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چکیده
امروزه تجربه ن شان داده ا ست هر کجا گرد شگری به طور اتفاقی و بدون برنامهریزی و ا ستراتژی
م شخص تو سعه یابد ،م شکالت زی ست محیطی و اجتماعی متعددی به وجود میآورد و در دراز مدت
م شکالت گرد شگری بی شتر از فواید آن می شود ،بدین ترتیب جهت کاهش ابعاد منفی و اثرات مخرب
توسعععه گردشععگری در جوامز میزبان ،در دند دهه ا یر مفهوم گردشععگری یایدار مطرگ گردیدهاسعت.
یژوهش حا ضر نیز با هدف امکان سنجی تو سعه گرد شگری یایدار در شهر نیریز انجام گرفته ا ست.
روش یژوهش مبتنی بر رویکردهای توصیفی –تحلیلی که با ییمایش میدانی جهت تکمیل یرسشنامهها
همراه شده است .دادههای مورد نیاز با استفاده از مطالعات کتابخانهای – اسنادی و بررسیهای میدانی با
کمک ابزار یر س شنامه گردآوری شده ا ست .روش نمونهگیری نیز ت صادفی ساده ا ست که تعداد 382
یر س شنامه از این طریق توزیز گردیده ا ست .نهایتاً یس از گردآوری دادهها با ا ستفاده از روش تحلیل
ا ستراتژیک  SOARو آزمونهای آماری به تجزیه و تحلیل دادهها یردا ته شده ا ست .نتایج حا صل از
تحلیل استراتژیک  SOARنشان میدهد که شهر نیریز از نقاط قوت و فرصت بی شمار در زمینه توسعه
گردشععگری یایدار بر وردار اسععت که در صععورت توسعععه این صععنعت ،نتایجی همرون کاهش نر
بیکاری ،افزایش مراکز دماتی و یذیرایی ،کاهش هزینه اقامت گردشعععگران ،افزایش سعععرانه ف عععای
تفریحی را به دنبال واهد دا شت و از طرفی نتایج حا صل از آزمون تی تک نمونهای ن شان میدهد که
به جهت شععا صهای یایداری گردشععگری ،شععهر نیریز در سععطم معناداری  0/000فقط در دو بعد
اقت صادی با میانگین  35/64و بعد محیطی – کالبدی با میانگین  30/64توان سته به سطم مورد انتظار از
یایداری برسعععد ،ولی در دو بعد دیگر یایداری یعنی اجتماعی– فرهنگی با میانگین  20/66و ن هادی با
میانگین  9/37نتوان سته به سطم یایداری مطلوب بر سد که در ادامه یژوهش یی شنهاداتی جهت تقویت
گردشگری یایدار در این شهر ارائه شده است.
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مقدمه
گرد شگری به عنوان یکی از صنایز بزرگ جهان یدیدهای جغرافیایی ا ست که در
مکانهای مختلف رواج و رونق یافته ( )Boavida-Portugal et al, 2016: 82و به دنبال
ود تغییرات وسیعی در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی فرهنگی و محیطزیستی ایجاد
کرده است ( .)Chadha et al, 2016:1706میتوان گفت امروزه یکی از مهمترین صنایز
درآمدزا در جهان صععنعت گردشععگری اسععت .به طوری که حتی کشععورهایی که دارای
جاذبههای تاریخی و طبیعی محدودی نیز هسععتند سعععی میکنند به نوعی گردشععگری
دا لی و ارجی را در کشععور ود رواج دهند همهدوی و یریف .)2 :1392 ،ا یراً نیز
به یدیدهای تأثیرگذار در اقت صاد جهانی تبدیل شدههبیگی فیروزی )2 :1391 ،و یکی از
عوامل مؤثر در گسععترش روابط بین ملتها ،ایجاد کننده فرصععتهای شععغلی در بخش
اقتصععادی و ایجاد تعامالت اجتماعی – فرهنگی مطرگ میباشععد هیوراحمد و همکاران،
 )2 :1392و نهایتاً این صنعت یکی از ارکان مهم اقتصاد جهان کنونی را در بر میگیرد و
سرمایهگذاری در این صنعت ،یربازدهترین سرمایهگذاریها محسوب می شود هرام شت
و فیضالهی .)2 :1392 ،در این را ستا ب سیاری از ک شورها این صنعت را به عنوان منبز
اصلی درآمد ،اشتغال ،رشد بخش

صوصی و توسعه سا تار زیربنایی میدانند ( Lee

 )and Liu ,2011: 413و از این رهیافت توانسععتهاند وضعععیت ویش را تا حد در ور
توجهی بهبود بخ شیده و ب سیاری از م شکالت ود از قبیل بیکاری ،یایین بودن سطم
درآمد ،سرانه و کمبود درآمد ارزی را یوشش دهند هنوربخش و یورسراسکانرود:1389 ،
.) 2گرد شگری و محیط زی ست واب ستگی متقابل دارند به همین دلیل تو سعه و مدیریت
گرد شگری به گونهای که با محیط سازگار با شد ،عامل ا سا سی در د ستیابی به تو سعه
یایدار به شععمار میآید هنصععرالهی و موسععوی بیکی دهآبادی  .)2 :1394 ،گردشععگری
یایدار ،ابزاری در جهت توسععععه صعععنعت گردشعععگری برای ارائه دهندگان دمات
گردشععگری اسععت ،در حالی که برای مدیران مقصععد ،حفع منابز طبیعی مهمتر اسععت
( .)Eraydin, 2010: 130بنابراین منابز طبیعی ،فرهنگی و سعععایر منابز جهانگردی باید
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برای اسععتفاده دائم در آینده حفع شععوند و در عین حال منافعی هم برای جامعه داشععته
باشند ،اصوالً سیاستهای گردشگری باید به ارتقای استانداردهای زندگی مردم مقاصد
مورد بازدید و رفز نیازهای آنان کمک کنند هکایمی .)10 :1386 ،در همین را ستا اولین
گام برای به حرکت در آوردن در ه اقت صادی توری سم ،شنا سایی و معرفی قابلیتها و
توانمندیهای بالقوه موجود اسععت که با شععنا ت و برنامهریزیهای همه جانبه میتوان
زمینه های بهرهبرداری اقتصعععادی را مهیا نمود هابراهیمی دهکردی .)3 :1390 ،در این
ارتباط کشععور ما نیز با بر ورداری از منابز سععرشععار محیطی و بهرهگیری از یشععتوانه
تاریخی -تمدنی و فرهنگی دندهزار سعععاله از قابلیت ویژهای برای توسععععه صعععنعت
گردشععگری بر وردار اسععت ،به طوری که از نظر دارا بودن جاذبههای گردشععگری در
ردیف ده ک شور اول جهان قرار دارد ،به نحوی که دارای جاذبههای متنوع و منح صر به
فرد تاریخی ،مذهبی ،فرهنگی و طبیعی اسعععت که میتواند برای گردشعععگران دا لی و
ارجی دیدنی باشد و عده زیادی را برای بازدید از این آثار ،روانه کشور کند هویسی و
نازکتبار )5 :1391 ،اما به لحاظ شععکوفایی این کارکرد نتوانسععته جایگاه در ور توجهی
کسعععب کند .بنابراین میتوان گفت که شعععهر نیریز در اسعععتان فارس به دلیل ییشعععینه
تاریخی ،شرایط اقلیمی ،جاذبههای طبیعی ،فرهنگی مناسب و وضعیت استقرار این شهر
به لحاظ قرارگیری در ا ستان فارس و نزدیکی به شیراز و همجواری با ا ستانهای یزد و
اسعتان کرمان میتواند بهعنوان مکان مناسعبی جهت جذب گردشعگران تبدیل شعود .در
واقز این شهر باوجود جاذبههای گرد شگری به لحاظ عدم اتخاذ سیا ستهای مؤثر و
کمبود امکانات هنوز نتوان سته به جایگاه واقعی ود بر جذب گرد شگر در سطم ا ستان
و کشور دست یابد ،درا که دستیابی به این مزایا و مطلوبیتها زمانی امکانیذیر واهد
بود که با برنامهریزی صحیم و متمرکز ،بستر الزم برای این کار فراهم شود .هدف اصلی
یژوهش حاضععر این اسععت که با به کارگیری فرآیند برنامهریزی اسععتراتژیک ،SOAR
ضمن شنا سایی توانمندیها و قوتهای گرد شگری شهر نیریز به منظور تو سعه این
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کارکردها ،به ارائه راهکارها و تعیین اسععتراتژیهای کاربردی برای توسعععه این صععنعت
بپردازد.
در واقز امروزه گردشگری یکی از منابز اصلی درآمد ملی کشورهای توسعهیافته و
بر ی ک شورهای درحالتو سعه را ت شکیل میدهد .برر سی و شنا سایی یتان سیلهای
گرد شگری به عنوان یکی از منابز مهم اقت صادی در ایجاد ا شتغال ،درآمد و کاهش فقر
در سطم محلی ،ملی ،منطقهای و بین المللی میتواند رهیافتی مؤثر در تو سعه اقت صادی
و مناطق دارای این استعداد به طور اص شود ه اکساری و عباسی .)106: 1392 ،در
این میان ،کشورهای تراز اول در صنعت گردشگری ،هر یک بنا به یتانسیلهای موجود
در ک شور ود توان ستهاند زمینه و فاکتورهای اساسی را برای توسعه گردشگری فراهم
کنند و با سرمایهگذاری در این صنعت اکنون شاهد به بار نشستن تالشهایشان هستند
و بی شترین سهم را ن سبت به سایر ک شورها از این صنعت بردهاند ههادیان و همکاران
 .)10 :1390کشعععور ایران نیز با بر ورداری از منابز سعععرشعععار محیطی و بهرهگیری از
یشعععتوانه تاریخی – تمدنی و فرهنگی دند هزارسعععاله از قابلیت ویژهای برای توسععععه
گرد شگری بر وردار ا ست ،اما به لحاظ شکوفایی این کارکرد نتوان سته جایگاه در ور
توجهی کسب کند ،اما توجه ویژه به صنعت گردشگری در بند ششم دشمانداز توسعه
ک شور در ایران  1404که یکی از هدفهای آن ر سیدن باال بردن ضریب ا شتغالزایی و
درآمد حاصععل از صععنعت گردشععگری اسععت که میتوان از این موقعیت بهره گرفت
همو سوی و همکاران .)18: 1394 ،الزم به ذکر ا ست که در جهت د ستیابی به این هدف
در هر مکانی در مرحله اول نیازمند آگاهی از قابلیتها ،توانمندیها و نیز نقاط ضعععف
و قوت آن مناطق هسعععتیم هتقوایی و کیومرثی)48 :1391،؛ دراکه گسعععترش صعععنعت
گرد شگری باید در مکانهایی صورت گیرد که یتان سیل بالقوه جذب گرد شگر را دا شته
باشد در این صورت میتواند بهعنوان ابزاری کارآمد در جهت رشد و توسعه همهجانبه
جوامز میزبان به کار گرفته شود هقنبری و همکاران .)1394 ،صنعت گرد شگری با این
که دارای منافز و مزایایی برای کشععورهای گردشععگر یذیر اسععت ،ولی مانند یلی از
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مقوله های دیگر بر ی تبعات و آثار منفی را نیز به دنبال دارد ( Fortuny et al, 2008:

 .)110در همین ارتباط ،در دهههای ا یر جهت کاهش تبعات منفی ییرامون این صنعت،
مقوله یایداری در حیطه گرد شگری مطرگ گردید .مفاهیم اولیه گرد شگری یایدار اولین
بار تو سط جانک کریپندورف و دیگران در دهه  1980بیان شد و از آن یس در جاهای
زیادی تمرین و آزمایش شده ا ست هگلمحمدی .)68 :1388 ،یایداری به منزله مفهومی
برای انواع مختلف گردشععگر و محیط در نظر گرفته میشععود ه )Saarinen, 2006که در
سععطوگ مختلف اکولوکیکی ،اجتماعی ،اقتصععادی و فیزیکی تعریف و به کیفیت تجربه
گردشگران و سودآوری برای ساکنان وابسته است هصنایزگلدوز و مخدوم.)13 :1388 ،
بدین ترتیب گردشگری یایدار توریسمی است که توسعه یایدار را تسهیل کند هزاهدی،
 ) 91 :1385و برای دسعععتیابی به آن ،رعایت نظرات مردم محلی در برنامهریزی امری
الزامی است هتقوایی و همکاران.)79 :1388 ،

گردشگران

گردشگری
پایدار

مردم محلی

محیط

شکل  .1مثلث گردشگری پایدار (افتخاری و همکاران)5 :1389 ،

بنابراین یایداری در برنامهریزی گردشععگری حائز اهمیت اسععت؛ درا که بیشترین
توسعععه جهانگردی متکی بر جاذبهها و فعالیتهایی اسععت که به محیط طبیعی ،میرا
تاریخی و الگوهای مناطق فرهنگی مربوط می شوند .اگر این منابز ضایز یا نابود شوند،
مناطق سیاحتی نمیتوانند جهانگردان را جلب کنند و جهانگردی موفقی شکل نخواهد
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گرفت ( ،)Holden, 2008این اهمیت تا جایی ا ست که کنگره جهانی تو سعه یایدار که
در آگو ست و سپتامبر  2002ت شکیل شد ،تأکید کرد که توری سم یایدار ،توری سم و زیر
بناهای مربوط به آن اسعععت که هم در حال و هم در آینده؛ الف) در حدود یرفیتها و
توا نایی های طبیعی به اطر اح یا و بهرهوری در آی نده از م نابز طبیعی کار ک ند .ب)
همکاری مردم و جوامز ،آداب و رسععومها و شععیوههای زندگی که جذابیت توریسععم را
باال میبرد ت صدیق کند .ج) مردم باید سهم عادالنهای در منافز اقتصادی توری سم داشته
باشععند و باید به وسععیله واسععتهای مردم محلی و جوامز مناطق میزبان هدایت شععود
( .)Hussain & Altinay, 2005: 274در ادا مه نیز میتوان شعععا ص های توسععع عه
گردشگری یایدار را در قالب شکل ه )2تقسیمبندی کرد:

اکولوژیکی

اقتصادی

اجتماعی

فرهنگی

نهادی

شکل  .2شاخصهای گردشگری پایدار

شا ص اکولوکیکی شامل تنوع زی ستی ،م صرف منابز ،اکو سی ستمها ،آلودگیهای
محیطی ،دفز ضایعات ،یوشش گیاهی و ایمنی میشود .شا ص اقتصادی شامل اشتغال،
رفاه اقتصععادی ،کارایی اقتصععادی ،مصععرف انرکی و حمل و نقل میگردد .شععا ص
اجتماعی نیز شععامل مشععارکت ،آموزش ،سععالمت ،عدالت ،امنیت ،جمعیت و سععطم
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رضایت گردشگران است و شا ص نهادی ،دسترسی به اطالعات و ارتباطات ،نهادهای
محلی و علم و تکنولوکی را در بر میگیرد و نهایتاً شعععا ص فرهنگی شعععامل میزان
وفاداری به آداب و ر سوم را ستین محلی ،سطم حفع هویت محلی و سطم انتظارات
ا ست .هر یک از شا ص های تو سعه یایدار گرد شگری ،در ارتباط با یکدیگر بوده و
تأثیر متقابلی بر هم دارند .بدین ترتیب در برنامهریزی الزم ا ست به روابط بین شا ص
ها توجه گردد .در حقیقت سنت توسعه یایدار گردشگری میتواند به توسعه گردشگری
در اجتماعات منجر شود هاسماعیل زاده و همکاران.)1390 ،
ناکارآمدی و نایایداری ب سیاری از راهبردهای کال سیک گذ شته در زمینه تو سعه،
برنامهریزان و دست اندرکاران را بر آن داشت تا راهبرد جدیدی را جایگزین راهبردهای
گذشته کنند ،از این رو با مطرگ شدن نظریه توسعه یایدار از دهه  1970به بعد ،توسعه
گردشگری نیز بر مبنای اصول توسعه یایدار تحت عنوان گردشگری یایدار مطرگ گردید
و یس از آن مطالعاتی در زمینه گردشعععگری یایدار ده در سعععطم دا لی و ده سعععطم
ارجی صععورت گرفتهاسععت که در جدول ه ،)1به شععماری از این یژوهشها اشععاره
میشود.
جدول  .1پیشینه داخلی و خارجی پژوهش
پژوهشهای داخلی
ضیائی و

دالش ها و رویکردهای

مهمترین دالشها و نقدهای مفهومی و اجرایی که توسععععه

عباسی

توسععع عه گردشعععگری

گردشگری یایدار از دو وجه عرضه و تقاضای گردشگری با آن

ه)1397

یایدار :از نظریه تا عمل

مواجه ا ست ،عبارتند از وجه عر ضه با دالشهای دون ماهیت

شاطریان و

ارزیابی شعععا ص های

براساس نظر گردشگران میانگینهای توسعه گردشگری به این

همکاران

توسعه گردشگری یایدار

ترتیب :میانگین اصل آسایش ،اصل رقابت یذیری ،اصل مدیریت

ییریده ی سیستم گردشگری و وابستگی مقصد به کالن سیستم
های ارجی و از وجه تقاضعععا با دالش های دون ماهیت
منحصر به فرد تولید و مصرف تجربه ی گردشگری و اندازه ی
واقعی بازار تقاضای گردشگری مواجه است.

ه)1396

گردشگری ،اصل فن آوری اطالعات و ارتباطات می باشد و
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شععهری همطالعه موردی

میانگین کلی شا ص توسعه گردشگری از دیدگاه گردشگران

شهر کاشان(

باالتر از حد میانگین فرضی میباشد ،در مجموع فقط اصل فن
آوری اطالعات و ارتباطات کمتر از حد مطلوب بوده است.

ادیبی فتم و

ارائععه راهبرد توسععععععه

وجود دشم اندازهای ناب ،وجود زیرسا تهای مناسب منجر

همکاران

گردشعععگری شعععهری با

به توسعععه صععنایز کودک و دسععتی در شععهر و افزایش کیفیت

ه)1396

اسعععتفاده از مدل

SOAR

زندگی افراد شده و امکان تبدیل شهرستان به قطب گردشگری

هنمونه :شهر آستارا)

منطقه مورد انتظار است.

راشدی و

برنععامععهریزی توسععععععه

وجود جاذبههای ملی و بینالمللی ،وجود جنگل با دشععم انداز

همکاران

گردشگری یایدار شهری

متنوع جغراف یایی و با آب و هوای م ناسعععب ،ا ثار تاریخی و

ه)1395

بععا اسعععتفععاده از مععدل

فرهنگی متنوع منجر به تو سعه گرد شگری شده ا ست .افزایش

SOAR

سرانه ف ای سبز ،امکانات زیربنایی ،بازاریابی و افزایش فرهنگ

اسعععع ترا تژیععک
هنمونه :گرگان)

یذیرش گردشگر از نتایج مورد انتظار است.

یور احمد و

ارزیابی شعععا ص های

شا ص یایداری اکولوکیکی در بازه کمتر مساوی  8تا بیشتر از

همکاران

تععوسعععععععه یععایععداری

 14به عنوان ضعیف ترین وضعیت ازلحاظ یایداری گردشگری

ه)1395

گردشعععگری در جوامز

در شهر ساری و بعد یایداری اقتصادی با بازه میانگینی قوی تر

میزبععان هنمونععه :شعععهر

یعنی کمتر مساوی  13تا بیشتر از  16دارای وضعیت مناسب تری

ساری)

از دیدگاه شهروندان جهت دستیابی به یایداری ارزیابی شده
است.

مظفری و

برنععامععهر یزی را ه بردی

فرصععتهای این منطقه از قبیل عرضععه محصععوالت با ی بومی

همکاران

توسعه مناطق گردشگری

منط قه و ام کان تأمین م نابز مالی از مالکین مجتمز و یا

ه)1394

با استفاده از مدل

SOAR

سععرمایهگذار شععده اسععت در واقز مجتمز یل زمانخان قابلیت

ه ن مونععه :م ج ت مز یععل

تبدیل شدن به منطقه نمونه گردشگری ملی را دارد.

زمانخان سامان)
نخعی و

امکان سنجی گرد شگری

وجود فرصتهای زیاد در این شهر عالوه بر توسعه گردشگری

داداد

شهری با ا ستفاده از مدل

در این شهر میتواند درآمد یایداری برای شهر به ارمغان بیاورد

ه)1394

استراتژیک  SOARهشهر

و ن های تاً بر نا مهریزی برای افزایش دادن ت عداد مراکز د ماتی،

بناب)

تقویت زیرسا تهای گردشگری از نتایج مورد انتظار است.

اوریان

برنععامععهر یزی را ه بردی

وجود ف ای سبز منا سب ،دا شتن آب و هوایی بهتر ن سبت به

گرمسیر و

توسععععععه گردشعععگری

یزد ،باعث ایجاد یتان سیلی باال در جهت تو سعه گرد شگری در

همکاران

شهری با ا ستفاده از مدل

این شهر و د ست یافتن به منبز درآمد مطمئن و افزایش ر بت

ه)1392

سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری شده است.
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اسعععع ترا تژیععک

SOAR

هنمونه :شهر تفت)
ضیایی و

ارزیابی یرف یت جام عه

یرفیت جوامز محلی ییرامون منطقه نمونه گردشگری یاسارگاد

هکاران

محلی برای توسعععه ی

برای توسعه یایدار گردشگری در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و

ه)1393

یایدار گردشگری

کمتر از حد متوسط می باشد ،از این رو یرفیت سازی و ایجاد

فیروزی و

ارزیابی توان اکولوکیک

سرمایه گذاری اقتصادی در گردشگری متمرکز با توجه به شیب

همکاران

منطقه نمونه گرد شگری

زیاد منطقه مقرون به صرفه نیست و همرنین با توجه به شیب

ه)1392

سععد شععهید عباسیور با

های زیاد و سنگ و اك نامناسب در منطقه ،این نتیجه حاصل

تأکید بر توسعععه یایدار

میگردد که تفرج گسترده بهترین نوع کاربری توریستی در این

گردشگری

منطقه میباشد.

بستر مناسب جهت نیل به توسعه یایدار گردشگری در بخش
یاسارگاد و جوامز محلی ییرامون آن ضروری است.

کرونین

یایداری در صععنعت گردشععگری بیشععتر رفز دالش به نام تخلیه و مصععرف بیش از حد از

ه)2004

مواهب محیط فیزیکی و طبیعی و ایجاد ارتباط مثبت بین داشعععتههای طبیعی و یا انسعععانی
است.

لیو ه)2003

هدف اصععلی گردشععگری یایدار ،مدیریت گردشععگری و ایجاد تعادل با گردشععگران ،محیط
مقصد و جمعیت میزبان است.

اسواربروك

گرد شگری یایدار به دنبال به حداکثر ر ساندن مزایای اقت صادی ،اجتماعی و زی ست محیطی

ه)2001

همراه به به حداقل رساندن هم زمان هزینههاست.

میدلتون

بهترین راه برای کار با یایداری در گردشگری از طریق مشارکتهای محلی در سطم مقصد

ه)1997

مطابق با مقررات است.

دادهها و روششناسی پژوهش
شهر نیریز به عنوان محدوده مطالعاتی این یژوهش بین  29درجه و  10دقیقه و 31
ثانیه تا  29درجه و  12دقیقه و  24ثانیه عرض شمالی و بین  54درجه و  17دقیقه و 39
ثانیه تا  54درجه و  21دقیقه و  21ثانیه طول شرقی ،در ارتفاع  1605متری از سطم دریا
و

در

فاصله

230

کیلومتری

شرق

شیراز

واقز

شده

است

( .)http://earthexplorer.usgs.govبه طوری که از شمال به شهرستان آباده ،مرودشت و
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قسمتی به استان یزد ،از رب به شهرستانهای شیراز ،استهبان ،از جنوب به شهرستان
داراب و از شرق به استان کرمان و هرمزگان محدود است هطرگ جامز نیریز:1385 ،
 .)10طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال  1395این شهر جمعیتی بالغ بر
 50291نفر و  14416انوار را در ود جای دادهاست.

شکل  .3موقعیت شهر نیریز

این یژوهش بر اساس موضوع ،از نوع یژوهشهای موردی و بر حسب محتوا از نوع
تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت از نوع روشهای توصیفی – تحلیلی است .برای
جمز آوری اطالعات و دادههای مورد نیاز ،از بررسیهای اسنادی و همرنین مطالعات
میدانی ،مشاهده و تهیه یرسشنامه استفاده شد .یرسشنامه به صورت محققسا ته و با
سواالت بسته در قالب طیف لیکرت با گویههای ینجگزینهای تنظیم شد .روایی و یایایی
یرسشنامه نیز از طریق آلفای کرونبا محاسبه شد .مقدار آلفا  0/824حاصل شد که حاکی
از یایایی باالی یرسشنامه است .جامعه آماری این یژوهش ،جمعیت  50291نفری شهر
نیریز ،شامل گردشگران ،مسئوالن و کارشناسان سازمانها و نهادهای مرتبط با امر
گردشگری شهر است .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران معادل  382نفر محاسبه
شد و روش نمونهگیری نیز تصادفی ساده است .نهایتاً یس از گردآوری دادههای مربوطه
جهت تجزیه و تحلیل دادهها از مدل  SOARاستفاده شده است.

61

راهبرد توسعه گردشگری پایدار در شهر نیریز با استفاده از تحلیل...

برنامهریزی اسععتراتژیک و جامز به عنوان یک ضععرورت در حیطه گردشععگری مطرگ
اسعععت .به کمک این برنامهریزی ،مدیریت میتواند جهتگیری های ود را در آینده
معین و سازمان مربوطه را در مقابل تغییرات و تحوالت فردا مجهز سازد هالوانی:1391 ،
 .)56در این زمینه یکی از مدلهای ن سبتاً جدید در تدوین برنامهریزی ا ستراتژیک ،مدل
 SOARا ست .این مدل ترکیبی از ا ستراتژی  SWOTو دیدگاه مثبت شنا سی ا ست که
کاکلینام .استاورس آن را ابداع کرده است ( .)Stavros & Saint, 2010یکی از ابزارهای
بسععیار مهم در فرآیند تدوین راهبرد ،تکنیک  SWOTاسععت که به وسععیله آن اطالعات
مقایسععه میشععود .این تکنیک بر یایه نقاط قوت ( ،)Strengthضعععف (،)Weakness

فر صت ه )Opportunityو تهدید ( )Threatsمیبا شد ( .)Hom hack, 2001: 3این مدل
در همه سطوگ مدیریتی و به

صوص سطوگ باالی مدیریت به کار میرود .در حالی

که مدل  SOARهمی شه در سطوگ باالی مدیریت ا ستفاده می شود و به دنبال این ا ست
که ذی نفعان را در همه سطوگ در برگیرد .مدل  SOARو  SWOTدارای بنیاد و اساس
م شابه ه ستند؛ زیرا قوتها و فر صتها که بنیان و ا ساس  SOARبه شمار میآیند ،از
مدل  SWOTگرفته شعععدهاند .مدل  SOARبا یک تحقیق اسعععتراتژیک آ از میشعععود
ه اوریان گرمسیر و همکاران .)130 :1392 ،ود این مدل شامل دهار بخش مهم است

که در برگیرنده شناسایی قوتها ،فرصتها ،آرمانها و نتایج میباشد.
Opportunities

Strengths

بهترین فرصتهای ممکن پیشرو ما

بزرگترین داراییها و جنبههای مثبت ما

چیست؟

چیست؟

Result

Aspirations

بهترین نتایج قابل اندازهگیری چیست؟

آینده مطلوب و آرمانی ما چیست؟

شکل  .4چهار عامل کلیدی در مدل

تحقیق استراتژیک

تصمیمهای مثبت

)Stavros, 2010( SOAR
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در این یژوهش نقاط قوت و فرصتها در جامعه مورد مطالعه از طریق افراد مشارکت
کننده و دارای سهم شناسایی شده و نهایتاً از افراد مشارکتکننده در این فرآیند دعوت
شده تا آرمان ها و آرزوهایی را انتخاب کنند که امکان دستیابی به آنها در آینده وجود
دارد و نتایج مطلوب از طریق برنامههایی تشویقی و بازنگرانه قابل اندازهگیری باشد .به
طور کلی استراتژی مثبتیاب  ،SOARافق تازهای را فراروی دیدگاههای سنتی برنامه-
ریزی راهبردی میگشاید .این افق تازه با برجستهسازی قوتها و فرصتها و آرمانهای
یک مجموعه و درگیر کردن گروههای مختلفی از افراد دارای سهم در جامعه همراه است.
داردوب استراتژی  SOARدر شکل زیر مشاهده میشود:
برداشتن قدم نخست
هسته تیم برنامه ریزی

شناسایی ذینفعان
شناخت و بررسی نقاط مثبت
تحلیل تواناییهای داخلی

تحلیل حقایق بیرونی

تصور فرصتها
خلق مشترک ارزشها ،چشمانداز

توانایی نتایج

نوآوری
راهبرد و طرحهای راهبردی

تدابیر و برنامههای فنی

اجرا
بهبود پیوسته و سیستمی

اهداف و نتایج

شکل  .5چارچوب مدل )Sourse: Stavros & Saint,2010( SOAR
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نتایج و بحث
شهر نی ریز با قدمتی بسیار طوالنی ،آثار ماندگار ارزشمندی از نظر گردشگری
تاریخی ،فرهنگی ،دینی و زیارتی در ود جای داده است .توسعه گردشگری در این شهر
به جهت گسترش زیربنا و تجهیزات ف اها و تعادلبخشی بخشهای مختلف و ایجاد
فرصتهای شغلی جدید ،نقش مؤثری در توسعه داشته و نه تنها یشتوانهای برای توسعه
اقتصادی محسوب میگردد ،بلکه از دیدگاه اجتماعی ،زمینهساز یویایی فرهنگی و تحکیم

وحدت ملی میشود.
در صورتی که هر یک از این جاذبهها در فرآیند برنامهریزی گردشگری قرار گیرند،
می توانند اثرات مثبت اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و اکولوکیکی فراوانی را برای شهر،
منطقه و کشور به همراه داشته باشند .بدین منظور در ادامه یژوهش ،افراد ذینفز و صاحب
نقشی که می توانند در این زمینه مؤثر باشند و به نحوی نقش مهمی ایفا کنند ،در قالب
دو گروه عمده افراد بومی ساکن شهر نیریز و گردشگران ،مسئوالن سازمان میرا
فرهنگی و گردشگری شهر نی ریز ،شهرداری ،فرمانداری و فروشندگان شناسایی شدند و
طی جلساتی فرآی ند مصاحبه و گفت و گو در قالب ینج مرحله شکل گرفت .در مرحله
آ ازین و برداشت قدم اول ،اع ا تیم رهبری و برنامهریزی در مورد نحوه استفاده از مدل
 SOARبحث و تبادل نظر کردند و کسانی که در زمینه توسعه گردشگری جامعه مورد
نظر میتوانند نقش داشته باشند ،شناسایی و وارد بحث شدند .در مرحله دوم ،شنا ت و
بررسی الزم که در واقز گامی جهت ارائه راهبردهایی از طریق بررسی و شنا ت ارزشها،
دشماندازها ،نقاط قوت دا لی ،محیط بیروین به منظور لق فرصتها و تبدیل آن به
آرمانها و نتایج است ،صورت گرفت .در مرحله سوم ،تصور کردن ،مجموعه نقاط قوت،
فرصتها ،آرمانها و نتایج به منظور تطبیق آنها با آرمانها و در نهایت تدوین دشمانداز
مشترك مورد بحث و بررسی قرار گرفتند که در این مرحله شرکتکنندگان از قدرت
تصور مثبت به جهت تصور آینده مطلوب و نتایج و اقدامات بهره میبرند.
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جدول  .2معروفترین جاذبههای گردشگری شهر نیریز
شاخصترین جاذبههای طبیعی و تاریخی
یارك ملی بختگان

یارك ملی بهرام گور

دره یلنگان

بیدبخویه

مساجد قدیمی

تاریخ بنا

قلعه اس.یی.آر ه)SPR

کاروانسرای نیریز

باغ بیشه

باغ الیرز

اسیاب شادابخش

آسیاب بار

آبشار تارم

دشمه برنجزار

دشمه نیگی

دشمه یاقوتی

دشمه بشیر

تنگ لی حنا

تل ندق

تل اکی
قدیمیترین مساجد تاریخی شهر

مسجد جامز کبیر

قبل از سال  360ه.ق

مساجد حاج سیدعلی نیریزی

قبل از سال  1087ه.ق

مسجد جامز صغیر

قبل از سال  568ه.ق

مسجد بازار گیوهدوزان

قبل از سال  944ه.ق

مسجد نظربیگی

مشهورترین بقاع متبرکه

آستان مقدس امامزاده یعقوب هع)

آستان مقدس امامزاده قنبربن محمد هع)

آستان مقدس امامزاده شاه ابوالقاسم هع)

آستان مقدس امامزاده نورالدین هع)

آستان مقدس امامزاده یعقوب هع)

آستان مقدس امام زاده داه حسین هع)

آستان مقدس امامزاده سید محمد هع)

آستان مقدس امامزاده حیدر هع)

آستان مقدس امامزاده رستم هع)

آستان مقدس امامزاده سیدجعفر هع)

آستان مقدس امامزاده شاهرضا هع)

آستان مقدس امامزاده سلطان شاه یعقوب هع)

در مرحله دهارم ،نوآوری و ابتکار ،راهبردهای ابتکاری شناسایی و اولویتبندی
شدند و نهایتاً در مرحله ینجم و اجرا که به عنوان گام یایانی در این مدل استراتژیک
میباشد و به نوعی یک حرکت به سمت اجرایی کردن برنامههاست ،افراد تیمهای مختلف
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برنامهریزی با یکدیگر در یروکههای مربوط به رسیدن اهداف و نتایج تعیین شده ارتباط
مییابند .در فرآیند مذکور ،مجموعه نقاط قوت ،فرصت و آرمانها و نتایج مورد بازنگری
و به دالش کشیده شدند و در نهایت تغییراتی در آنها به وجود آمد که میتوان الصه
نتیجه دهار مرحله فوق را در قالب جدول ه ،)3مشاهده نمود.
جدول  .3نتایج چهار مرحله فرآیند استراتژیک
فرصتها ()Opportunities

SOAR

قوتها ()Strengths

* معرفی شهر در سطم دا لی و ارجی

بودن گردشگری

* تبادل متقابل فرهنگها

* قرارگیری در مسععیر راههای ارتباطی مهم هشععیراز-

* فرصت برای سرمایهگذاری بخش صوصی

کرمان-یزد)

* وجود فرصت برای شکوفایی نیروهای متخصص در

* تنوع فرهنگی و آداب و رسوم ویژه

زمینه گردشگری

* ییشینه تاریخی و فرهنگی شهر

* تالش جهت حفع آثار باستانی و تاریخی به عنوان

* وجود د شماندازهای زیبا و منح صر به فرد و تنوع

هویت ملی

یوشش گیاهی و جانوری درمنطقه

* رشد و توسعه شهر بر اساس اصول توسعه یایدار

*بر ورداری از یتانسیل باالی گردشگری شهر

* ایجاد منبز درآمدی مطمئن در شهر

* وجود معادن سنگ نی در شهر

* افزایش و بهبود زیرسا تها و تأسیسات زیربنایی

* وجود محصععوالت با ی فراوان و صععادراتی هانار،

شهر

بادام ،یسته)

* بازاریابی جهت فروش محصوالت و تولیدات شهر

* وجود آدابو رسوم سنتی و فرهنگ محلی در شهر

STRATEGIC INQUIRY

* ایجاد اشتغال و افزایش سطم درآمد مردم

* تنوع آبوهوایی ،جاذبههای محیطی و دهار فصععل

* رایگان بودن بازدید از مراکز گردشگری شهر
نتایج ()Sesults
* افزایش مراکز دماتی رستوران و مراکز یذیرایی

آرمانها ()Aspirations
*ایجاد شهری با منایری زیبا و جذاب با رویکرد

* افزایش شعمار گردشعگران دا لی و ارجی ورودی
به شهر

صوصی در زمینه گردشگری

* نمایشگاه بزرگ عرضه محصوالت با ی

*شهر نیریز قطب بزرگ گردشگری استان و کشور

* ایجاد یارکینگ طبقاتی جهت رفز مشعععکل یارك در

*حفع محیط زیست شهر

مرکز شهر

*اشتغال همه افراد جویای کار در شهر

* افزایش سعععرانه ف عععای تفریحی و رسعععیدن به حد
مطلوب
* کاهش هزی نه ا قامت گاه ها و افزایش ت عداد ه تل های
بینالمللی

APPRECIATIVEINTENT

* کاهش نر بیکاری در شهر

توسعه یایدار
*ایجاد ر بت وافر جهت سرمایهگذاری بخش
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در ادامه جهت رو شن شدن اهمیت هر یک از نتایج م ستخرج از جدول ه )3که در
واقز روجی اصععلی تکنیک  SOARاسععت ،سعععی گردید در محیط  SPSSفراوانی و
درصد میزان یاسخ و نظردهی نمونه آماری را در ارتباط با هر ه شت نتیجه مطرگ شده،
حسععاب کرد و به صععورت جدول ه )4ذکر کرد تا از این طریق بتوان یی برد که از نظر
یاسخگویان کدام یک از نتایج از ارزش و اهمیت بیشتری بر وردارند.
جدول  .4فراوانی و درصد نتایج مطرح شده از دید پاسخگویان
وضعیت پاسخگویی و نظردهی مصاحبه شوندگان نسبت به نتایج قابل پیشبینی
یلی کم

کم

متوسط

زیاد

یلی زیاد

افزایش مراکز دماتی

فراوانی

2

10

224

84

64

و یذیرایی

درصد

0 /5

2/6

58/3

21/9

16/7

کاهش نر بیکاری

فراوانی

0

2

3

80

298

درصد

0

0/5

0/8

20/8

77/6

افععزایععش شععععمععار

فراوانی

7

68

180

112

15

گردشگران

درصد

1 /8

17/7

46/9

29/2

3/9

ایجاد نمایشگاه عرضه

فراوانی

4

157

156

65

2

محصوالت

درصد

1 /0

40/9

40/6

16/9

ایجاد یارکینگ طبقاتی

فراوانی

148

138

96

2

0

درصد

38/5

35/9

25/0

0/5

0

افزایش سرانه ف ای

فراوانی

163

139

68

12

2

تفریحی

درصد

42/4

36/2

17/7

3/1

0/5

کاهش هزینه اقامت

فراوانی

103

268

11

2

0

درصد

26/8

69/8

2/9

0/5

0

نتایج ذکر شده

0/5

آنگونه که جدول فوق نشععان میدهد توسعععه گردشععگری در شععهر نیریز نتایج
بی شماری به دنبال دا شته ا ست که در بین نتایج مطرگ شده از دید یا سخگویان ،کاهش
نر بی کاری ،افزایش مراکز دماتی و یذیرایی به ترتیب مهمترین ن تایج اسعععت ،اما
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کاهش هزینه اقامت گرد شگران ،افزایش سرانه ف ای تفریحی از جمله نتایجی ه ستند
که از بار ارزشی کمتری بر وردارند.
جهت تعیین وضعععیت یایداری گردشععگری منطقه و اینکه مشععخص کنیم محدوده
مطالعاتی از لحاظ دهار شا ص یایداری در حیطه گردشگری دارای ده وضعیتی است
نیاز دا شتیم ،به تعریف یک سطم معین از یایداری تحت عنوان ههیایداری نظری)) ،یعنی
با ضرب تعداد سواالت هر شا ص از یایداری در حداقل و حداکثر امتیاز هر گویه و
جمز آنها ،یک میانگین حاصععل میشععود که مبنای سععنجش قرار میگیرد و سععپس
وضعععیت یایداری گردشععگری منطقه نسععبت به این میانگین نظری بررسععی میکنیم تا
مشخص شود منطقه مطالعاتی به ده سطحی از یایداری در امر گردشگری رسیده است.
سپس با انجام آزمون تی تک نمونهای و برر سی روجی این آزمون که در جدول ه)5
ن شان داده شده ا ست ،م شخص شد سطم معناداری آزمون ه )0/000که کمتر از 0/05
است گویای تفاوت معنیدار در هر دهار بعد یایداری است.
جدول  .5خروجی آزمون تی تک نمونهای جهت بررسی چهار شاخص پایداری
گردشگری
شاخصها
اقتصادی
اجتماعی -
فرهنگی
محیطی -
کالبدی
نهادی

درجه آزادی

سطح

میانگین

()df

معناداری

24

35/64

8/351

27/200

381

0/000

30

20/66

5/823

-31/360

381

0/000

21

30/46

6/023

30/699

381

0/000

12

9/37

3/423

-15/036

381

0/000

نظری

میانگین

انحراف
معیار

t
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به طوری که از نظر یا سخگویان ،شهر نیریز فقط در دو بعد اقت صادی و محیطی-
کالبدی به ترتیب با داشععتن میانگین  35/64و  30/46که بیشععتر از میانگین نظری مطرگ
شده ه )21 ،24است توانسته به یایداری برسد و در دو بعد دیگر یایداری یعنی اجتماعی
– فرهنگی و نهادی به دلیل حاصعععل شعععدن میانگین ه )9/37 ،20/66کمتر از میانگین
نظری مورد نظر ه )12 ،30نتوانسته به یایداری مورد نظر برسد که این امر مستلزم توجه
و برنامهریزی بیشتر میباشد.
نتیجهگیری
گرد شگری یکی از رو به ر شدترین صنایز جهان به شمار میرود و در میان
فعالیتهای بشری که اثرات مهمی بر محیط زیست داشتهاند ،بدون شک گردشگری
را میتوان در زمره مهمترین آنها قلمداد کرد .از آنجایی که ایده توسعععه یایدار،
ییوندی تنگاتنگ با محیط زی ست دارد ،در سال های ا یر ،به یک مو ضوع کلیدی
برای مدیران و برنامهریزان مقصدهای گردشگری و همرنین سیاست گذاران توسعه
گردشگری در سطوگ مختلف سیاست گذاری عمومی و صوصی تبدیل شده است.
به طوری که تو سعۀ گرد شگری به عنوان اهرمی برای تو سعۀ یایدار شهری مورد
توجه است .توسعۀ یایدار شهری و توسعۀ یایدار گردشگری هر دو ریشه در اصول
و مبانی تو سعۀ یایدار دارند و گرد شگری ،ابزار قوی در را ستای کمک به تحقق
توسعععۀ یایدار تلقی می شععود .لذا گردشععگری یایدار به واسععطه آسععیب حداقلی به
مقا صد و جوامز میزبان به عنوان شیوهای مطلوب از گرد شگری مورد توجه مدیران
و محققین حوزه گردشگری قرار گرفته است.
یژوهش حاضر با هدف به کارگیری فرآیند برنامهریزی استراتژیک ،ضمن آشنایی با
توانمندیها و نقاط مثبت در گردشععگری شععهر نیریز به منظور توسعععه این کارکردها،
راهکارها و ا ستراتژیهای کاربردی در جهت تو سعه گرد شگری این شهر معرفی کرده
است .بدین منظور با توجه به ماهیت استراتژی  SOARیس از گفتگوهای متعدد با افراد
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و گروههای مختلف که در گردشگری این شهر نقش داشتند ،نقاط مثبت و فرصتها و
آرمانهای بخش گرد شگری این شهر تعیین شد و در نهایت جهت برر سی اینکه شهر
نی ریز تا ده حد به یایداری در گرد شگری از نظر دهار شا ص اقت صادی ،اجتماعی –
فرهنگی ،کالبدی – محیطی و نهادی رسیده است ،از آزمون تی تک نمونهای بهره گرفته
شده ا ست .با توجه به نتایج حا صله میتوان گفت از نظر یا سخگویان شهر نیریز فقط
توانسععته در دو بعد اقتصععادی و کالبدی – محیطی به یایداری برسععد و در دو بعد دیگر
یایداری یعنی اجتماعی – فرهنگی و نهادی از سععطم یایداری مد نظر یایینتر میباشععد.
بدین معنا که گرد شگری از نظر اقت صادی توان سته باعث کاهش نر بیکاری ف صلی و
دایمی ،اشتغال زنان در بر ی مشا ل گردشگری ،افزایش رضایت جامعه محلی از میزان
درآمد حاصععل از گردشععگری ،افزایش فرصععت شععغلی برای جوانان و ایجاد بنگاههای
اقتصععادی کودک و محلی گردشععگری در این شععهر شععود و از نظر کالبدی – محیطی
منجر به تغییر کاربری اراضععی در اثر فعالیت گردشععگری ،کاهش اراضععی زیرکشععت،
افزایش اقامتگاها و مراکز مهمانیذیر ،بهینه سععازی طرگ های مدیریت فاضععالب و یره
شده است؛ درا که هر منطقهای که صنعت گردشگری در آن توسعه یابد ،ناگزیر تحت
تأثیر رفت و آمد ،سا ت و ساز تأسیسات و ایجاد تجهیزات گردشگری قرار میگیرد و
تو سعه این صنعت منجر به تغییر و تحول در د شم اندازهای طبیعی و ان سانی می شود،
اما در ارتباط با دو بعد دیگر ،شهر نیریز نتوان سته به یایداری مطلوب بر سد .باید اذعان
کرد که گ سترش گرد شگری در هر منطقه از یک سو ،نیاز به مدیریت اجرایی و د ست
اندرکاران گردشعععگری دارد و به یک حمایت از طرف آنان و نیز به افزایش مشعععارکت
جامعه محلی و یردولتی برای یی شبرد اهداف گرد شگری یایدار که م شارکت متقابل و
سودمندی برای مردم و م سئوالن به همراه دا شته با شد ،نیازمند ا ست و از سوی دیگر
تو سعه گرد شگری در هر منطقه موجب تغییرات اجتماعی – فرهنگی می شود ،بنابراین
شععهر نیریز آمادگی توسعععه گردشععگری بر اسععاس اصععول توسعععه یایدار را داراسععت،
زیرسا تهای الزم نیز بدین منظور فراهم است و میتوان با تبلیغات بیشتر در رسانهها
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و تسهیل سرمایهگذاری سرمایهگذاران بومی و یربومی در سطم شهر ،زمینه توسعه هر
ده بیشتر این شهر در راستای گردشگری یایدار را فراهم سا ت .با توجه به بررسیهای
صععورت گرفته و نتایج حاصععل شععده از تحقیق میتوان ییشععنهادات زیر را جهت بهبود
بیشتر شرایط گردشگری در شهر یرجاذبه نیریز ارائه کرد:
 -اعطای ت سهیالت بانکی و ت شویق سرمایهگذاران بخش

صو صی در زمینه تو سعه

گردشگری شهر.
 فراهم کردن زمینه مشارکت افراد بومی شهر در زمینه توسعه گردشگری یایدار شهر. تهیه بانک اطالعاتی اعم از فیلم ،نق شه ،برو شور ،گزارش و یره جهت آموزش شیوهحفایت از آثار و جاذبههای گردشگری شهر.
 فراهم کردن زیرسععا تهای رفاهی با توجه به افزایش گسععترده گردشععگران و ارائهتسععهیالت دماتی به گردشععگران در راسععتای ایجاد تعادل بین میزان جمعیت و توزیز
دمات.
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