  پيچيده گردشگري پايدار و ارائه تصويري فوري براي ذي

در سطح گردشگري براي  AMOEBهاي  يره كيش پرداخته و همچنين مدلگردشگري جز

هاي  اين نقشه پايداري، شاخص. در اين مدل اجرايي شده است "كو"نخستين بار توسط آقاي 

در اين  BTSعنوان مكمل و تكميل كننده نقشه  دهد و به منفرد گردشگري پايدار را توضيح مي

  .شود كار برده مي مدل به

  

  جزيره كيش) BTS(بارومتر گردشگري پايدار  .4شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  مطالعات تحقيق: مأخذ

  

، درجه پايداري سيستم انساني جزيره كيش در مقابل سيستم طبيعي آن نشان داده 4در شكل

در مقياس  2/5و سيستم طبيعي با درجه پايداري  63/5سيستم انساني با درجه پايداري (شده است
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دهد كه درجه پايداري  تالقي دو نقطه مشخص شده، نشان مي). اند پايداري قرار گرفتهبينابين نقشه 

جزيره كيش با . هاي توسعه پايدار گردشگري جزيره كيش در سطح بينابين قرار دارد ريزي برنامه

هاي صحيح متكي بر اصول توسعه  ريزي تواند با برنامه قرار گرفتن در اين سطح از توسعه پايدار، مي

هاي ناصحيح و اشتباه، به سطوح  ريزي يدار، به سطوح باالتر و پايدار دست يابد و در صورت برنامهپا

نفعان صنعت گردشگري  ريزان و ذي تر و ناپايدارتر لغزش پيدا كند و بنابراين، نقش برنامه پايين

نمودار، ديد اين . باشد جزيره كيش در ارتقاء پايداري اين صنعت در آينده بسيار مهم و حياتي مي

كند به همين  ريزي توسعه گردشگري در جزيره كيش ارائه مي كلي نسبت به درجه پايداري برنامه

  .باشد گيران صنعت گردشگري بسيار مفيد مي نفعان و تصميم دليل براي ذي

  

هاي منفرد گردشگري  نمايش درجه پايداري شاخص -جزيره كيش   ATSI نقشه : 5شكل 

  پايدار جزيره كيش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  مطالعات تحقيق: مأخذ

انجام (55شاخص 

هاي زيست  بازرسي

 )محيطي

شاخص  

 )سروصدا(32
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هاي منفرد  ، درجه پايداري شاخص)5شكل(صنعت گردشگري جزيره كيش ATSIدر نقشه 

نتايج حاصل از اين مدل، . اند گردشگري پايدار جزيره كيش در مقايسه با يكديگر نشان داده شده

در هنگام . دارد) سروصدا( 32حاكي از باالترين درجه پايداري گردشگري جزيره كيش براي شاخص 

رشناسان محيط زيست خواسته شد به شاخص سروصدا در صورت زياد اي، از كا پيمايش پرسشنامه

امتياز پايين و در صورت كم بودن آن و ) تناقض با پايداري گردشگري در سيستم طبيعي( بودن آن 

. هاي مثبت گردشگري پايدار است، امتيازهاي باالتر داده شود آرامش محيط كه در راستاي شاخص

خص امتياز باال دال بر آرامش محيط كسب نموده و باالترين درجه شود، اين شا چنانچه مشاهده مي

باشد و شايد بنا به همين دليل است كه بسياري از  گردشگري پايدار جزيره كيش را دارا مي

عنوان محلي براي گذران تعطيالت  دليل آرامش و سكون آن، به گردشگران، اين جزيره زيبا را به

  .كنند خود انتخاب مي

باشد كه بر اساس  محيطي مي اينكه، اين شاخص مربوط به بعد اثرات كلي زيستنكته مهم 

بر اساس . ها از باالترين درجه پايداري در بين ساير ابعاد سيستم طبيعي برخوردار است نتايج فرضيه

هاي  انجام بازرسي( 55شود كه شاخص  جزيره كيش مشاهده مي ATSI نتايج نقشه 

هاي منفرد توسعه پايدار گردشگري  جه پايداري در بين شاخص، از كمترين در)محيطي زيست

عنوان يكي از  محيطي در جزيره كيش به هاي زيست جزيره كيش برخوردار است؛ زيرا انجام بازرسي

رتبه . شود صورت نامنظم و پراكنده انجام مي محيطي، به مشي و مديريت زيستهاي بعد خط شاخص

تواند بر اساس   زيره كيش بر روش اين نقشه، مشخص و ميهاي گردشگري ج پايداري ساير شاخص

  .نفعان مورد تجزيه و تحليل قرار بگيرد نياز ذي

  

  گيري نتيجه. 6

جهت تحقق، اهداف تحقيق، . در اين مقاله به سنجش گردشگري پايدار جزيره كيش پرداخته شد

مطرح شده، انتخاب  هاي ها و روش در ميان ساير مدل "كو"مدل مفهومي سنجش گردشگري پايدار 

ارزيابي، نيازمند مقايسه بين شرايط قبلي و جاري سيستم كيفي است كه اين امر، از طريق . گرديد

  .محقق گرديد "كو"اجرايي شدن مدل مفهومي توسعه پايدار گردشگري 

هاي كيفي هم استفاده شده است اگرچه، به طور  هاي كمي از داده در اين تحقيق، عالوه بر داده

هاي كمي در سنجش به طور كلي و سنجش پايداري به طور مشخص، امتياز  ل براي دادهمعمو

كند، اين موضوع به اين معني نيست كه  هم اشاره مي "كو"اما همانطور كه . شوند بيشتري قائل مي

  . تر هستند تر يا پيشرفته هاي كيفي، علمي هاي كمي به عنوان يك تكنيك نسبت به داده داده

توان نتيجه گرفت  هر  ، قابل مالحظه است و مي يق، مكمل بودن اين دو دسته دادهدر اين تحق
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طور گسترده براي  همچنين مطالعه ادراكي به. دو شايستگي و عدم شايستگي يكساني دارند

كار گرفته   اقتصادي گردشگري و كيفيت خدمات و محصوالت آن به -گيري اثرات اجتماعي اندازه

ادراكي در سنجش پايداري مقصد گردشگري جزيره كيش بسيار مفيد واقع  مخصوصاً، مطالعات. شد

  .هاي گردشگري در دسترس نبودند هاي تكنيكي در خصوص فعاليت شد، چراكه داده

بر اساس مدل انتخابي، دو سيستم و هشت بعد براي جزيره كيش از ديدگاه سنجش توسعه 

) TSAMs(هاي سنجش گردشگري پايدار نقشههمچنين، دو نوع از . پايدار گردشگري تعيين گرديد

. هاي گردشگري پايدار جزيره كيش ترسيم گرديد ها و شاخص جهت نمايش درجه پايداري سيستم

جزيره كيش توسط بارومتر ) سيستم طبيعي(سطح پيچيده پايداري سيستم انساني و اكوسيستم 

گردشگري پايدار براي ارائه هاي بارومتر  مدل. تعريف و توضيح داده شد) BTS(گردشگري پايدار

  . شرايط جاري پايداري در مقصدهاي گردشگري براي سهامداران بسيار مفيد هستند

جزيره ) BTS(با توجه به مقياس پنج قسمتي انتخاب شده، نقشه بارومتر گردشگري پايدار 

ه ابعاد بر اساس بارومتر گردشگري پايدار جزيره كيش و محاسبه ميانگين رتب. كيش اجرايي گرديد

درجه پايداري سيستم انساني و سيستم طبيعي جزيره كيش در سطح بينابين  ها، مختلف سيستم

در . است بينابينصورت  در جزيره كيش به بنابراين، درجه پايداري توسعه گردشگري. قرار  دارد

پايداري از باالترين درجه  38/180اين ميان، بعد كيفيت كاال و خدمات گردشگري با ميانگين رتبه 

ترتيب  بعد اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي به. باشد نسبت به ساير ابعاد هشتگانه برخوردار مي

يك از  تقريبا، هيچ. گيرند در درجات پايداري دوم، سوم و چهارم سيستم انساني جزيره كيش قرار مي

  . اند ابعاد سيستم طبيعي جزيره كيش در حوزه پايداري تبلور نيافته

بيشترين درجه پايداري  42زيست با ميانگين رتبه تقريبي  ين ميان، بعد اثرات كلي محيطدر ا

دومين درجه  4/32سيستم طبيعي را شامل گرديد و بعد كيفيت اكوسيستم با ميانگين رتبه 

، سومين درجه پايداري گردشگري سيستم 07/27پايداري اين سيستم بود، بعد تنوع زيستي 

محيطي  با ميانگين  برخوردار بود و نهايتاً، بعد خطمشي و مديريت زيستطبيعي جزيره كيش را 

بعد كيفيت كاال . از كمترين درجه پايداري سيستم طبيعي جزيره كيش برخوردار است 57/20رتبه 

و خدمات گردشگري سيستم انساني جزيره كيش كه از درجه پايداري باالتري  نسبت به ساير ابعاد 

ه كيش برخوردار است كه در اين ميان، شاخص كيفيت حمل و نقل از گردشگري پايدار جزير

  . باالترين درجه پايداري كاال و خدمات گردشگري در ميان گردشگران برخوردار است

هاي گردشگري، اطالعات گردشگري و  هاي كيفيت واحد پذيرايي، مراكز اقامتي، جاذبه شاخص

همچنين، شاخص كيفيت . ششم اين بعد قرار گرفتندهاي پايداري دوم تا  تورهاي مسافرتي در درجه

با بررسي . ترين درجه پايداري و رضايت در ميان گردشگران برخوردار است مراكز خريد از پايين
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نفعان در  هاي جامعه ميزبان، از ديدگاه آنها مشخص گرديد كه منافع اين گروه از ذي ادراكي منفعت

اما طبق مطالعات ادراكي گردشگران،  .است نشدهلحاظ روند توسعه گردشگري پايدار جزيره كيش 

   .است شدهدر روند توسعه پايدار گردشگري جزيره كيش لحاظ  هاي آنها منفعت

زيست در روند توسعه گردشگري  هاي محيط بر اساس نظر كارشناسان محيطي زيست، منفعت

يش توسط نقشه هاي گردشگري منفرد جزيره ك پايداري شاخص .است جزيره كيش لحاظ نشده

جزيره كيش ATSI نقشه. تعريف و مشخص شد) AMOEBA)ATSIهاي گردشگري پايدار شاخص

هاي منفرد گردشگري جزيره كيش  تنوع و پيچيدگي ابعاد گردشگري را با تشريح پايداري شاخص

گردشگري پايدار جزيره كيش تحت عنوان سروصدا از  32بر اين اساس، شاخص . دهد توضيح مي

درجه پايداري در جزيره زيباي كيش برخوردار است كه خود حاكي از آرامش محيطي در باالترين 

هاي  مبني بر انجام منظم بازرسي 55همچنين، شاخص . باشد اين مقصد گردشگري مي

هاي منفرد گردشگري پايدار  ترين درجه پايداري نسبت به ساير شاخص محيطي، از پايين زيست

  .تجزيره زيباي كيش برخوردار اس

اطالعات بسيار مفيدي را براي ) BTS & ATSI(هاي ارزيابي گردشگري پايدار بنابراين، نقشه

عنوان يك مرجع  فهم و درك سيستم كيفي مقصد گردشگري جزيره كيش فراهم آوردند، آنها به

هاي كمي، تعدادي از نتايج در  نكته قابل اشاره اينكه، عالوه بر محدوديت ذاتي داده. هستند

ممكن است . شود آنها را توسط اطالعات كمي توضيح داد ي گردشگري وجود دارند كه نميمقصدها

آماري براي رسيدن به نتايج بهتر  هاي  تر از داده گاهي دانش و تجربه سهامداران بسيار ارزشمند

  .باشند

  

  پيشنهادها. 7

از : افزايش سطح پايداري سيستم انساني با استفاده از راهكارهاي پيشنهادي -1-7

آنجا كه اين بعد توسط دو گروه آماري جامعه ميزبان و گردشگران مورد سنجش قرار گرفت، در 

  .شود ادامه پيشنهادهايي به تفكيك براي هر گروه ارائه مي

شگري براي جامعه ميزبان جزيره راهكارهايي براي هرچه پايدارتر نمودن توسعه گرد

  كيش

سازمان منطقه (هاي توسعه گردشگري جامعه محور از طرف بخش دولتي اتخاذ خطمشي �

  .براي مشاركت فعاالنه جامعه ميزبان درفرايند توسعه گردشگري جزيره كيش) آزاد جزيره كيش

هاي كسب و كار گردشگري در  توجه به نيازهاي اقتصادي جامعه ميزبان و افزايش فرصت �
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 .هاي كم بهره و اعطاي مجوزها هاي گردشگري، وام ميان آنها از طريق ايجاد تعاوني

احياي فرهنگ جامعه ميزبان و معرفي آن به گردشگران از طريق افراد بومي مخصوصا در  �

هاي  شهر باستاني حريره و آب انبارهاي سنتي از طريق برپايي غرفه: هاي تاريخي، مانند كنار سايت

هاي مردم محلي جهت آشنايي بيشتر گردشگران و  شناسي، صنايع دستي و خوراكي مردم

صورت  بازديدكنندگان با مردم محلي، چراكه در حال حاضر، ارتباط جامعه ميزبان با گردشگران به

خود، در تناقض با اهداف و اصول توسعه پايدار گردشگري  باشد كه اين كنترل شده و محدود مي

 .قرار دارد

و نهادينه نمودن آن توسط   تقويت فرهنگ پذيرش مسافر در بين افراد جامعه بومي �

هاي تشويقي مناسب و سپس هدايت  هاي صحيح و سياست نفعان بخش دولتي با آموزش ذي

تواند دستاوردهاي  نطقه ميرمهنا كه خود ميم: هاي گردشگري به مناطق بومي نشين، مانند جريان

همراه داشته باشد و همچنين موجب ارتقاء سطح  اقتصادي و اجتماعي مثبتي براي جامعه ميزبان به

ريزي توسعه گردشگري پايدار جزيره  كيفي زندگي جامعه ميزبان شود و منافع آنها در اجراي برنامه

 .لحاظ شود

افراد بومي در منطقه ميرمهنا به سبك معماري مناطق هاي سنتي  احياي و بازسازي خانه �

هاي دوم گردشگران به  ها و خانه تواند در كنار معماري مدرن هتل اي كه خود مي ساحلي و جزيره

 .جذابيت بصري گردشگري كيش در نزد گردشگران بيافزايد

هاي  باال بردن سطح مهارت و تخصص افراد جامعه بومي خصوصاَ جوانان از طريق دوره �

هاي صنعت گردشگري و ارائه  آموزشي كوتاه و بلند مدت جهت آماده نمودن آنها براي اتخاذ شغل

هايي از سوي سازمان منطقه آزاد كيش،  با اتخاذ چنين رويه. خدمات هرچه پايدارتر به گردشگران

 .رويه جوانان بومي جزيره به كشورهاي عربي همسايه جلوگيري نمود توان از مهاجرت بي مي

: مانند(توسعه امكانات شهري در مناطق بومي نشين از محل درآمدهاي غيرمستقيم دولت �

 .از صنعت گردشگري) ماليات و عوارض

گذاري را به نفع جامعه بومي هدايت كند و  هاي سرمايه سازمان منطقه آزاد كيش، سياست �

صنعت گردشگري هاي مختلف كوچك و متوسط مقياس  گذاري در بخش همچنين آنها را به سرمايه

زماني كه افراد بومي، خود . تشويق نمايد.) ها، كلوپهاي دريايي ها، رستوران هتل: مانند(جزيره كيش 

را در جريان صنعت گردشگري ذينفع بدانند، مسلماً در توسعه هرچه پايدارتر آن كوشش خواهند 

 .نمود

عه ميزبان در قالب كدهاي هاي مذهبي، باورها و اعتقادات جام هاي الزم در خصوص ارزش آگاهي �

 . اخالق گردشگري به گردشگران و مجري تورهاي مسافرتي در هنگام ورود به جزيره داده شود



  دكترحميد ضرغام بروجني و مهنا نيك بين.../ پايداري توسعه گردشگري سنجش 

 

164

راهكارهايي براي هرچه پايدارتر نمودن توسعه گردشگري براي گردشگران جزيره 

همانطور كه در تحليل نتايج مشخص شد، منافع گردشگران در فرايند توسعه گردشگري : كيش

هاي مختلف كاال و خدمات  زيره كيش، لحاظ شده است اما رتبه بندي كه از درجه پايداري بخشج

صنعت گردشگري در اين جزيره ارائه شد، مستلزم ارائه راهكارهايي جهت هرچه بهتر شدن 

باشد تا شاهد هرچه پايدارتر شدن توسعه  هاي خدماتي اين صنعت در جزيره زيباي كيش مي بخش

  .يد گردشگران جزيره باشيمگردشگري از د

گردشگران ازحمل و نقل داخل جزيره رضايتمندي بيشتري نسبت به حمل و نقل هوايي به  �

همين، دليل بايد تدابيري توسط بخش حمل و نقل  هنگام ورود و خروج از جزيره داشتند و به

ي به سازمان منطقه آزاد كيش در خصوص تأخير پروازها و كيفيت ارائه خدمات خطوط هواي

مسافران جزيره در هنگام ورود و خروج آنها انديشيده شود تا رضايتمندي بيشتر گردشگران جهت 

 .بازگشت دوباره تامين شود

كيفيت اطالعات گردشگري ارائه شده به گردشگران، از بيشترين ميزان رضايت در بين آنها  �

م است اين بخش از اطالعات، اما الز. نسبت به ساير كاالها و خدمات بخش گردشگري برخوردار بود

 .براي گردشگران خارجي جزيره نيز پربار و غني شود

واحدهاي پذيرايي متنوعي در داخل جزيره قرار دارند اما اعمال نظارت بر كيفيت غذا و ارائه  �

هايي بر كيفيت هاي پذيرايي توسط آنها به گردشگران وجود ندارد؛ لذا الزم است تا نظارت سرويس

هاي سنتي و كافي  فودها، قهوه خانهها، فستگذاري واحدهاي پذيرايي اعم از رستورانغذا و قيمت

ها و توسط بخش گردشگري سازمان منطقه آزاد كيش اعمال شود و گردشگران در هنگام شاپ

ها  همچنين درجه بندي از رستوران. استفاده از خدمات اين مراكز، نقاط ضعف آنها را بازخورد نمايند

استانداردهاي بين المللي بومي شده، ارائه گردد و در قالب اطالعات گردشگري جزيره، در بر اساس 

 .اختيار گردشگران قرار گيرد

ها و پارك پرندگان با توجه  هاي گردشگري دست ساخت جزيره مانند پارك دولفين جاذبه �

كنند كه بسياري  ذ ميهاي وروديه بااليي از گردشگران اخ به هزينه نگهداري بااليي كه دارند، مبلغ

شود  دليل گراني وروديه اين مكانها، تمايل به بازديد از آنها ندارند و به همين، دليل پيشنهاد ميبه

ها اختصاص دهد تا گردشگران با توان مالي  هاي مالياتي به اين بخش كه دولت سوبسيدها يا معافيت

 .ها بازديد كنند متوسط هم بتوانند از اين جاذبه

بر اعمال تورهاي مسافرتي و ساير خدمات گردشگري جزيره كيش وجود ندارد و به  نظارتي �

هاي  شود، ضمن تقويت اعمال نظارت از طرف نهادهاي دولتي، نظارت همين دليل، پيشنهاد مي

شود تا بدين صورت رضايتمندي گردشگران جلب شده و  مردم مدار و از طرف تقاضا نيز توصيه مي
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 .آيد آنها فراهم  موجبات برگشت دوباره

ستاره، هتل  5هاي يك تا هتل(واحدهاي اقامتي در جزيره كيش، شامل واحدهاي رسمي  �

) ها هاي دوم و كمپ هاي استيجاري بوميان، خانه خانه(و واحدهاي غيررسمي ...) ها و آپارتمان

بر شود كه نظارت بخش گردشگري سازمان منطقه آزاد كيش بر واحدهاي رسمي، ناچيز و  مي

شود كه بخش مرتبط،  همين دليل، پيشنهاد مي به. واحدهاي غير رسمي، اصالً وجود ندارد

هاي اقامتي رسمي اعمال نموده و درجه بندي آنها را  هايي در خصوص ارائه خدمات در بخش نظارت

در بخش . المللي بومي شده، مورد بررسي مجدد و دقيق قرار دهدبر اساس استاندارهاي بين

هاي غير رسمي، ضمن اعطاي مجوز به مالكين واحدهاي استيجاري خاص گردشگري،  هاقامتگا

 .هاي الزم در خصوص نحوه برخورد و رفتار با گردشگران به آنها آموزش داده شود آموزش

مراكز خريد جزيره كيش كه زماني از باالترين ميزان جذابيت براي گردشگران جهت سفر  �

د كه در اين تحقيق مشخص شد كه امروزه از كمترين مطلوبيت در به اين جزيره زيبا برخوردار بو

بيشترين عدم نارضايتي گردشگران از مراكز خريد . ميان گردشگران اين جزيره زيبا برخوردار است

شود كه بر ورود  همين دليل، پيشنهاد مي به. هاي باالي كاالها و كيفيت پايين آنها بود به دليل قيمت

فيت آنها نظارت بيشتر صورت گيرد و همچنين روند نظارت بر قيمتگذاري كاالهاي خارجي و كي

 .اجناس در بازارها و مراكز خريد با كنترل بيشتري انجام شود

 :افزايش سطح پايداري سيستم طبيعي با استفاده از راهكارهاي پيشنهادي -2-7

نفي توسعه محيطي و كاهش اثرات م هاي زيست راهكارهايي جهت محافظت بيشتر از جنبه

جزيره ) سيستم طبيعي(گردشگري بر مناطق طبيعي آن جهت افزايش سطح پايداري اكوسيستم 

  .شود كيش پيشنهاد مي

شود انواع مختلف  هاي طبيعي جزيره كيش، پيشنهاد ميها و توانمندي با توجه به پتانسيل �

هاي  سياستگذاريگردشگري طبيعت محور با اثرات منفي كمتر بر محيط زيست شكننده جزيره در 

هاي  ريزي توسعه گردشگري سازمان منطقه آزاد كيش مورد حمايت و تشويق قرار بگيرد و برنامه

الزم در خصوص اجرايي شدن اين نوع گردشگري و جلب گردشگران عالقه مند به محيط زيست و 

 .مسئوليت پذير صورت پذيرد

ست در روندهاي جاري توسعه با توجه به نتايج تحقيق دال بر عدم لحاظ منافع محيط زي �

گردشگري جزيره كيش، الزم است اقداماتي به قرار زير در خصوص پايداري اين بخش صورت 

 : پذيرد

با توجه به بافت مرجاني جزيره، اقداماتي در خصوص دفع صحيح فاضالب و ضايعات حاصل  �

  .از صنعت گردشگري انجام پذيرد
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ايام شلوغي، متناسب با ظرفيت تحمل فيزيكي  ازدحام و شلوغي تعطيالت عيد نوروز و ساير �

هاي خاص بازاريابي و مديريتي تعديل شود تا اثرات جبران ناپذير بر جزيره با استفاده از سياست

 .هاي حساس جزيره كاهش يابدمحيط زيست و اكوسيستم

اشكال حمل و نقل سبز با حداقل آلودگي مانند كالسكه سواري و مسيرهاي پياده روي در  �

   همچنين از سوخت. ين مراكز خريد و گردشگري مستقر در نوار شرقي جزيره، گسترش يابندب

CNG براي وسايل حمل و نقل عمومي داخل جزيره استفاده شود. 

هاي زيست محيطي هاي موتوري تفريحي در اطراف اسكله قديمي كه همراه با آلودگي قايق �

گردد، ها و ساير آبزيان مييتاً منجر به مرگ مرجانباشد و نها براي اكوسيستم آبي اطراف جزيره مي

 .هاي موتوري جديد با آلودگي كمتر، مورد استفاده قرار بگيرند از رده خارج شوند و قايق

توسعه يافته در نوار شرقي جزيره ..) جت اسكي، شاتل، غواصي، بانانا و(هاي دريايي بر ورزش �

ها در اختيار گردشگران قرار  صحيح  اين ورزشهاي الزم در خصوص انجام  نظارت شود و آگاهي

 .داده شود تا حداقل اثرات منفي حاصل بر آبزيان و محيط زيست دريايي برجاي ماند

هاي الزم در خصوص ارزش محيط طبيعي و الگوهاي رفتار گردشگران در اين  آگاهي �

گام ورود به جزيره ها در قالب كدهاي اخالق گردشگري براي گردشگران تدوين شود تا در هن محيط

 .در اختيار آنها و مجري تورهاي مسافرتي قرار داده شود
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