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چکیده 
و  راهبردها  به  توجه همه جانبه  از پیش ضــرورت  زندگی شهری، بیش  و مشکالت خاص  و مسائل  گسترش شهرنشینی 
را روشن ساخته است. در میان موضوعاتی مانند محیط  کنان شهرها  راه حل های سودمند برای بهینه سازی زندگی سا
زیست شهری، ایمنی شهری،  برنامه ریزی شهری و  توسعه شهری، یک عامل بسیار مهم مدیریت شهری است. استراتژی 
کاهش فقر شهری  گیر جهانی و  کمک به توسعه و برای پاسخ به تغییرات جزر و مدی فرا توسعه شهری، یک ابزار جدید برای 
و توسعه اقتصاد محلی می باشد. بیشتر استراتژی های توسعه شهری به عنوان یک فرآیند مشارکتی، سه هدف اصلی: بهبود 
گردشگری یکی از ابعاد توسعه ملی است  کاهش فقر شهری را دنبال می کنند. توسعه  مدیریت شهری، رشد اقتصادی و 
کشورهای مختلف چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حائز اهمیت است و یکی از  که در 
ابزارهای مهم استراتژی توسعه شهری می باشد. هدف این پژوهش، بررسی نقش مؤثر مدیریت در استراتژی توسعه شهری، 
گردشگری و رونق اقتصادی و اجتماعی جزیره هرمز می باشد. روش تحقیق بر مبنای روش های  برای دستیابی به توسعه 
کتابخانه ای و مطالعات میدانی ) مصاحبه و پرسشنامه( انجام  که با استفاده از مطالعات  کاربردی است  توصیفی_تحلیلی و 
 SWOT کای اسکوئر تک نمونه ای محاسبه شده و از تحلیل گرفته و نتایج حاصل از آن با استفاده از نرم افزار SPSS و با آزمون 
برای شناسایی قوت ها و ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها و از مدل استراتژیک SOAR برای تدوین استراتژی توسعه و تشریح 
کارآمدی نظام مدیریتی، تقویت  گردشگری در دنیا، به  قوت ها، فرصت ها، آرمان ها و نتایج استفاده شده است. توسعه 
گردشگری در هر منطقه، چگونگی  زیرساخت ها و بهبود ظرفیت های الزم نیاز دارد. یکی از مهمترین عوامل مؤثر در توسعه 
گردشگری در جزیره هرمز با وجود جاذبه های تاریخی و  مدیریت آن است. نتایج به دست آمده نشان می دهد، توسعه 
کندی پیش می رود و  طبیعی به دلیل نداشتن امکانات خدماتی و رفاهی و زیرساخت های الزم و مدیریت صحیح، به 
گردشگری و رونق  کارآمد با هدف توسعه  چشم انداز آن بر پایه تبدیل جزیره هرمز به منطقه آزاد، در یک نظام مدیریتی 

کوتوریسم_ژئوتوریسم قرار دارد. گردشگری تاریخی، فرهنگی و ا اقتصادی و اجتماعی منطقه در سه حوزه 

گردشگری، SOAR ،SWOT، جزیره هرمز. گان کلیدی : استراتژی توسعه شهری، مدیریت شهری، توسعه  واژ
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طبیعی، تاریخی، فرهنگی و اقتصادی موجود و شناخت نقاط قوت 
و ضعف و فرصت ها و تهدیدها شناسایی شده و راه های رسیدن به 

آنها طراحی می شود.
تقویت  مدیریتی،  نظام  کارآمدی  به  دنیا،  در  گردشگری  توسعه 
زیرساخت ها و بهبود ظرفیت های الزم نیاز دارد. یکی از مهمترین 
گردشگری در هر منطقه، چگونگی مدیریت  عوامل مؤثر در توسعه 
آن است. در حال حاضر، توسعه گردشگری پایدار آنچنان در توسعه 
که اقتصاددانان  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها نقش دارد 

کشور تلقی می نمایند آن را به عنوان موتور توسعه 
 .)Hosseini, 2013: 114) 

توسعه  اجتماعی،  توسعه  فرهنگی،  توسعه  شامل  کشور  توسعه 
که مفهومی  اقتصادی و توسعه سیاسی است. توسعه بیش از آن 
اقتصادی باشد، امری فرهنگی است. توسعه فرهنگی به معنای 
برای  آمــدن شرایط و امکانات مــادی و معنوی مناسب  به وجــود 
افراد جامعه، ایجاد تفکر توسعه در بین مردم و شناساندن جایگاه 
گاهی و دانش آنها، زمینه سازی برای تحول  آنان، رشد و افزایش آ
برای  فرهنگی  زمینه هایی  ایجاد  مجموع  در  و  جامعه  پیشرفت  و 
ابعاد دیگر توسعه مقدم شمرده  بر  توسعه است. توسعه فرهنگی 

.)Dehdari Ebrahimi, 2011:440) می شود
استراتژی توسعه شهری، سند توسعه شهر در تمام ابعاد محسوب 
از  بسیاری  در  کنون  ا هم  که  است  راهبردی  رویکردی  و  می شود 
کشورهای جهان و به خصوص کشورهای درحال توسعه با استقبال 
که سند  که طرح های جامع و تفصیلی  مواجه شده است. در حالی 
کشور ما محسوب می شوند، بیشتر نقش بازدارنده  توسعه شهر در 
اما  اســـت،  کمرنگ  بسیار  آنــهــا  هدایت کنندگی  نقش  و  داشــتــه 
طرح های استراتژیک می توانند شهرداری ها و نهادهای مردمی را از 
حالت انفعال بیرون آورند و به آنها نقشی فعال و هدفمند در جهت 
نمی دانند  نه تنها  مردم  حاضر  حال  در  نمایند.  اعطا  شهر  توسعه 
که  که چه نقشی در توسعه شهرشان دارند، بلکه حتی نمی دانند 
شهرشان در آینده چگونه خواهد بود و به چه سویی پیش خواهد 
رفت. مسئوالن شهری نیز تصور روشنی از آینده شهر ندارند. حال 
می کند  فراهم  را  بستری  شهری،  توسعه  استراتژی  طــرح  که  آن 
از  که  برسند  توافق  این  به  یکدیگر  با  شهری  مسئوالن  و  مــردم  تا 
شهرشان چه می خواهند و سپس نقش هر یک را به منظور رسیدن 
به این هدف مشخص می نماید. بیشترین اهمیت این رویکرد این 
گسترده شهری، شهر را به  عنوان  که به عنوان یک استراتژی  است 
کاهش  موتور توسعه اقتصادی در نظر می گیرد و تأثیر مستقیم در 
 )Haghighat, et فقر، رشد اقتصادی محلی و بهبود حکمروایی دارد

.al., 2014)
جزایر خلیج فارس با داشتن جاذبه های طبیعی و زمین شناختی، 
فرهنگی و تاریخی از مناطق بسیار مهم در زمینه گردشگری هستند.
کیلومترمربع با  منطقه مورد مطالعه، جزیره هرمز به مساحت 42 
گانه استان هرمزگان  هفت هزار نفر جمعیت یکی از جزایر چهارده 
باریکه ای  در  بندرعباس  شرقی  جنوب  18کیلومتری  در  که  است 
ــای عــمــان واقـــع اســـت. هــرمــز از  از دریـــا مــیــان خلیج فـــارس و دریـ
جزیره های آتشفشانی خلیج فارس و بیضی شکل است. این جزیره 

1. مقدمه
گذر زمان،  که در  شهرها، دارای سیستمی پیچیده و پویا هستند 
اقــتــصــادی و حتی  کــالــبــدی، اجتماعی،  تــحــوالت  هــمــواره دچـــار 
سیاسی و فرهنگی می شوند. با رشد روزافزون جمعیت، مهاجرت 
گسترده روستایی ها یا حتی شهرهای کوچک و متوسط، کالنشهرها 
برنامه ریزی شهری  و فقر شهری، به روش نوینی برای مدیریت و 

نیازمندیم. 
و  ــاه  رف ــرای  ب شهرها  اســت.  یافته  تحول  شهری  مدیریت  ــروزه  امـ
شهری،  مدیریت  می شوند.  مدیریت  شهروندان  بیشتر  آسایش 
به  شهری  توسعه  طرح های  و  برنامه ها  موفقیت  در  مهمی  نقش 
عهده دارد. شهرها به علت دارا بودن جاذبه های طبیعی، تاریخی 
توسعه  می شوند.  محسوب  گردشگری  مهم  مقاصد  از  فرهنگی  و 
گردشگری شهری آثار مثبت و منفی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
این  در  تعادل  ایجاد  نتیجه  در  دارد.  دنبال  به  زیست محیطی  و 
که آثار مثبت بیش از آثار منفی باشد، نیازمند  گونه ای  زمینه، به 
موضوع  این  است.  قوی  مدیریتی  سیاست های  گرفتن  پیش  در 
با توسعه پایدار بیشتر اهمیت می یابد )35  ارتباط  به خصوص در 

.)Taghvaee, 2011:
موفقی  طــرح هــای  جمله  از  شهری  توسعه  استراتژی  طــرح هــای 
که با رویکرد دستیابی به توسعه پایدار در سال های اخیر در  هستند 

کشورهای مختلف تهیه و به اجرا درآمده اند.
بهتر  استانداردهای  تحقق  و  اقتصادی  رشد  پایدار به  توسعه  در 
کمیاب طبیعی توجه می شود.  زندگی بدون از دست دادن منابع 
است.  حال  زمان  در  آینده،  از  حمایت  برای  تالش  پایدار،  توسعه 
کنار رشد اقتصادی و توسعه بشری در یک جامعه  توسعه پایدار در 
یا یک اقتصاد توسعه یافته، سعی در تحصیل توسعه مستمر، ورای 
توسعه اقتصادی دارد. روند صحیح حرکت به سوی توسعه پایدار 

شاید از مهم ترین نکات این موضوع باشد. 
وقتی توسعه پایدار در مقیاس شهر مطرح می شود، باید مدیریت 
مدیریت  شهری،  فضای  توسعه  و  حفظ  مانند  عناوینی  شهری 
کاهش آلودگی هوا و صوت ناشی از ترافیک را مدیریت  پسماندها، 
کند. بدین منظور در تهیه و اجرای طرح های توسعه شهری، به 

گیرند. طور قطع باید تمام پارامترهای توسعه پایدار مد نظر قرار 
اقتصاد  خدماتی  بخش  به  بخشی  تنوع  بــرای  شهرها  از  بسیاری 
گردشگری روی آورده اند. استراتژی  خود به رویکرد توسعه صنعت 

توسعه شهری می تواند فرصت یاد شده را از این طرق فراهم آورد: 
الف: راهبرد توسعه گردشگری را با برنامه های اقتصادی دیگر تلفیق 

و هماهنگ سازد.
فقر  و شرایط زیست محیطی،  گردشگری  توسعه  ارتباط میان  ب: 
شهری، حمل ونقل و عمران شهری، زیرساخت ها و توسعه منابع 

انسانی را شناسایی نماید.
زیرساخت های مورد نیاز در مراحل اولیه، زیرساخت های مطالعاتی 
گفت شناخت زیرساخت ها بخشی از مطالعات  هستند و می توان 
گر مطالعات طرح ها به درستی انجام شود، باید نقاط  طرح است. ا
راهبردی،  مطالعات  انجام  از  پس  بنابراین  دهــد.  نشان  را  ضعف 
چشم انداز توسعه شهر تعریف شده و با شناخت نسبی از امکانات 
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آزاد می باشد.

هدف این پژوهش، بررسی نقش مؤثر مدیریت در استراتژی توسعه 
و  اقتصادی  رونق  و  گردشگری  توسعه  به  دستیابی  برای  شهری، 
اجتماعی جزیره هرمز  م  باشد و سئواالت زیر به منظور رسیدن به 

گردیده است: این هدف مطرح 
آیا برنامه ریزی استراتژیکی می تواند ضامن توسعه جزیره هرمز - 1

باشد ؟ 
آیا الحاق جزیره هرمز به منطقه آزاد قشم با مدیریت یکپارچه - 2

توسط سازمان منطقه آزاد قشم می تواند در توسعه گردشگری 
و رونق اقتصادی جزیره هرمز تأثیرگذار باشد؟

 2. مبانی نظری و پیشینه تحقیق 
علت ایجاد CDS تالش برای یافتن پاسخی برای علت فقر فزاینده و 
رکود اقتصادی در شهر کلکته بود. بر اساس مطالعات سازمان ائتالف 
کمک  کلکته، هند(، این سازمان برای  شهرها )تأسیس در 1999 م، 
به فرایندهای تصمیم ساز مشارکتی در فرایند برنامه ریزی شهری در 
کاستن از سطح فقر شهری و  کشورهای در حال توسعه و به منظور 
تأمین توسعه پایدار، سند استراتژی توسعه شهر)CDS( را به مثابه 
کرده و ترویج داد. در ابتدا طرح CDS برای بهبود  ابزاری مؤثر، تهیه 
کلکته هند تدوین شد و سپس در سایر  اقتصادی شهر  وضعیت 
گرفته شد. به عنوان مثال استراتژی های  کار  شهرهای جهان به 
توسعه شهری با هدف بهبود مدیریت شهری )برای شهر عدن در 
کشور بلغارستان(، رشد اقتصادی )برای  کشور یمن( و )صوفیه در 
شانگهای چین(، پیشگیری از فقر و اسکان غیررسمی )برای دهلی( 

تدوین و اجرا شده است.
قرار  بررسی  مــورد  عمده  موضوع  پنج  معمواًل   ،CDS مطالعات  در 

می گیرند: 
معیشت شهروندان ) اشتغال و کارآفرینی(، مسائل زیست محیطی و 
که در شهر ایجاد می شود، سازمان فضایی  تأثیرات زیست محیطی 
در  می تواند  که  مالی  منابع  آن،  به  مربوط  زیرساخت های  و  شهر 

گیرد و نهایتًا ساختار مدیریت شهر.  اختیار شهر برای توسعه قرار 
CDS به شکل مؤثر تهیه و اجــرا شود،  گــر طــرح  ا که  گفتنی اســت 
این  و  بود  امیدوار  پایدار  توسعه  به سوی  به حرکت شهر  می توان 
انتظاری است که باید از طرح های توسعه راهبردی در شهر داشت. 
ضرورت تدوین طرح های استراتژی توسعه شهری را نمی توان انکار 
گیرد  کرد، اما باید به شکل صحیح و با امکان سنجی از قبل صورت 

تا بتوان به تأثیرات مثبت آن امیدوار بود.
کانون و محور مدیریت توسعه  در استراتژی توسعه شهری، شهرها 
با  و  اســت  متمرکز  آن  در  مدیریتی  تــوان  که  جایی  یعنی  هستند؛ 
رسید.  خواهد  جانبه  همه  و  پایدار  توسعه  به  شهرها  مشارکت، 
شده،  جهت گیری  فرآیندی  عنوان  به  شهری  توسعه  استراتژی 
ارتقای  منظور  به  مشارکت  طریق  از  شده  حمایت  و  یافته  توسعه 
کیفیت  رشد برابر در شهرها و مناطق پیرامونشان به منظور بهبود 
زندگی تمامی شهروندان تعریف می شود.   استراتژی توسعه شهری 
کمک به ایجاد دموکراسی تصمیم گیری  با ماهیت راهبردی و برای 

که فاصله آن تا شمال شرقی  کوچك از توابع شهرستان قشم است 
کیلومتر می باشد.   جزیره قشم 18 

جزایر برای این که به حیات خود ادامه بدهند، نیاز دارند تا بستر 
و  اشتغال  ایجاد  راه  مؤثرترین  و  شود  ایجاد  آنها  در  افــراد  اشتغال 
گونی را در  گونا که افراد  گردشگری است  رونق جزیره هرمز، توسعه 
گردشگران در جزایر، آنجا را قابل  آن فعال می کند. از طرفی حضور 

سکونت می کند و بر امنیت منطقه ای خواهد افزود.
گردشگری بدون ایجاد زیرساخت های الزم و  گفتنی است، توسعه 
گسترش عدالت،  کیفیت زندگی،  توسعه شهری به منظور ارتقای 
تأمین حقوق شهروندی و ایجاد محیط زیست سالم در یک نظام 
استراتژی  طــرح  اجــرای  نمی باشد.  امکان پذیر  مدیریتی،  کارآمد 
توسعه شهری راهی برای دستیابی به این اهداف است. این طرح 
به  و  با شناسایی  و  کید داشته  تأ اقتصادی شهرها  بر رشد  اساسًا 
کارگیری پتانسیل ها و امکانات بالقوه اقتصادی شهر، مبنایی برای 

توسعه در سایر جوانب را نیز فراهم می کند.
روی  شهری، 1CDS بر  توسعه  استراتژی  تمرکز  که  ایــن  وجــود  با 
جنبه های  ــال  ح عین   در  ــا  ام ــت  اس رقــابــت پــذیــر  اقتصاد  تقویت 
کاهش فقر  زیست محیطی، مالی، زیرساخت ها، ساختار شهری و 
که به  را پوشش داده و نیز شامل برنامه ریزی برای اقداماتی است 
افزایش سرمایه گذاری  کمیت شهری،  منظور بهبود مدیریت و حا
کاهش فقر در  برای بهبود وضعیت خدمات و اشتغال و همچنین 

شهر، تهیه می شود.
توسعه  خلیج  فــارس  جزایر  مأموریت  ــت،  دول استراتژی  براساس 
گردشگری است و توسعه مناطق آزاد از اولویت های دولت است. در 
گردشگری مناطق آزاد خلیج  برنامه چهارم توسعه اقتصادی بر بعد 
گردشگری می تواند به عنوان یکی از اصلی ترین  کید شده و   فارس تأ
کسب درآمد ارزی و  گزینه های مناطق آزاد به منظور ایجاد اشتغال، 

توسعه منطقه ای باشد.
بنابراین تبدیل جزیره هرمز به منطقه آزاد، به دلیل قوانین مناطق 
عنوان  به  مدیریت  در  تمرکز  و  است  سرمایه گذاران  حامی  که  آزاد 
صنعت  رونــق  باعث  کــارآمــد،  ابــزارهــای  و  ارزشمند  پتانسیل ها ی 
در  موضوع  اساسی ترین  شــد.   خواهد  هرمز  جزیره  در  گردشگری 
آوردن  فراهم  و  زیرساخت ها  آمــاده ســازی  آزاد،  مناطق  تأسیس 
بستر مناسب برای شکل گیری توسعه و سرعت آن است. توسعه 
گردشگری در مناطق آزاد به عنوان یکی از راهبردها و  فعالیت های 
اهداف توسعه ای می تواند در توسعه منطقه ای جزایر خلیج فارس 
مؤثر باشد و رشد اقتصادی و اجتماعی مناطق آزاد خلیج فارس، 
کیش، قشم و چابهار در گرو توسعه گردشگری این مناطق می باشد.
برای  مشارکت  جلب  اســاس  بر  آزاد  مناطق  در  گردشگری  توسعه 
دریــایــی،  گردشگری  زمینه  در  خــارجــی  و  داخــلــی  ســرمــایــه گــذاری 
طریق  از  تاریخی  و  فرهنگی  گردشگری  ژئوتوریسم،  و  کوتوریسم  ا
گردشگری و توسعه امکانات  ایجاد بسترهای الزم برای طرح های 
جذب  منظور  بــه  بــرنــامــه ریــزی  و  آزاد  مناطق  در  زیرساخت ها  و 
کشورهای توسعه یافته،  گردشگران طبیعی، فرهنگی و تاریخی از 
گردشگری داخلی در مناطق  کشورها و توسعه  ایرانیان مقیم سایر 

1 City Development Strategy
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نهاد »ائتالف شهرها1« در شهرها و کشورهای مختلف مورد استفاده 
کشورهای جهان )به  گرفت. پس از آن در بسیاری از شهرها و  قرار 
کشورهای آسیایی و آفریقایی( به آزمون درآمده است. راهبرد  ویژه 
و همیاری شهری  کمک  برنامه  عنوان  به  ابتدا  در  توسعه شهری 
شناخته می شد و مسیر این تفکر غالب که شهرها موتور توسعه ملی 
کید آن بر امکان یک رشد هماهنگ در سرمایه گذاری از  هستند، تأ
طریق ممکن ساختن رشد اقتصادی بود. در این برنامه ها، مقوله 
کاهش فقر ندرتًا به عنوان محور توجه و تمرکز قرار گرفت. کاهش فقر 
کید بر رقابت، قابلیت زیستی و  به عنوان یک هدف محتمل و با تأ
نظام مندی مطرح بود. در واقع تعدادی از صاحب نظران عقیده 
دارند که در بیشتر  CDS متقدم کاهش فقر به عنوان یک پس زمینه 
گرفته می شد. استراتژی توسعه شهری  یا در اولویت ثانوی در نظر 
اجتماعی  از مشکالت  زیــادی  به بخش  پاسخی مقتضی  به مثابه 
CDS یــک چــارچــوب  اقــتــصــادی غــالــب شهرها جــلــوه مــی کــنــد.  و 
که به  برنامه ریزی جامع و در عین حال در حال انعطاف پذیر است 
کنترل و اداره پیامدهای  منظور توانمند سازی جوامع شهری برای 
و  اقتصادی  نابرابری های  فزاینده  اقتصادی، رشد  تغییرات سریع 
 )Maleki, می شود  مطرح  فقر  کننده  عاجز  گستره  نیز  و  اجتماعی 

.2010: 3(
کانادا،  فرانسه، آلمان،  استراتژی توسعه شهری توسط دولت های 
توسعه  بانك  آمریکا،  و  انگلیس  سوئد،  نــروژ،  هلند،  ژاپــن،  ایتالیا، 
آسیا2 و سازمان های بین المللی حکومت های محلی3 مورد حمایت 
 Citiesمــی شــود مدیریت  جهانی  بانك  توسط  برنامه  ایــن  اســت. 

 .)Alliance, 2001:4( 
ح های استراتژی توسعه شهری  2.2. فلسفه تهیه طر

از  می توان  CDS را  شهر  توسعه  استراتژی  طرح های  تهیه  فلسفه 
کشورهای در  میان برداشتن بحران ها، چالش ها و مسائل شهری 
حال توسعه دانست. رویکردهای نوین از سوی نهادهای عمده و 
که عبارتند  گرفته است  تأثیرگذار در مسائل شهری مورد توجه قرار 

از :
فعال  شرکای  عنوان  به  فزاینده ای  شکل  به  شهری  فقیر  اقشار   .1
شهرداری ها  با  مشارکت  به  خویش  اجتماعی  توسعه  منظور  به 

پرداخته اند.
2.  شهرداری ها )در مقیاس محلی( به شکل فزاینده ای در مقابل 

شهروندان پاسخگوتر شده اند.
و  تمرکززدایی  سیاست های  بــه  ملی(  مقیاس  )در  دولــت هــا    .3

مردم ساالرانه روی آورده اند.
تدوین  در  جهانی(  سطح  )در  توسعه  بین المللی  مؤسسات    .4
راهبردهای شهری خود صراحتًا به نقش کیفیت مدیریت شهری بر 
.)Cities Alliance Discussion, 2001:4( کاهش فقر توجه نموده اند

که جمعیت جهان دارای  کرد  از طرف دیگر می توان اینگونه بیان 
که همواره به نفع جمعیت های  حرکات و تغییرات متناوبی است 
از  بیش  رشــد  دارای  شهرها  از  بسیاری  می کند.  عمل  شهرنشین 

1 Cities Alliance
2 Asian Development Bank
3 Interational Local Government  Organization

و بهبود وضع زندگی توسط سازمان ائتالف شهرها در سال 1999 
پیشنهاد گردید. در استراتژی توسعه شهری شرایطی فراهم می شود 
که در آن به شیوه دموکراتیک و مشارکتی به حل مسئله فقر شهری 

.)Cities Alliance, 2004) و توسعه اقتصادی آن می پردازد
در یک تعریف اولیه و ساده CDS عبارتست از فرآیند تهیه چشم انداز 
کــه از آن یــک برنامه عملیاتی  صــورتــی  بلندمدت آیــنــده شهر بــه 
کوتاه مدت استخراج شود. در واقع توجه اصلی CDS  بر روی تقویت 
اقتصاد رقابتی در قبال کاهش فقر، مسائل محیط زیست، ساختار 
شهری زیرساخت ها و ساختار مالی قرار می گیرد. استراتژی توسعه 
و  تهیه  بر  توأمان  که  راهبردی  ماهیت  با  است  برنامه ای  شهری 
چشم اندازسازی  پایه  بر  آن  تدوین  و  می کند  کید  تأ سند  اجــرای 

مشارکتی صورت می پذیرد. 
از جایگاهی است  آینده نگر  ایــده آل و  چشم انداز یك تصویر ذهنی 
که یك جامعه می خواهد در 20 سال آینده به آن برسد. چشم انداز 
که باید الهام بخش و چالش برانگیز باشد بلکه باید تا  عالوه بر این 
به  تمامی شهروندان  که  به نحوی  باشد  دارای معنی  امکان  حد 
تبدبل  پتانسیل  منطقه  یك  که  آنچه  باشند  مرتبط  آن  به  شکلی 

 .)Ashrafi, et al., 2010:12(شدن به آن را دارد
که تمام اهداف شهر از آن ناشی می شود و  چشم انداز مرجعی است 
که شهر می خواهد به آن برسد.  کلی از جهت آینده است  نیز تصویر 
را منعکس  چشم انداز خصوصیات منحصر به فرد منطقه شهری 

می کند، این خصوصیات شامل: 
کنان  سا قابلیت های  و  ارزش هــا  منطقه،  رقابتی  و  نسبی  مزایای 
منطقه، ارتباط منطقه با اقتصاد جهانی، ملی و سایر مناطق کشور، 

کالبدی منطقه. تاریخ منطقه، خصوصیات فیزیکی و 
خصوصیات چشم انداز شهر : واضح بودن، معین بودن، زمان دار 

بودن، ساده و جذاب بودن، مشارکتی بودن است.
بر نیازهای جامعه بر سرمایه های  کید  از تأ چشم اندازسازی بیش 
بر  را  فرصت ها  و  گزینه ها  دارد. چشم اندازسازی،  کید  تأ جامعه 
پایه اهــداف و ارزش هــای مشترك نشان می دهد. ویژگی های یك 
حال  عین  در  و  الهام بخش  و  آینده نگر  خــوب،  چشم اندازسازی 

واقع گرا بودن آن است. 
که  مــی شــود   تشکیل  گــام  پنج  از   CDS چــشــم انــدازســازی  فرایند 

عبارتند از:
بررسی چشم اندازهای گذشته و موجود،. 1

بازاندیشی و نقد، . 2
گزینه، . 3 شناسایی و تدوین چشم اندازهای 
انتخاب چشم انداز بهینه و . 4
5 ..)Golkar, 2005:14( تدوین بیانیه چشم انداز

)CDS( 2.1. پیشینه استراتژی توسعه شهری
 » )CDS( در اواخر قرن بیستم، رهیافت »استراتژی توسعه شهری
برنامه ریزی شهری مطرح  برای حل مشکالت  راه حلی  به عنوان 
شد. این رهیافت از سال 1998 و با حمایت مستقیم بانک جهانی 
آغاز شد و سپس با همکاری نهادهای بین المللی دیگر و تشکیل 
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3- قابل بانکی بودن3
که دارای سیستم مالیه شهری  شهرهای بانکی، شهرهایی هستند 

کارآمد در استفاده از منابع درآمدی و هزینه های خود هستند.
کمیت خوب شهری4 4- حا

شهر  اقتصادی  اجتماعی  توسعه  اداره  برای  قدرت  از  استفاده  به 
.)Cities Alliance, 2010: 17( گفته می شود

عناصر سازنده و مراحل فرایند تهیه و اجرای سند »استراتژی توسعه 
مالحظه ای  قابل  میزان  به  شهرها  نیاز  و  ویژگی  حسب  بر  شهر«  
کلی  متنوع هستند. با این وجود، فرایند تهیه و اجرای سند به طور 

که عبارتند از:  گام تشکیل می شود  از شش 
گام دوم: سنجش وضعیت،  کار )پروژه(،  گام نخست: برنامه ریزی 
گام پنجم:  گام چهارم: تدوین راهبرد،  گام سوم: چشم اندازسازی، 

.)Golkar, 2010:65( گام ششم: پایش اجرا و 
چارچوب برنامه ریزی استراتژیك تا اندازه ای منعطف بوده و توانایی 
کتیك های در حال تغییر را داراســت. اما به  سازگاری با شرایط و تا
می ماند  ثابت  متوسط  دوره  یك  طول  در  چشم انداز  معمول  طور 

.)Cities Alliance, 2010: 17(
و  بــودجــه ریــزی  به  مربوط  استراتژی های  در  را  برتر   CDS بــازتــاب 

کرد. سرمایه گذاری می توان مشاهده 
2.5. مدیریت شهری

یکی از تحوالت مؤثر در برنامه ریزی شهری، توسعه و تکامل دانش 
از دهه  آغــاز شده اســت.  از اواســط قرن بیستم  که  مدیریت است 
1950 نسل جدیدی از متفکران  مدیریت مثل چستر بارنارد، پیتر 
کر و هربرت سیمون به میدان آمدند که اساس دانش مدیریت را  درا
که تأثیر عمیقی در برنامه ریزی  دگرگون ساختند. اهم این تغییرات 
کرده، به دو موضوع زیر مربوط می شود. نخست: مدیریت  ایجاد 
کرد و با استفاده از  به عنوان یک دانش تصمیم سازی تکامل پیدا 
مفاهیم فلسفه و علوم سیاسی به قلمرو برنامه ریزی وارد شد. دوم: 
متفکران  در  زیــادی  تأثیر  کاربردی  دانــش  یک  عنوان  به  مدیریت 
به  روان شناسی  و  جامعه شناسی  اقتصاد،  مثل  اجتماعی  علوم 
از این علوم در راستای مدیریت نهادهای اجتماعی  جای نهاد و 
و  تصمیم سازی  رونــد  دو  میان  بعد،  به  دهه 1960  از  گرفت.  بهره 
تصمیم گیری تمایز به وجود آمد و مدیریت به دو بخش مدیریت 
طرفی  از  شد.  تقسیم  عملیاتی  مدیریت  و  راهبردی  یا  استراتژیک 
تا جایی  کرد  برنامه ریزی پیدا  با  رابطه تنگاتنگی  مفهوم مدیریت 
که به عقیده نظریه پردازان مدیریت، امروزه برنامه ریزی نمی تواند 
جز در چارچوب مدیریت توجیه شود و مدیریت نیز هرگز نمی تواند 
بدون توجه به مفهوم برنامه ریزی به مقصود و منظور خود دست 
یابد. طبق نظریه های جدید، مدیریت عبارت است از: برنامه ریزی، 

. )Mehdizadeh,2013:71(کنترل سازماندهی، رهبری و 
کلی  مدیریت  فرآیند  از  جــدا  نباید  را  استراتژیک  مدیریت  فرآیند 
که می دانیم مدیریت یک سازمان در معنای  اندیشید. همچنان 
کنترل  و  اجــرا  هماهنگی،  سازماندهی،  برنامه ریزی،  فرآیند  کلی، 
اهداف مؤسسه است. مدیریت  به  برای تحقق  فعالیت های الزم 

3 Bankability
4 Good gaverance

کشورهای در حال توسعه آسیایی و آفریقایی در  انــدازه بوده و در 
فعلی  میزان  برابر  دو  به  شهرها  از  بسیاری  جمعیت  نزدیک  آینده 
خود  دنبال  به  را  بزرگی  چالش های  امر  این  رسید.  خواهند  خود 
گسترش فقر است. برای رویارویی  مطرح می سازد، یکی از موارد آن 
که با راهبردهای  با این چالش های نوین چاره ای نیست مگر آن 
گاهانه  آ صــورت  به  و  آینده  بــرای  برنامه ریزی  اتخاذ  به  متناسب، 
که می تواند  دست بزنیم. استراتژی توسعه شهری برنامه ای است 
در این فرایند حساس، در انجام تصمیم گیری و اجرای آن ما را یاری 

.)Taghvaei, 2006: 17(  نماید
2.3. اهداف استراتژی توسعه شهری

کلی، اهداف استراتژی توسعه شهری در قالب سه هدف  به طور 
عمده طراحی شده اند. این اهداف عبارتند از :

کمیت بهبود یافته،  1.  دستیابی به مدیریت و حا
2. دستیابی به رشد اقتصادی و اشتغال فزاینده و 

.)Khalil-Abadi, 2011: 75(  کاهش فقر و جلوگیری از تداوم آن  .3
قابل  محیط  ایجاد  استراتژیک،  توسعه  کالن  هدف  دیگر  طرف  از 
و  اقتصادی  اجتماعی،کارایی  عدالت  با  همراه  همه،  برای  زندگی 
پایداری زیست محیطی است و توسعه استراتژیک در محدوده های 
توسعه  زیربنایی  و  اجتماعی  خدمات  و  شهری  مسکن  و  زمین 
 )Jafari, اقتصادی و زیست محیطی به طور یکپارچه وارد می شود

.2010: 51(
از نظر سازمان ائتالف شهرها، استراتژی توسعه شهری عمدتًا بر پنج 

موضوع زیر بیشتر متمرکز است:
بازرگانی و  ایجاد فرصت های شغلی، توسعه  امرار معاش، مانند   -

افزایش منابع درآمدی خانوارها.
کیفیت جریان انرژی در  کارآیی و  - پایداری زیست محیطی و نحوه 

شهر.
- فرم فضایی و زیرساخت های مرتبط با آن.

- منابع مالی. 
.)Cities Alliance, 2006: 27( حکمروایی -

2.4.  اصول و مبانی استراتژی توسعه شهری
اصول استراتژی توسعه شهری برای پایداری توسعه شهرها از دید 

گرفته است: کلی قرار  بانک جهانی بر پایه چهار اصل 
1- قابل زندگی بودن1

فرصت های  از  کنان  سا تمام  آن  در  که  است  زندگی  قابل  شهری 
از زندگی اقتصادی و سیاسی  یکسان برای مشارکت و بهره مندی 

برخوردار باشند.
2- رقابتی بودن2

که اقتصاد قوی همراه با رشد  شهرهای رقابتی شهرهایی هستند 
توسعه  الزمه  دارنــد.  جانبه  همه  سرمایه گذاری  و  درآمــد  اشتغال، 
کارآمد شهری، فراهم آوردن شرایط مناسب برای افزایش بهره وری 
افراد و مؤسسات است. در شهرهای رقابتی، تولید، سرمایه گذاری، 
اشتغال و تجارت به شکل پویا و در ارتباط با فرصت های بازار شکل 

می گیرند.

1 Livability
2 Competitve
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و  مهدکودک ها  نوانخانه ها،  بیمارستان ها،  ساخت  شامل 
کتابخانه،  آسایشگاه سالمندان، وظایف فرهنگی شامل ایجاد 

نمایشگاه، سینما و ... .
بهبود شرایط زندگی مردم: ارتقای محیط زیست شهری، تأمین - 2

فضای سبز، تأمین بهداشت شهری و تأمین امنیت شهری.
برنامه ریزی استراتژیک: ) استراتژی توسعه شهری( شامل وضع - 3

ضوابط و مقررات در تهیه طرح ها و نقشه های توسعه شهری. 
وظایف نظارتی: شامل نظارت بر امور ساختمانی و شهرسازی - 4

.)Saeednia, 2013: 10(
CDS .2.7 و مدیریت شهری

گرفتن  پیش  در  شــهــرهــا،  ائــتــالف  ســازمــان  مطالعات  اســـاس  بــر 
مدیریت  قلمرو  در  راهــبــردی  تصمیم گیری  شیوه  به  تصمیمات 
کشورهای در حال توسعه، هنوز به رویه ای متداول تبدیل  شهری 
کمک به ایجاد  نشده است. از این رو سازمان ائتالف شهرها برای 
فرآیندهای تصمیم سازی مشارکتی در فرآیند برنامه ریزی شهری در 
کاستن از سطح فقر شهری  کشورهای در حال توسعه و به منظور 
و تأمین توسعه پایدار، تدوین سند راهبرد توسعه شهر را به مثابه 
ابزاری مؤثر ترویج می نماید. همچنین CDS به لحاظ دستاوردهای 
کیفیت  ارتقای  و  شهری  مدیریت  نظام  اصــالح  نظر  از  که  مهمی 
کشورهای در حال توسعه دارد،  کم درآمد شهری در  زندگی طبقات 
 Cities Alliance,  Talyar, 2014( است  شده  واقع  استقبال  مورد 

.)2004: 34;
2.8. حکمرانی خوب شهری یا مدیریت توسعه پایدار

که از دهه 1980 به بعد  یکی از مباحث مهم و در عین حال جدید 
در ادبیات توسعه مطرح شده، موضوع حکمرانی خوب بوده است. 
 CDS حکمرانی خوب شهری یکی از شاخص های اصول سنجش

است. 
کوششی  را  خوب  حکمروایی  متحد،  ملل  سازمان  توسعه  برنامه 
کمیت قانون، شفافیت، مسئولیت پذیری، مشارکت،  در جهت حا
کارایی و اثربخشی، پاسخگویی و دیدگاه راهبردی در اعمال  برابری، 
کمیت  قدرت سیاسی، اقتصادی و اداری می داند. به بیان دیگر، حا
خوب با توسعه پایدار منابع انسانی پیوند دارد. هدف حکمروایی 
بهداشت،  آمـــوزش،  مانند  زندگی  استانداردهای  افــزایــش  خــوب 
درمان بهتر، حمایت از منابع طبیعی، حفظ محیط سالم، توسعه 

مساوات طلبانه و مردم ساالرانه است 
.)Azimi amoli, 2014: 16( 

2.9. استراتژی توسعه شهری در ایران
که بحث استراتژی توسعه شهری در ایران مطرح  نخستین باری 
شد، به معاونت بهسازی شهری و اصالحات مسکن وزارت مسکن 
و شهرسازی بر می گردد که در سال 1383 طرحی را با مشارکت بانک 

کرد:  جهانی در ایران با دو هدف شروع 
ــانـــدهـــی ســکــونــتــگــاهــی  ــازمـ ــدف سـ ــ ــری بـــا هـ ــهـ 1. بـــهـــســـازی شـ

)حاشیه نشینی(. 
2. اصالحات بخش مسکن با هدف ارزیابی و بررسی سیاست های 
بهبود  جهت  در  آن  اصــالح  و  مــقــررات  و  ضــوابــط  مسکن،  بخش 
که بحث حاشیه نشینی  کشور ) از آنجا  وضعیت مسکن در سطح 

کلی مدیریت سازمان هاست. به  استراتژیک هم قسمتی از فرآیند 
یکپارچه  فعالیت های  و  تصمیمات  استراتژیک،  مدیریت  عبارتی 
کنترل با ارزیابی  شده به منظور توسعه استراتژی های مؤثر، اجرا و 

 .)Amir Kabiri, 2014: 44( نتایج آنهاست
استراتژیک  برنامه ریزی  یافته  تکامل  مرحله  استراتژیک  مدیریت 
که از حدود سال 1980 آغاز و تا 1990 تعداد زیادی از شرکت ها  است 

وارد این مرحله تکامل شدند.
اصلی ترین تفاوت مدیریت استراتژیک با برنامه ریزی استراتژیک در 
این است که برنامه ریزی استراتژیک مرحله تدوین استراتژی را در بر 
کنترل را به مرحله  می گیرد ولی مدیریت استراتژیک دو مرحله اجرا و 
کید بیشتر همچنان بر مرحله  گرچه تأ تدوین استراتژی می افزاید؛ ا

تدوین است.
شده  ارائـــه  استراتژیک  مدیریت  ــرای  ب زیـــادی  مــدل هــای  کنون  تا
که تعدادی از این مدل ها از معروفیت و مقبولیت بیشتری  است 

 .)Moradi, 2011: 31( برخوردارند
مدل عمومی مدیریت استراتژیک دارای سه مرحله اصلی به شرح 

زیر است:
تدوین استراتژی شامل:- 1

 ( محیطی  عوامل  بررسی  ضعف(،  قــوت،   ( داخلی  عوامل  بررسی 
بر  مبتنی  راهکارهای  و  استراتژی ها  شناسایی  تهدید(،  فرصت، 
راهــبــردی،  ــداف  اه به  دستیابی  بــرای  محیطی  و  داخلی  ارزیــابــی 

تدوین سند چشم انداز و تعیین آرمان ها و ارزش ها.
اجرای استراتژی.- 2
3 - )Moradi, شــده   اجــرا  استراتژی های  نتایج  ارزیابی  و  کنترل 

.2011: 34(
مفهوم مدیریت شهری از مفهوم صرف اداره امور شهر فراتر است و با 
ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مرتبط و نقش فعالی در 
توسعه شهر پیدا می کند. در این نگرش، مدیریت شهری مسئولیتی 
که نتایج و پیامدهای عملیاتی نیز به همراه دارد  استراتژی است 
و به این علت، تعامل آن با حوزه های قدرت، سیاست، اجتماع و 
اقتصاد شهری اجتناب ناپذیر است. مدیریت شهری عبارت است 
کنان  از سازماندهی عوامل و منافع برای پاسخگویی به نیازهای سا
زندگی  قابل  محیطی  ایجاد  شهری،  مدیریت  کــالن  هــدف  شهر. 
کارایی اقتصادی و پایداری  برای همه همراه با عدالت اجتماعی، 
زیست محیطی است. مدیریت شهر فقط شهرداری یا شورای شهر 
که در فرآیند مدیریت شهر اثرگذار است، در  نیست بلکه هر عنصری 
این حیطه قرار می گیرد. مدیریت بخش اصلی هر نوع برنامه ریزی 

.)Akhavan Saraf, 2014; Macgil, 1998( است
2.6. وظایف مدیریت شهری

نظر  در  می توان  بهینه  شهری  مدیریت  بــرای  را  وظیفه  نــوع  پنج 
گرفت:

مدیریت و بهبود سرمایه گذاری های زیربنایی: وظایف عمرانی - 1
پل های  ساخت  جدید،  راه هــای  و  خیابان ها  ساخت  شامل 
درون شهری، تعمیر و نگهداری خیابان ها و راه های موجود و 
ارائه و توزیع خدمات اجتماعی:  وظایف خدماتی شامل تأمین 
آب، برق، فاضالب، گاز و حمل ونقل عمومی، خدمات اجتماعی 
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چیست؟ « به تعریف، ساختار، محتوا و فرآیند تهیه و اجرای این 
برنامه می پردازند و در آخر بیان می کنند که آشنایی با ابزارهای نوین 
برنامه ریزی شهری و منطقه ای و تالش در جهت انتقال دانش فنی 
از طریق تعامل علمی و تبادل تجربیات با سازما ن های بین المللی 
امر فرخنده ای است که چنانچه با بسترسازی مناسب همراه باشد، 
قطعًا می تواند نتایج مفیدی بــرای کشورهای در حال توسعه از 
جمله ایران به بار آورد. در همین راستا استفاده از مشاوران فنی 
بین المللی که از طریق نهادهایی همچون بانک جهانی و سازمان 
ائتالف شهرها فراهم می گردد، فرصت های مناسبی را می تواند برای 
جامعه محلی ایجاد کند. از جمله این که اینگونه مشاوران قادرند 
ــژه ای را که به طور  ــزار و تخصص های وی ــا، اب با خــود ایــده، روش ه
 .)Golkar and Azadi, 2005(فراهم نمایند داخلی وجود ندارند، 
امکان سنجی  عنوان»  با  مقاله ای  در  مالئی  فرجی  و  حاتمی نژاد 
به  ــران«  ای اجــرای طرح های استراتژی توسعه شــهــری )CDS( در 
شرایط  مبنای  بر  شهری  توسعه  استراتژی  اجــرای  امکان سنجی 
جاری در سیستم مدیریت شهری ایران پرداخته و به این نتیجه 
کنونی ایجاد تغییرات بنیادین به ویژه در  که در شرایط  رسیده اند 
کیفیت زندگی در  مدیریت شهری، اقتصاد شهری و شاخص های 
کارگیری استراتژی توسعه شهری )به عنوان  جهت بسترسازی به 
ضعف  اســت.  ضــروری  امــری  رویکرد(  این  اجــرای  زیرساخت های 
کنونی، ظرفیت مناسبی برای  ساختاری مدیریت شهری در شرایط 
طرح استراتژی توسعه شهری را نداشته و ایجاد تحوالتی در آن را 
 .) Hataminejad and Farajiکرد مطرح  حیاتی  و  ضروری  می توان 

 Malaee, 2011(
بر  حسین زاده دلیر، صدر موسوی و حیدری در مقاله » درآمــدی 
رویکرد جدید استراتژی توسعه شهری )CDS( در فرایند برنامه ریزی 
کید بر چالش های فراروی طرح های جامع در ایران،  شهری« با تأ
ضمن بررسی و تحلیل چالش های فراروی برنامه ریزی شهری در 
ایران، به جایگاه رهیافت CDS در این مقوله و نقش آن در انتظام 
فضایی شهرها پرداخته و یادآور شده اند که از علل اصلی عدم تحقق 
کاربرد  ایــران، عدم توجه و  از اهداف طرح های جامع در  بسیاری 
مانند  شهری  برنامه ریزی  حــوزه  در  جدید  نگرش های  و  روش هــا 

.)Hosseinzadeh Dalir, et al., 2011( راهبرد توسعه شهری است
 )CDS( کاردار و همکاران در مقاله » طرح استراتژی توسعه شهری
برنامه ریزی  و  طراحی  مدیریت،  در  نوین  و  راهبردی  رویکردی    »
که طرح های جامع و تفصیلی بیشتر نقش  شهری عنوان می کنند 
بازدارنده داشته و نقش هدایت کنندگی آنها بسیار کمرنگ است اما 
طرح های استراتژیک می توانند شهرداری ها و نهادهای مردمی را از 
حالت انفعال بیرون آورند و به آنها نقشی فعال و هدفمند در جهت 

.) Kardar, et al., 2009( توسعه شهر اعطا نمایند
در ادامه CDS شهر انزلی به عنوان نمونه موردی معرفی می گردد:

مطالعات اولیه طرح برای انتخاب شهر انزلی در سال 1385 صورت 
گرفته است. این مطالعات در پی عقد قرارداد بین مرکز مطالعات و 
تحقیقات وزارت راه و شهرسازی و بانک جهانی شروع شده است. 

طرح  در  شده  مطرح  مطالعاتی  موضوعات  و  فعالیت  حوزه های 
CDS بندر انزلی:

کشور، معلول سیاست ها و برنامه هایی  به عنوان یکی از معضالت 
که در قالب برنامه های توسعه شهری چه در حوزه مدیریت  است 
است،  بــوده  ایــران  در  برنامه ریزی  نظام  و  مسکن  در  چه  و  زمین 
که بتواند بخشی از علل  استراتژی توسعه شهری به عنوان الگویی 
گرفته شده  کند، در نظر  توسعه مسائلی مثل حاشیه نشینی را حل 
کمک به مدیران توسعه شهری بوده  اســت(. این طرح در صدد 
و  اقتصاد در سازمان فضایی  و مفاهیم  از درون عملکرد  و حرکت 
برنامه بهسازی شهری و بهبود  را مطرح می کند.  چشم انداز شهر 
تأمین منابع مالی بین دولت  با  برنامه ای است 12 ساله  مسکن، 
پایه گذاری  آن  هــدف  و  جهانی  بانک  و  ایــران  اسالمی  جمهوری 
)پیشبرد( اصول بهسازی مسکن و ارتقای شرایط زندگی در نواحی 
شهری  خدمات  از  برخوردار  کمتر  نواحی  و  شهری  نیافته  توسعه 
بهبود  و  شهری  بهسازی  برنامه  طریق  از  جهانی  بانک  می باشد. 
سه  به   )CDS( شهری  توسعه  استراتژی  تهیه  طریق  از  و  مسکن 
آنها به رشد  برنامه در دستیابی  کننده در این  ایرانی شرکت  شهر 
فعالیت های  ایـــران  در  می نماید.  مساعدت  پــایــدار  و  بلندمدت 
و  شهرها  ائتالف  طرف  از  شهر  توسعه  استراتژی  فرایند  به  مربوط 
از سال  در قالب طرح بهسازی شهری و اصالحات بخش مسکن 
1384 شروع و در سال 1386 منجر به انتخاب سه شهر به عنوان 
پیشگام در این زمینه شد که این شهرها عبارتند از  شاهرود، قزوین 
و بندرانزلی. انجام مطالعات این شهرها نیز با انتخاب مشاوران آغاز 
کالبدی،  شد. مشاور تهیه طرح شهر شاهرود، پژوهشکده توسعه 
دانشگاه  همکاری  با  براتی  دکتر  نخست  مرحله  در  قزوین،  شهر 
دوم  مرحله  در  و  طرح  مجری  عنوان  به  خمینی  امــام  بین المللی 
مطالعات  انجام  بندرانزلی  شهر  در  و  شارستان  مشاور  مهندسان 
ایــران  شهرسازی  و  معماری  تحقیقات  و  مطالعات  مرکز  عهده  بر 
کنون مطالعات بر روی این سه شهر در حال انجام  می باشد. هم ا
می باشد. مسئول طرح های CDS در ایران وزارت راه و شهرسازی 

است. 
که بتواند نتایج خوبی به بار آورد،  ورود CDS در کشور ایران برای آن 
باید با فهم و درک درست آن همراه باشد، بر این اساس الزم است 
مشخص  تا  شود  صرف  آن  موضوعیت  درک  بــرای  بیشتری  زمــان 
تا  از چه نقاط ضعف و قوتی برخوردار است،  راهبرد  این  که  گردد 
کارایی بیشتر آن در  چه حد می تواند در ایران مؤثر واقع شود و برای 

 .)Sheikhi, 2014 ( ایران نیازمند چه تغییراتی است
نحوه  و  اهــداف  تطبیق  اســت،  اهمیت  حائز  مرحله  ایــن  در  آنچه 
عملکرد و  اجرای  CDS با شرایط کشور می باشد؛ و این یکی از نکات 
عمده و اساسی مطرح شده در این رویکرد است. در واقع یکی از 
که  ویژگی های CDS اتکای آن بر پایه SWOT است. از اینجاست 
کشور مشتمل  تطبیق و تناسب آن با خصوصیات و ویژگی های هر 
بر مزیت ها، محدودیت ها، فرصت ها و تهدیدها به دست می آید. 
بدین ترتیب عناوین اصلی مطالعه و اصول اولیه و عمده CDS در 
ایران مشخص می گردد. استراتژی توسعه شهری)CDS( در ایران 
گونه  که بدین  گرفته  در قالب پایان نامه و مقاله تحقیقاتی صورت 

می باشد:
 )CDS(شهر توسعه  راهبرد   « عنوان  با  مقاله ای  در  آزادی  و  گلکار 

ی
گر

دش
 گر

عه
وس

ت ت
یری

مد
در 

 )C
DS

ی )
هر

ه ش
سع

 تو
رد

هب
ش را

نق



44
1395 تابستان 

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

 شماره نوزدهم

و هزینه های شهرداری  تأمین درآمد  دارد،  قرار  توجه خاص  مورد 
که در این محور CDS اعمال  به عنوان موضوع مهم است. نگرشی 
غ از تفکر برنامه ریزی و بودجه ریزی  که بتواند فار می شود این است 
کنار  کند و در  بررسی  را  ــد  افــزایــش درآم و  تأمین  راه هـــای  دولــتــی، 
به  کند.  رو حمایت  توسعه پیش  از  اجتماعی  و  پایداری محیطی 
عنوان مثال، وضعیت دارایی شهر به چه ترتیب است، چه راهکارها 
و توانمندی هایی برای درآمدزایی محلی وجود دارد و برای ارتقای 

.)www. Anzali cds.ir( کاری می توان انجام داد آنها چه 
2.10. مدیریت شهری و ساختار آن در ایران

گفته  مــدیــریــت شــهــری بــه همه نــهــادهــا، ســازمــان هــا و افــــرادی 
که به صورت رسمی و غیررسمی در فرآیند مدیریت شهری  می شود 
کشورهای پیشرفته دنیا، مدیریت شهری  اثرگذارند. در بسیاری از 
مساوی شهرداری است ولی در ایران مدیریت شهری صرفًا مساوی 
با شهرداری نیست و نهادها و سازمان های دولتی نیز در این حوزه 
که به همراه شهرداری به اعمال مدیریت شهری در  حضور دارند 
شده  تعریف  حقوقی  جایگاه  براساس  می پردازند.  محلی  سطح 
برای شهرداری در ایران، مدیریت شهری، مدیریتی واحد نیست 
و اداره کنندگان شهر مشتمل بر نمایندگان دولت و مردم هستند. 
بنابراین می توان برای مدیریت شهری در ایران سه سطح قائل شد: 
کشور، وزارت مسکن و شهرسازی،  کالن شامل وزارت  یکی سطح 
شورای عالی شهر سازی و معماری و دومی سطح منطقه ای شامل 
استانداری، سازمان راه و شهرسازی، شورای تأمین استان و سومی 
سطح محلی شامل شهرداری، شورای شهر، فرمانداری و نهادهای 
 ... و  مجلس  نمایندگان  شهر،  هر  جمعه  امــام  مانند  غیررسمی 
)Saeednia, 2013: 15(. البته گفتنی است، این نوع مدیریت متفرق 
انجام  در  ناهماهنگی  مــوازی،  کارهای  انجام  دوبــاره کــاری،  سبب 
وظایف، از بین رفتن سرمایه های عمومی و عدم مسئولیت پذیری 

.)Divsalar, 2014( می گردد

1. بهبود اقتصاد شهری )دیدگاه درازمدت ساختار اقتصاد شهری(: 
چه  به  اقتصادی  نظر  از  شهر  گذشته  بلندمدت،  ساختاری  تغییر 
برخوردار اســت. شهر  پتانسیلی  از چه  آینده  بــرای  و  صــورت است 
می باشد.  دارا  را   نقشی  چه  جهانی  و  ملی  منطقه ای  اقتصاد  در 
کلی  کدامند؟ و به طور  عوامل مؤثر و موانع در مسیر رشد اقتصادی 
این بحث بر افزایش توان رقابتی شهر در سطح ملی و بین المللی 
که شهر در سطح ملی و بین المللی چه وظایفی را  توجه دارد و این 

می تواند انجام دهد.
2. وضعیت تعامالت بین توسعه اقتصادی و اجتماعی:

این بحث با تمرکز بر مقوله فقر و محرومیت براین امر توجه می کند 
که استراتژی یا دیدگاه اقتصادی توسعه شهر چه تأثیری بر مسئله 
کرد و تحوالت ناشی از  گذاشت؟ آیا فقر را مهار خواهد  فقر خواهد 
گزینش اقتصادی بر افزایش درآمد درون شهری منجر خواهد شد 
کسانی جمعیت  کرد. به عنوان مثال، چه  یا برعکس عمل خواهد 
مشخصه های  و  گرفته اند  قــرار  کجا  در  می دهند،  تشکیل  را  فقیر 
اصلی آنان چیست؟ علت فقرشان چیست و برای بهبود وضعیت 

کرد؟ آنها چه باید 
3. اقدامات ناظر بر حفاظت محیط زیست و پایداری توسعه:

که منابع و امکانات محیط زیست  این مسئله بر این امر توجه دارد 
در راستای توسعه پایدار چگونه توزیع شود تا بتواند در حین این 
که دیدگاه توسعه شهری را می سازد و تعادل های شهری را می بیند، 
مسئله پایداری توسعه و حفاظت از محیط زیست را هم پاسخگو 
ک، آب  که موجب آلودگی خا باشد. به عنوان مثال، فعالیت هایی 
کارهایی  کدامند و چه  کدامند؟ آالینده های اصلی  و هوا می شوند، 

کاهش این آلودگی ها انجام داد؟ می توان برای 
 4.  بهبود ظرفیت درآمدزایی و مدیریت محلی:

کردن  محلی  و  کردن  بومی  و  برنامه ریزی  نهاد  بررسی  به  امر  این 
که  جــایــی  تــا  می کند  سعی  و  مــی پــردازد  تصمیم سازی  سیستم 
که در این بحث  از مــواردی  کند. یکی  را درون زا  می شود، توسعه 

Source: )Cites alliance, 2010( - تصویر شماره1: محورهای عمده مطالعاتی در سند استراتژی توسعه شهری
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گردشگران و 19 نفر از مسئوالن سازمان میراث  تحقیق، 167 نفر از 
و شهرداری  و شــورای شهر  استان هرمزگان  گردشگری  و  فرهنگی 

جزیره هرمز را شامل می شود. 
 SOAR یک مدل مدیریت استراتژیک است. تکنیک SOAR مدل 
کلین  ترکیبی از استراتژی SWOT و دیدگاه مثبت شناسی است که ژا
 )Khavarian Garmsir, et al., کرده است ابداع  را  ام استاورس آن 

 .2013: 132(
دیدگاه مثبت شناسی )AI( در یک برنامه ریزی راهبردی، به جای 
ایجاد  و  شناسایی  بــه  تهدیدها  و  ضعف ها  و  مشکالت  بــر  تمرکز 
فرآیند  در  مــی پــردازد.  سودبخش  فرصت های  و  کنونی  قوت های 

3.  روش پژوهش 
کاربردی  و  توصیفی_تحلیلی  روش هــای  مبنای  بر  تحقیق  روش 
کتابخانه ای و مطالعات میدانی  )  که با استفاده از مطالعات  است 
گرفته و نتایج حاصل از آن با استفاده  مصاحبه و پرسشنامه( انجام 
محاسبه  نمونه ای  تک  اسکوئر  کای  آزمــون  با  و   SPSS نرم افزار  از 
شده است و از تحلیل SWOT برای شناسایی قوت ها و ضعف ها، 
فرصت ها و تهدیدها و ارائه مهمترین راهبردهای توسعه گردشگری 
و اقتصادی در جزیره هرمز استفاده شده است. همچنین از مدل 
استراتژیک SOAR برای تدوین استراتژی توسعه و تشریح قوت ها، 
فرصت ها، آرمان ها و نتایج استفاده شده است. حجم نمونه این 

ح های جامع و تفصیلی جدول شماره1:  تفاوت CDS با طر

CDSMaster Plan
کوتاه تهیه برنامه به دلیل ماهیت راهبردی آن فرایند طوالنی مدت تهیه برنامه به دلیل مطالعات جامعزمان 

به دلیل تمرکز بر موضوعات محدود راهبردی، 
برای هر یك تا آخرین مراحل اجرایی برنامه ارائه می نماید

منتهی  مرحله بندی  و  اجــرایــی  دستورالعمل های  و  راهنما  به  نــدرت  به 
می شوند

کید بر جنبه های مالی و بودجه ای اجرایی پروژه تعیین تحقیق منابع مالی اصوال به جنبه های مالی و هزینه های توسعه پیشنهادی تا
و تحلیل بودجه ای ختم نمی شوند

کید بر مشارکتی بودن فرآیند تهیه و اجرای برنامه گرفته می شود.تا مشارکت در آن نادیده 

کید ویژه بر نظارت و بازبینی مداوم برنامه دارد به دلیل طوالنی بودن و جامعیت آن اساسًا بازنگری در آن ممکن نیست براساس ماهیت راهبردی، تا
و به روز نمی شود

جدا بودن برنامه های تهیه شده از اجرابا توجه به تهیه برنامه اجرایی چشم انداز را به اجرا نزدیك می سازد
کردن همه عوامل و توافق آنها در فرایند  به دلیل درگیر 

کمتر با مشکل مواجه می شود اجرا 
برنامه تهیه شده در ساختارهای دولتی اداره شهری بخشی )غیریکپارچه( 

با مشکل مواجه می شود
عدم انعطاف پذیری برنامه تهیه شده در برابر وقایع پیش بینی نشدهبه دلیل ماهیت راهبردی آن در برابر تغییرات زمینه بسیار انعطاف دارد
کید بر چشم انداز راهبرد و پروژه عملی به عنوان خروجی نهایی برنامه کاربری زمین به عنوان خروجی نهایی برنامهتا کید بر  تا

گرفتن راهبردهای مختلف مواجه با آنها کامال قابل پیش بینی و شناخت استپذیرش عدم قطعیت ها و در نظر  تصور غلط از آینده به عنوان آنچه 
نگاه جزیره ای به محدوده شهرهانگاه به شهر به عنوان جزئی از منطقه

توجه محدود به مسائل و راهبردهای اقتصادی و نگرش غالب کالبدی به شهرتمرکز بر راهبردهای اقتصادی و توسعه اقتصادی به عنوان موتور محرك رشد شهر
Ziari, 2014

جدول شماره2: تفاوت مدیریت تخصصی با مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیکمدیریت وظیفه ای )تخصصی (

نقطه تمرکز

اهداف
محدودیت ها

نتایج
منبع اطالعات

ساختار داده
ساختار سازمانی

رهبری
مسئله

حل مسئله
زمان

عدم اطمینان )ریسک(

تحقق بخشیدن به مقاصد و ماموریت های مربوط به اهداف 
پایداری درازمدت توسعه، هدف و استراتژی های جدیدو حل مسائل روزمره

گذشته سودآوری و رشد معطوف به آیندهیک سودآوری مناسب با یک اندیشه متکی به تجارب 
تکیه بر منابع ممکن و محتمل و محیطتکیه بر منابع موجود و محیط

کارایی و تعادل رشد، توسعه و تداوماثربخشی، 
عملیات حساب و ثبت اقالم مربوط به واحد سازمانی در شرایط 

موسسه، قسمت ها و پیش بینی فرصت های آیندهموجود

که تعدادشان زیاد نیست تعداد زیاد، متفاوت و منابع زیادداده های قسمت ها 
کن نوآور و منعطفبوروکراتیک، سا
از تغییرات تأثیر می پذیرد، سیستم بازسنتی، وظیفه مدار

کوتاه مدت، معلوم و مشخص ) محسوس (،  فوری، 
کم و بیش دارای ماهیتی مشابه

قابل تاخیر، درازمدت، مجرد )غیرمحسوس (، 
متفاوت از یکدیگر

گذشته کنش دار و متکی به تجربه های  مشارکتی، با جست وجوی راه حل های نویندر ماهیت 
بلندمدتکوتاه مدت

کمتر ( کمتر ) ریسک  عدم اطمینان بیشتر ) ریسک بیشتر (عدم اطمینان 
Amir Kabiri, 2014: 44
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ارزشمندانه ای به نقاط قوت و فرصت های یك سازمان ارائه دهد. 
که  ”both/and“ دارند؛ به علت این  ارتباط  SWOT یك  و   SOAR
شالوده  یك  عنوان  به   SWOT فرصت های  و  قدرت ها  به   SOAR
نفوذ نموده و سپس نتایج، امید و آرزو را اضافه می نماید. جدول 

شماره SOAR 5 را با SWOT مقایسه و متمایز می نماید
.)Stavros, et al., 2010: 5; Morrison, 2009)

3.1. یافته های پژوهش 
سکونتگاه  خود،  درخشان  تاریخی  پیشینه  لحاظ  به  هرمز  جزیره 
اقوام مختلفی در طول تاریخ بوده است. زمانی بس آباد و پر نعمت 
و در سفرنامه های مسافران اروپایی به حق آن را نگین طالیی حلقه 
تجارت جهانی دانسته اند. این جزیره تاریخی، دارای 16 اثر تاریخی 
کشور به ثبت رسیده  که هشت اثر آن در فهرست آثار ملی  می باشد 
است. جاذبه های تاریخی جزیره هرمز شامل قلعه پرتغالی ها، خانه 
جری پوالك، بازار زعفرانیه، قصر بی بی گل، سه مکتب خانه، زیارت 
خضر، پاسگاه قدیم هرمز و آب انبار قصر صورت و... می باشد. طبق 

نظر بعضی ازکارشناسان و مسئوالن پاسخگو به این پرسشنامه: 
توجه  ــورد  م بیشتر  جــزیــره  تاریخی  ُبعد  گذشته،  ســال  هشت  در 
گردشگران بوده و قلعه پرتغالی ها عامل اصلی شناسایی جزیره هرمز 
جزیره  ژئوتوریسم  و  کوتوریسم  ا اخیر  سال  دو  طی  در  است.  بوده 
کوه های  که در این میان وجود  گردیده  گردشگری تاریخی  فعالتر از 
گردشگری  در  بسزایی  سهم  کی  خا فرش های  جشنواره  و  رنگی 

طبیعی داشته اند.
گردشگری تاریخی 40درصد )  35درصد برای  در حال حاضر سهم 
گردشگری طبیعی 60درصد  آثــار( و سهم  بقیه  پنج درصد  و  قلعه 

است.

سنتی برنامه ریزی راهبردی، استراتژی SWOT ) به عنوان نمونه ای 
که مشتمل بر قوت ها، فرصت ها، ضعف ها و تهدیدهاست(  از آن 
را به دو بخش 50-50  چنانچه بخواهیم به لحاظ نظم فکری آن 
و 50  نقاط مثبت  به  را  از زمان خود  باید 50 درصد  کنیم،  تقسیم 
درصد بقیه را به نقاط منفی اختصاص دهیم. انسان ذاتًا به تقویت 
گرایش دارد. در نگرش مثبت شناسی، نقاط  و تمرکز بر نقاط منفی 
که بتوانیم از طریق آن  مثبت و فرصت ها را تا آنجا رشد می دهیم 
مدل های  برخالف   SOAR دهیم.  پوشش  را  تهدیدها  و  ضعف ها 
می کند  پــیــروی  بــاال  بــه  پایین  برنامه ریزی  رونــد  یــک  از  گذشته، 
شامل   SOAR اســتــراتــژی   .)Khavarian Garmsir, 2013: 140(
که شامل شناسایی قوت ها، فرصت ها،  کلیدی است  چهار بخش 
ایــن چهار مرحله  در جــدول شماره 4  نتایج می شود.  و  آرمــان هــا 

مشاهده می شود.
چه چیزی در مورد SOAR و SWOT متفاوت است؟ هدف رهبری 
ضعف ها  نقاط  نــمــودن  بی تأثیر  و  قــوت هــا  بین  اتــحــاد  یــك  ایــجــاد 
دهه ها  برای  که  استراتژیك  برنامه ریزی  استاندارد  ابــزار  می باشد. 
 SWOT مــی شــود.  نامیده   SWOT می شد،  واقــع  استفاده  مــورد 
تهدیدها می باشد.  و  نقاط ضعف، فرصت ها  نقاط قوت،  مخفف 
گرچه SWOT را می توان در هر سطحی از یك سازمان مورد استفاده  ا
می شود.  بــرده  کــار  به  ارشــد  مدیریتی  سطح  در  عمومًا  داد،  قــرار 
SOAR همچنین در باالترین سطح یك سازمان مورد استفاده قرار 
می گیرد اما سعی در قرار دادن و به حساب آوردن سهامداران در 
به  است؛   SOAR کلیدی  اختالف  این  می باشد.  مختلف  سطوح 
که عمومًا بخشی از  کارمندانی درگیر است  که SOAR با  علت این 
فرایند برنامه ریزی استراتژیك نیستند با این وجود می تواند بینش 

جدول شماره3: راهبردهای چهارگانه ماتریس SWOT  و نحوه تعیین آن

 SWOTماتریس

) S ( نقاط قوت ) W ( نقاط ضعف

ت
وعا

وض
م

نقاط قوت فهرست می شود

ت
وعا

وض
م

نقاط ضعف فهرست می شود

) O ( فرصت ها
کثر( کثر_حدا  راهبردهای SO )حدا

 با بهره گیری از نقاط قوت از فرصت ها استفاده می شود.
کثر (  راهبردهای WO ) حداقل_حدا

 با بهره گیری از فرصت ها نقاط ضعف از بین برده می شود.

ت
وعا

وض
م

فرصت ها فهرست می شود

) T ( تهدیدها
کثر_حداقل (   راهبردهای ST ) حدا

برای احتراز از تهدیدها از نقاط قوت  استفاده می شود.
 راهبردهای WT ) حداقل_حداقل ( 

کاهش می دهد و از تهدیدها پرهیز می شود. نقاط ضعف را 

ت
وعا

وض
م

تهدیدها فهرست می شود

)Hekmatnia, 2011: 319( 

  SOARکلیدی در مدل جدول شماره 4: چهار عامل 

Opportunities
بهترین فرصت های ممکن پیش روی ما چیست؟

Strengths
تحقیق استراتژیکبزرگترین دارایی ها و جنبه های مثبت ما چیست؟

Result
بهترین نتایج قابل اندازه گیری چیست؟

Aspirations
تصمیم های مثبتآینده مطلوب و آرمانی ما چیست؟

)Khavarian Garmsir, 2013: 132(
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SWOT با SOAR جدول شماره 5: مقایسه

SWOT تحلیلSOAR مدل

گرویده به عملگرویده به آنالیز

تمرکز بر روی نقاط قوت و موقعیت هاتمرکز بر روی نقاط ضعف و تهدیدها

تمرکز بر روی امکان_ بهترین باشتمرکز بر روی رقابت_ فقط بهتر است

پیشرفت نوآوریبهبود افزایشی

تداخل در تمامی سطوحباال پایین

تمرکز بر روی برنامه ریزی به سوی اجراتمرکز بر روی آنالیز به سوی  برنامه ریزی

ایجاد انرژی _ ما خوب خواهیم بود و عالی تر خواهیم شدکاهش انرژی _ نقاط ضعف و تهدید زیادی وجود دارد

توجه به نتایجتوجه به شکاف ها

SWOTSOAR

نقاط قوت:
قابلیت های سازمانی و منابع 	 
پایه ای برای مزایای افتراقی و در حال توسعه 	 

نقاط قوت:
چه چیزی را به خوبی انجام می دهیم 	 
نقاط قوت ما چه چیزی را درباره مهارت های ما می گویند	 

نقاط ضعف:
عدم حضور قوت، فقدان منابع یا توانایی 	 

نقاط فرصت ها:
که سود و رشد را حمایت می نمایند	  شرایط خارجی 
نیازهای برآورده نشده مشتری، فناوری جدید، قوانین مطلوب	 

نقاط تهدیدها:
که مانع سود و رشد می شوند	  شرایط خارجی 

نقاط فرصت ها:
ما چگونه تهدیدهای خارجی را درك می نماییم	 
ما چگونه فرصت ها را دوباره قالب ریزی می نماییم	 
کاری را دارد	  شرکت از ما درخواست انجام چه 
چگونه می توانیم بهترین همکاری را با دیگران داشته باشیم	 

آرمان ها:
با توجه به نقاط قوت و فرصت ها، ما باید به چه تبدیل شویم؟	 
چگونه ما می توانیم تفاوتی برای سازمان و سهامداران آن به وجود آوریم؟ 	 

نتایج:
چگونه می توانیم شکلی ملموس از نقاط قوت، فرصت ها و آرمان های 	 

خود ترجمه نماییم؟

))Stavros, et al.,2010:5

تصویر شماره 2: جزیره هرمز
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جدول شماره 8: نقش تبدیل جزیره هرمز به منطقه آزاد با توجه به 
پیامدهای مثبت آن در توسعه گردشگری و اقتصادی جزیره

پیامدهای مثبت تبدیل جزیره هرمز به منطقه آزاد

درصد پاسخ معتبر فراوانی مشاهده ای ارزشیابی

7.9 14 خیلی کم

3.4 6 کم

13.0 23 متوسط

33.9 60 زیاد

41.8 74 خیلی زیاد

100.0 177 جمع کل

سطح معنی داری درجه آزادی کای اسکوئر

0.000 4 100.881

گردشگری و اقتصادی در جزیره  به منظور ارائه راهبردهای توسعه 
و  ضعف ها  رفــع  منظور  به   SWOT تحلیل  چهارگانه  عوامل  هرمز 
گرفته است  تهدیدها و تقویت فرصت ها و قوت ها مورد بررسی قرار 

که در جداول شماره های 9 و 10 ارائه شده است
 )تعیین میزان وزن عوامل با روش دلفی( .

که جزیره هرمز در  با توجه به جدول شماره 9  مهمترین نقطه قوتی 
گردشگری از آن برخوردار است، وجود جاذبه های طبیعی و  زمینه 
زمین شناختی با امتیاز وزنی 0/16، برگزاری جشنواره های هنرهای 
گردشگری با  کی( با امتیاز وزنی 0/16، دهکده  محیطی ) فرش خا
امتیاز وزنی 0/16، وجود جاذبه های تاریخی با امتیاز وزنی0/12، بکر 
بودن محیط و سواحل زیبا با امتیاز وزنی 0/09، وجود دانشگاه آزاد 
برای باال بردن سطح سواد و توسعه فرهنگی اجتماعی مردم بومی 

پاسخگویان  از  درصد  جدول 7، 38.2  در  تحقیق  نتایج  براساس 
گردشگری تاریخی و طبیعی در توسعه اقتصادی و اجتماعی  نقش 
مردم جزیره هرمز را زیاد و 38.2 درصد خیلی زیاد عنوان نمودند و 
گردشگری تاریخی و طبیعی تأثیر زیادی  که  کی از آن است  نتایج حا

در توسعه اقتصادی و اجتماعی مردم جزیره هرمز دارد.

جدول شماره 7: نقش گردشگری تاریخی و طبیعی در توسعه اقتصادی 
و اجتماعی مردم جزیره

گردشگری تاریخی و طبیعی در توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش 

درصد پاسخ معتبر فراوانی مشاهده شده ارزشیابی

2.7 5 خیلی کم

7.5 14 کم

13.4 25 متوسط

38.2 71 زیاد

38.2 71 خیلی زیاد

100.0 186 جمع کل

سطح معنی داری درجه آزادی کای اسکوئر

0.000 4 107.763

پاسخگویان  از  درصد  جدول 8، 33.9  در  تحقیق  نتایج  براساس 
نقش تبدیل جزیره هرمز به منطقه آزاد با توجه به پیامدهای مثبت 
زیاد و 41.8 درصد  را  اقتصادی جزیره  و   گردشگری  آن در توسعه 
کی از آن است که تبدیل جزیره  خیلی زیاد عنوان نمودند و نتایج حا
هرمز به منطقه آزاد با توجه به پیامدهای مثبت آن تأثیر زیادی در 

گردشگری و اقتصادی جزیره دارد.  توسعه 

گردشگری  توسعه  و  گردشگران  جذب  در  زیــادی  تأثیر  پرتغالی ها 
از  درصــد   33.7 تحقیق  نتایج  براساس  همچنین  دارد.  تاریخی 
گردشگران را زیاد  پاسخگویان نقش جاذبه های طبیعی در جذب 
کی از آن است  و 41.8  درصد خیلی زیاد عنوان نمودند و نتایج حا
گردشگران و توسعه  تأثیر زیادی در جذب  که جاذبه های طبیعی 

گردشگری طبیعی آن دارد.

جذب  در  طبیعی  و  تاریخی  جــاذبــه هــای  نقش  مطالعه  ایــن  در 
تک  اسکوئر  کای  آزمــون  با  جزیره  گردشگری  توسعه  و  گردشگران 
ج  که نتایج در جدول شماره 6 در گرفت  نمونه ای مورد بررسی قرار 
پاسخگویان  از  ، 34.3 درصد  تحقیق  نتایج  شده است. براساس 
درصد   24.7 و  زیاد  را  گردشگران  جذب  در  پرتغالی ها  قلعه  نقش 
قلعه  کــه  اســت  آن  از  کی  حا نتایج  و  نمودند  عــنــوان  زیــاد  خیلی 

گردشگران و توسعه گردشگری جدول شماره 6: نقش جاذبه های تاریخی و طبیعی در جذب بیشتر 

نقش جاذبه های طبیعی نقش جاذبه های تاریخی نقش قلعه پرتغالی ها

درصد پاسخ معتبر فراوانی مشاهده شده درصد پاسخ معتبر فراوانی مشاهده شده درصد پاسخ معتبر فراوانی مشاهده شده ارزشیابی

2.2 4 4.3 8 1.1 2 خیلی کم

2.7 5 8.6 16 10.7 19 کم

19.6 36 23.8 44 29.2 52 متوسط

33.7 62 37.3 69 34.3 61 زیاد

41.8 77 25.9 48 24.7 44 خیلی زیاد

100.0 184 100.0 185 100.0 178 جمع کل

سطح معنی داری کای اسکوئر سطح معنی داری کای اسکوئر سطح معنی داری کای اسکوئر

0.000 117.902 0.000 66.919 0.000 67.112
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گردشگری جزیره هرمز جدول شماره 9: عوامل داخلی مؤثر بر توسعه 

امتیاز وزنی رتبه طبق نظر 
گردشگران پاسخگو

وزن طبق نظر مسئوالن 
پاسخگو قوت ها

0.12 3 0.04 موقعیت استراتژیک جزیره هرمز ) واقع شدن آن در تنگه هرمز ( S1
0.12 3 0.04 وجود جاذبه های تاریخی ) قلعه پرتغالی ها و ...  ( S2
0.16 4 0.04 ک رنگی ( کوه های رنگی و 72 نوع خا وجود جاذبه های طبیعی و زمین شناختی )  S3
0.16 4 0.04 کی ( برگزاری جشنواره هنرهای محیطی ) فرش خا S4
0.04 2 0.02 ک سرخ وجود معدن خا S5
0.04 2 0.02 وجود منطقه حفاظت شده آهوها و جنگل های حرا  S6
0.16 4 0.04 گردشگری و رینگ دوچرخه سواری دور جزیره  دهکده  S7
0.09 3 0.03 بکر بودن محیط و سواحل زیبا  S8
0.08 2 0.04 کم با بندرعباس و قشم فاصله زمانی و مکانی بسیار  S9
0.04 2 0.02 کیش ارزان بودن سفر به جزیره هرمز در مقایسه با  S10
0.06 2 0.03 گردشگری حمل ونقل دریایی به عنوان یک جاذبه  S11
0.06 3 0.02 صنایع دستی و پوشش محلی زنان جزیره S12
0.06 3 0.02 استفاده از آب وهوای مطبوع در فصول سرد سال  S13
0.09 3 0.03 وجود دانشگاه برای باال بردن سطح سواد و توسعه فرهنگی اجتماعی مردم بومی S14

امتیاز وزنی رتبه  وزن  ضعف ها
0.12 2 0.06 عدم شناخت از جاذبه های جزیره  W1
0.16 2 0.08 ضعف تبلیغات W2
0.28 4 0.07 عدم وجود حداقل امکانات رفاهی و بهداشتی ) هتل و رستوران ( W3
0.06 2 0.03 گردشگری  عدم برنامه ریزی و مدیریت صحیح در زمینه  W4
0.04 2 0.02 گردشگری عدم هماهنگی و هم فکری بین سازمان ها و ارگان های مرتبط با  W5
0.06 2 0.03 گردشگری و راهنما ) تابلوهای راهنما ( عدم وجود تشکیالت محلی  W6
0.06 2 0.03 گردشگران نداشتن مهارت در ارائه خدمات به  W7
0.04 2 0.02 آلودگی ساحل و سطح جزیره  W8
0.04 2 0.02 کشتی های تندرو از بندرعباس به هرمز در مقایسه با قشم کمبود  W9
0.04 2 0.02 عدم وجود برنامه زمانبندی دقیق برای حرکت کشتی ها  W10
0.04 2 0.02 گردشگران  ضعف در سیستم حمل ونقل داخلی جزیره برای جابه جایی  W11
0.04 2 0.02 خرابی آسفالت جاده ها W12
0.04 2 0.02 ک زنان جزیره  دیده نشدن صنایع دستی و پوشا W13
0.04 2 0.02 گرم و طاقت فرسا در نیمی از سال آب وهوای  W14
0.06 2 0.03 کمبود امکانات درمانی تخصصی  پایین بودن سطح بهداشت و  W15
0.08 2 0.04 عدم توجه برای حفظ و مرمت اصولی آثار تاریخی  W16
0.04 2 0.02 کمبود رشته های مورد نیاز جزیره ) زمین شناسی و ... ( در دانشگاه W17
0.04 2 0.02 محرومیت ، بیکاری و مهاجرت جوانان W18

2.56 1.00 جمع کل
در جدول شماره 9 مجموع امتیاز وزنی در ارزیابی عوامل داخلی بین 2/5 تا 4/0 بیانگر میزان قوت است.

گردشگری و راهنما و نداشتن مهارت در ارائه خدمات به گردشگران 
کدام  گردشگری، هر  و عدم برنامه ریزی و مدیریت صحیح در زمینه 
با امتیاز وزنی 0/06 می باشد. کمبود کشتی های تندرو از بندرعباس 
برای  برنامه ریزی دقیق  با قشم و عدم وجود  به هرمز در مقایسه 
سیستم  در  ضعف  و  وزنی 0/04  امتیاز  با  هرکدام  کشتی ها  حرکت 
ضعف های  دیگر  از  وزنی 0/04  امتیاز  با  جزیره  داخلی  حمل ونقل 

گردشگری می باشد.  موجود در زمینه 
که در جزیره  با توجه به جدول شماره 10، از مهمترین فرصت هایی 
پایدار  به مدیریت  دارد، می توان  گردشگری وجود  زمینه  در  هرمز 
و  کوتوریسم  ا توسعه   ،0/32 وزنــی  امتیاز  با  گردشگری  توسعه  در 

کم با بندرعباس  با امتیاز وزنی  0/09، فاصله زمانی و مکانی بسیار 
و قشم با امتیاز وزنی 0/08 می باشد. حمل ونقل دریایی به عنوان 
از آب وهــوای مطبوع در فصول  استفاده  و  گردشگری  یک جاذبه 
سرد سال و صنایع دستی و پوشش محلی زنان جزیره هرکدام با  

امتیاز وزنی 0/06 از دیگر قوت های جزیره هرمز است.
گردشگری جزیره، عدم  از مهمترین ضعف های موجود در زمینه 
وجود کمترین امکانات رفاهی ) هتل، رستوران( و بهداشتی با امتیاز 
وزنی 0/28، ضعف تبلیغات با امتیاز وزنی 0/16، عدم شناخت از 
و  بــرای حفظ  توجه  وزنــی 0/12، عدم  امتیاز  با  جاذبه های جزیره 
مرمت اصولی آثار تاریخی با امتیاز وزنی 0/08، عدم وجود تشکیالت 
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1395 تابستان 

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

 شماره نوزدهم

از دیگر فرصت های مؤثر بر توسعه گردشگری جزیره هرمز است.
هرمز  جزیره  گردشگری  توسعه  بر  مؤثر  تهدیدهای  مهمترین  از 
خدمات  بر  نظارت  و  قدرتمند  مدیریت  وجــود  عــدم  به  مــی تــوان 
برای  زندگی  هزینه های  افزایش   ،0/32 وزنــی  امتیاز  با  گردشگری 
ایجاد  و  محیط زیست  تخریب   ،0/09 وزنــی  امتیاز  با  بومی  مــردم 
فرهنگ  رسیدن  به  آسیب  و  وزنی 0/06  امتیاز  با  محیطی  آلودگی 
ج شدن مشاغل  وزنــی 0/06 و خــار امتیاز  با  بومی و سنتی جزیره 
ایجاد شده از دست مردم بومی به دلیل جذب سرمایه گذار با امتیاز 

وزنی 0/06 اشاره نمود.

وزنی 0/24،  امتیاز  با  پتانسیل های موجود  به  توجه  با  ژئوتوریسم 
ایجاد زیرساخت ها و تسهیالت عمومی و ایجاد امکانات خدماتی 
رفــاهــی و درآمـــدزایـــی و اشــتــغــال زایــی بـــرای مـــردم جــزیــره و ایجاد 
هر  زمین شناسی  همایش های  برگزاری  و  فناوری  و  علم  پارک های 
از  جزیره  به  دسترسی  راه  شدن  آسانتر  وزنــی 0/16،  امتیاز  با  کــدام 
طریق اسکله نخل ناخدا، احداث تله کابین با امتیاز وزنی  0/16 اشاره 
کرد. ایجاد بازارها و بازارچه های محلی و حفظ صنایع دستی و آداب 
کاربری اراضی دانشگاهی به منظور توسعه  و رسوم بومی و توسعه 
گردشگری و رونق اقتصادی مردم بومی هر کدام با امتیاز وزنی  0/12، 

گردشگری جزیره هرمز جدول شماره 10: عوامل خارجی مؤثر بر توسعه 

امتیاز وزنی رتبه طبق 
نظرگردشگران پاسخگو

وزن طبق نظر 
مسئوالن پاسخگو فرصت ها

0.16 4 0.04 ایجاد زیرساخت ها و تسهیالت عمومی

تبدیل جزیره به منطقه آزاد 
)سرمایه گذاری بخش خصوصی (

O1

0.16 4 0.04 ایجاد امکانات خدماتی، رفاهی و بهداشتی O2

0.12 3 0.04 ایجاد بازارها و بازارچه ها O3

0.06 3 0.02 امکان دسترسی به بازارهای بین المللی  O4

0.08 2 0.04 توسعه امکانات حمل ونقل دریایی برای کشورهای 
حوزه خلیج فارس ) تمدید ویزا ( O5

0.16 4 0.04 آسان تر شدن راه دسترسی به جزیره از طریق اسکله نخل ناخدا، احداث پل و تله کابین  O6

0.16 4 0.04 اشتغال زایی برای مردم جزیره O7

0.16 4 0.04 درآمدزایی برای مردم جزیره O8

0.09 3 0.03 گردشگران مبادله فرهنگی بین مردم محلی و  O9

0.12 3 0.04 حفظ صنایع دستی و آداب و رسوم بومی O10

0.24 4 0.06 کوتوریسم و ژئوتوریسم با توجه به پتانسیل های موجود  توسعه ا O11

0.16 4 0.04 ایجاد پارک های علم و فناوری و برگزاری همایش های زمین شناسی O12

0.12 3 0.04 توسعه کاربری اراضی دانشگاهی به منظور توسعه گردشگری و رونق اقتصادی مردم بومی O13

0.16 4 0.04 توسعه تفریحات آبی  O14

0.32 4 0.08 گردشگری مدیریت پایدار در توسعه  O15

امتیاز وزنی رتبه  وزن  تهدیدها

0.06 2 0.03 ایجاد آلودگی محیطی و تخریب محیط زیست  تبدیل جزیره به منطقه آزاد ) 
پیامدهای منفی (

T1

0.06 2 0.03 ج شدن مشاغل ایجاد شده از دست مردم بومی  خار T2

0.09 3 0.03 افزایش هزینه های زندگی برای مردم بومی T3

0.06 2 0.03 به فرهنگ بومی و سنتی آسیب می رساند T4

0.02 1 0.02 کردن بازارهای محلی تولبد انبوه صنایع دستی برای پر  T5

0.08 2 0.04 شلوغی و ازدحام و ترافیک بیش از حد وسایل نقلیه ورودی از طریق اسکله نخل ناخدا  T6

0.32 4 0.08 گردشگری عدم وجود مدیریت قدرتمند و نظارت بر خدمات  T7

0.04 2 0.02 کیش و قشم (  رقابت با سایر جزایر خلیج فارس )  T8

0.02 1 0.02 ک سرخ  صنعتی شدن جزیره به علت وجود معدن خا T9

0.06 2 0.03 تبلیغات منفی در سطح بین المللی علیه ایران T10

0.08 2 0.04 کشورهای حوزه خلیج فارس گردشگران به  تبلیغات و ارائه خدمات مطلوب و جذب  T11

3.16 1.00 جمع کل

در جدول شماره 10 مجموع امتیاز وزنی در ارزیابی عوامل خارجی بین 2/5 تا 4/0 بیانگر میزان فرصت است.
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1395 تابستان 

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

 شماره نوزدهم

SWOT جدول شماره 12: راهبردهای چهارگانه ماتریس

راهبردهای SO )استراتژی منتخب( WO راهبردهای

کوتوریسم و  معرفی و تبلیغ از جاذبه های طبیعی و تاریخی جزیره برای توسعه ا
ژئوتوریسم با توجه به پتانسیل های موجود گردشگری برنامه ریزی و مدیریت صحیح در توسعه پایدار 

و  رستوران  و  هتل  مانند  گردشگری  تأسیسات  توسعه  و  زیرساخت ها  ایجاد 
اشتغال زایی و درآمدزایی برای مردم بومی 

ایجاد امکانات خدماتی، پذیرایی، رفاهی و بهداشتی و توسعه تسهیالت 
گردشگری عمومی به منظور توسعه 

از  به جزیره  راه دسترسی  آسانتر شدن  و  امکانات حمل ونقل دریایی  توسعه 
طریق اسکله نخل ناخدا  گردشگری و راهنما  ایجاد تشکیالت محلی 

گسترش تفریحات و  ایجاد پالژ و  از سواحل زیبای جزیره به منظور  استفاده 
در  مطبوع  آب وهـــوای  از  استفاده  و  گردشگران  جذب  بــرای  آبی  ورزش هـــای 

فصول سرد 

فعالیت  گردشگری  بخش  در  که  بومی  مــردم  به  الزم  آموزش های  ارائــه 
دارند

گردشگری  مدیریت پایدار در توسعه  کردن آنها حمایت از راهنمایان محلی و سازماندهی 

ST راهبردهای WT راهبردهای

ارتقای سطح بهداشت جزیره، تمیز نگاه داشتن سواحل و سطح شهر و ایجاد 
سرویس های بهداشتی در قسمت های مختلف جزیره 

داخلی  حمل ونقل  و  دریایی  حمل ونقل  وسایل  کردن  بهینه  و  توسعه 
جزیره

پایین نگاه داشتن قیمت امکانات اقامتی رفاهی و خدماتی  تاریخی  و  برای معرفی جاذبه های طبیعی  اینترنتی  طراحی وب سایت 
جزیره هرمز

و رسوم  آداب  و  برای حفظ صنایع دستی  و محلی  بومی  بازارچه های  ایجاد 
بومی

توریسم  جــذب  منظور  بــه  تخصصی  بیمارستان های  ایــجــاد  و  توسعه 
سالمت 

گردشگری در زمینه تبلیغ  نقش سازمان های مردم نهاد  ) NGO ( در توسعه 
توان  از  استفاده  و  گردانی  تور  و  راهنمایی  نظارت،  و  حفظ  اطالع رسانی،  و 

گردشگری  مشارکتی مردم محلی در مراحل برنامه ریزی و اجرای پروژه های 

بکر  مناطق  در  ساخت وساز  از  جلوگیری  و  جدید  جاذبه های  مکانیابی 
طبیعی و مناطق تاریخی و فرهنگی جزیره

گردشگری برای نظارت بر خدمات رسانی  نقش مسئوالن نهادهای مختلف 
گردشگران  به موقع به 

جاذبه های  مورد  در  جزیره  به  ورود  از  قبل  گردشگران  به  گاهی  آ دادن 
بومی  مــردم  و سنن  آداب  مــورد  در  تاریخی جزیره، همچنین  و  طبیعی 

گردشگران به فرهنگ بومی جزیره و احترام 

گردشگری به منظور توسعه اقتصادی  برنامه ریزی و اجرای پروژه های مختلف 
و اجتماعی جزیره هرمز 

بازارچه های  ایجاد  با  زنان جزیره  ک  و پوشا دیده شدن صنایع دستی 
محلی

  SOARکلیدی در مدل جدول شماره13: چهار عامل 

قوت هافرصت ها
تحقیق استراتژیک

وجود جاذبه های تاریخی ) قلعه پرتغالی ها و ...(  وجود تبدیل جزیره به منطقه آزاد سرمایه گذاری، تولید اشتغال
جاذبه های طبیعی و زمین شناختی  

آرمان هانتایج
تصمیم های مثبت گردشگری مانند  ایجاد زیرساخت ها و توسعه تأسیسات 

گردشگریهتل و رستوران و اشتغال مردم بومی برنامه ریزی و مدیریت صحیح در توسعه پایدار 

جدول شماره 11: جدول استخراج استراتژی های مؤثر

W S
                                                                               عوامل داخلی 

 W1,W2,W3,W4,W6,W7,W8عوامل خارجی
,W9,W13,W14,W17,W18

S1,S2,S3,S4,S5,S7,S8,S9, 
S10,S11,S12,S13

WO SO O
W3O2,W4O15,W6O7,W7O8, 

W9O6,W13O3,W14O14,W17O12
S2O15,S3O11,S4O8,S7O2,S8O14, 

S9O6,S11O5,S12O3,S13O7 O2,O3,O5,O6,O7,O8,O11,O12,O14,O15

WT ST T
W1T8,W2T11,W3T2,W4T7 

,W7T4,W8T1,W13T5,W18T3
S1T10,S3T7,S5T9,S8T1, 

S10T8,S11T6,S12T4,S13T2 T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11
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ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

 شماره نوزدهم
کوتوریسم_ ا و  فرهنگی  تاریخی،  گردشگری  حــوزه  سه  در  منطقه 

ژئوتوریسم می باشد.
به  آن  تبدیل  پایه  بر  مشارکتی  چشم اندازی  دارای  هرمز  جزیره 
گردشگری و رونق اقتصادی و اجتماعی  منطقه آزاد با هدف توسعه 

گردشگری در جزیره هرمز جدول شماره 14: ابعاد توسعه 

توسعه اجتماعی و فرهنگیتوسعه اقتصادی

کیفیت خدماتایجاد اشتغال محلی توسط گردشگری کیفیت زندگی و بهبود  بهبود 

کار افزایش امکانات تفریحی و سرگرمیافزایش عرضه نیروی 

تقویت ارزش ها و سنن محلی در منطقهافزایش سرمایه گذاری

افزایش منافع جامعه میزبان و مشارکت آنهاافزایش استانداردهای زندگی

کاهش فقر افزایش فرصت های جدید اجتماعی و اقتصادیافزایش هزینه ها و درآمد و 

توسعه محیطیتوسعه تجاری

گردشگری و تجاری احداث تاسیسات جدید، ایجاد زیرساخت ها و توسعه تسهیالت جدیدمعرفی منطقه به عنوان یك مقصد 

معرفی توانمندی های بالقوه منطقه برای 
کیفیت زندگیسرمایه گذاری و فعالیت های تجاری تاسیسات بهداشتی و آموزشی برای باال رفتن 

گردشگری افزایش میزان دسترسی به امکانات و تسهیالتایجاد مشاغل جدید مرتبط با 

کز تجاری محافظت از میراث باستانیایجاد بازارها و مرا

توسعه سیاسی و اداری

شناخت و تقویت روابط بین المللی

افزایش احترام متقابل بین جوامع مختلف

کشور و اعتالی سطح امنیت در جامعه تالش برای ایجاد ثبات سیاسی در 

گردشگری توسعه مهارت های برنامه ریزان و راهبردهای مدیریت 

ی
گر

دش
 گر

عه
وس

ت ت
یری

مد
در 

 )C
DS

ی )
هر

ه ش
سع

 تو
رد

هب
ش را

نق



53
1395 تابستان 

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

 شماره نوزدهم

راهبردهای تنوع ) ST(: این راهبرد در تنوع بخشی بر نقاط قوت 
درونی در مقابل تهدیدهای بیرونی متمرکز بوده و عبارتست از:

و 	• سواحل  داشتن  نگاه  تمیز  و  جزیره  بهداشت  سطح  ارتقای 
قسمت های  در  بهداشتی  ســرویــس هــای  ایــجــاد  و  شهر  سطح 

مختلف جزیره. 
پایین نگاه داشتن قیمت امکانات اقامتی، رفاهی و خدماتی. 	•
و 	• دستی  صنایع  حفظ  برای  محلی  و  بومی  بازارچه های  ایجاد 

آداب و رسوم بومی.
گردشگری 	• توسعه  در   )NGO  ( نهاد   مــردم  سازمان های  نقش 

و  راهنمایی  نظارت،  و  حفظ  اطــالع رســانــی،  و  تبلیغ  زمینه  در 
مراحل  در  محلی  مــردم  مشارکتی  تــوان  از  استفاده  و  تورگردانی 

گردشگری. برنامه ریزی و اجرای پروژه های 
بر 	• نظارت  بــرای  گردشگری  مختلف  نهادهای  مسئوالن  نقش 

گردشگران.  خدمات رسانی به موقع به 
منظور 	• به  گردشگری  مختلف  پروژه های  اجــرای  و  برنامه ریزی 

توسعه اقتصادی و اجتماعی جزیره هرمز. 
نقاط  بر  کید  تأ ضمن  راهبرد  ایــن   :)WO  ( بازنگری  راهبردهای 
ضعف درونی سعی بر بهره گیری از فرصت های بیرونی به منظور رفع 

نقاط ضعف می باشد و عبارتست از: 
گردشگری. 	• برنامه ریزی و مدیریت صحیح در توسعه پایدار 
ایجاد امکانات خدماتی، پذیرایی، رفاهی و بهداشتی و توسعه 	•

تسهیالت عمومی برای توسعه گردشگری.
گردشگری 	• بخش  در  که  بومی  مــردم  به  الزم  آموزش های  ارائــه 

فعالیت دارند.
گردشگری و حمایت از راهنمایان محلی 	• ایجاد تشکیالت محلی 

کردن آنها. و سازماندهی 
کاهش  راهــبــرد  ایــن  کلی  هــدف   :)WT  ( تــدافــعــی  راهــبــردهــای 
ضعف های درونی و رفع تهدیدهای بیرونی است. این راهبرد برای 

رفع آسیب پذیری منطقه مورد مطالعه است و عبارتست  از:
کردن وسایل حمل ونقل دریایی و حمل ونقل 	• توسعه و بهینه 

داخلی جزیره.
اینترنتی برای معرفی جاذبه های طبیعی و 	• طراحی وب سایت 

تاریخی جزیره هرمز.
جذب 	• منظور  بــه  تخصصی  بیمارستان های  ایــجــاد  و  توسعه 

توریسم سالمت. 
در 	• ســاخــت وســاز  از  جلوگیری  و  جدید  جــاذبــه هــای  مکانیابی 

مناطق بکر طبیعی و مناطق تاریخی و فرهنگی جزیره.
مــورد 	• در  بــه جــزیــره  ورود  از  قبل  گــردشــگــران  بــه  گــاهــی  آ دادن 

جاذبه های طبیعی و تاریخی جزیره و همچنین در مورد آداب و 
گردشگران به فرهنگ بومی. سنن مردم بومی جزیره و احترام 

سند چشم انداز
سواحل و جزایر خلیج فارس و دریای عمان با داشتن جاذبه های 
طبیعی، فرهنگی و تاریخی از مناطق بسیار مهم در زمینه گردشگری 
گردشگری  بعد  بــر  اقتصادی  توسعه  چــهــارم  برنامه  در  هستند. 
گردشگری می تواند به  کید شده و  سواحل و جزایر خلیج فارس تأ

4. نتیجه گیری
کیلومتر مربع با هفت هزار نفر جمعیت  جزیره هرمز به مساحت 42 
که در 18کیلومتری  گانه استان هرمزگان است  یکی از جزایر چهارده 
جنوب شرقی بندرعباس در باریکه ای از دریا، میان خلیج فارس و 
دریای عمان واقع است. هرمز از جزیره های آتشفشانی خلیج فارس 
قشم  شهرستان  توابع  از  کوچك  جزیره  این  اســت.  بیضی شکل  و 
است که فاصله آن تا شمال شرقی جزیره قشم 18 کیلومتر می باشد. 
جذب  در  طبیعی  و  تاریخی  جــاذبــه هــای  نقش  مطالعه  ایــن  در 
تک  اسکوئر  کای  آزمــون  با  جزیره  گردشگری  توسعه  و  گردشگران 
ج  که نتایج در جدول شماره 6 در گرفت  نمونه ای مورد بررسی قرار 
شده است. براساس نتایج تحقیق 34.3 درصد از پاسخگویان نقش 
و 24.7 درصد خیلی  زیاد  را  گردشگران  پرتغالی ها در جذب  قلعه 
که قلعه پرتغالی ها  از آن است  کی  نتایج حا زیاد عنوان نمودند و 
گردشگری تاریخی دارد.  گردشگران و توسعه  تأثیر زیادی در جذب 
همچنین براساس نتایج تحقیق 33.7 درصد از پاسخگویان نقش 
گردشگران را زیاد و 41.8  درصد خیلی  جاذبه های طبیعی در جذب 
کی از آن است که جاذبه های طبیعی  زیاد عنوان نمودند و نتایج حا
گردشگری طبیعی آن  گردشگران و توسعه  زیــادی در جذب  تأثیر 

دارند.
از  ــد  درصـ  38.2  ،7 شــمــاره  ــدول  جـ در  تحقیق  نتایج  ــاس  ــراس ب
گردشگری تاریخی و طبیعی در توسعه اقتصادی  پاسخگویان نقش 
و اجتماعی مردم جزیره هرمز را زیاد و 38.2 درصد خیلی زیاد عنوان 
گردشگری تاریخی و طبیعی  که  کی از آن است  نمودند و نتایج حا
تأثیر زیادی در توسعه اقتصادی و اجتماعی مردم جزیره هرمز دارد. 
از  ــد  درصـ  33.9  ،8 شــمــاره  ــدول  جـ در  تحقیق  نتایج  ــاس  ــراس ب
به  توجه  با  آزاد  منطقه  به  هرمز  جزیره  تبدیل  نقش  پاسخگویان 
گردشگری و اقتصادی جزیره را زیاد  پیامدهای مثبت آن در توسعه 
کی از آن است که  و 41.8 درصد خیلی زیاد عنوان نمودند و نتایج حا
تبدیل جزیره هرمز به منطقه آزاد با توجه به پیامدهای مثبت آن 

گردشگری و اقتصادی جزیره دارد.  تأثیر زیادی در توسعه 

 SWOT ارائه اصول راهبردهای چهارگانه ماتریس
این  منتخب(  استراتژی  عنوان  )بــه   :)SO  ( رقابتی  راهبردهای 
که بر تمرکز نقاط قوت درونی و فرصت های بیرونی استوار  راهبرد 

است، عبارتست از: 
تقویت خدمات اطالع رسانی و تبلیغات از جاذبه های طبیعی و 	•

گردشگری  کوتوریسم و ژئوتوریسم و  تاریخی جزیره برای توسعه ا
تاریخی با توجه به پتانسیل های موجود.

گردشگری مانند هتل و 	• ایجاد زیرساخت ها و توسعه تأسیسات 
رستوران و اشتغال زایی و درآمدزایی برای مردم بومی. 

گسترش 	• استفاده از سواحل زیبای جزیره به منظور ایجاد پالژ و 
گردشگران و استفاده از  تفریحات و ورزش های آبی برای جذب 

آب وهوای مطبوع در فصول سرد.
توسعه وسایل حمل ونقل دریایی و آسانتر شدن راه دسترسی به 	•

جزیره از طریق اسکله نخل ناخدا.
گردشگری.	• مدیریت پایدار در توسعه 

ی
گر

دش
 گر

عه
وس

ت ت
یری

مد
در 

 )C
DS

ی )
هر

ه ش
سع

 تو
رد

هب
ش را

نق



54
1395 تابستان 

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

 شماره نوزدهم

References:

	• Akhavan Saraf, Ahmad & Hosseini, Asaad (2013). 
“The role of city management in sustainable 
tourism development in Esfahan”, Conference 
on sustainable architecture and city development, 
ht tp: / /www.civi lca.com/Paper	SAUD01	
SAUD01_289.html. [in Persian].

	• Amirkabiri, Alireza (2014). Strategic management, 
Negahe	Danesh publication. [in Persian].

	• Amini, Mohammad Taghee & Abassi, Mohammad 
Reza & Pirali, Ali Reza (2011). “Strategic 
development of tourism industry of Qeshm free 
zone using SWOT’, Journal of management 
process and development, No.:76. [in Persian].

	• Ashrafi, Yousef (2009). “ CDS a new Strategy in 
urban planning in Analytical approach”, Urban 
management quarterly, No.:23, 89	105. [in Persian]

	• Ashrafi, Yousef & Teimouri, Iraj & Farhoudi, 
Rahmatollah & Jafari Mehrabadi, Maryam & 
Salarvandian, Fatemeh (2010). “City development 
strategy proper foundation for using cooperative 
planning”, Scientific Journal of Geography and 
planning, Tabriz University, 15th Year, No.:33, 
1	33. [in Persian].

	• Azimi Amoli, Jalal (2014). Rural Governance, 
Samt Publication. [in Persian].

	• Cities Alliance (2006). Cities without slums.

	• Cities Alliance (2006). Guide to City Development 
Strategies, Washington , DC. USA.

	• Dehdari Ebrahimi, Zahra (2011). “The Role 
of Islamic Azad University in Iran’s cultural 
development”, regional conference on Islamic 
Azad University Services, Dehdasht Branch, 440	
445. Retrieved from, www.civilca.com/paper. [in 
Persian].

	• Divsalar, Asadollah & Tavakoli, Maysam (2013). 
“The role of city management in sustainable 
tourism development”, 6th national conference 
city planning and management, Mashahd. [in 
Persian].

	• Golkar, Kourosh & Azadi, Jalal (2005). “What is 
City Development Strategy CDS’? Shahr Negar 
publication, No.:30, 59	79. [in Persian].

	• Haghighat, Farzaneh & Mahmoudian, Vahid & 

عنوان یکی از اصلی ترین گزینه های توسعه به منظور ایجاد اشتغال، 
کسب درآمد ارزی و توسعه منطقه ای باشد.

منطقه  ســازمــان  مــی شــود،  توصیه  چــشــم انــداز  سند  تــدویــن  در 
بخش های  در  هرمز  جزیره  توسعه  و  رشــد  راستای  در  قشم،  آزاد 
گردشگری تاریخی،  گردشگری، اجتماعی و اقتصادی در سه حوزه 
کوتوریسم_ژئوتوریسم، با بهره گیری از ظرفیت های بکر  فرهنگی و ا
طبیعی و تاریخی_فرهنگی مردمان جزیره و با استفاده از مزیت های 
توسعه  به  جغرافیایی،  موقعیت  لحاظ  به  جزیره  رقابتی  و  نسبی 
گردشگران در این منطقه  گردشگری و جذب هرچه بیشتر  صنعت 
که عالوه بر حفاظت و مدیریت منابع فرهنگی،  بپردازد. به طوری 
کیفیت  رشد  منظور  به  مطلوب  شرایط  جزیره،  انسانی  و  طبیعی 
ایجاد بسترهای  با  بر این،  گردد. عالوه  زندگی مردم جزیره فراهم 
تأسیس هتل  گردشگری، جذب سرمایه گذاران خارجی،  مناسب 
با  رقابتی  بـــازار  خلق  همچنین  و  گردشگری  تأسیسات  ایــجــاد  و 
گردشگری منطقه، جزیره  کشورهای حوزه خلیج فارس در صنعت 
گردشگری جنوب ایران و خلیج فارس  قشم و هرمز به عنوان دروازه 
معرفی شوند و این مهم با برنامه ریزی و مدیریت صحیح به منظور 

گردشگری امکان پذیر خواهد شد. توسعه پایدار 

پیشنهادهای راهبردی
کاربری  سرمایه گذاری دانشگاه و بخش خصوصی به منظور توسعه 
به  اجــاره  برای  منازل  و  برای ساخت خوابگاه  اراضــی دانشگاهی، 

گردشگران. گردشگرپذیر برای اجاره به  دانشجویان و در ماه های 
ارائه  منظور  به  جزیره  بومیان  بــرای  عمومی  آموزش های  برگزاری 

گردشگران. خدمات بهتر به دانشجویان و 
ــاز جـــزیـــره ) زمــیــن شــنــاســی،  ــی تــأســیــس رشــتــه هــای مــرتــبــط بـــا ن
برگزاری  و   ) محیط زیست  و  گردشگری  مرمت،  باستان شناسی، 
همایش در دانشگاه در رابطه با رشته های فوق به منظور توسعه 

پایدار منطقه.
در حال حاضر به علت نداشتن هتل و اقامتگاه مناسب در جزیره 
اندک  بسیار  می برند،  سر  به  هرمز  در  را  شب  که  مسافرانی  تعداد 
است. با احداث واحدهای اقامتی و سایر تسهیالت مانند رستوران 
گردشگری مانند پالژ و تفریحات  و بازارهای خرید و ایجاد تفریحات 

کمک نمود. گردشگری جزیره هرمز  آبی می توان به توسعه 
در مقام مقایسه مهمترین جاذبه جزیره کیش امکانات خرید بدون 
عوارض آن برای گردشگران داخلی است. همچنین به علت عدم نیاز 
به صدور ویزا، بسیاری از خارجیان به منظور تجدید ویزای امارات هر 
کیش سفر می کنند. با تبدیل جزیره هرمز به  سه ماه یکبار به جزیره 
گردشگری  منطقه آزاد تجاری و ایجاد بازارهای خرید، سهمی از بازار 
به  هرمز  جزیره  تبدیل  همچنین  می شود.  منتقل  هرمز  به  کیش 
جذب  باعث  دریــایــی  حمل ونقل  توسعه  و  توریستی  آزاد  منطقه 
گردشگران خارجی حوزه خلیج فارس و کمک به توسعه گردشگری و 
اقتصادی جزیره هرمز خواهد شد و دارای چشم اندازی مشارکتی بر 
گردشگری و  پایه تبدیل جزیره هرمز به منطقه آزاد با هدف توسعه 
گردشگری تاریخی،  رونق اقتصادی و اجتماعی منطقه در سه حوزه 

کوتوریسم_ژئوتوریسم می باشد. فرهنگی و ا
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