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انی بدیل است و آینده هر ملتی را نیروی انسنیروی انسانی در فرایند توسعه پایدار، نقشی بی خالقیت نقش چکیده:

پایداری در فاکتورهای توازن اجتماعی، محیطی و اقتصادی برای عملکرد طوالنی، از مسایل حیاتی  .کندآن تعیین می

 القخگردد. یکی از فاکتورهای مهم موفقیت پایدار یك سازمان و یا کسب و کار، نیروی انسانی دنیای امروز محسوب می

 یعنوان بخشهب یدر هر کشور م به دنبال دارده را یکه مشاغل گوناگون یگردشگر یهاتیآن سازمان است. انجام فعال

ف هدگردد. یمآنان  یاقتصاد -یاجتماع شرفتیموجب رونق و پ یدر کنار بخش صنعت وکشاورز یاقتصاد یهاتیاز فعال

ماعی و های جزیره قشم  بر توسعه اجتاصلی این مقاله بررسی نقش خالقیت انسانی در توسعه پایدار با تاکیدبر پتانسیل

و میدانی است.  ایتحلیلی با ترکیبی از روش تحقیق کتابخانه -تحقیق، از نوع توصیفیباشد. روشاقتصادی این جزیره می

که از جنبه اکوتوریسمی که حساسیت خاصی در همه  توسعه جزیره قشمنقش خالقیت در  در این مقاله  سعی شده به 

ی شود. این جزیره بزرگترین جزیره ایرانمی برخوردار است پرادخته  و سیاسی، انسانی، فرهنگی ابعاد اکولوژیك، اقتصادی

ز نظر ای بودن آن اباشد. توسعه پایدار جزیره با توجه به ماهیت جزیرهخلیج فارس است که نزدیکترین آنان به ساحل می

ع داخلی آن در کنار های حرا و اراضی خاص و وسیهای خاصی چون جزایر مرجانی، جنگلاکولوژیکی و حضور اکوسیستم

 ه جهاتاز کلیاش مستلزم دقت خاصی است که باید حتماً بر شناخت دقیق وضعیت موجود روند نابسامان توسعه گذشته

 زیست مبتنی باشد.ریزی و مدیریتی مستمر از نظر محیطبرنامهخالقیت انسانی در 

 یره قشمگردشگری، خالقیت اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی ، جز واژگان کلیدی: 

 
 m.akbarpour@razi.ac.ir مسئول مکاتبات:*

 

 مقدمه -1

گردشگری در جهان توسعه فراوانی امروزه صنعت 

یافته است و بسیاری از کشورها از این رهیافت 

اند وضعیت خویش را تا حد درخور توجهی توانسته

بهبود بخشیده و بسیاری از مشکالت خود از قبیل 

بیکاری، پایین بودن سطح درآمد، سرانه و کمبود درآمد 

طح ارزی را پوشش دهند. امروزه  مطالعات زیادی در س

 های توریستی جزایرتوسعه فعالیت جهان پیرامون

است گرفتهصورت

(coomansingh,1996,Mcrae,b.a.h,2004,Turnbull,

2002,Fennell,1994). ها به اهمیت تمامی این بررسی

جزایر به لحاظ منحصر به فرد بودن آنها و محصور بودن 

امروزه صنعت  ها جذاب برای توریست است.توسط آب

در جهان توسعه فراوانی یافته است و بسیاری  گردشگری

اند وضعیت خویش را از کشورها از این رهیافت توانسته

تا حد درخور توجهی بهبود بخشیده و بسیاری از 

مشکالت خود از قبیل بیکاری، پایین بودن سطح درآمد، 

سرانه و کمبود درآمد ارزی را پوشش دهند. امروزه  
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پیرامون توسعه  مطالعات زیادی در سطح جهان

 های توریستی جزایر صورت گرفته استفعالیت

(Mcrae,b.a.h, 2004). ها به اهمیت تمامی این بررسی

جزایر به لحاظ منحصر به فرد بودن آنها و محصور بودن 

جا که ها جذاب برای توریست است. از آنتوسط آب

مندی انسان به مظاهر طبیعی و اکوتوریسم بیان عالقه

های اخیر با های ذاتی آن است، که در سالجاذبه

نقل و  شدن جوامع، پیشرفت صنعت، حمل وصنعتی

نیازمندی به گذران اوقات و فراغت برای کاهش 

فشارهای روانی، با استقبال چشمگیری روبرو شده است. 

برداری از این احساس نیاز در مناطق مستعد و بهره

عت گیری صنهای طبیعی سبب شکلدارای جاذبه

گردشگری برپایه طبیعت یا اکوتوریسم شده که در 

بهبود وضعیت این مناطق سهم قابل توجهی داشته 

 و است. ایران سرزمینی با شرایط اقلیمی متنوع و آثار

اندازهای طبیعی بکر زیبا و منحصر به فرد چشم

 هد باشد. بنابراین ایران ازنظر منابع طبیعی جزءمی

تواند از اثرات حاصل از ه میباشد ککشور برتر دنیا می

گردشگری در کاهش مشکالت بیکاری و درآمد 

مند شود، اما با توجه به آمارهای موجود اقتصادی بهره

 طوریهایران از این فرصت بهره کافی را نبرده است. ب

که تنها در میان کشورهای اسالمی رتبه دهم را دارا 

از سوی  1221(. سال1: 2831نژاد، )ابوالحسنی باشدمی

م المللی اکوتوریسسازمان ملل متحد به عنوان سال بین

شناخته شده است، که بایستی آن را به عنوان یك اعالن 

عمومی برای پایداری بیشتر فعالیت اکوتوریسم و 

ی آغازی برای بازبینی سایر انواع گردشگری با در نقطه

زیست حیطنظر گرفتن اثرات آن برجامعه میزبان و م

زیست و ی مناسب  محیطو سهم آن در توسعهطبیعی 

 تواندجامعه انسانی دانست، یکی از این منابع که می

بسیاری از تهدیدها را به فرصت تبدیل کند منابع موجود 

باشد، در مجموع در می گردشگری در محیط جزایر

عنوان یك روش برای هگردشگری جزایر، باید از فراغت ب

عه استفاده کرد. در همین راستا جزیره رسیدن به توس

های طبیعی بزرگ و زیبای قشم با برخورداری از جاذبه

های گردشگری ایران به فراوانی که دارد یکی از قطب

ها، آثار آید. طبیعت زیبا، ارتفاعات و کوهحساب می

ین تواند امی غیره، های مانگرو وباستانی، سواحل، جنگل

آمدترین نقاط از نظر جلب و جزیره را در ردیف پردر

تبدیل کند، از طرفی بسیاری از  شمارجذب گردشگر به

های های مانگرو، دره ستارهها مانند جنگلاین جاذبه

قشم و طبیعت بکر در محیط روستاهای جزیره قرار 

یری گگرفته است،  برای نمونه دالیل پیدایش و شکل

د از: رتنزیستی عباروستاهای الفت به عنوان یك مجتمع

وجود راه دریایی و تسهیل ارتباط دریایی وجود 

های تال تل + آب  های حرا، وجود آب شیرین )چاهجنگل

نزدیکی به خشکی ایران و بادهای موسمی.  و آب انبار(،

هسته اولیه روستای الفت در قسمت کهن و مرکزی 

های آب و آب انبار و در روستای کنونی در جوار چاه

کل گرفته است. با پر شدن حدفاصل امتداد ساحل ش

ارتفاع، توسعه روستا در های کمکنار دریا و دامنه تپه

جنوبی در امتداد ساحل ادامه داشته –جهت شمالی

است. سیستم تامین آب روستای الفت براساس 

های میانی روستا های سطحی از تپهآوری آبجمع

های ناگهانی و های سطحی ناشی از باراناست. آب

بارد، در مجراهای آسایی که گاه بر جزیره میلیس

شود و با هدایت از ها، جاری میطبیعی و مصنوع تپه

مسیر احداثی کنار بافت باالیی روستا به طرف مجموعه 

شوند که های تال و آب انبار اصلی روستا جاری میچاه

ریزی عملیاتی موثری در رابطه با این متاسفانه برنامه

های گسترش آن صورت نگرفته است. جزیره پدیده و راه

کیلومتر مربع نه تنها 2942پهناور قشم با مساحتی 

بزرگترین جزیره در ایران بلکه از بسیاری از کشورهای 

مستقل جهان نیز بزرگتر است. قشم مشتمل بر جزایر 

هاى طبیعى قشم، هرمز، هنگام و الرک با همه پتانسیل

بعنوان قطب مهم  و خدادادى موجود در جاى جاى آن

هاى همیشه شود. جنگلگردشگرى کشورمحسوب می

انگیز، سواحل زیبا و هاى شگفتسبز و دریایى حرا، کوه
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بکر، وجود بزرگترین غار نمکى جهان، جزایر منحصر 

هاى دریایى، هاى محل تجمع خرچنگفرد، صخرههب

هاى نزدیکى جزیره هنگام، خاک هاى زیبا دردلفین

هرمز و قشم،  ها دررمز، قالع پرتغالىرنگى جزیره ه

بادگیرهاى شهر تاریخى الفت از جمله جاذبه هایى است 

ن کند. بنابرایسوى خود جلب مىهکه سیل مشتاقان را ب

عنوان هتواند بقشم با داشتن تنوع فراوان گردشگرى مى

ریزى دقیق مورد قطب مهم گردشگرى کشور با برنامه

دف ه. بنابراین قرار گیرد نیز بردارى کالن اقتصادىبهره

وسعه در ت یانسان تیاصلی این مقاله بررسی نقش خالق

وسعه ت درهای جزیره قشم با تاکید بر پتانسیل داریپا

  .باشداجتماعی و اقتصادی این جزیره می

 

 مبانی نظری -2

ست از هرآنچه به گردشگران و ا گردشگری عبارت

براساس این شود. خدمات مرتبط با آنان مربوط می

هایی اطالق تعریف گردشگری به مجموعه فعالیت

شود که در فرآیند جذب و میهمانداری بین می

های مبدأ، های مسافرتی، دولتگردشگران، سازمان

 شودهای میزبان و مردم محلی برقرار میدولت

ضرر در (. مفهوم گردشگری بی2-1 :2831)زاهدی،

منفی توسعه  واسطه پیامدهایهب 2492اواخر دهه 

گردشگری در نواحی کوهستانی مطرح گردید. تا قبل از 

آن توسعه گردشگری بدون توجه به تأثیرات گردشگری 

بر طبیعت، هوا، آب، زمین، پوشش گیاهی و جانوری، 

پذیرفت. بعد از اندازهای مقصد صورت میمردم و چشم

ری، های گردشگگذاری و گسترش فعالیتسرمایه

افزایش ، یاکولوژیک ی، اقتصادی وپیامدهای اجتماع

  (.Hasse,Schumacher,1990:13) یافت

ضرر به منظور کاهش پیامدهای در گردشگری بی

ای ههای گردشگری، بیشتر بر گزینهمنفی فعالیت

شود، درحالیکه گردشگری جدید گردشگری تأکید می

د کننگر و یکپارچه  را دنبال میپایدار رویکردی کل

(University of Dortmund, 2001: 40 گردشگری .)

 بندی، اغلب بر مباحث اکولوژیکیضرر با نگرشی تكبی

تواند همانند گردشگری پایدار کند و نمیتأکید می

قضاوت کند، درصورتی که گردشگری پایدار نیازهای 

های آتی را پاسخ کنونی گردشگران و همچنین نسل

ـ ماعیدهد و بین ابعاد محیطی، اقتصادی و اجتمی

(. Krüger, 1995: 54سازد )فرهنگی تعادل برقرار می

دار ضرر، گردشگری پاییعنی در مقایسه با گردشگری کم

به دنبال سنجش ظرفیت تحمل اکولوژیکی، 

سنجی اقتصادی و مقبولیت اجتماعی ـ فرهنگی امکان

انسانی  خالقیتقش (. نElsasser et al, 1995: 17) است

های دولتی و خصوصی بر صنعت گردشگری در بخش

های مختلف و بهبود مستمر روی موفقیت پایدار بخش

 توان به صورت زیر خالصه کرد: را می

از  شگریتامین رضایت مشتری در اماکن گرد -

 طریق ارائه خدمات استاندارد

ارائه خدمات مناسب با توجه به نیازهای  -

 گردشگران

با  و ارتباط بهتر کارکنان و پرسنل با همدیگر -

 مدیران

افزایش رضایت شغلی و ایجاد محیط کار پویا در  -

 اماکن گردشگری

وری و کارایی پرسنل دولتی و افزایش بهره -

 خصوصی گردشگری

 استفاده از خالقیت و نوآوری در انجام کار -

احساس حس تعلق به سازمان و انجام کار  -

 گروهی

 افزایش کیفیت انجام کار -

ئه شده به گردشگری در اماکن ارتقای خدمات ارا -

 گردشگری

های ها و افزایش سودآوری بنگاهکاهش هزینه -

 اقتصادی گردشگری

 گیری در بین پرسنلافزایش قدرت تصمیم -

 (.2834)اکبرپور و نوربخش، 

مفهوم توسعه پایدار گردشگری با مفاهیم توسعه 
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پایدار و گردشگری پایدار در ارتباط است. توسعه پایدار 

تواند به تنهایی توسط یك عامل گردشگری نمیدر 

بایست در جستجوی واحد صورت پذیرد. بنابراین می

عامالنی برای تحقق توسعه پایدار بود. در این رابطه 

 بایستهای ذینفع میهای فرهنگی و گروهزمینهپیش

 ,University of Dortmund) در نظر گرفته شوند

2001: 40.)  

توسعه گردشگری عوامل موثر در  -1-2

 جزایر

 کیفیت ساحل  

انداز ظاهری خصوصیات فیزیکی و چشم 

 ساحل جزایر

 ای در جزایرانداز فضاهای حاشیهچشم 

 امنیت جانی و مالی 

های فراغت و فراهم آوردن ایجاد جاده 

 روی در سواحلامکاناتی جهت پیاده

سازی سواحل ایجاد زیر ساخت و آماده  

 Hall)پدالو( ) یسوارجزایر جهت شنا و قایق

and Stephan, 2002,293) 
  جزایر بر توریسم تاثیر -2-2

 رد را منفی تاثیر هم و  مثبت تاثیر هم توریسم

 لهوسیبه تاثیرات این شدت و مقدار.  دارد میزبان جزیره

 اماکن گسترش مانند فاکتورهایی از دسته یك

 یزانم و الگوها ، هاماکوسیست پذیریانعطاف توریستی،

 هایکشور. شودمی تعیین کشور اندازه و امکانات توسعه

 محیط ویر را چشمگیرتری تاثیرات تقریبا نیافته توسعه

 هب که اندداشته توریست جذب نتیجه در فرهنگشان و

 شمار .است بوده یافته توسعه کشورهای از بیشتر مراتب

 که هستند جزایری کوچك کشورهای این از زیادی

 جذاب هایمنظره و هوا و آب طبیعی، منابع به متکی

 و دریا خورشید، اغلب،. هستند هاتوریست جذب برای

 هایفعالیت برای رقابتی حالت یك جزایر این به ماسه

 ساحلی هایمحیط در هافعالیت این ،دهندمی توریسم

 طبیعی محیط در تغییراتی سبب و اندشده متمرکز

 توریسم صنعت که است ذکر قابل همچنین. شوندمی

 رد خارجی ارز هایتولیدکننده ترینعمده از یکی اغلب

 هک ندارد تعجبی بنابراین. است کوچك کشورهای این

 و هاکمپ در ارتقاء از استفاده با کشورها این هایدولت

 در سعی دریا و هوا هایبخش و  توریستی امکانات

 دح یا ظرفیت ، دارند جزایرشان توریست جذب افزایش

 هک هنگامی در که هستند مفاهیمی غیرپذیرفتنی در

 هب شدند تجزیه جامعه و محیط روی توریستی تاثیرات

 قابل ظرفیتی آستانه هیچکس.  شودمی رجوع آنها

 یدمف کشورها برخی یا کشورها همه برای که گیریاندازه

 ظرفیت از کلی تعریف هیچ حالیکه در. ندارد را باشد

 وجود برگیرد در را جامعه موضوعات همه که تحمل

 قبول قابل هایدرجه برخی دارد وجود آگاهی یك. ندارد

 شدبامی موجود وابسته هایسیستم زیر برای تغییر از

 و جان)  اجتماعی محیطی، اقتصادی، مثالً

 تعداد اصطالح در یا توریست شدت(. 2441توماس،

 هدهند نشان کیلومترمربع هر در شده وارد هایتوریست

 .باشدمی فیزیکی محیط در توریست فشار

 جزایر بومیان پذیرش سطح -3-2

 پذیرش به نسبت بومی مردم خالقیت امروزه

 صنعت توسعه برای ایپایه اصول از یکی گردشگران

 جهت هازیرساخت ایجاد هرچند. باشدمی گردشگری

 دشای ،باشدمی الزامات جزو جزایر در گردشگری توسعه

 طحس بررسی که کرد بیان را نکته این احتیاط با بتوان

 اولیت از گردشگران ورود به نسبت بومیان پذیرش

 . باشد برخوردار بیشتری

 نگاهی به قشم  -4-2

قشم در دهانه تنگه هرمز است. این جزیره مدخل 

ورودی خلیج فارس از دریای عمان )تنگه هرمز( قرار 

 5/1کیلومترمربع حدود  2942مساحت جزیره  دارد.

طول جزیره از بندر قشم تا  برابر کشور بحرین است.

کیلومتر است و عرض آن در  282تا  222و بین  باسعید

و تا روستای  کیلومتر و قسمت باسعید 5شهر قشم 

به لحاظ تقسیمات  کیلومتر است، 21دوستکو حدود 
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کشوری جزیره دارای یك شهرستان دو بخش )قشم و 

( و  هفت دهستان شهاب(، سه شهر )قشم، هرمز، سوزا

 شود.تقسیم می

 

 سواحل  -5-2

عنوان سواحل خلیج فارس موقعیت مطلوبی را به

یك فرصت در جذب توریست برای جزیره قشم فراهم 

ویژه در قشم و هآورده است. در سواحل حنوبی کشور ب

کیش مناسب بودن درجه حرارت در فسل سرد و مهیا 

 مانند قایق های ورزشی آبیبودن شرایط برای فعالیت

های رانی، جت اسکی، اسکی روی آب و غواصی پتانسیل

های گردشگری در این بخش نهفته برای  توسعه فعالیت

آید. طرح شمار میههای اکوتوریستی ایران باز جاذبه

توسط  2449جامع منطقه آزاد قشم که در سال 

( SWECOمهندسان و معماران و اقتصاددانان )مشاور 

های توسعه جزیره را در ابعاد زمینه تهیه شده تمام

بررسی کرده غیره،  کشاورزی، صنعتی، حمل و نقل و

هایی بوده که توسط این است. توریسم هم یکی از زمینه

از نظر این گروه جزیره قشم  ،گروه بررسی شده است

 های طبیعی شاملترین جاذبهقشم بزرگترین و مهم

جنگل حرا با )دریا، ساحل، بیشه، غار، کوهستان، 

باشد. به لحاظ فرهنگی  قلعه درختان مانگرو را دارا می

تاریخی شهر قشم، مساجد و آب انبارها، آداب و رسوم 

های فرهنگی  و چندین دهکده زیبا بزرگترین جاذبه

دهند. جزیره قشم هم برای جزیره را تشکیل می

های ساکن کشورهای جنوب خلیج فارس و هم بومی

های باالی کشور دارای یك ساکن در عرضبرای ایرانیان 

باشد. از طرفی باید واقعیتی به نام پتانسیل بالقوه می

ها افزود که را به این جاذبه  2پتانسیل منطقه آزاد قشم

خود به عنوان یك جاذبه قوی در جذب توریست به 

آید. طبیعتا کسی که برای خرید وارد قشم حساب می

                                                           
2 Qeshm free Area 
1 Sea 

8 Sand  

های زیبای قشم محروم بهخود را از دیدن جاذ ،شودمی

کند. این طرز فکر برابر است با ماندن در جزیره و نمی

صرف هزینه که خود امروزه یکی از بزرگترین اهداف در 

جذب توریست است. بررسی تطبیقی این دو جزیره 

دهد که جزیره قشم به لحاظ برخورداری از نشان می

 جاذبه تمام شرایط یك جزیره خوب برای جلب توریست

نسبت به جزیره موریتیویس را دارد. اما چرا آمار 

های بازدیدکننده این دو جزیره قابل مقایسه توریست

 های مدیریتی برقطعا این ضعف قشم به چالش .نیست

های که جزیره قشم نسبت به جزیره گردد. برتریمی

تواند به موریتیویس دارد در آینده نه چندان دور می

خاص گردشگری برای  عنوان یك منبع و مقصد

گردشگران داخلی و خارجی باشد. فقط باید در این راه 

تمهیداتی اندیشید. در این زمینه یك نمونه دیگر فیجی 

رشد سریعی را در  2412باشد که در اواخر دهه می

، ساحل 1گردشگری تجربه کرده است. پتانسیل دریا

ز عوامل این رشد ا 5و لبخند 9،خورشید8ایماسه

(. تمامی 21: 2832)پور وخشوری،  شودمیمحسوب 

این عوامل در جزیره قشم وجود دارد. شناسایی 

بندی آنها و نگرش سیستمی برای ها و طبقهپتانسیل

های فرا روی این تواند چالشتوسعه گردشگری  آنها می

 پدیده را حل کند. 

برنامه عملیاتی جهت گسترش  -2-6

 توریسم در جزیره

 ها یکیامناسب بودن زیرساختناکافی بودن و ن 

های موجود در جزایر مقصد گردشگری از محدودیت

د. آیشمار میاصلی موجود بر سر راه توسعه توریسم به

های منتخب و مورد عالقه گردشگران در برخی از مکان

های گوناگونی برای راحتی و آسایش زیرساخت

شود. اگر چه مردم محلی از این گردشگران فراهم می

کنند اما ممکن است تنها راه راه منافع زیادی کسب می

9 Sun 
5 Smile 
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امرار معاش خود را نیز از دست بدهد بنابر این در راه 

ها باید شرایط زیر مورد توجه قرار توسعه زیرساخت

 گیرد.

ها باید براساس سالیق ه زیرساختئدر ارا 

در نظر گرفتن  نیازها و شعار گردشگران با

 وسعه یابد.نیازهای اهالی بومی باید ت

محیطی ناشی از گسترش ارزیابی اثرات زیست 

 ها باید پیوستهگردشگری و توسعه زیرساخت

 صورت گیرد.

ها همواره باید  در ادامه توسعه این زیرساخت 

 با خالقیت نگرش بومیان  مدنظر قرارگیرد. 

 نصب کردن تابلوها -2-6-1

های ارائه شده تابلوها برای نشان دادن جذابیت

گردشگران و چگونگی رسیدن به آنها ضروری برای 

هستند. آنها همچنین نیازمند به تدارک یك توضیح 

گرفتن درباره باشند. زمانی تصمیمدادن در منطقه می

موقعیت و طرح یك تابلو، ما باید کار آموزش را مورد 

عالئم هشدار در جایی که احتیاط  ،مالحظه قرار دهیم

صب گردد تا امنیت باید ن ،باشدمورد احتیاج می

  بازدیدکنندگان را تامین نمایند.

 های نمایشتاسیس مکان -2-6-2

های متحرک و توانند به نمایشها مینمایش

های غیرمتحرک تقسیم شوند. بعضی اقالم نمایش

عمومی مانند تولیدات کشاورزی و غیره، میراث فرهنگی 

 و صنایع فرهنگی برای نمایش دادن مناسب هستند.

 بروشورها -2-6-3

یك بروشور خوب برای گردشگران جزیره اطالعات 

در مورد تسهیالت گردشگری مختلف، شامل نقطه 

ها خاصی از ساحل با پتانسیل باال، بازارهای خرید، هتل

هایشان را تدارک ها و نرخو استراحتگاهای، رستوران

توانند بینند. این بروشورها همچنین همچنین میمی

 ها را در اختیار گردشگران قرار دهد.سترسیفواصل و د

 ها و مسابقات کنسرت -2-6-4

توانند فرهنگ مردمان ها و مسابقات میکنسرت

عالوه یك منظره جالب برای هجزایر را تقویت کنند. ب

امثال بعضی  .سازدپذیر میبازدیدکنندگان را امکان

تولید کردن غذای مخصوص جزیره و  :مسابقات  مانند

و یا تعارف این سوغاتی همراه با پخش موسیقی  و  یا،

توان با ها میچنینی که در این کنسرتهای اینتعارف

های فروش محصوالت فرهنگی هایی زمینهایجاد بازارچه

دستی که بیشتر توسط اهالی جزیره تهیه مانند صنایع

 شود را فراهم کرد.می

 هایادگاری -2-6-5

تواند فرم محلی می ها با یكها یا کالهلباس

عنوان یك یادگاری خوب برای گردشگران باشد. هب

دستی محلی همچنین یك ابزار معتبر برای ایعنص

و درآمد اضافی را برای مردم کسب  پیشرفت هستند

توان با دادن یك یادگاری و برخورد کنند. البته میمی

 مناسب زمینه فروش محصوالت را هم فراهم آورد.

 های فراغتجاده ایجاد -2-6-6

ساحل و دیگر  یك جاده گردشگری که از کنار

باید برای بازدیدکنندگان  ،کندها گذر میجذابیت

های اتوبوس، آهن، ایستگاههای راهطراحی شود. ایستگاه

 تواند برای ترویجهای اتوبوس و نواحی خرید میتوقفگاه

منظور جذب ها بهگردشگری با پوسترها و عکس

 بازدیدکنندگان مورد استفاده قرار گیرد.

فرا روی  های اساسیچالش -7-6-2

 شهرهای جزیره قشم روستاها و

، شرجی بودن باال بودن رطوبت و  محیط طبیعی:        

ای( در برخی از دوره )فصلی و های دریاییوجود طوفان

 جزایر، کمبود آب شیرین برای مصارف آشامیدنی و

نامناسب بودن بخش اعظم  ین وکشاورزی، شوری زم

 تاسیسات به لحاظ خاک منطقه، خوردگی مصالح ابنیه و

ساحل  شرایط اقلیمی، ضعف ارتباطات بین جزایر و

 رگباری بودن، کشور، پایین بودن میزان نزوالت جوی و

 .واقع شدن برخی جزایر بر روی خط زلزله

سنتی بودن شیوه  محیط اقتصادی واجتماعی:

صید در جزیره وپایین بودن میزان بازدهی آن، عدم 
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ان ایزوله بودن آن، فقد پیوستگی بین بعضی از جزایر و

گیری شناورها در برخی اسکله مرجع سنگی برای بهره

م، قش جزایر، ضعف شبکه ارتباطی درون برخی از جزایر

مهاجرت ساکنین برخی از جزایر شهرستان قشم به 

های ی عربی خلیج فارس، رکود فعالیتکشورها

. غیره و اقتصادی مولد در برخی از جزایر از قبیل صید

کاذب، فقدان  های قاچاق ودر قبال رواج فعالیت

تاسیسات شیالتی در برخی از جزایر بزرگ شهرستان 

در جزیره،  غیره. سازی وقشم از قبیل سردخانه، یخ

ایر برخی از جزتجهیزات زیربنایی در  کمبود تاسیسات و

مستمر برخی از جزایر  شهرستان، فقدان ارتباط منظم و

پستانداران،  هایقشم. از لحاظ گونه و رعباسدبن

پرندگان جزیره قشم دارای  دوزیستان، خزندگان و

باشد که از لحاظ زیستگاهی، نقاط ویژگی خاص می

علت هب جالب توجهی را به وجود آورده است و حساس و

محیطی حاکم برآن هرگونه توسعه حساسیت زیست 

 با مطالعات اکولوژیکی انجام بایستی بسیار محتاطانه و

گاه زیست کره عنوان ذخیرههشود. بخشی از جزیره ب

جهانی  حفاظت ملی و های حرا تحت نظارت وجنگل

شناسی جزیره دارای همچنین از لحاظ زمین قرار دارد.

دارای های مختلف هکی است که در مکانآساختار 

های نمکی است. وجود گنبدهای نمکی، جنس باالزدگی

 های فصلی وفرسایش شدید، بارش انحالل سنگ مادر،

هزار دره هاف هرگونه توسعه را مستلزم توجه به عوامل 

 نماید. همین امرمی محیطی موثر بر این فرایندهازیست

البته در کنار ویژگی فوق توان جزیره را برای جلب 

)اکوتوریسم، ژئوتوریسم و  دهدایش میگردشگر افز

گردی(. در مورد مطالعات اقلیمی باید گفت که طبیعت

ترین شرایط اقلیمی در سواحل شمالی آزاردهنده یکی از

دریای عمان در این جزیره حاکم  جزایر خلیج فارس و و

است و این معضل ناشی از عوامل ارتفاع موجود کم از 

عرض جغرافیایی پایین  سطح دریا، نزدیکی به دریا و

 (.89: 2834)اکبرپورسراسکانرود،  باشدمی

 

 روش تحقیق -3

بی تحلیلی با ترکی -روش تحقیق، از نوع توصیفی

ای و میدانی است. در بررسی از روش تحقیق کتابخانه

ای با مطالعه منابع معتبر سعی شده است، کتابخانه

 اهمیتتجارب جهانی و داخلی در این زمینه و همچنین 

تاثیرات گردشگری بر توسعه خالقیت انسانی بر 

بررسی ریزی توریسم اجتماعی و اقتصادی در برنامه

شود. در کنار این روش با مشاهده میدانی و مطالعه انواع 

)طبیعی،تاریخی، فرهنگی و اجتماعی( و معرفی  هاجاذبه

ه راهکارهایی جهت بهبود و توسعه ئآنها به ارا

 شود.ری پرداخته میهای گردشگفعالیت

 گیری و پیشنهادنتیجه -4

زایی و گردشگری جزایر منبع با ارزش اشتغال       

ی مهمی برای توسعه تواند وسیلهایجاد درآمد است و می

اقتصادی جوامع باشد و در بسیاری از کشورها –اجتماعی

ای های محلی در ارتباط است و غالبا وسیلهبا سیاست

زیست و فرهنگ جزایر محیطدر جهت حمایت از 

برای توسعه گردشگری و قرار گرفتن در ردیف  باشد.می

های گردشگری منطقه و جهان در مرحله نخست قطب

 و به نقش خالقیت انسانی در پیشرفت و بهبودباید 

ها و همچنین سپس برای تأمین امکانات و زیرساخت

سازی یك الگوی موفق گردشگری در کشور گام پیاده

شت. مسلماً نبود امکانات و تأسیسات مورد نیاز بردا

گردشگر از جمله امکانات اقامتی، وسایل حمل و نقل 

های رفاهی  تفریحی دریایی و شهری مناسب، مجتمع

 رسانیدریایی در سواحل زیبای خلیج فارس، عدم اطالع

تواند مانع از جذب می غیره و معرفی کافی محیط و

ز برداری امناسب بهره دست رفتن فرصت توریست و از

زایی گردشگری جزایر منبع با ارزش اشتغال منابع گردد.

ی مهمی برای تواند وسیلهو ایجاد درآمد است و می

اقتصادی جوامع باشد و در بسیاری از –توسعه اجتماعی

لی در ارتباط است و غالبًا های محکشورها با سیاست

فرهنگ ای در جهت حمایت از محیط زیست و وسیله

تواند نقش مهمی در توسعه باشد. بنابراین میجزایر می
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و حفظ جزایر داشته باشد. جزیره قشم با توجه به جزیره 

گاه زیست کره و تمایل بودن آن و حضور ذخیره

اکوتوریسم در آنجا کامال قابل بهره برداری برای رسیدن 

به توسعه پایدار در حقیقت یك فرصت و مزیت نسبی 

همچنین قشم با داشتن  گردد. ومحسوب میبرای قشم 

عنوان قطب مهم هتواند بمى ،تنوع فراوان گردشگرى

دارى برمورد بهره ،ریزى دقیقگردشگرى کشور با برنامه

 ها واکالن اقتصادى قرار گیرد. در نتیجه توسعه روست

 شهرهای جزیره قشم از حساسیت خاصی درهمه ابعاد

سیاسی برخوردار است.  اکولوژیك ، اقتصادی و انسانی،

این جزیره بزرگترین جزیره ایرانی خلیج فارس است که 

باشد. توسعه پایدار جزیره نزدیکترین آنان به ساحل می

ای بودن آن از نظر اکولوژیکی با توجه به ماهیت جزیره

های خاصی چون جزایر مرجانی، و حضور اکوسیستم

در اراضی خاص و وسیع داخلی آن  های حرا وجنگل

عه های توساش و طرحکنار روند نابسامان توسعه گذشته

ه بینی شدای که برای این منطقه آزاد پیشطلبانهجاه

 است مستلزم دقت خاصی خواهد بود، که باید حتماً بر

ریزی شناخت دقیق وضعیت موجود از همه نظر، برنامه

مدیریت مستمر از نقش خالقانه انسان بر   آمایشی و

نتیجه توسعه  ست مبتنی باشد. درزینظر محیط

ه ب اکوتوریسم جزیره قشم فقط وقتی پایدار خواهد بود

های توسعه پایدار با نقش خالقیت انسانی  در  شاخص

 توجه به محیط محلی جزیره توجه اساسی شود. 
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