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گردي در روستاي بنگاليان  هاي محلي براي توسعة بوم تحليل ظرفيت
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  23/7/1397: تاريخ پذيرش      2/10/1396: تاريخ دريافت

  چكيده
 ،بنياد جامعه ديگر بوم و گردشگري محصول مفهوم دو به اتكا با حاضر، پژوهش در

 در دهستان سياهو بخش فين از توابع شهرستان بندرعباس بنگاليان روستاي محلي هاي ظرفيت
و  يپژوهش از نوع كاربرد. شد سنجيده گردشگران براي گردي بوم عرضة امكان منظور ايجاد به

 يبرا ازيمورد ن يها داده. بود يفكي –يكم ي آنها داده تيماه و نيز يليتحل -يفيتوص آنروش 
نفر  15نفر از گردشگران و  359(پرسشنامه   قياز طر يدانيها در دو بعد مطالعات م شاخص ةمحاسب

. ندشد يمرتبط گردآور يها و آمار و اطالعات اخذ شده از سازمان) از نخبگان و كارشناسان
رت صو يتصادف يريگ كوكران و روش نمونه رابطة قياز طر براي گردشگرانحجم نمونه  نييتع

به و گر  حجم نمونه بر اساس نظر پرسش نيزپرسشنامة كارشناسان و نخبگان مورد  در وگرفت 
 يآلفا بيها با روش ضر پرسشنامه ييايپا ،نيهمچن. تعيين شد برفي گلوله يريگ روش نمونه

گردشگري و  هاي روستاي بنگاليان از نظر جاذبه كه نتايج پژوهش نشان داد. كرونباخ محاسبه شد
فقدان  بر اثر گردي برخورار است، اما براي توسعة بوم هاي مناسب ظرفيت از اجتماعي توضعي

                                                           

سازي اكوتوريسـم    بررسي موانع فراروي پياده«نامة كارشناسي ارشد با عنوان  مقالة حاضر برگرفته از پايان -١
  .است كه در دانشگاه هرمزگان دفاع شده است» بنياد در دهستان سياهو جامعه

 رانايــــ بنــــدرعباس، ،دانشــــگاه هرمزگــــان  ايــــگــــروه جغراف اريمســــئول و اســــتاد  ةســــندينو -٢
)Mahdi.mirzade@hormozgan.ac.ir.(  
  .ايران جيرفت، ،رفتيدانشگاه ج ايگروه جغراف ارياستاد -  ٣

 .ران، بندرعباس، ايدانشگاه هرمزگان سم،ياكوتور يزير ارشد برنامه كارشناسي ةآموخت دانش -4
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 داراياين منطقه  ،نهادي و سـازماني ضعف عناصر ،خدمات و همچنين و امكانات تأسيسات،
  .گاري و ضريب تراكم گردشگري پايين استضريب نفوذ، ضريب ماند

، سياهو )روستا( انيبنگال ،يمحل هاي تيفظر ،يمحصول گردشگرد ،يگرد بوم :ها كليدواژه
  .)شهرستان(، بندرعباس )بخش(، فين )دهستان(
  

  مقدمه

 آيد مي شمار به مدرنيسم پست دوران گردشگري از شكلي )اكوتوريسم(گردي  بوم

ايجاد  طريق از و دارد نزديك اي هرابط محلي جوامع اجتماعي - اقتصادي ساختارهاي با كه
 ايفا روستايي مناطق توسعة در مهم ينقش ،آن نظاير و درآمدي منابع شغلي، هاي فرصت

 و از تنوع زيستي حفاظت براي قدرتمند يابزار مثابه گردي به بوم، همچنين .كند مي

 گردي براي بسياري از روستاها و جوامع بومي، بوم). 2(است  مطرح محلي هاي فرهنگ
  .ستها هزينهاقتصادي با صرف حداقل  مجرايي براي رسيدن به توسعة

 و هاي محلي زيست، حمايت از فرهنگ به حداقل رساندن تأثير منفي بر محيط
 گردي نفعان از اصول اساسي بوم ذي ،كمك به رفاه اقتصادي جوامع ميزبان و همچنين

هايي ازجمله ترويج گردشگري پايدار در  داراي قابليت اين رويكرد از گردشگري. است
، )17(شده، كاهش فقر روستايي  محروم و به حاشيه راندهمنطقه، كمك به توسعة مناطق 

ارائة ارتباطات بخشي بهتر، كاهش خروج ارز از كشور، اشتغال محلي و ترويج توسعة 
اع براي آشتي ميان حفاظت از مثابه رويكردي مورد اجم به گردي بنابراين، بوم .پايدار است

از  يكي ).13(توسعه است  الويژه در جوامع درح زيست و توسعة اقتصادي، بهمحيط 
 منظور بهتوسعه،  يها محرك جاديو ا تيرفع محروم يدولت در راستا ياصل يكردهايرو

ساالنه ورود  بر ،كه در آن(كشور  ةسال ستيانداز ب در سند چشم شده نييتحقق اهداف تع
مناطق محروم  يها از توان يريگ بهره ،)شده است ديتأك يگردشگر خارج ونيليم بيست

خدمات در هر  ةها و ارائ و شناخت جاذبه يبررس. است يگردشگردر زمينة  روستاها ژهيو هب
در راستاي شناخت ). 25(است  يو اساس هياز مطالعات پا يو طرح گردشگر يزير برنامه
كه  صورت گرفته است هاي مختلف ، پژوهشهاي گردشگري در ايران و ظرفيت ها جاذبه

  .شود شاره مياي از آنها ا در پي، به پاره
در  يبوم ةجامع يطيمح ستينگرش ز رييتغ يبررسدر  ،)10( نژاد و همكاران يقاسم

هدف محدوده ژئوپارك  يدر مجاورت روستاها ژهيو يگردشگر يها دهكده جاديا يپ
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با  ييو آشنا ياقتصاد يها ارزش ،يطيمح ستيارزش ز نيب ن نتيجه رسيدند كهدي، بقشم
و  التيمنطقه از نظر تسه نيا تيوضعداروجود دارد، اما  يمعن تفاوت داريپا ةتوسع ميمفاه

 ياديز هاي تيقابل ياز آنجا كه منطقه دارا است؛ با اين همه، نامناسب يخدمات گردشگر
 ةو ارائ يگردشگر يها رساختيز جاديبا ا ،است سميو تور سميژئوتور ةتوسع براي

شدن به  ليتبد توان همنطق ني، امناسب به گردشگران يو اقامت يامكانات و خدمات رفاه
  .داردكشور را  سميو ژئوتور سميقطب تور
 يها لينقش پتانس يبررس«عنوان  بادر پژوهشي  ،)19(ي و دهقان يكوهشاه هرزاديم

شهرستان از لحاظ  نياين نتيجه رسيدند كه دب ،»در بندرعباس در جذب گردشگران يگرد بوم
برخوردار است، اما از نظر  يمناسب تياز وضع ،يترسو دس رامونيپ يها تيجذاب ،يطيمنابع مح

  .دارد ييگردشگران كمبودها يامكانات رفاهها و  زيرساخت
زنان شاغل در  انيروابط م ةشبك ليتحلدر  ،)20( و همكاران يكنگران يمحمد

، دريافتند هرمز ةريدر جز يگردشگر ةتوسع يدر راستا يگردشگرريو غ يبخش گردشگر
 از يگردشگرريدر بخش غشاغل نسبت به زنان  يبخش گردشگرزنان شاغل در كه 

 يگردشگرريغ اي يند، اما شاغل بودن در بخش گردشگربرخوردار تر ارتباطات گسترده
و  يده سازمان ةاز نحو يها ناشآنزنان نداشته و قدرت  نيقدرت ا زانيدر م يريتأث

  .)20( ستا رهيقدرت خارج از جز يها شان با كانون ارتباطات
 ةاستفاد يبرا خشك مهيتوان مراتع خشك و ن يابيارزبا  ،)26( و همكاران ييضار
اول  تياولو يگنو دارا يروستا ،قيتحق جيمطابق نتا، دريافتند كه در هرمزگان يگردشگر

متمركز  يگردشگر يدوم برا تيجونگان، بندر و تنگ باغ از اولو يو روستاها
توان  يدارا از سطح مراتع تحت حفاظت چهل درصد بيش از كهاز آنجا . برخوردارند

 منظور ، بهيو عاد يگردشگران علم يبرا توانند يمراتع م نيا ؛تفرج گسترده است
مشاهده  ،ينگر پرنده ،ينورد صخره ،ينورد كوه ،يجانورشناس ،يشناس اهيگ ،يگرد عتيطب
   .رنديقرار گمورد استفاده ... و  دريوحش، پاراگال اتيح

در رونق صنعت  گردي بوم يها اثرات جاذبهي بررس با ،)22( و همكاران گر نوحه
 يليبر شهرستان سوادكوه با استفاده از مدل تحل ديكأدر استان مازندران با ت يگردشگر
SWOTنقطه ضعف و  ششنقطه قوت و فرصت در مقابل  چهاردهكه  د، بدين نتيجه رسيدن

  . است گردي بومو  يدشگرشهرستان سوادكوه در بخش گر يها يينشانگر توانا ديتهد
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با بررسي نگرش ساكنان شهر بندرعباس نسبت به تأثيرات  )34(نيا و نيكخواه  ظهيري
تأثير گردشگري و  بارةدر مردان نگرش منفي اجتماعي كه گردشگري، نشان دادند

   .از زنان است بيشها مثبت محيطي آنادراك  ،همچنين
ماعي پذيرش گردشگري در روستاي اجت  در تبيين ظرفيت ،)7(فتايي و همكاران 

مصر در شهرستان خور و بيابانك، دريافتند كه جامعة بومي به دليل احساس نياز به 
در اين گردشگري و داشتن ذهنيت اقتصادي، به كارآفريني در گردشگري روي آورده و 

مشاركت فعال دارد و به دليل اثرات منفي محدود و حفظ منابع محيطي، با زمينه، 
با وجود خطرات  ، جامعة بوميهمچنين. دان تبادالت اجتماعي نسبتاً مطلوب داررگردشگ

هاي گردشگري و داشتن ابهام در پايداري اقتصاد گردشگري، با  بالقوة توسعة فعاليت
   .دده و نگراني از آينده و روندهاي آن به فعاليت گردشگري ادامه مي احتياط

 داريپا ةدر توسع ييروستا يگرد بومه نقش  دربار ،)1(پژوهش عباسي و رضواني نتايج 
و  يدر اقتصاد مل يثر گردشگرؤنشانگر نقش م، شهرستان پاوه استان كرمانشاه يگردشگر

  .است يگردشگر داريتوسعه پا در ييروستا يو گردشگر يگرد ثر بومؤو نقش م يمحل
رفيت درباره  بررسي ظ ،)3( پژوهش اكبريان رونيزي و شيخ بيگلو ، نتايجهمچنين

شهرستان (تحمل توسعة گردشگري روستايي و تدوين برنامة راهبردي روستاي قالت 
و نزديك شدن به آستانه  يگردشگرة توسع ماهيتبودن ب نامطلو ةدهند نشان، )شيراز

 ،ارتباط اين كه البته در استمورد مطالعه  يدر روستا ياشباع ظرفيت تحمل گردشگر
. وجود داشت هاآن يبر اساس وضعيت شغل نه ميزبابين ديدگاه جامع يدار يمعنت تفاو

هاي محلي در مناطق  ها در مناطق مختلف ضرورت بررسي ظرفيت تفاوت نتايج پژوهش
  . دهد مختلف در راستاي توسعه گردشگري در اين مناطق را نشان مي

هاي  مثابه كانون هايي كه به قالب وجود ميكرواقليمتنوع اقليمي استان هرمزگان در 
گردي در اين  ريزي براي توسعة بوم كنند، ضرورت برنامه گردي عمل مي وني و بوممسك

در  گردي بومو  يگردشگر يها هجاذب يتوجه به وجود برخبا . سازد استان را آشكار مي
 نيعنوان مركز استان هرمزگان، ا بندرعباس به هب آن يكينزد ،و همچنينروستاي بنگاليان 

كه استفاده و  از آنجا .باشدبندرعباس  يگردشگر يصد اصلاز مقا يكي تواند يمنطقه م
را  زمينه تواند مناطق روستايي مي هاي گردشگري توان هاي محلي و  برداري از ظرفيت بهره

هاي گردشگري اين  ظرفيت تحليل كند، براي توسعه و پويايي اقتصادي اين مناطق فراهم



 .......هاي محلي يراي توسعه  تحليل ظرفيت

۴۹  

 

 

 محلي هاي ظرفيتحاضر،  پژوهش در ،رو از اين .مناطق از اهميتي كليدي برخوردار است
مورد بررسي  گردشگران براي اكوتوريسم عرضة امكان منظور ايجاد به بنگاليان روستاي

» اديبن جامعه سمياكوتور«و  ١»محصول گردشگري«از دو مفهوم  دين منظور،ب. گرفتقرار 
مجموعه شرايط محلي و محيطي  ،گردشگري براي سنجش وضعيت محصول. استفاده شد

ي متغيرها ،بنياد جامعه و براي سنجش توسعة اكوتوريسم گرفتمورد ارزيابي قرار 
 نقاط ،و در نهايت شدندمحيطي و اقتصادي بررسي  اجتماعي، كالبدي، زيست -فرهنگي
. مشخص شدندبنياد نيز  جامعه اكوتوريسم توسعة براي بنگاليان روستاي ضعف قوت و

گردي در روستاي بنگاليان  ي توسعة بومهاي محلي برا تحليل ظرفيت«هدف پژوهش 
هاست كه  ين پرسشدگويي ب در صدد پاسخ ة حاضرمقال، به بيان ديگر است؛ »بندرعباس

 نقاط« و» بنگاليان كدامند؟ در روستاي هاي توسعة گردشگري ها و محدوديت ظرفيت«
   .»كدامند؟ اديبن جامعه سمياكوتور قوت و ضعف روستاي بنگاليان براي توسعة

  پژوهشباني نظري م

بخشي از محصول گردشگري،  عنوان بهي جديد، جوامع محلي خود ها دگاهيددر 
تلفيق اين بخش از محصول با مفهوم پايداري . اند دادهرا به خود اختصاص  ژهيو يجايگاه

دستيابي به توسعة پايدار گردشگري قرار داده است  برايراهي نوين پيش روي اين صنعت 
، سبك ها سنتدشگران تجربه كردن فرهنگ محلي در قالب زبان، بعضي از گر). 8(

اين  ،امروزه. دانند يمرا قسمت مهمي از سفرشان  هاآن ستيز طيمحزندگي و ماهيت 
 باي تيچندملي ها شركتتوسط افراد محلي يا  ندهيفزا اي گونه بهعناصر فرهنگي در جوامع 

ميراث، گردشگري گردشگري گردشگري فرهنگي،  ي مختلف مانندها برچسب
و به فروش  شده يبند بستهبنياد  دشگري روستايي و اكوتوريسم جامعهگردي، گر بوم

بنياد نوعي از گردشگري است كه پايداري فرهنگي،  اكوتوريسم جامعه). 21( رسند يم
و  آن بر عهدة جامعه است،مديريت و مالكيت  رد ودا نظر مدي را طيمح ستيزاجتماعي و 

دربارة جامعه و  خود يآگاهساختن بازديدكنندگان به افزايش دانش و  هدف از آن قادر
  ).32(ي زندگي در آن است ها روش

كند كه جامعة محلي در توسعه و مديريت  بنياد تأكيد مي اكوتوريسم جامعه
اي از سود حاصل از جذب  بخش عمده ،اكوتوريسم مشاركت دارد و به دنبال آن

                                                           

1. tourism product 
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پذير است كه جامعة  اين اقدام تنها زماني امكان. اهد شدگردان نصيب جامعة محلي خو بوم
منافع اقتصادي و ترويج  ي كافي،شناخت بومهاي  ايجاد منطقي اقامتگاه راستايمحلي در 

اي از  مجموعهكه توان گفت  مي ،رو از همين). 33(توسعة پايدار در جوامع خود گام بردارد 
وفقيت و پايداري براي م محيطي زيست كنندة اجتماعي، اقتصادي و مل تسهيلعوا

  ).5(بنياد ضروري است  اكوتوريسم جامعه
حفظ منابع طبيعي و فرهنگي،  برايبنياد ابزاري  علمي، اكوتوريسم جامعهاز ديدگاه 

). 11(توسعة جامعه از طريق توانمندسازي و در ارتباط نزديك با اكوتوريسم بوده است 
ي اكوتوريسم تحت مالكيت و مديريت ها يگذار هياسرمبنياد به  ، اكوتوريسم جامعهاساساً

ه از و توسعة جامع وكار كسبجامعه اشاره دارد و حفاظت از جامعه، مشاركت جامعه در 
به بهبود  يتوانمندساز ي،گردشگر اتيدر ادب). 4(بنياد است  اجزاي اصلي اكوتوريسم جامعه

 شود يمربوط م ها تياز فعال يا رهبه گست يساز تيظرف اي تيبهبود ظرف و انجامد يم ها تيظرف
و  بخشند يبهبود م داريپا ةتحقق توسع يخود را برا تيها ظرف ها و سازمان كه افراد، گروه

 ةنيزم). 23(مرتبط است  يدر جوامع محل جيو بس يبا توانمندسازاين ظرفيت اغلب 
 تيظرف كه يزمان ؛)30(دارند  يهمپوشان گريكديجامعه با  تيجامعه و ظرف يساز توانمند

افراد و جامعه  يتوانمندساز هينظر. شود يافراد منجر م يساز به توانمند ابد،ي يم شيجامعه افزا
ارتباط دارد  اريبس ،رساند يها سود مكه به آن يموارد جاديا يمردم برا يها توانو  ها ييبا توانا

  ). 29(اد است افر يها تيتبلور قابل ةجيجامعه نت ايمردم  يساز توانمند ،واقع  و در

  محصول گردشگري

در توسعة  ي مؤثربنياد از طريق توانمندسازي جامعة محلي نقش اكوتوريسم جامعه
 محصول گردشگري روستايي. دارد ٢گردي و محصول بوم ١محصول گردشگري روستايي

گيرندة روستاهاي داراي قابليت گردشگري  بر يابد و در جغرافيايي تبلور مي» جاي«در يك 
به تقاضاي بنا محصول گردشگري را  ،كه با توجه به ديگر خدمات ستها ان جاذبهبه عنو

 هاي عرضه محصول گردشگري روستايي شناسايي قابليت). 16(كنند  گردشگران عرضه مي
با . دهندة آن است گانه تشكيل با عناصر پنج ارتباطسنجي اين محصول در  نيازمند امكان

هاي طبيعي و ميراث فرهنگي،  دشگري اعم از جاذبهگر هاي جاذبهبررسي عواملي همچون 
                                                           

1. rural tourism product 

2. ecotourism product 
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 و تأسيسات، امكانات هاي ارتباطي، وضعيت دسترسي اعم از كميت و كيفيت شبكه عنصر
 و گردشگر پذيرش براي محلي جامعة آمادگي ميزان و منطقه اجتماعي خدمات، وضعيت

 توجه و حمايت زانمانند مي نهادي و سـازماني وضعيت ،گردشگري  و در نهايت اندازي راه
به توان  مي ،)12و  14، 18، 28(دولت  و شورا دهياري، مثل نهادها و ها سازمان اهتمام و

در . پرداختوضعيت محصول گردشگري در يك منطقه  روستايي سنجش و ارزيابي 
مجموعه  بايد گفت كه اما ؛هاي زيادي وجود ندارد پژوهش ،گردي ارتباط با محصول بوم

بوم اعم از طبيعي و انساني، محصول  ات، تأسيسات موجود در يك زيستها، خدم جاذبه
هاي طبيعي، حيات وحش، ميراث  جاذبه ،رو از اين. دهد آن منطقه را شكل مي گردي بوم

گردي مناطق از طريق  محصول بومفرهنگي و ساختار جامعه و خدمات عواملي هستند كه 
سنجي محصول گردشگري  امكان مدل مفهومي). 6(ها قابل سنجش و بررسي است آن

  .استآمده  1شكل در روستايي 
   

  
  )28(سقايي و سيد دانا : منبع

  سنجي محصول گردشگري روستايي مدل مفهومي امكان –1شكل 
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با توجه به همپوشاني باالي گردشگري روستايي و  يادآوري است كهشايان 
 از دو گونه گردشگري يند سنجش محصول در اينآگردي، عوامل و عناصر مهم در فر بوم

سنجي محصول گردشگري روستايي را  امكان. ندبرخوردار مشابهت و همپوشاني باال
  .به اختصار بيان شده است 1توان در پنج گام خالصه كرد كه در جدول  مي

  روستايي گردشگري هاي سنجش محصول گام -1جدول 

  هاي گردشگري بررسي جاذبه  گام اول
  استفاده از مدل سنجش

  هاي گردشگري هجاذب

  بررسي عنصر دسترسي  گام دوم
  استفاده از ضريب

  فشردگي

  )امكانات و خدمات(بررسي عنصر تأسيسات   گام سوم
استفاده از شاخص 

  برخورداري

  چهارمگام 

وضعيت اجتماعي منطقه و ميزان آمادگي جامعة محلي براي پذيرش 

  گردشگر و

  اندازي گردشگري راه

  استفاده از شاخص

TFS  

  پنجم گام
ميزان حمايت و توجه و اهتمام : نهادي و سـازماني وضعيت

  ها و نهادها مثل دهياري، شورا و دولت سازمان

استفاده از شاخص 

  برخورداري

  )28( سقايي و سيد دانا و )27( بخت سقايي و جوان :منبع

  شناسي پژوهش روش

 يشناس وشو به لحاظ ر يكاربرد قاتيپژوهش حاضر با توجه به هدف از نوع تحق
با . كيفي است –ها، كمي ماهيت داده ه لحاظو ب بوده يليتحل - يفيتوص قاتيتحق ةدر زمر

از نوع  حاضر ها، تحقيق آوري داده براي جمعتوجه به جامعة آماري و ابزار مورد استفاده 
ها در دو بعد مطالعات  هاي مورد نياز براي محاسبة شاخص داده. تحقيقات پيمايشي است

هاي مرتبط گردآوري  شده از سازمانپرسشنامه و آمار و اطالعات اخذ  ز طريقميداني ا
  :ند از سنجي محصول گردشگري عبارت امكان برايهاي مورد استفاده  شاخص. شده است

  : هاي گردشگري، همبستگي پيرسون سنجش جاذبه -1
  

= Eو ، xميانگين متغير = ، xانحراف معيار متغير=  كوواريانس، = Cov آن،كه در 
  .اميد رياضي است
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از شاخص ضريب  ،ها با سنجش دسترسي به جاذبه ارتباطدر : ضريب فشردگي -2
  ):27(شود  زير محاسبه مي رابطةكه از طريق  شده،فشردگي استفاده 

  

 هاي كه راه است تعداد روستاهايي pهاي موجود در هر مكان و  تعداد راه L آن،در كه 
تر باشد، درصد  اين ضريب به يك نزديك هرچه .شود ن منتهي ميداارتباطي ب

  ).28( است گردشگرپذيري باالتر

  :قابليت گردشگري در منطقه بر اساس معادلة زير محاسبه شده است -3

  
جمع امتيازهاي  جمع امتيازهاي مثبت و  قابليت گردشگري، EP  ،كه در آن

  .ي استمنف

خدمات اين شاخص براي سنجش عنصر در مطالعة حاضر، از : TFSشاخص  -4
 رشيپذ منظور هب يمحل ةجامع يآمادگ زانيمنطقه و م ياجتماع تيوضع ،ينواز مهمان

اين شاخص . ه استشدي از محصول گردشگري استفاده گردشگر يانداز گردشگر و راه
  ):27(زير عبارت است از  رابطةطبق 

  
 TFSشاخص . تعداد ساكنان محلي است Pتعداد شاخص مورد سنجش و  N ن،كه در آ

مورد  يها دهندة رتبه يا امتياز آن مكان نسبت به ديگر مكان گيري نشان بعد از اندازه
  ).28(گيرد  ها به هر مكان تعلق مي اساس تعداد مكان سنجش است و امتياز بر

  :يگردشگر يشاخص فراوان -
  

  .است منطقه تيجمع Nو  تعداد گردشگران Niي، گردشگر يفراوان S آن،كه در 

  :ينفوذ گردشگر بيضر -5
 



 85شمارة   ،22 سال، توسعه وروستا 

۵۴  

 

 

 RT ةمحاسب يبرا( يماندگار بيضر RT ي،نفوذ گردشگر بيضر TPR آن،كه در 
 Ti، )شود يضرب م 100 عدد و در ميمدت اقامت بر مدت اقامت هر منطقه تقس نيانگيم

  .)27( استقه منط تيتعداد جمع Piو  تعداد گردشگران منطقه

  :يتراكم گردشگر بيضر -6
 

 R ي و گردشگر يماندگار بيضر RTي، تراكم گردشگر بيضر TRD كه در آن،
  .)27(است مساحت منطقه 

براي سنجش برخي از عناصر محصول گردشگري همچون : اي شاخص پرسشنامه -7
هايي طراحي  ها و عناصر نهادي و سازماني در روستاهاي هدف گردشگري، پرسشنامه جاذبه

مشخص كردن محل سكونت گردشگران،  براي(نفر از گردشگران  359كه توسط  هدش
محاسبة  منظور بهدر منطقه ... زمان مناسب مسافرت، مدت زمان اقامت گردشگران و 

نفر از كارشناسان و نخبگان  پانزدهو  )ذ گردشگري و ضريب تراكم گردشگريضريب نفو
 و تيريو سازمان مد يفرهنگ راثيرشد، سازمان مدانشگاه، كارشناسان ا دياسات(

هايي همچون تعداد و  شاخص ،ها در اين پرسشنامه. ده استشتكميل  )ريزي كشور برنامه
ها، دسترسي به نيروي انساني، شبكة اطالعات گردشگري، تسهيالت مالي و  نوع جاذبه

بررسي  ،طالعههاي حقوقي و نهادي طراحي و در منطقة مورد م گذاري و شاخص سرمايه
مورد  هاي محصول گردشگري شاخصو  يفيتوص يها ليبا استفاده از تحل جينتا. شدند
شده از طريق  هاي محاسبه شاخص ،بعد ةو در مرحل قرار گرفت ليو تحل يبررس

دست  سنجي محصول گردشگري روستايي مشخص شده و نتايج به بندي امكان اولويت
، پس از مطالعات اوليه اين شيوه براي اجراي. فترگ قرارSWOT  شيوة آمده مبناي تحليل

شناسايي و  ،بدين منظور. شدندبررسي  و بازديد از منطقه، عوامل داخلي و خارجي محيط
عوامل  سازي برداري و نهايي ، فهرست؛ همچنينصورت گرفتثر منطقه ؤعوامل متحليل 
نامه با استفاده از پرسش )ها و تهديد ها فرصت(و عوامل خارجي ) ها ها و ضعف قوت(داخلي 

  . به انجام رسيد
كوكران و روش  رابطةدر بخش پرسشنامة گردشگران بر اساس حجم نمونه  نييتع

به ( گر بر اساس نظر پرسش ،ها و كارشناسان در بخش پرسشنامة نخبه وگيري تصادفي  نمونه
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) هااز آن عدم امكان دسترسي به برخي دليل محدود بودن شمار متخصصان و كارشناسان و
 بيها با روش ضر پرسشنامه ييايپا ،نيهمچن. بوده است برفي گلوله يريگ روش نمونه به

هر كدام از  يكرونباخ برا يآلفا بيكه ضر از آنجا. كرونباخ محاسبه شده است يآلفا
 يابيها مطلوب ارز پرسشنامه ييايپا ه،محاسبه شد 7/0 يو  باال 745/0و  896/0ها  پرسشنامه

  .است دهش

   مورد مطالعه ةمنطق يمعرف

است كه  بندرعباس شهرستان فين يكي از روستاهاي دهستان سياهو، بخش بنگاليان
 درجه 29نه در اين روستا متوسط دماي ساال. اين شهرستان قرار گرفته استدر شمال شرق 

و اي  موقعيت طبيعي بنگاليان تپه. متر است ميلي 200بيش از  آن و ميزان بارندگي ساالنه
دوكوه با . در غرب اين آبادي جريان دارد اي است و رودخانه شيرين جاماش كوهپايه
متر در يك  992كيلومتري شمال شرق و كوه بنگاليان با ارتفاع  5/1متر در  1622ارتفاع 

  . اند تري شمال غرب اين آبادي واقع شدهكيلوم
  

  
  

  ياهوموقعيت جغرافيايي روستاي بنگاليان در دهستان س – 2شكل 

  



 85شمارة   ،22 سال، توسعه وروستا 

۵۶  

 

 

ترين قله استان هرمزگان با  طور كلي، اين روستا در كوهپايه كوه هماگ مرتفع به
متر واقع شده و اثرات چنين موقعيتي در منابع آب غني، طبيعت سرسبز،  3267ارتفاع 

نفر  363خانوار شامل  119جمعيت روستا . راحتي مشهود است تنوع گياهي و اقليم آن به
مشاغل عمدة آبادي شامل ). 24(اد درصد باسواد هستند است كه از آن ميان، هفت

اند  باغداري و دامداري و نوع كشت آنها آبي است و محصوالت عمدة باغي آن عبارت
با استفاده از  منابع آب كشاورزي بنگاليان. ، انبه و خرما)نارنگي و پرتقال(از مركبات 

. كشي است صورت لوله رودخانه و منابع آب آشاميدني آن نيز از آب رودخانه به
كشي، برق، دبستان، خانه بهداشت، و فروشگاه تعاوني  امكانات اين روستا شامل آب لوله

  .مصرف روستايي است
مانند  يعيطب يها جاذبه ةبه دو دست انيبنگال يموجود در روستا يها جاذبه

، )، آبشارهاي متعدداز گذر آب يناش يعيطب يها ، حوضچهرودخانة جاماش(رودخانه 
رودخانه، كوهستان و  يبيانداز ترك و چشم) انبه و مركبات يها نخلستان، باغ بيترك(باغ 
 عيو صنا) ع(ابوالفضل  تشامل مسجد، قدمگاه حضر يفرهنگ يها سبز و جاذبه يفضا
ها،  باغ يكه منها شوند يم ميتقس )دوزي بافي و زري سبدبافي، حصيربافي، خوس(ي دست
بر  ،موارد يندارند و در برخ يچارچوب اصول ،ها جاذبه يربردا بهره تيبا وضع ارتباطدر 

مسجد و ). 4(اند  شده يسوز آتش دچار زيها ن باغ ،از گردشگران يبرخ يانگار اثر سهل
از جمله استراحتگاه، سرويس  از امكانات مناسب در ميدان مركزي روستا واقعقدمگاه 

ودة ميدان اصلي روستا كامالً حدم. بهداشتي عمومي و فضاي سبز و مشجر برخوردارند
راه ارتباطي جاده روستا . برخوردار است سازي مناسب ده و از محوطهفرش بو سنگ

از  ،ها ها و گذر از ميان باغ هاي آن در دامنه كوه و تپه به دليل پيچ و خم بوده و آسفالت
  .برخوردار است ي زيباانداز چشم

  نتايج و بحث

هاي گردشگري روستاي  اصل از سنجش جاذبهنتايج ح ،بندي كلي در يك جمع
هر كدام از آنها  تفكيك به بررسي در پي، به ده است كهآم 3بنگاليان در جدول 

   .شود پرداخته مي
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        هاي محصول گردشگري روستايي در منطقههاي محصول گردشگري روستايي در منطقههاي محصول گردشگري روستايي در منطقههاي محصول گردشگري روستايي در منطقه    برآورد شاخصبرآورد شاخصبرآورد شاخصبرآورد شاخص    –3333جدول جدول جدول جدول 
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  37/1  5/3  47/1129  16/0  732/0  بنگاليان
  ملي  اي منطقه    محلي

28/0  
61/0    08/0  05/0  

  هاي پژوهش يافته: منبع

اليان نسبت به مناطق پيرامون و ساير روستاهاي بنگ ،هاي گردشگري از نظر جاذبه
 هاي جاذبه گردشگرانبديهي است كه . دارد ي مناسبت و جايگاهمجاور بندرعباس وضعي

 منطقه در گردشگري روند ؛ البتهگزينند مي بر تفريح و استراحت براي را دسترس در
حاضر، در  در پژوهش ،همچنين .است گرفته شكل) خودانگيخته( نسبي شناخت صورت به

 ،تگي پيرسون استفاده شدهاز ضريب همبس ،هاي گردشگري منطقه با سنجش جاذبه ارتباط
 4در جدول  گردشگران و ميزان بازديد هاي منطقه كه نتايج همبستگي بين دو متغير جاذبه

 732/0 پيرسون همبستگي ضريب است، مشخص اين جدول در كه طور همان. آمده است
 05/0 از كمتر و آمده دست به 016/0احتمال  مقدار كه جاآن از و ؛است آمده دست به

 و منطقه جاذبة بين و به ديگز سخن، است دار معني آمده دست به همبستگي ريبض است،
   .دارد وجود دار معني ارتباط بازديد ميزان

هاي منطقه و ميزان بازديد  بستگي پيرسون بين دو متغير جاذبهخروجي هم –4جدول 

  گردشگران
  هاي گردشگري جاذبه  متغيرها

  ميزان بازديد از منطقه
  ).sig(مقدار احتمال   )p( بين دو متغيرميزان همبستگي 

732/0  016/0  
   هاي پژوهش يافته: منبع

  وضعيت دسترسي

دو عامل ، شود و در اين مورد در گردشگري روستايي محسوب مي ي مهمعامل ،دسترسي
و قابليت گردشگري مورد بررسي قرار ) گيدشاخص ضريب فشر(هاي دسترسي  راه
شگري بررسي هاي گرد رويكرد دسترسي مستقيم به جاذبهبا بررسي شاخص اول، . گيرد مي
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ماتريس ). 27(اهميت دارد  بسيار سنجي مناطق گردشگري روستايي شود كه در امكان مي
ضريب فشردگي  .است  نشان داده 5گردي در جدول  مربوط به امتيازها و محاسبة قابليت بوم

دهندة ميزان  ده، كه نشانبرآورد ش 16/0روستاي بنگاليان ) وضعيت دسترسي و جاده(
در روستاي بنگاليان برابر ) EP(همچنين، توان گردشگري . است) ضعيف(دسترسي پايين 

  .دهد ها، امتياز و قابليت گردشگري در منطقه را در سطح مناسب نشان مي بوده كه داده 5/3با 

  ها و قابليت گردشگري در محدودة مطالعاتي  ماتريس مربوط به امتياز –5جدول 
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  5/3  2  7  1  -  1  -  1  1  1  1  1  بنگاليان

  هاي پژوهش يافته: منبع

  ري منطقهتأسيسات گردشگ

تأسيسات گردشگري واحدهايي هستند كه به قصد ارائه خدمات و انتفاع براي پذيرايي و 
فرآيند كامل ). 27(آيند  وجود مي اقامت مسافران يا ميهمانان طبق ضوابط و مقررات به

نقل،  و ي شامل حملكالبدهاي زيربناي  ريزي گردشگري در تهيه و تدارك تمام جنبه برنامه
گيرد كه اجزاي ساختاري محصول  رتباطات و خدمات تجاري صورت ميآب، برق، ا

گيري جريان گردشگري اهميت بنيادي دارند  گردشگري در يك مكان هستند و در شكل
توسعة گردشگري نيازمند  برايبا توجه به مطالعات ميداني، روستاي بنگاليان ). 15(

  .است 6شرح جدول  تأسيساتي به

  يي مورد نياز منطقه امكانات زيربنا –6جدول 

امكانات 

  مورد نياز

سرويس 

بهداشتي 

  بيشتر

  فاضالب
سطل 

  زباله

احداث 

 يها مكان

 يعموم

  يحيتفر

  پاركينگ

 يها جاده ضيتعر

و  يورود

  روستا يخروج

بهبود پوشش 

 يها آنتن

  يمخابرات

�   � ��   �   �   �   

 نياز دارد  �
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  هاي پژوهش يافته: منبع

. برخوردار است ري از اهميت فراوانبراي ايجاد گردشگوجود امكانات زيربنايي 
آن ين روستا و مناطق مجاور از سفر بدگردان  با توجه به استقبال خوب گردشگران و بوم

اين منطقه نيازمند  ،ها، تعطيالت، بهار، اواخر تابستان و نيمة نخست پاييز در پايان هفته ويژه به
ناطق دوردست و پوشش دهي در م آنتن راي نمونه،ب. تأسيسات خدماتي بيشتري است

، فقدان همچنين. مترقبه از ضروريات است هاي غير اضطراري در هنگام خطر و رخداد
 بسيار بهداشتي زباله و سرويس سطل و نيز كمبود يحيتفر يعموم يها مكان پاركينگ و

  .محسوس است

  تسهيالت و امكانات خدماتي منطقه

آمادگي جامعة محلي براي  با سنجش وضعيت اجتماعي منطقه و ميزان ارتباطدر 
، تأكيد بر خدماتي است )نوازي خدمات ميهمان(ي اندازي گردشگر پذيرش گردشگر و راه

توان  نوازي را مي خدمات ميهمان. در مناطق روستايي وجود داشته باشد  كه امكان ارائة آن
  .  بررسي كرد TFSاستفاده از شاخص   با

  بررسي خدمات گردشگري در منطقه –7جدول 

  وضعيت  ها گونه  تعداد  نوع خدمات

  بسيار ضعيف  وجود ندارد  0  اقامتي 

  بسيار ضعيف  وجود ندارد  0  پذيرايي 

  ضعيف  ...ماركت، قصابي و  نانوايي، سوپر  3  تجاري 

  متوسط  ...دفتر مخابرات، پست، دسترسي به مجله و   15  ارتباطي 

  بسيار ضعيف  وجود ندارد  0  تفريحي 

  ژوهشهاي پ يافته: منبع

درصد و  37/1نوازي، حصول نتيجه  در زمينة خدمات مهمان TFSبر اساس برآورد 
دهندة توانمندي بسيار  ت اقامتي، پذيرايي و تفريحي نشانعدم وجود خدما ،همچنين
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ردشگري ، خدمات گ7با توجه به جدول . ضعيف خدمات ارتباطي و تجاري منطقه است
  .توسعة گردشگري نيازمند توجه ويژه است براي قرار دارد و منطقه در سطح بسيار پايين

  وضعيت گردشگري منطقه

دهندة توسعة روستايي و  كننده و شتاب عنوان احيا بة ديدگاه گردشگري بهبا توجه به غل
در ايجاد دهندة توانمندي آن  ، تعداد گردشگر در هر منطقه نشانبازدارندة تخليه نقاط روستايي

ها در گردشگران و ميانگين مدت اقامت آنبا آمار  ارتباطدر  ،ور از اين. مكان گردشگري است
  .است آمده 8در جدول كه نتايج آن  شده،اي طراحي  نامه، پرسشمنطقه

  شناختي حاصل از پرسشنامة گردشگران هاي جمعيت يافته -8 جدول

درصد درصد درصد درصد         فراوانيفراوانيفراوانيفراواني                سنجهسنجهسنجهسنجه
درصد درصد درصد درصد         فراوانيفراوانيفراوانيفراواني                سنجهسنجهسنجهسنجه        فراوانيفراوانيفراوانيفراواني

        فراوانيفراوانيفراوانيفراواني

  مرد  جنسيت
  زن

153  
206  

61/42  
  سطح سواد  38/57

  پلميد ريز
  پلميد
  پلميد فوق
  سانسيل
 سانسيل فوق

  و باالتر

156  
73  
51  
41  
38  

45/43  
33/20  
2/14  
42/11  
58/10  

  سن

20-25  
25-45  
45-65  
  به باال65

82  
196  
64  
17  

84/22  
59/54  
82/17  
7/4  

ميزان 
  درآمد

  ونيليم1 ريز
  ونيليم1-2
  ونيليم2-3

  3باالتر از 

101  
168  
77  
13  

13/28  
79/46  
44/21  
62/3  

فاصله تا 
  منطقه

  لومتريك50كمتر از 
  لومتريك100تا50
  لومتريك200تا100
از  شيب
  لومتريك200

47  
185  
97  
30  

09/13  
53/51  
01/27  
35/8  

فصل 
  مسافرت

  بهار
  تابستان
  پاييز
  زمستان

189  
17  
66  
87  

64/52  
7/4  
38/18  
23/24  

  هاي پژوهش يافته: منبع
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  هاي پژوهش يافته: منبع
  سال برآورد تقريبي تعداد گردشگران در روستاي بنگاليان در يك – 1نمودار 

شود  روع ميجريان گردشگري در اين منطقه از پاييز ش ،دست آمده بر اساس آمار به
متفاوت است و تغيير تعداد گردشگران با توجه به شرايط مختلف،  البته و تا بهار ادامه دارد؛

به فصل تابستان  آنها درترين تعداد شگران در فصل بهار و كمتعداد گردترين بيش. يابد مي
نتايج آن كه  ه،ضريب نفوذ گردشگري در منطقه محاسبه شد ،رو از اين. كنند منطقه سفر مي

  .آمده است 9در جدول 

  مربوطيب نفوذ ااي و ملي و ضر محلي، منطقه هاي آمار گردشگران منطقه در مقياس –9جدول 

  ي روستاي بنگاليانتحليل بازار گردشگر
  ضريب نفوذ  گردشگران

  ملي  اي منطقه  محلي  ملي  اي منطقه  محلي

  05/0  08/0  61/0  345  772  2983  تعداد گردشگر

  هاي پژوهش يافته: منبع

 2گردشگران در نمودار سفر  أمبد هاي پرسشنامة گردشگران، هتياف، بر پاية همچنين
  .داده شده استنشان 

  هاي پژوهش يافته: منبع

  مبدا سفرهاي گردشگري در روستاي بنگاليان – 2نمودار 
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درصد در مقياس  29درصد گردشگران در مقياس محلي،  67 ،نمودار اين بر اساس
درصد بااليي از  ،واقع  در. اند در مقياس ملي به منطقه سفر كرده نيز درصد چهاراي و  منطقه

پس از آن و در . ف هستندااطرهاي  گردشگران در مقياس محلي از بندرعباس و شهرستان
به دليل مجاورت با جاده اصلي مقصد بسياري از گردشگران  ، بنگالياناي مقياس منطقه

دهندة سطح بسيار پايين  شده نشان ضريب ماندگاري محاسبه. مجاور استهاي  استان
باالترين ميانگين مدت اقامت در منطقه . ميانگين مدت اقامت در روستاي بنگاليان است

توسعة گردشگري ميانگين اقامت در  برايكه  ،است) ساعت هشت تا دهحدود (ك روز ي
  .روستا بايد افزايش يابد

دست آمده در  كه نتايج به ،تفكيك فصل بررسي شد شاخص فراواني گردشگري به
ر منطقه مورد مطالعه د ،گونه كه در نمودار مشخص است همان. ارائه شده است 3نمودار 

كاهش دما و تعديل شرايط . كننده را دارد ترين تعداد بازديديز و زمستان بيشفصول بهار، پاي
ز زمينه را براي گذران اوقات در فضاي با ،اقليمي سبب آسايش اقليمي در اين فصول شده

شمار  بهموسم گردشگري بندرعباس نيز  ،همچنين ،شدهفصول ياد. كند و آزاد فراهم مي
  .كنند نيز بازديد مي بنگاليانرعباس با اندكي تغيير مسير از و بسياري از مسافران بند رود مي

  

0
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3000

4000

بهار تابستان پاييز زمستان

: منبع
  هاي پژوهش يافته

  شاخص فراواني گردشگري روستاي بنگاليان – 3نمودار 
  

 تراكم با توجه به ضريب ماندگاري پايين و مساحت زياد منطقه، ضريب ،همچنين
دشگران و پذيرش امكان افزايش گر ،رو است و از اين 28/0 گردشگري نيز پايين و برابر با

  .وجود داردهمچنان كنندگان بيشتر بازديد

  تحليل راهبردي گردشگري 
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هاي انجام گرفته در روستاي بنگاليان و مطالعة ابعاد مختلف  با توجه به بررسي
 هاي محلي و ظرفيت گانة محصول گردشگري، ظرفيت گردشگري، در قالب اجزاي پنج

ضعف،  نقاط اعم از نقاط قوت، گانطبيعي از طريق پرسشنامة كارشناسان و نخب محيط
كه نتايج آن در دو  ،استخراج شد )SWOT( سوات ها و تهديدها با استفاده از مدل فرصت

  .ده استآم 11و  10ها در جداول  شناختي و يافته بخش آمار جمعيت

  ان و نخبگانشناختي پرسشنامة كارشناس آمار جمعيت - 10جدول 

  فراواني    سنجه
درصد 
  فراواني

  فراواني    سنجه
درصد 
  فراواني

  مرد  جنسيت
  زن

9  
6  

60  
40  

سطح 
  سواد

  ديپلم
  فوق ديپلم
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فوق ليسانس و 
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3  
4  
8  
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20  

66/26  
33/53  

  سن
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25-45  
45-65  

به  65
  باال

2  
8  
5  
0  

33/13  
33/53  
33/33  

0  

ميزان 
  درآمد

  ميليون 1زير 
  ميليون 2- 1
  ميليون 3- 2

  به باالميليون  3
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  هاي پژوهش يافته: منبع

  هاي گردشگري در روستاي بنگاليان بندرعباس تحليل سوات قابليت - 11جدول 
محصول 
گردشگري 
  روستايي

  ضعف  قوت

  ها جاذبه

و  يخيمتعدد و متنوع تار راثيها و م جاذبه 
  يفرهنگ

 ةنيدر زم ژهيو فراوان به يعيطب يها جاذبه 
  گردي بومو  سميژئوتور

  و زمستان زييوهوا در پا بودن آب مطلوب 
  دهستان يميو اقل ييايتفاوت جغراف 

  روستا يساختار و بافت سنت رييتغ 
  يعياز عناصر طب يبرخ بيتخر روند روبه 
  وهوا در تابستان بودن آب نامطلوب 

  

  دسترسي
  روستاوجود جاده آسفالته تا ورودي  

وجود نقاط داراي پتانسيل در سطح راه براي 
  احداث پايانه و رستوران

دهي وسايل نقليه براي حمل و نقل  عدم سازمان 
  ها مسافر و جابجايي آن

  پايين بودن ضريب دسترسي

امكانات و 
  تسهيالت زيربنايي

در  يدادن به بخش گردشگر تياولو 
  استانة توسع يزير برنامه

 يبرا يكانات رفاهخدمات و ام متيق 
  گردشگران

  سواد و مهارتپايين سطح  
  تيو محروم يفقر اقتصاد 
زيربنايي مانند  تأسيسات كيفي و كمي سطح 

  ...بهاشتي و ها، پاركينگ، سرويس اقامتگاه
خدمات 

  يجوامع محل يريفرهنگ گردشگرپذ   نوازي مهمان
  يدار هيماو مظاهر سر يشهر يبه زندگ ليتما 
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  مردم ينواز مهمان هيروح 

عناصر نهادي و 
  سازماني

و  يجهت حضور گردشگران داخل تيوجود امن 
  يخارج

در بخش ) NGO( يمردم يبودن نهادها فعال 
  يگردشگر

 يو بهداشت يامكانات رفاه يفيو ك يسطح كم 
  ها و جاده يدسترس، گردشگران

  يابيو بازار غاتيتبل ،يرسان اطالعنامناسب بودن  

محصول 
 گردشگري

  تاييروس
  تهديد  فرصت

  ها جاذبه
  يگرد عتيمتعدد طب يها وجود جاذبه 
هاي  هاي گردشگري با قابليت امكان تلفيق جاذبه 

  گردشگري

  يو فرهنگ يخيآثار تار بيتخر 
  رياخ يها سال يها يبروز خشكسال 
درجهت كنترل آثار نامطلوب  يزير عدم برنامه 

  يگردشگر يطيمح ستيز

ي به سوي مناطق ا جاده يسدستر ةشبك ةتوسع   دسترسي
  غربي روستا

  كهنه و قديمي بون جاده آسفالته 
  اي در مسير گردشگران نبود تبليغات جاده

امكانات و 
  تسهيالت زيربنايي

 ةبر توسع يتوسعه گردشگر يمل ةبرنام ديتاك 
  يگرد بوم

  يعموم يسطح سواد و آگاه 
 مشاغل طريق از زايي اشتغال پتانسيل وجود 

  گردشگري

 يو بهساز يمربوط به بازساز) يفعل(ودجه ب 
  ونقل حمل يها شبكه

  تورم شيو افزا ها متيق يثبات يب 
و  يساز مناسب ،ييشناسا يفقدان برنامه جامع برا 

  روستا يها ليپتانس يمعرف
  نامناسب گردشگران در فصول مختلف سال عيتوز 

خدمات مهمان 
  نوازي

 در يمحل يها و گروه يبوم ةمشاركت جامع 
  ها يريگ ميتصم

  امكان ارائه خدمات به گرشگران توسط ساكنان
  

  يو اعتقاد يئل مذهبامسا 
نتيجة حضور برخي در  يو ناامن يرواج فساد اخالق 

  گردشگران
  و گردشگران يمحل ةجامع نيتعارض بتقابل و  

عناصر نهادي و 
  سازماني

 ياز خدمات گردشگر ياريكامل بس يواگذار 
  يبه بخش خصوص

  يدر گردشگر  ها هيو جذب سرماجلب  
 يو امكان مشاركت اقتصاد ياقتصاد تيوضع 

  يگردشگر ةدر توسع يمحل ةجامع
  ييو درآمدزا ييزا اشتغال 
  منطقهدر  يفرصت اقتصاد جاديا 

 ياعتبار برا صيدولت در اجرا و تخص يتوجه كم 
  يگردشگرة توسع

  انفعال نهادهاي محلي مانند شورا

  هشهاي پژو يافته: منبع

  گيري و پيشنهادها نتيجه

مثابه يك فعاليت اقتصادي نيازمند فراهم شدن بسترهاي الزم  ري بهتوسعة گردشگ
قابت با هاي نسبي در ر برداري هوشمندانه از مزيت براي جذب گردشگر و تقويت و بهره

هاي محلي در هر منطقه گام نخست  شناخت ظرفيت ،رو از اين. هاست ساير مناطق و فعاليت
 دخيل عوامل به موسع نگاهي مستلزم محلي هاي ظرفيت بررسي. است سعة گردشگريتو
 هاي جاذبه ارزيابي و بررسيبه  از اين رهگذر، بتوان تا است گردشگري توسعه يندآفر در

  .پرداخت محلي جامعة نگرش و آمادگي و زيربنايي عوامل و ساختارها فرهنگي، و طبيعي
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در غالب  ،ي فراوان گردشگري در مناطق مختلفها توانرغم وجود  ، بهدر ايران
رغم وجود  ي محلي وجود ندارد و شهروندان بهها حتي برآوردي اوليه از ظرفيت ،موارد
ها براي گذران اوقات فراغت و كسب و فرهنگي از امكان استفاده از آنهاي طبيعي  جاذبه

 مناطق گونه اين از بندرعباس يكي شمال روستاي بنگاليان در. منافع اقتصادي محرومند
و  ييايتفاوت جغراف به لحاظ جذب گردشگرترين ويژگي روستاي بنگاليان  مهم. است

 سارهاي چشمه مطبوع، هوايو آب ها، انداز چشم ؛ و البتهآن با مركز استان است يمياقل
از جمله ميراث فرهنگي  و انبه و خرما مركبات، هاي رودخانه بزرگ ماشاري، باغ منطقه،
فصل گردشگري روستاي بنگاليان از اواسط پاييز تا بهار ادامه  .ستروستا اين هاي جاذبه

ها و كيفيت شبكه  به دليل وضعيت راه ،هاي فراوان رغم وجود جاذبه همه، بهبا اين  ؛دارد
مانند خدمات اقامتي، پاركينك و توقفگاه،  يخدمات و امكانات دسترسي، فقدان تأسيسات،

هاي دولتي دريزي نها هاي بهداشتي و فقدان برنامه جمله سرويس آن از و خدمات بهداشتي
اين منطقه از گردشگري، شوراي اسالمي و دهياري، و محلي مانند ادارة ميراث فرهنگي و 

هاي گردشگري پذيراي گردشگران باشد و از سوي  يك سو نتوانسته متناسب با جاذبه
  . ن استدشگر در منطقه بسيار پاييضريب ماندگاري گر ،ديگر

گردشگري از وضعيت بسيار  هاي اين منطقه از نظر جاذبهكه هد  نتايج نشان مي
ارنده از جمله درغم برخي عوامل باز ، بهاز نظر اجتماعي ،همچنين. برخوردار است مناسب

 پذيرش براي خوبي از آمادگي ، اين جامعهسطح پايين سواد در جمعيت ماندگار روستا
خدمات و همكاري،  و امكانات اما از ضعف تأسيسات، گردشگران برخوردار است،

  .برد نهادي رنج مي و سـازماني هماهنگي و حمايت

  هاي آن در روستاي بنگاليان گردشگري و  مؤلفهمحصول  - 12جدول 

  هاي پژوهش يافته: منبع

  ضعيف  متوسط  خوب   عالي  ها مولفه

          هاي گردشگري جاذبه
        وضعيت دسترسي

          تأسيسات، امكانات و خدمات
        اجتماعي و آمادگي جامعه براي پذيرش گردشگروضعيت 

           نهادي و سـازماني وضعيت
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توان گفت كه با توجه به نقاط قوت، نقاط ضعف،  مي ،بندي نهايي جمع در
يك ، توسعة گردشگري منطقه با )SWOT( سوات شده در مدليادها و تهديدهاي  فرصت
اع جامعة محلي در عين حضور گردشگران را در پي داشته باشد، گردي كه انتف بوم درويكر

ريزي نهادهاي متولي گردشگري و توسعه مانند ادارة ميراث  مستلزم همكاري و برنامه
توسعه  نيز و فرهنگي و گردشگري، جهاد كشاورزي، شوراي اسالمي و دهياري روستا

اي، شهري  محلي، جاده ليغاتتب خدماتي مانند آموزش جامعة محلي، و امكانات تأسيسات،
اعطاي  هاي منتهي به روستا، خدمات بهداشتي، بهبود راه توسعة و اينترنتي، ايجاد پاركينگ،

ها،  فروشي ها، اغذيه هايي مانند فروشگاه بهره براي ساخت و توسعة زيرساخت هاي كم وام
  . نه استگيري در حاشيه رودخاگردي و مناطقي براي شنا و ماهي مهاي بو اقامتگاه

اهميت بازار هدف  نظراز ) 27(بخت  ة سقايي و جوانطالعنتايج پژوهش حاضر با م
در و مقياس ملي در وهلة اول اي  مقياس منطقه با تأكيد بر ،براي جذب بيشتر گردشگران

احساس نياز جامعة محلي  نظراز ) 7(فتايي و همكاران  پژوهش. همسويي دارد ،وهلة دوم
با پژوهش حاضر همسويي  ،مشاركت فعال و ذهنيت اقتصادي به گردشگري و ضرورت

پايداري  لحاظاز ) 25(ة رحيمي و رنجبر طالعبا نتايج م حاضر نتايج پژوهش .دارد
اجتماعي موجود در منطقه و حفظ آداب و رسوم محلي و دستخوش تغيير نشدن  –فرهنگي

  .همسويي دارد )محيطي و كالبدي اقتصادي، زيست(ها  نسبت به بقية مؤلفهآنها 
 يو دهقان رزادهيمو  )10(ن قاسمي و همكارا طالعاتهمسويي پژوهش حاضر با م

 تيدر وضع يو خدمات گردشگر التيمنطقه از نظر تسه نيا است كه از اين نظر) 19(
با  ،است گردشگري ةتوسع براي ياديز تيقابل ياز آنجا كه دارا يول ،نامناسب قرار دارد

مناسب به  يو اقامت يامكانات و خدمات رفاه ةو ارائ يدشگرگر يها رساختيز جاديا
  .امكان جذب گردشگر بيشتري وجود داردگردشگران، 

و  يبهداشت نهيالزم در زم يها رساختيز كه شود پيشنهاد مي ،هاي پژوهش با توجه به يافته
اقامت  يبرا ييسكوهاي، بهداشت يدنيو آب آشام يبهداشت يها سياعم از سروخدماتي 

در خصوص  د؛رساني تلفن همراه در منطقه تقويت شو و خدمات ردشگران در كل منطقهگ
هاي  آموزش ،پذيري هاي موجود و بهبود وضعيت مهمان هاي اشتغال از جاذبه ايجاد فرصت

 جاديا راستايدر  يگرد مرتبط با بوم يشركت تعاون لتشكي داده شود؛الزم به جامعه محلي 
با هدف انتفاع  ياخذ عوارض و ورودي و اسالم يشوراها با همت هياول يها رساختيز

راهكارهايي  از  جمله ها رساختيز جاديا يالزم برا يها نهيو فراهم آوردن هز يجامعه محل
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 ،همچنين نتفاع بيشتر جامعه محلي منجر شود؛ها و ا تواند به تقويت زيرساخت است كه مي
يابي  حلي از گردشگران، مكانهايي در زمينه سنجش رضايت جامعه م انجام پژوهش
هاي  گيري تعاوني هاي ثانويه و مراكز خدماتي و شناسايي موانع فراروي شكل استقرار جاذبه

تواند به تكميل شناخت علمي از وضعيت  گردشگري در منطقه از مواردي است كه مي
 .دبينجامگردشگري منطقه 
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