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  بررسي جامعه شناختي موانع توسعه گردشگري در جزيره قشم
 

  2، دكترمحمد تقي شيخي1فيصل اسالمي دوالبي
 

  چكيده
بي ترديد صنعت گردشگري مسالمت آميز جنبش بشر است؛ كه در رشد و توسعه دانش، فرهنگ و اقتصاد جوامع اثر 

اهم ميان ملل و استوار ساختن مباني صلح جهاني، نقش مستقيمي دارد و مي تواند به عنوان موثر ترين عامل در ايجاد تف
صنعت گردشگري از ديدگاه اقتصاد دانان ،يكي . اساسي ايفا كند و به عنوان يك پديده نوين در مبادالت بين المللي بكار ميرود

شگري مزايايي از از سريعترين راه هاي بازگشت سرمايه بوده و باالترين ضريب انباشت سرمايه را دارد؛ همچنين رشد گرد
جزيره قشم به . جمله توسعه اقتصادي كه شامل بهبود اشتغال و بسترهاي اجتماعي مناسب براي جامعه است به همراه دارد

عنوان يكي از مناطقي كه از ظرفيت هاي الزم براي توسعه گردشگري در منطقه خليج هميشه فارس برخوردار است، شناخته 
ت گردشگري در جزيره قشم و فراهم نمودن عوامل توسعه و رفع موانع آن مي توان به اهداف شده است؛ كه با توجه به اهمي

در اين تحقيق ابتدا از روش اسنادي و مطالعه كتابخانه اي و سپس از روش پيمايشي و با استفاده از تكنيك . فوق دست يافت
شناسايي موانع و مشكالت توسعه گردشگري در هدف اصلي در اين تحقيق  . پرسشنامه به جمع آوري اطالعات مي پردازيم

جزيره قشم مي باشد كه با بررسي ادبيات تحقيق، تحقيقات قبلي و با استفاده  ازديدگاه ساختارگراي پارسنز، نظريات كنش 
با . متقابل نمادين مربوط به كولي و همچنين نظريه مبادله هومنز و نظريه نمايشي گافمن به فرضيات تحقيق دست مي يابم

به  spssشناسايي متغيرهاي مستقل و جمع آوري اطالعات در مورد اين متغيرها از طريق پرسشنامه و با استفاده از نرم افزار
تحليل اين داده ها پرداخته مي شود و به تحليل استنباطي با آماره هاي مانند ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون چند 

در اين تحقيق متغير وابسته توسعه گردشگري كه از طريق . فرضيات مي پردازيم متغيره و تحليل مسير به تجزيه و تحليل
انواع جذابيتهاي : ميزان رضايت گردشگران از بخشهاي مربوط به گردشگري سنجيده مي سنجيم  و تاثير عواملي از جمله

ابسته مورد بررسي قرار مي  گردشگري، احساس امنيت، تبليغات ، وضعيت حمل و نقل و اماكن اقامتي خدماتي بر متغير و
  . گيرد

  
  گردشگري، جهانگردي، جامعه شناسي، جزيره قشم، جذابيتهاي گردشگري، خليج فارس :واژگان كليدي

  
  بيان مسئله

مسافرت و گردش در تمام اعصار تاريخ وجود داشته، اما امروزه به عنوان يك صنعت مدرن مد نظر خيلي از 
كشورهاي توسعه يافته جهت توسعه صنعت  در راستاي اين هدف،. كشورها جهت رونق اقتصادي قرار گرفته

ن شك كشور ما ايران بدليل برخورداري بدو. گردشگري خود به شناسايي عوامل و مشكالت اين صنعت پرداخته اند
آثار و بناهاي تاريخي و مناظر زيبا، تاريخ و تمدن كهن و ساير امتيازات فرهنگي و  ،از شرايط متنوع آب وهوايي

تاريخي و همچنين موقعيت خاص جغرافياي در منطقه مي تواند جهانگردان مشتاق را از سراسر جهان به سوي خود 
وال پيش مي آيد كه چه موانعي بر سر راه توسعه صنعت توريسم وجود دارد؟ يكي از مناطقي ولي اين س. جذب نمايد

كه ويژگي جذب گردشگران خارجي را دارد جزيره قشم است كه تا كنون آن طور كه انتظارمي رفت نتوانسته است 
ي همسايه رقابت كند، اما جزيره قشم اگرچه نتوانسته است در صادرات و صنعت با كشورها .دراين زمينه موفق باشد
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با شناخت مشكالت و موانع موجود مي توان . ازويژگي  توريستي بهتري  نسبت به آن مناطق برخورداراست
 .گردشگران  بيشتري را جذب كرد

قرار گرفته  صنعت گردشگري از منظر علوم متفاوتي چون مديريت، جغرافيا و اقتصاد مورد تحقيق و پژوهش
شناسي شد و به تصويب انجمن جامعه شناسي ه جامع  مباحث وارد 1970 دهه از ي كه اين صنعت آنجاي اما از« .است

با بررسي جامعه شناختي اين صنعت، مشكالت و موانع ). 26: 1383شفيعي،( »آمريكارسيدوسابقه طوالني نداشته است
  .ديدتري دست يافتتوسعه آن و اثراتي كه بر نهادهاي اجتماعي وفرهنگي دارد مي توان به  نتايج ج

در ... مشكالت اجتماعي، كمبود سرمايه گذاري، موانع جغرافيايي و مسائل روبنايي از جمله عدم امنيت، تبليغات و
جاي خود به عنوان عوامل بازدارنده صنعت گردشگري در منطقه به حساب مي آيد؛ كه در اين تحقيق به بررسي آن 

همچنين كمبود بسترهاي الزم اجتماعي از مانند . اقبا اعالم خواهد گرديدو راه حل هاي آن متع. پرداخته خواهد شد
هتل ها، مراكز گردشگري، آثار فرهنگي و نظاير آن از جمله تنگناهاي اجتماعي بوده است كه  به گونه وسيع به 

   .بررسي آنهاخواهيم پرداخت و راه حل هاي الزم ارائه خواهيم كرد
  اهداف تحقيق

تحقيقي براي دست يابي به هدف خاصي صورت مي گيرد، اين هدف خود را در قالب مسئله تحقيق نمودار  هر«
در تحقيق حاضر به دنبال  )29: 1384خاكي، (» مي سازد كه مشخص مي كند، پژوهش چه چيزي را دنبال مي كند

:  
شناسايي مشكالت توسعه صنعت گردشگري و عوامل موثر در جذب گردشگر در جزيره قشم و راه حلهاي آن و 

  بررسي تاثير توسعه گردشگري بر وضعيت منطقه 
   تعريف گردشگري

به طور كلي مفاهيمي چون گردشگري، جهانگردي، سير سفر و سياحت همگي به يك معنا درهم آميخته و در 
تري از اين  ي مطالعات علمي تعاريف دقيق گرچه در حوزه. شود متون متفاوت به يك معنا و مفهوم به كار برده مي

  . جايي انسان به كار برده شده است ي  سفر به طور كلي به جابه واژه. ده استها ارائه ش واژه
عبارت است از حركت كردن يك شخص به محلي دور از اقامتگاه معمولي خود و سپري كردن چندگاهي : سفر«

شده و به غير  ها تعاريف متعددي بكار برده البته براي تمام اين واژه). 14: 1371ديبايي،(» در آنجا و سپس بازگشتن
كوچ عبارت است از حركت فرد يا «. هايي چون مهاجرت، كوچ، سياحت و جهانگردي به كار برده شده از واژه سفر واژه

عبارت : مهاجرت. گروهي با همه يا بخش بزرگي از خانواده و دارايي و ابزار كار خود به محل ديگر براي مدت موقت
عبارت است از به ديدار اقليمهاي : سياحت. قليمي ديگر يا از بيمي يا به اميدياست از وا نهادن ديار و ره يافتن به ا

  . گوناگون رفتن با قصد آگاهي به احوال آن اقليم و مردمانش و فرهنگ و چگونگي زندگي ايشان
و  Tornacبرگرفته از واژة التيني ) گشت( Tourاين واژه از ريشه لغت «ر واژه شناسي و اشتفاق واژه گردشگري د

به آن به  Ismبه معني چرخ يا حركت دور يك محور گرفته شده كه در زبان انگليسي با پسوند  Toranواژه يوناني 
   )(  »معني گردشگري به كار برده شده است

از طرف سازمان ملل و بر اساس پيشنهاد  1964تعريف ديگري كه از جهانگردي يا جهانگرد ارائه شده، كه در سال 
داند كه به منظور  جهانگرد را كسي مي«. المللي ترانسپورت و جهانگردي آن سازمان در رم به اين تعريف رسيد كنفرانس بين

تفريح و بازديد از نقاط ديدني، معالجه، مطالعه، تجارت، ورزش و يا زيارت به كشوري غير از كشوري كه در آن اقامت دارد 
  .)14: 1371ديبايي،(» ماه بيشتر نباشد 6ساعت كمتر و از  24كند، مشروط بر اينكه حداقل اقامت او از  سفر مي
   هاي گردشگري ها و جاذبه انگيزه
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هاي سفر، مقصد گردشگر را  انگيزه .هاي گردشگري دارند ي بسيار نزديكي با جاذبه ردشگري رابطههاي گ انگيزه
رابطه متقابل انگيزه ها وجاذبه ها، . شود هاي گردشگري باعث ايجاد انگيزه در گردشگري مي كند؛ و جاذبه مشخص مي

  .   گردشگري مفيد مي باشدكند و شناخت اينها در جهت بهتر شناختن صنعت  نوع گردشگري را مشخص مي
     

  نوع گردشگري :1- 2شكل  
 

 تعيين مقصد گردشگر                                            
                                          
                                       

  دشگرايجاد انگيزه در گر                                           
چنانكه افراد . هاي متفاوتي وجود دارد، كه هر كدام از اينها مربوط به گروه خاصي بوده است در گردشگري انگيزه

هاي گردشگري حجم بيشتر  تنوع در جاذبه همين دليل هاي متفاوتي براي گردشگري دارند، به متفاوت انگيزه
  : توان اشاره كرد به طور مثال انواع متفاوتي مي ها به بندي انگيزه در تقسيم. كشاند مي  گردشگر را به يك منطقه

ترين و بزرگترين انگيزه در بين گردشگران  اين نوع انگيزه را مي توان مهم: هاي طبيعي يا اكوتوريسمي انگيزه -1
طبيعت و مناظر زيباي طبيعي بيشترين مقصد براي . ترين نوع گردشگري را ايجاد كرده است كه مهم. قلمداد كرد

: از جمله سواحل. هاي گردشگري دانست توان جزء اين دسته از جاذبه مناطق زيادي را مي. گردشگران مي باشد
 Land(وجود عوارض . نمايد نواحي ساحلي از جمله نواحي هستند كه گردشگران زيادي را به خود جذب مي«

Forms (شود مي هاي متفاوتي در جذب جهانگرد در سواحل متفاوت ساحلي سبب پتانسيل «)،120: 1382ضرغام .(
  . هاي متفاوت گردشگري طبيعي نام برد توان از زمينه را مي.. ها، جنگلها، غارها و همچنين كوه

ها را به خود اختصاص داده و تاريخچه طوالني  هاي ديني، حجم زيادي از مسافرت مسافرت: هاي ديني انگيزه -2
ن سعودي كه بيشترين حجم گردشگران اين كشور، گردشگران ديني، خيلي از كشورها از جمله عربستا«. داشته است

توان به سفر حج مكه، بازديد از واتيكان  مسافرت زائران به اماكن ديني را مي. جهت اجراي مناسك ديني بوده است
  ). 28: 1376منشي زاده،(» در رم، موارنانسي در هند اشاره كرد

را جهت تماشاي اين  افتد كه مسافران زيادي همي ساالنه اتفاق ميرويدادهاي ورزشي م: هاي ورزشي انگيزه -3
هاي ورزشي را مي توان جزء دسته رويدادهاي دانست كه منبع  انگيزه. كشاند رويدادها به سمت اين كشورها مي

توان به آن  ورزشهاي ديگري هم وجود دارد كه مي). 31: 1383رنجبريان،. (مهمي جهت جذب گردشگران بوده است
  . وجه داشت و كشور ما قابليت فراهم كردن آن را دارد، از جمله كوهنوردي و ورزشهاي آبيت

هاي بزرگ در بين خيلي از  نمايشگاهو فرهنگهاي متفاوت  ،بازديد از مراسم آداب، سنن: هاي فرهنگي انگيزه -4
: گيرد ه علمي و نظاير آن صورت ميالبته اين نوع مسافرتها جهت مطالع«. كند جهانگردان انگيزه مسافرت را ايجاد مي

آثار باستاني و كهن هر كشوري معرف فرهنگ خاص همان كشور و داراي ارزشهاي در خور توجه مملكت و 
 ).77: 1371ديبايي،(»ويژگيهاي مردم همان مرز و بوم است

دانان و باستانشناسان، اماكن تاريخي و تاريخ هر كشور عالوه بر جذب تاريخ: هاي تاريخي و اماكن تاريخ انگيزه -5
از اماكني هستند كه هر ساله ...ها و  آثار باستاني، موزه«كشاند  جهانگردان معمولي را به سوي اين نوع كشورها مي
هاي بارز اين قبيل جهانگردي را درممالك مشرق  نمايد و نمونه تعداد كثيري از جهانگردان را به طرف خود جذب مي

  ). 18: 1376زاده، منشي(»كرد شاهدهتوان م زمين وكشورايران مي
از . هاي فروش يكي از مقاصد گردشگران بوده است ها، جشنواره بازارهاي بزرگ و فروشگاه: هاي تجاري انگيزه -6

 جاذبه هاهاانگيزه
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هاي فروش در شهرهاي بزرگ قرار دارند، گردشگري تجاري را جزء گردشگري  آنجايي كه بيشتر بازارها و مجتمع
ده  1976در فرانسه، شهر در سال « . دشگري در سالهاي اخير رشد زيادي داشته استاين نوع گر. دانند شهري مي

» به پنجاه درصد افزايش يافت1992درصد از مقصد اقامت گردشگران را تشكيل داده بود و اين ميزان در سال 
از مقاصد گردشگران  توان به عنوان يكي انگيزه هاي درماني را مي: هاي درماني انگيزه -8).  1382:32كازس،پوتيه،(

عالوه بر تاسيسات و بيمارستان هاي مجهز درماني در كشورهاي پيشرفته، كه عامل مهمي جهت جذب . مشخص كرد
هاي آب گرم هم يكي از مقاصد گردشگري درماني بوده  مسافران براي درمان بوده، منابع طبيعي از جمله چشمه

 . است
البته بيشتر گردشگران با . كند مقاصد گردشگران را مشخص ميها و جذابيتي كه ذكر شد  همه اين انگيزه

و چه بسا مناطقي كه از چند ويژگي و جذابيت برخوردار بوده، حجم . پردازند هاي متعدد به مسافرت مي انگيزه
 1950سال در « :پردازيم  به طور مثال به يك مطالعه موردي مي. بيشتري از گردشگران را به خود جذب مي كند

را خريداري و به ناوگان  Orianaميليون دالري موسوم به اوريانا  200يك كشتي تفريحي ) P&O(شركت پي اند ا 
 -2. داشتن بزرگترين استخر شناي شناور - 1: هاي اين كشتي تفريحي  دريايي خود ملحق ساخت، برخي ازويژگي

داشتن يك سالن تئاتر به سبك تئاترهاي منطقه  -3. ستبرخورداري از آبشاري كه از طبقه چهارم به پايين جاري ا
با ظرفيت  - 4. هايي با تهويه خاص براي هر صندلي خاص نوازندگان و صندليوست لند  لندن، با صحنه چرخان محل 

). 150: 1379رحمان سرشت، جمشيد نژاد، (» سال گذشته ساخته شد 25ترين كشتي تفريحي كه در  نفر سريع 1760
ي كوچك  ر اين كشتي جذابيتهاي متنوع تفريحي، طبيعي، ورزشي، فرهنگي با هم ادغام شده و در يك مجموعهدر واقع، د

   .در اختيار گردشگران قرار داده شده است
  موانع توسعه صنعت گردشگري

ه حلي هاي متفاوت به دنبال را كشورها با پرداختن به بررسي داليل و عوامل توسعه جهانگردي در كشورشان در زمينه
توان بررسي  اين مشكالت را از منظرهاي متفاوت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي مي. اند براي توسعه اين صنعت بوده

هاي مجزا امكان پذير نيست و بيشتر اين موانع مختلط  و تمايز مشخصي از اين موانع، در دسته  گرچه تقسيم بندي. كرد
شود، نگارنده موانع توسعه گردشگري را به دو  قتصادي و هم بعد اجتماعي ميبوده است؛ چنان كه هم مربوط به بعد ا

  . بندي كرده است ي  وسيع روبنايي و زيربنايي تقسيم دسته
توان يكي از  در كشورهاي در حال توسعه را مي مشكالت اقتصادي و وضعيت نابسامان مالي: موانع زيربنايي

بزرگترين موانع در بحث توسعه گردشگري نام برد عدم وجود بسترهاي مناسب حمل و نقل و نبود امكان خدماتي و 
  : پارة در اين موانع عبارتند از. رفاهي، دليلي بر عدم توجه گردشگران به اين مناطق بوده است

رهاي اجتماعي اقتصادي بوده است كه با بهبود آن شرايط بهتري در توسعه يكي از بست: حمل و نقل -الف
: جهت بهبود حمل و نقل بر پاره اي  از مسائل آن بايد توجه خاصي مبذول شود از جمله. توان داشت گردشگري مي

ترل كيفيت، هاي در مورد كن گذاري، تعيين كشش نقاط، درآمد و كشش قيمتي، داده توسعه و ارزيابي راهبرد قيمت«
اي، شناسايي انتظارات، ميزان رضايت مشتريان، بررسي تاثير احتمالي و زيست محيطي  تنظيم جداول برنامه

بيني نيازهاي آينده بخش حمل و نقل، مديريت  هاي حمل و نقل در جامعه ميزبان، شناسايي بازار هدف، پيش شبكه
  ). 1385:226كاظمي،(» مسائل در اين بخش

، كه در صنعت خدماتيو تمامي تسهيالت ، رستوران ها ها هتل ها، مسافرخانه: رفاهيتي و اماكن اقام -ب
در بحث تسهيالت اقامتي توجه به چند معيار از اهميت . رود جزء خدمات اقامتي مي باشد گردشگري به كار مي

  .بحث كيفيت، بحث قيمت و نزديكي به منطقه گردشگري: خاصي قرار دارد
مراكز بهداشتي درماني مانند بيمارستانها، مراكز امداد : از مراكز خدماتي ديگر از جمله: ديگرمراكز خدماتي  -پ
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توان نام  هاي عمومي و همچنين دسترسي به مراكز خريد مي نشاني و غريق نجات، پمپ بنزينها، سرويس مثل آتش
  . برد

  موانع روبنايي
آگاهي رساني و تبليغات . رود تبليغات و اطالع رساني از مباحث بسيار مهمي در اقتصاد به شمار مي: رساني اطالع - الف

گيرد و بيشترين تاثير در جذب گردشگر داشته  هاي متفاوتي در جهان براي جذب گردشگران انجام مي امروزه با روش
  :روشهاي اطالع رساني عبارتند از . سعه گردشگري بوده استبه روز بودن در آگاهي رساني از جمله موارد موثر در تو. است
اي هستند كه با توجه به  هاي مسافرتي، سفرها تنظيم شده مجموعه« ):پكيج گردشگري(ي گردشگري  مجموعه-1
ها از  وعهاين مجم. آيند تعيين شده و مشروح در ارتباط با خدمات گردشگري متعدد به وجود مي  هاي از پيش برنامه

  ). 144: 1384وال،بيچريل،(» رسند پيش با قيمت ثابتي به فروش مي
  ) بروشورها(هاي تبليغاتي  برگ -2
  هاي مسافرتي  بازاريابي توسط آژانس -3
رساني در چهار چوب نظام مبادله  با رشد سريع تكنولوژي اطالع):گردشگري مجازي(اطالع رساني الكترونيكي  - 4

خشيدن به امر بازاريابي و مسافرت، كاهش هزينه و دستيابي به بازارهاي جديد را در زمينه الكترونيك و سرعت ب
عبارت گردشگري الكترونيكي به معناي كاربرد كسب و كار الكترنيكي در مسافرت . گردشگري فراهم آورده است

خدماتي كه در . است وگردشگري و نيز به مفهوم ديجيتالي شدن همه فرايند ها و زنجيرهاي ارزش در گردشگري
اطالع رساني شفاف، دقت واعتبار، انجام كليه تشريفات اخذ ويزا، رزرو هتل و مراكز «: گرشگري الكترونيكي مرسوم است

» ،خريد برنامه هاي سفر و تورهاي مختلف...تفريحي سياحتي، رزرو و اجاره وسايل نقليه، اخذ بليط هواپيما، اتوبوس، قطار 
  ).52: 1384كاظمي و ديگران،(

هاي تصويري، از جمله كانالهاي تلويزيوني ماهواره، به علت داشتن  رسانه: تبليغات تلويزيوني و ماهواره اي -5
اين روش سابقه طوالني در بين . بيشترين مخاطب عام، ابزار بسيار مناسبي جهت تبليغات گردشگري بوده است

  . كشورها دارد
ر زيادي در جذب گردشگران دارد، يكي از داليل مسافرت رفتن به منطقه امنيت يا احساس امنيت تاثي: امنيت - ب

هاي زندگي مي باشد؛ چنانكه گردشگران دريك منطقه، احساس امنيت نداشته  ديگر، احساس آرامش و دوري از استرس
جرايم و «. هاي زيادي داشته باشد باشند، بديهي است كه كمتر، مقصدشان را آن منطقه درنظر مي گيرند؛ ولو جاذبه

كند؛ نوعي تبليغات منفي درباره منطقه است و تأثيرات منفي در ذهن بازديد  مخاطراتي كه گردشگران را تهديد مي
» كنند به همين سبب مسئوالن تورهاي گردشگري از سفر به مناطقي كه خطر آفرينند اجتناب مي .گذارد كنندگان مي

)Goldner, brentritche,2003:302(.  
نوع مديريت و سياستگذاري هاي كالن دولتي اهميت زيادي در توسعه : ذاري ها و مديريتسياستگ -پ

اي است كه اگر بدون انجام تجزيه و  جهانگردي دانشي چند رشته: kosterبنابر عقيده كاسترز «گردشگري دارد 
  ) .14: 1382نز، مايكل هال ،جنكي(» هاي سياسي دقيق، توسعه و تكامل يابد قطعاً كامل نخواهد بود تحليل
به تجربه معلوم شد كه صنعت نوپاي جهانگردي ايران، تنها از طريق استفاده از تخصص و خدمات «: آموزش -ت

المللي از يك طرف و  افراد كار آزموده در اين صنعت و رسانيدن سطح اين خدمات به سطح نمونه استاندارد بين
تواند به صورت يك صنعت مترقي و  هانگردان از طرف ديگر،  ميي  برخورد و رويارويي مطلوب با ج تصميم يك نحوه

آموزش افرادي كه تعامل نزديك با جهانگردان دارند، از جمله ). 89: 1371ديبايي،(» پيشرو در سراسر كشور درآيد
ان از راهنمايان تور، مهمانداران، رانندگان و غيره، از لحاظ نحوه برخورد، آشنايي دقيق با مناطق گردشگري و زب

  .اهميت خاصي برخوردار بوده است
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   شناسي گردشگري جامعه

علوم مختلفي از جمله روانشناسي، مديريت، جغرافيا، . گردشگري را مي توان از زاواياي مختلف  بررسي كرد
. اند اي ارائه داده هر يك در اين زمينه تحقيقات ارزنده... شناسي، مردم شناسي  ، جامعهمعماري، علوم سياسي

ها، مناسبات و نهادهاي گردشگري و  ها، نقش شناسي گردشگري تخصصي نوظهور است كه به مطالعه انگيزه جامعه«
گذارد،  بر جاي مي) ميزبانان(ير و جوامع جهانگرد پذ) مهمانان(همچنين اثراتي كه اين پديده اجتماعي بر گردشگران 

شناسي جهانگردي به تحليل علمي نقش جهانگرد در جامعه و درك اين  جامعه«). 63: 1384شفيعي، (» پردازد مي
تالش اين . پردازد تواند داشته باشد؟ مي مطلب كه جهانگردي چه نقشي در فرايند اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي مي

اي بسط دهد تا بتواند پيدايش و پويايي نهاد اجتماعي  شناختي را به گونه عههاي جام حوزه آنست كه رهيافت
شناسي به عنوان يك علم جديد در عرصه  جامعه. )Apostplopuls,1396:300(» جهانگردي را بررسي كرد

ردازد؛ خانواده و ديگر نهادها بپ هاي مختلف گردشگري وتاثيرآن بر فرد، جامعه، تواند به جنبه گردشگري بهتر مي
  . تواند آن را بسط دهد هاي جهانگردان و جامعه شناسي توسعه مي همچنين از باب انگيزه

   جزيره قشم
دقيقه پهناي  45و درجه  26كيلومتر مربع در جنوب استان هرمزگان، در  1689شهرستان قشم با پهناي حدود «

اين جزيره از شرق به غرب در . متر است6بلندي از سطح دريا . دقيقه درازاي غربي قرار دارد 47درجه و 55شمالي و 
طول اين جزيره در «)259: 1378افشار سيستاني، (» امتداد شهر بندرعباس تا شهر بندر لنگه كشيده شده است

بيشترين عرض قشم از بندر الفت در شمال . كيلومتر متغير است 35تا  10كيلومتر و عرض آن بين  124حدود 
كيلومتر  10كيلومتر و باريك ترين جا دماغه باسعيدو حدود  35جزيره تا برآمدگي روستاي شيب دراز در حدود 

: 1381زعيمي، (» متر ارتفاع مي باشد 350كيلومتري باسعيدو به نام كيش كوه با 35مرتفع ترين نقطه آن در . است
24(.  

جزيره : شهر قشم و درگهان و روستاي رمكان، بخش هرمز شامل: شهرستان قشم داراي سه بخش مركزي شامل
  . دهستان دوالب، شهر سوزا، روستاي صلخ و جزاير هنگام و الرك مي باشد: هرمز و بخش شهاب شامل

آثار . نياز انسان امروزي، شناخت تاريخ و ميراث فرهنگي ملتهاست :جاذبه هاي تاريخي و باستاني جزيره قشم 
ز اين آثار درك فهم بهتري از يك ملت در بر تاريخي سندي بر تاريخ و فرهنگ يك منطقه است؛ و شناخت و بازديد ا

مسجد  ،الفت اسكله باستاني ،شهر قديمي خربس ،قلعه الفت ،قلعه پرتقالي ها:  برخي از اين آثار در جزيره قشم دارد
يا ( غار خربز ، جنگلهاي حرا،سواحل ،غارنمك ،تنگه چاه كوه :جاذبه هاي طبيعي جزيره قشمنيايشگاه مهري  ،برخ

 .) Xarbezخربس 
  پيشينه تحقيق

ا افكار متخصصان ديگر كه تحقيقات و محقق را ب. دهد اندازهاي تحليل را وسعت مي مرور پيشينه پژوهش چشم«
وجوه گوناگون تحقيق را كه به تنهايي . كند هايشان ممكن است الهام بخش او را در كار تحقيق باشد آشنا مي انديشه

توانست به آنها پي برد، برايش آشكار و نهايتاً وي را در گزينش چهارچوب نظري مسئله و تحقيق كمك  نمي
داخل و كه در  ات مشابه تحقيق  معرفي برخيبدين منظور، اين بخش را به  ).101: 1382د،كيوي،كمپهون(» نمايد مي

  .كشور انجام گرفته است مي پردازيم خارج
  :تحقيقات داخلي

پژوهش جامعه (عدم گسترش گردشگري در كرمانشاه  شناسايي و بررسي داليل«بيتا حامد تحقيقي تحت عنوان 
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  ). 1381حامد،) (شناختي
شناختي عوامل موثر رضايتمندي توريستي مورد گردشگران  حسين ملكي تحقيق تحت عنوان بررسي جامعه

 ).  1380ملكي، (خارجي در كيش 
سم در ايران از ديد سليمي گيتا تحقيقي تحت عنوان بررسي موانع فكري، اجتماعي و فرهنگي گسترش توري

 ). 1376سليمي ،(شناسي  جامعه
مكيان، ( ددكتر سيد نظام الدين مكيان و محمود نادري تحقيقي در باب بررسي گردشگران خارجي شهرستان يز

  )200: 1382نادري، 
دكتر مهرداد مدهوشي و نادر ناصر تحقيقي تحت عنوان موانع توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان 

 ).  1382، ناصر،مدهوشي(
انچه (اميرحسين انچه اي تحقيقي تحت عنوان راهكارهاي توسعه گردشگري در جمهوري اسالمي ايران

  ).1382اي،دهشتي شاهرخ، 
  

  : تحقيقات خارجي
طبيعت، توسعه و تاثير گردشگري سكس در آسيا جنوب  سي مايل هال مقالة تحت عنوان

 .)Apostplopuls,1396:300(شرقي
  تحقيقي تحت عنوان رشد Oztork  و اوزترك Yuksel ، ياكسلTimothyتيموتي  ،Tosen توسن

 ).Tosen,2003:120(توسعه ملي و نابرابري منطقه اي در تركيه  گردشگري،
 يل ها و چالش هايتحل :ونانيدر  يگردشگر قيقي تحت عنوانتح Dimitrios Buhalisدميتريوس بوهالس

 ).(Dimitrios,2005:440يراهبرد
  چهارچوب نظري

اول نظريات : بندي كرد توان به دو دسته تقسيم نظرياتي كه نگارنده در پژوهش مورد استفاده قرار داده مي
دوم نظريات . ريه با مسائل تحقيق آورده شده استغيرمستقيم يا نظريات كالن كه به علت نزديكي مفاهيم نظ

  .مستقيم و خرد كه تناسب خيلي نزديكي با موضوع تحقيق داشته است
نظام كنش آنگاه وجود دارد كه اين چهار كاركرد . چهار نياز اساسي نظام كنش را تامين مي كند :تالكوت پارسنز

سازگاري، دست يابي به هدف، يگانگي و حفظ الگو : ز كنشچهار نيا. دست كم و يا به طور نسبي وجود داشته باشد 
در هر سازمان جتماعي وظيفه نهاد و نظام خاصي است ،پارسنز همچنين در سلسله مراتب سيبرنتيك و نظام مبادله 

 سياسي، اقتصادي،: به شكل اين تعامل و مبادله اين نظامها مي پردازد كه هماهنگي بين نظامهاي متفاوت از جمله
نظريات ).   156: 1379هميلتون،) (73: 1376روشه، (ماعي و فرهنگي در يك سازمان اجتماعي را ملزم مي دانداجت

براي توسعه و حفظ صنعت گردشگري، هماهنگي و مبادله بين  .پارسنز در صنعت گردشگري هم صدق مي كند
مي باشد چنانكه اگر يكي از نهادهاي نهادهاي متفاوت جامعه از جمله اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي الزامي 

اقتصادي يا سياسي كاركردي مناسب در بخشهاي گردشگري از جمله حمل ونقل و خدمات اقامتي نداشته باشد؛ اين 
 .صنعت متزلزل مي شود

يك خود آيينه اي كه متكي به  :به نظر كولي خود اغلب خود اجتماعي است :كولي :نظريات كنش متقابل نمادين
  تصور خود ما براي ساير اشخاص -1: اصلي است سه عنصر

).  297: 1382توسلي، . (برخي از اقسام خود احساسي نظير غرور و خرسندي -3تصور قضاوت آنها از حضور ما  -2
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به هر دليل سراسر زندگي خود را با كنش متقابل و درون جامعه مي گذرانيم، ما پيوسته كنشگر اجتماعي  :شارون
ان تاثير مي گذاريم و با ديگران ارتباط بر قرار مي كنيم، بنابراين، آنچه كه ما انجام مي دهيم بر هستيم و بر ديگر

طور كلي مردم همواره در تالشند تا به : به گافمن.  )64: 1385شارون، (آنچه كه ديگران مي كنند تاثير مي گذارد
انجام . تصوير ذهني ممكن را از خود ارائه دهندبهترين  هنگام برخورد با سايرين يعني با كساني كه مراوده دارند

چنين عملي نياز مند به كار گيري تكنيك هاي متعدد پيش شناختي است در واقع نوعي پوشاندن معايب و عيوب 
با نظريات كنش متقابل نمادين مربوط به  كولي، شارون و ) 162: 1374 ريتزر،(فردي در جهت چهره مثبت است

تاثيرات گردشگري بر فرهنگ وديگر بخشهاي جامعه و نيز تاثير احساس امنيت و رفتار نظريه نمايشي گافمن، 
 .ي ميزبان بر رضايت گردشگران از سفرشان استدالل مي شود جامعه

هومنز در قضاياي عام خود به پنج مورد اشاره . هومنز اعمال افراد را بر اساس انگيزه ها مي دانست :جرج هومنز
همه اين موارد تكيه بر اعمال افراد و پاداشي كه . خشم -5محروميت  -4ارزش  -3وفقيت م -2انگيزه  -1:دارد

ديدگاه مبادله هومنز يكي از نظريات اصلي در اين تحقيق مي ). 274: 1383انصاري، اديبي، (دارد ،دريافت مي دارند
عام هومنز، تاثير رضايت از مطابق با قضاياي  .باشد كه خاستگاه بيشتر فرضيات اين تحقيق از اين نظريه است

  .جذابيت ها و ديگر بخشهاي مرتبط با گردشگري بر رضايت از گردشگري تحليل مي شود
مصرف كننده : غم غربت .نظريات فرانس شوتن بر اساس دو محرك اساسي براي گردشگر مي باشد :فرانس شوتن

دنبال نوعي آشتي و همسازي با زندگي است كه آن به   نواختي زندگي روزمرهمالمت و يك فرا مدرن براي گريز از تنش،
گردشگران در پي تجربه هاي اصيل اند، گردشگران : اصالت. را در گذشته و كشور هاي تباه شده با زندگي هايشان مي يابد

  ).56: 1374شوتن ، (در پي فرصتي هستند تا از پس پرده نگاهي به زندگي واقعي ميزبانشان بيندازند
وسايل ارتباط جمعي ابزاري بس نيرومند كه مي توان در راه خير وشر با تاثير  :مرتن الزاسفلد، :نظريه ارتباطات

وسايل ارتباط جمعي ابزاري قوي هستند كه مي توانند افكار فلسفي و سياسي را منقلب  :ژان كازنو. شگرف سود برد
وسايل  :ماركوزه ).97: 1377ساروخاني، (نمايندكنند و شكل تازه اي بدان بخشند، تا با اختيار تام رفتارها را هدايت 

ارتباط جمعي دايما تصاويري را در معرض ديد مردم كه ياراي مقاومت ندارند قرار مي دهد و آنان را وا مي دارد كه 
 ).1362:119ماركوزه،(در تضادهاي موجود نوعي هماهنگي مشاهده كنند

  است كه در خدمت تجارت و صنعت قرار گرفته است تبليغات پديده خاص سرمايه داري پيشرفته: هابر ماس
توجه به تبليغات و اطالع رساني در توسعه صنعت گردشگري . ارتباطات در صنعت گردشگري نقش مهمي دارد

  ).299: 1368هابر ماس ،(تاثيرگذار مي باشد
  ات تحقيقفرضي
  .جذابيت هاي طبيعي واكوتوريسم در رضايت از گردشگري تاثير دارد - 1
 .هاي آثار تاريخي در رضايت از گردشگري تاثير دارد جذابيت - 2
 .جذابيت هاي اماكن خريد، و بازارها در رضايت از گردشگري تاثير دارد - 3
 .جذابيت هاي فرهنگي هنري در رضايت از گردشگري تاثير دارد - 4
 .بين وضعيت حمل و نقل و رضايت از گردشگري ارتباط وجود دارد - 5
   .ت از گردشگران ارتباط وجود داردبين اماكن اقامتي خدماتي و رضاي - 6
 .بين احساس امنيت  و رضايت از گردشگري ارتباط جود دارد - 7
 .ي ميزبان و رضايت از گردشگري ارتباط وجود دارد بين رفتار جامعه - 8
 .بين تبليغات و رضايت از گردشگري ارتباط وجود دارد - 9
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   روش تحقيق
روش «شود؛  در اين پژوهش از روش پيمايشي مقطعي استفاده مي: ها و اطالعات آوري داده جمعنوع روش تحقيق و 

گيري از  ت در يك مقطع از زمان از طريق نمونهفمقطعي عبارت است از گردآوري داده درباره يك يا چند ص پيمايشي
 :1383وديگران،,سرمد( »پردازد شود، اين گونه پژوهش به توصيف جامعه براساس يك يا چند متغير مي جامعه انجام مي

اگر چه پرسشنامه به . ها استفاده گرديده است رضيهاي جهت بررسي ف بنابراين در پژوهش حاضر از روش پرسشنامه) 83
اما از آنجايي كه در روش پيمايشي از چند تكنيك براي . عنوان ابزار اصلي در تحقيق حاضر شناخته شده است

اي نيز در اين تحقيق  شود، از طريق مطالعه اسنادي، آماري و همچنين از روش مصاحبه گردآوري اطالعات استفاده مي
  .شده استاستفاده 

افراد  در اين پژوهش واحد تحليل گردشگران و بازديدكنندگان از شهر قشم و واحد مشاهده : واحد تحليل
قشم مشخص  جزيرهشود، وضعيت گردشگري را در  آوري مي اطالعاتي كه از فرد گردشگر جمع. باشد گردشگر مي

 . كند مي
گيري  بندي و نمونه گيري طبقه پژوهش حاضر بنا به شرايط و موضوع تحقيق، از روش نمونه در: نمونه گيري

  . تصادفي ساده استفاده شده است
  . پژوهش از فرمول كوكران جهت برآورد حجم نمونه استفاده شده استاين در 
  

     ):383: 1381پور، رفيع(فرمول كوكران 
  
  

ار دقيق در مورد تعداد گردشگران در قشم و اينكه حجم جامعه آماري در زمانهاي به علت عدم دسترسي به آم
شود، كه  جهت برآورد حجم جامعه آماري، تنها به نظر مسئولين بخش گردشگري اكتفا مي. متفاوت متغير بوده است

ها در طول حداقل  سشنامهآوري پر از آنجا كه قرار بود فرايند جمع.  كنند در طول يك سال يك ميليون نفر برآورد مي
در نهايت حجم نمونه . تخمين زده شده است جمعيت آماري در طول اين زمان، صدهزار نفر. يك ماه انجام بگيرد

از آنجا كه احتمال عدم جمع آوري كامل وهمچنين ناقص بودن پرسشنامه ها پس از . نفربرآورد شد400 آماري 
پرسشنامه به صورت كامل برگشت داده 398ا تهيه كرد، كه تنها پرسشنامه ر 450محقق  جمع آوري وجود داشت،

  . شد
ها به رايانه با استفاده از  ها با كدگذاري و پس از انتقال داده كار استخراج پس از تكميل پرسشنامه :استخراج

در ابتدا به بررسي توصيفي . ها پرداخته شد استخراج اطالعات به تبيين آماري دادهآغاز شده و با  SPSSافزار  نرم
همچنين براي تعيين ارتباط بين متغيرها با توجه . ها پرداخته شد جدول فراواني متغيرها و شاخص: ها از جمله داده

و تحيل مسير استفاده  گانه هاي مرتبطي چون ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون چند به سطوح سنجش، از آماره
  . شد

از  آنجايي كه روش آلفاي كرونباخ يكي از متداولترين روشها و بهترين و : Relibilty) پايايي(قابليت اعتماد 
ي بوده است در تحقيق ا گيري از نوع پرسشنامه گيري قابليت اعتماد براي ابزار اندازه ترين روش براي اندازه باحرفه

دهد كه اين  باشد كه به ما نشان مي مي 75/0ضريب كل آلفا در اين تحقيق . حاضر از اين روش استفاده شده است
  .تحقيق از قابليت اعتماد بااليي برخوردار است

  
  يافته هاي تحقيق
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 نتايج توصيفي
درصد 9/11ز رضايت داشته اند و درصد از پاسخگويان ابرا 5/19درميزان رضايت از گردشگري در قشم  -1

 .رضايت كم نشان داده اند
درصد خوب و 7/31: اكوتوريسم: در بررسي وضعيت جذابيتهاي گرد شگري نظر پاسخگويا ن چنين است -2

جاذبه  درصد ضعيف، 17خوب و خيلي خوب 3/37 :درصدضعيف و بسيار ضعيف، جاذبه هاي تجاري8/21خيلي خوب
 1/29: جاذبه هاي فرهنگي هنري درصد ضعيف و خيلي ضعيف،34خوب و خيلي خوب،  6/27: هاي تاريخي باستاني
 .درصد ضعيف و خيلي ضعيف 4/39خوب و خيلي خوب 

 9/10: درصد ضعيف، اماكن اقامتي رفاهي  16درصد خوب و  6/24: در بخش هاي زير بنايي در حمل و نقل  -3
 .درصد ضعيف و خيلي ضعيف دانسته اند3/23خوب و 

درصد از احساس امنيت كم برخوردار  7/11درصد احساس امنيت زياد و بسيار زياد داشته و  4/28درقشم  – 4
 .بوده اند

درصد از گردشگران ابراز رضايت خوب و بسيار خوبي داشته و و تنها 7/65همچنين در رفتار جامعه ميزبان  -5
 .درصد از رفتار جامعه ميزبان ناراضي بوده اند 8/5

خوب داشته درصد اطالعات خوب و بسيار 3/19ي تبليغات و ميزان اطالعات قبلي گردشگران از قشم در بررس -6
  .اند
  

  آزمون ضريب همبستگي پيرسون
  

 )رضايت از گردشگري(جدول ضريب هبستگي متغيرهاي مستقل با متغير وابسته 
  متغيرهاي
 مستقل

  

جذابيت
هاي 

 طبيعي
  

جذابيت
هاي 

 تجاري
  

جذابيت
هاي 

 تاريخي
  

جذابيت
هاي 

 فرهنگي
  

وضعيت
و  حمل
 نقل

  

  كنماا
اقامتي 
  رفاهي

احساس 
 امنيت

  

تبليغات 
و اطالع 
  رساني

رفتار 
جامعه 
 ميزبان

  
ضريب 

  هبستگي
38/0 

  
42/0 

  
35/0  33/0  30/0 

  
45/0 

  
49/0 

  
16/0 - 

  
54/0 

  
اولين فرضيه . دباش از مجموعه فرضيات تحقيق چهار متغير مستقل اول مربوط به جذابيتهاي گردشگري مي

بر اساس نتايج به . ي جذابيت هاي طبيعي و اكوتوريسم با رضايت از گردشگري مورد تاييد قرار گرفت  تحقيق رابطه
شود كه افزايش رضايت گردشگران از  چنين توجيه مي. نتايج كامالً معنادار بوددست آمده در تحليل ضريب هبستگي 

باشد، در افزايش از  ان از توسعه و قابليت هاي اين بخش از گردشگري مياماكن طبيعي و اكوتوريسم در قشم كه نش
رضايت از گردشگري كه به عنوان مالكي در توسعه . رضايت كلي از گردشگري در قشم تأثيرگذار بوده است

ت دليل اين امر از آنجاس. در بخش گردشگري داخلي نيز از اهميت زيادي برخوردار است. شود گردشگري شناخته مي
كه در بخش گردشگري داخلي به دليل عدم تبليغات مدرن و پيشرفته، رضايت گردشگران به عنوان يك تبليغ در 

اي براي سفر مجدد گردشگر  چنين رضايت از گردشگري در يك منطقه انگيزه هم. شود شان شناخته مي بين آشنايان
  . باشد به آن منطقه مي

ي بين جاذبه هاي تاريخي باستاني در قشم  باشد؛ رابطه غير جذابيت ميهاي با مت دومين فرضيه كه جزء فرضيه در
مورد تاييد قرار گرفتن اين فرضيه بيانگر آنست كه توجه به اين بخش . و رضايت از گردشگري مورد تاييد قرار گرفت

. داشته باشد تواند تأثير بسزايي در رضايت از گردشگري گردشگري و باال بردن رضايت گردشگران در اين بخش، مي
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ي تاريخي آن و آثار موجود در آن، اين قابليت را دارد كه به عنوان يك بخش مهم در  جزيره قشم بنا به سابقه
  . گردشگري تاريخي كشور نقش ايفا كند

بعد از تحليل . ي بين اماكن تجاري و خريد  با رضايت از گردشگري مورد تأييد قرار گرفت فرضيه سوم رابطه
دار از نوع مستقيم  ي بين اين دو متغير كامالً معنا اين فرضيه رابطه  در مي توان نتيجه گرفت كه  ضريب هبستگي

ي بسيار مناسب براي  جزيره قشم به عنوان يك منطقه تجاري آزاد شناخته شده است و اين يك انگيزه. بوده است
عنوان بخش مهمي در گردشگري شناخته  باشد، از آنجايي كه سفر براي تجارت و خريد امروزه به جذب گردشگر مي

افزايش رضايت گردشگران در اين بخش و به دنبال آن در رضايتمندي كلي گردشگران  ،توجه به اين مقوله. مي شود
  . تأثير بسزايي دارد

در نتايج به . ي جاذبه هاي فرهنگي هنري و رضايت از گردشگري مورد تاييد قرار گرفت درفرضيه چهارم رابطه
فرهنگي و صنايع دستي و رضايت   چنانكه بازديد از مراسم. مده اين فرضيه كامالً معنادار و مستقيم بوده استدست آ

جزيره قشم با دارا بودن فرهنگ و مراسم . گردشگران در اين بخش، درافزايش رضايت از گردشگري تأثير دارد
صنايع دستي و هنري منحصر به فرد قابليت فرهنگي مجزا و خاص در بين ديگر مناطق كشور و همچنين دارا بودن 

  . رشد و توسعه در اين بخش را دارد
بنابر نتايج  .دهد ي بين وضعيت حمل و نقل و رضايت از گردشگري را مورد تأييد قرار مي رابطه در فرضيه پنجم

ايش رضايت همبستگي رضايت از حمل و نقل چه در كيفيت و چه در كميت باعث افز ضريبدست آمده از طريق  به
راحتي، ارزاني و در دسترس بودن از محورهاي اصلي در  :حمل و نقل وخصوصيات آن از جمله . شود از گردشگري مي

كه توجه به اين امر باعث رضايت چه در بخشهاي متفاوت گردشگري و چه رضايت كلي در . باشد مسافرت مي
  . شود گردشگري مي

پس . مورد تأييد قرار گرفترضايت از اماكن اقامتي و رفاهي و رضايت از گردشگري  ي بين در فرضيه ششم رابطه
ي اين دو متغير كامالً معنادار و مستقيم بوده  همبستگي نتايج به دست آمده حكايت  از آن دارد كه رابطه ضريباز تحليل 

كاني مناسب جهت استراحت و اقامت به هاي متفاوت، مسافرت نياز به م در واقع گردشگر عالوه بر داشتن انگيزه. است
هاي مختلف گردشگري دارد، و عدم فراهم شدن اين امكانات  غذايي مناسب و همچنين ارزان و قابل دسترس در مكان

   .تأثير زيادي بر نارضايتي گردشگر در بخش هاي مختلف گردشگري دارد
 ضريبدر تحليل . تأييد قرار گرفتي احساس امنيت با رضايت از گردشگري مورد  در فرضيه هفتم رابطه

در . باشد همبستگي مربوط به اين فرضيه، نتايج حاصله بيانگر تأثير باالي اين متغير مستقل با متغير وابسته مي
تحليل مسير احساس امنيت به عنوان متغير مستقل كه بر بيشتر متغيرهاي مستقل تأثير گذار بوده است شناخته 

ل الزم جهت پرداختن به گردشگري از سوي گردشگر، احساس امنيت در ابعاد رواني و ترين عوام شد، يكي از مهم
لذا بايستي با ايجاد تدابيري ايجاد احساس امنيت در . ي ميزبان گردشگر است باشد كه تأمين آن به عهده جاني مي

 . بين گردشگران در تمام بخش هاي گردشگري افزايش يابد
نتايج آزمونهاي . دهد ي ميزبان با رضايت از گردشگري را مورد تأييد قرار مي عهي رفتار جام فرضيه هشتم رابطه

ي ميزبان كه در دو بخش مردم  در واقع رفتار جامعه. ي بين اين دو متغير حكايت داشت آماري از معنادار بودن رابطه
رضايت از رفتار . أثيرگذار بودبه مانند احساس امنيت بر بيشتر متغيرها ت. بومي و مسئولين مرتبط سنجيده شده بود

ي ميزبان خود بر رضايت از امنيت، رضايت از اماكن اقامتي رفاهي، رضايت از حمل و نقل و ديگر بخش هاي  جامعه
هاي مثبت مردم  هاي مردم است، با افزايش دادن آگهي رفتار مردم خود زاييده اي از آگهي. گردشگري تأثير دارد

  .أثير گذاشتتوان در بهبودي رفتار ت مي
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 همبستگي ضريبي بين تبليغات و رضايت از گردشگري مورد تأييد قرار نگرفت، نتايج  در فرضيه نهم رابطه 
از آنجايي كه تبليغات در تحقيقات قبلي و . بيانگر آن بود كه تبليغات تأثير منفي بر رضايت از گردشگري داشته است

توان از اين تحليل هاي متفاوت گرفت  نتيجه اي كه مي ود؛ادبيات تحقيق عامل توسعه گردشگري شناخته مي ش
عامل توسعه گردشگري  بدين شكل است كه تبليغات به شرط آنكه بر اساس مطالعات و كامالً با برنامه همراه باشد

تواند تأثير منفي داشته باشد، همچنين تبليغات در، بخش هايي كه در صنعت  نوع اشتباه تبليغات مي: مي باشد
نهايتا توسعه در يك بخش بايد جلوتر از تبليغات باشد، زيرا افزايش . شگري به صورت بالفعل هستند اهميت داردگرد

؛كه با توجه به نتايج در شود تبليغات سطح انتظارات را باال برده و باال رفتن سطح انتظارات باعث عدم رضايت مي
  .جزيره قشم تبليغات به شكل صحيح آن انجام نگرفته است

 تحليل مسير
همانطور كه بيان شد ضريب مسير تحليلي جدا از رگرسيون چند متغير نيست در واقع ضريب تحليل مسير همان 

دست آمده است و روابط متغيرها چه به صورت مستقيم و  ضرايبي از بتاهايي است كه در جداول تحليل رگرسيوني به
نشان غيره به آن رسيديم به صورت نمودار در تحليل مسير چه به صورت غير مستقيم كه در تحليل رگرسيوني چند مت

  .داده مي شود
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
متغير مستقل موجود در تحقيق، چهار متغير به صورت  9همان طوري كه در تحليل مسير مشاهده مي شود از بين 

اماكن : شامل . شده است مستقيم بر متغير وابسته تاثير داشته اند، اين چهار متغير كه در شكل با رنگ آبي متمايز
و جاذبه هاي  15/0وضعيت حمل ونقل با ضريب  11/0، اماكن اقامتي رفاهي با ضريب 37/0تجاري و بازار با ضريب 

بر متغير احساس امنيت هيچ متغيري  اما ازبين متغيرهاي مستقل غير مستقيم،. مي باشند 13/0طبيعي با ضريب 
تاثير داشته است و  27/0ن متغيرهاي مستقل بر رفتار جامعه ميزبان با ضريب تاثير نداشته و به عنوان يكي از اولي

اماكن اقامتي رفاهي و اماكن تجاري تاثير گذار بوده اند و از  هردوي آنها بر سه متغير قبلي يعني وضعيت حمل ونقل،
متغير ديگري نيست و خود بر تبليغات هم به مانند احساس امنيت متاثر از . اين طريق بر متغير وابسته تاثير دارند

جاذبه هاي تاريخي و جاذبه هاي طبيعي تاثير دارد اما اين تاثير منفي و به صورت معكوس مي باشد يعني با افزايش 
نزديك ترين شكل تاثير گذاري تبليغات بر متغير وابسته از . تبليغات ، ميزان رضايت از اين دو متغير كاسته مي شود

و دورترين شكل آن از طريق تاثير بر جاذبه هاي تاريخي و به دنبال آن تاثير جاذبه هاي  طريق جاذبه هاي طبيعي
  .    تاريخي بر جاذبه هاي فرهنگي هنري كه تنها بر اماكن تجاري و بازار تاثير دارد؛ مي باشد

  كلي گيري نتيجه
هاي آماري تحقيق الزم است تا به بررسي در مورد اين نتايج پرداخته و  گيري و پس از بررسي در پايان بحث و نتيجه
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  : طور خالصه از نظر منطقي و نظري اين نتايج را تحليل كنيم به
يازها و آرزوهاي او كه منبعث از فرهنگ ها، ن ها، خواست جهانگردي فعاليتي فرهنگي است كه با انسان و انگيزه

. هاست توان گفت محرك اصلي جهانگردي، در واقع همين اختالف فرهنگ  به حدي كه مي. جامعه است ارتباط دارد
ويژه امروزه كه ايام فراغت ارزش  به. دهي انديشه مردم در ايام فراغت است اين محرك ابزار مناسب براي جهت 

به همين دليل اهميت دادن به اين موضوع از . زندگي افراد جايگاه مهمتري پيدا كرده است بيشتري يافته است و در
مهمترين انتظارات . اين امر مهم بوده است  ي سوي مسئولين فرهنگي و توجه به انتظارات گردشگران در توسعه

يي و ذخيره محل اقامت در مقصد، جا ريزي براي زمان و مقصد سفر، جابه گردشگران ارائه خدماتي در ارتباط با برنامه
تأمين وسائل مطلوب و ايمن، حمل و نقل و ساير خدمات الزم پس از رسيدن به مقصد است؛ همچنين بايد اذعان 

هاي گوناگون طبيعي، فرهنگي، تاريخي و تجاري موهبتي است كه در اختيار اقتصاد و  داشت در جزيره قشم جاذبه
با توجه به اين ظرفيت هايي كه قدرت توليد درآمد ارزي مستمر دارند مي توان  كه . اجتماع آن جامعه قرار دارد

شناختي به بررسي موانع توسعه  در اين تحقيق با نگاهي جامعه. انتظار توسعه پايدار اقتصادي و اجتماعي داشت
  . گردشگري در جزيره قشم پرداخته شده است

 به عنوان معياري از توسعه گردشگري سنجيده شده است؛ بر اين اساس ميزان رضايتمندي گردشگران داخلي كه
توان  همچنين با شناسايي نياز گردشگران داخلي و بهبود و برطرف كردن اين نيازها، هر بخش از گردشگري را مي

ديدگاه شناختي از جمله  در اين تحقيق با استفاده از نظريات جامعه. تر كرد براي جذب گردشگران خارجي آماده
مبادله هومنز كه جريان دو طرفه مبادله ميزان جذابيتهاي آن و شرايط آن با رضايتمندي ميهمان تبيين شده است، 

كه توسعه در هر بخش منجر به . تئوري ساختارگرايي پارسنز كه توجه به ارتباط بين بخشهاي مختلف جامعه را دارد
ي  كنش متقابل نمادين كولي و نظريه نمايشي گافمن كه رابطههاي  همچنين ديدگاه و شود توسعه در بخش ديگر مي

كند، در پايان تحقيق اين نتيجه بدست آمد كه توجه به اين  ي ميزبان با توسعه گردشگري را تبيين مي رفتار جامعه
 . بخشها و نيازهاي گردشگران باعث افزايش رضايتمندي و در نتيجه توسعه گردشگري رابه دنبال خواهد داشت

   اهكارها و پيشنهاداتر
  . هاي گردشگري و توسعه اين بخشها ـ غني ساختن جاذبه1
  . ـ باال بردن امكانات تسهيالتي براي گردشگران2
اي كه مردم خود  پذيراي  رساندن به مردم در اين زمينه، به گونه هيـ باال بردن فرهنگ مردم در برخورد با گردشگران و آگا3

  ) از طريق آموزش. (گردشگران باشند و با متوليان امر همكاري نمايند
ـ تأمين امنيت كامل براي گردشگران در ابعاد متفاوت و در تمام بخشهاي گردشگري چه داخل و چه خارج از شهر و 4

  .يق تدابير خاص در بين گردشگرانباال بردن احساس امنيت از طر
  . كنندگان صنايع دستي و برگزاري نمايشگاههايي تحت اين عنوان ـ حمايت از توليد5
  .هاي فرهنگي و برگزاري مراسم فرهنگي به صورت نمايشي براي گردشگران ـ حمايت و برگزاري جشنواره6
  .اي ي ميزبان از طريق تبليغات رسانه ـ شناسايي فرهنگ جامعه7
  . ـ شناسايي تاريخ و آثار تاريخي منطقه از طريق تبليغات8
  . هاي طبيعي گردشگري و فراهم نمودن دسترسي آسان و ارزان به اين مناطق ـ معرفي مكان9

ـ ارتقاء امكانات و تسهيالت اقامتي و رفاهي و پذيرايي مناسب و كافي از قبيل هتلها، حمل و نقل، تأسيسات 10
  ... . و بين راهي، غذاخوريها

  . هاي حمل و نقل راحت با قيمت و ظاهر مناسب براي گردشگران ـ اختصاص سرويس11
  . ـ توسعه منابع انساني متعهد از طريق آموزش در بخشهاي متفاوت گردشگري12
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