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 چکیده 

در همین راستا، در تحقیق حاضر به . تماعی مطلوب در جامعه میزبان می باشدیکی از زمینه های ضروری، وجود سرمایه اج

روش نوع تحقیق کاربردی،  .تحلیل سرمایه اجتماعی جهت توسعه گردشگری در منطقه مورد مطالعه پرداخته شده است

 tآزمون )یفی و استنباطی ، روش تجزیه و تحلیل به صورت توص (پرسشنامه)ای و میدانی  گردآوری اطالعات به صورت کتابخانه

از طریق  شهروند 051تعداد . است بندر بوشهر، شهر شوش و شهر خاشقلمرو مکانی این تحقیق  .باشد می( و کروسکال والیس

نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهد، وضعیت  .فرمول اصالح شده کوکران به عنوان حجم نمونه تحقیق انتخاب شد

برای بررسی میزان و  هم چنین  مورد مطالعه جهت جذب گردشگر در وضعیت مطلوبی قرار داشتهطق در مناسرمایه اجتماعی 

نتایج حاصله . تاثیر سرمایه های اجتماعی در هر یك از شهرهای گردشگری مورد مطالعه از آزمون کروسکال والیس استفاده شد

بیشترین تأثیر را در  توسعه گردشگری  46.67ای گین رتبهدهد که این پدیده در بوشهر با میان از دیدگاه شهروندان نشان می

کمترین تأثیرات را از سرمایه های اجتماعی پذیرفته  93.82ای این در حالی است که شهر خاش  با میانگین رتبه. داشته است

 . اداری وجود داردبین گسترش سرمایه های اجتماعی با توسعه گردشگری در مناطق مورد مطالعه ارتباط معن هم چنین . است
 

 .سرمایه اجتماعی، توسعه گردشگری، بوشهر و خاش و شوش :کلیدی های واژه
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 مقدمه 

توسعه گردشگری به عنوان مجموعه فعالیت های اقتصادی، تأثیر بسزایی در تقویت بنیان های  اقتصادی جوامع داشته ونقش 

های مالیاتی بیشتر، جذب ارز وتقویت زیرساخت های اجتماعی  آن به عنوان منبع جدیدی برای اشتغال، کسب درآمد، دریافت

 یزیر برنامه به در صنعت گردشگری، نیاز یژهو به یاقتصاد رشد تحقق سوم، هزاره آغاز در(. 0834کاظمی،)مورد تأیید است 

 ،یفضای -مکانی یرویکرد اعمال صورت در یگردشگر صنعت توسعه یزیر برنامه است، لذا، ساخته محرز ازپیش یشرا ب فضایی

 ای یدهعنوان صنعتی بزرگ، پد گردشگری به .باشد متوازن و پایدار توسعه اهداف به نیل در بخش سرعت و مؤثر یعامل تواند یم

پدیده گردشگری عامل . است که از تحرک باالیی در تغییرات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و محیطی برخوردار است

گردشگری باعث ایجاد الگوهای فضایی خاص شده که یکی . شده و خاص است شناخته یها مانها و ز فضا در مکان ییردهندهتغ

عنوان  دوام درآمد و اشتغال، و به عنوان یك منبع قابل اهمیت گردشگری به(. 0828خزایی،)از این الگوها گردشگری شهری است

ها، ای در بخش دولتعه اقتصادی، توجه فزایندهها برای بسیاری از کشورها همراه با توسعاملی اساسی در موازنه پرداخت

عالوه بر این، مسائل پایداری گردشگری برای . های دیگر، به خود جلب کرده استای و بخشمقامات محلی و منطقه

گیری شده و برای همیشه مسیر رشد گردشگری در سراسر زیست، شرایط اجتماعی و مفاهیم دیگر وارد فرایند تصمیم محیط

دهد و یکی از  گردشگری، بخش عمده اقتصاد جهانی را تشکیل می(. 0832فرجی راد و نصیری،)ا تغییر خواهد دادجهان ر

المللی هم ازلحاظ تعداد گردشگران و هم  های اخیر، اهمیت گردشگری در سطح بین در دهه. باشد ترین صنایع جهان می بزرگ

تواند موجب جذب  ترین عواملی که می از مهم. افزایش بوده است سابقه در حال طور بی ازلحاظ درآمد ارزی همواره و به

پیشینه  (. 082وارثی و رضایی،)باشد گردشگران داخلی و خارجی شود، تأسیسات و تجهیزات مربوط به صنعت گردشگری می

 امنیت، قیمت، همانند عواملی تابع منطقه یك به گردشگر ورود و شود می حاصل منطقه یك به گردشگران ورود از جهانگردی

 و شرایط اقتصادی ،(ریلی خطوط الخصوص علی) ونقل حمل وضعیت شده، ارائه خدمات کیفیت رفاهی، و تفریحی متنوع امکانات

 ملی سیاست یك علت، همین به. دارد شهری خصوص توسعه در ای یژهو سهم توریسم، بخش .باشد می ...و اجتماعی

 شهری راستای توسعه در عمل ابتکار نیز و بخش توریسم در ها گذاری یهسرما خصوصی و عمومی برای پایداری مدت یطوالن

 است آن باالی بسیار یها جاذبه رغم به گردشگری جهانی درآمد از ایران اندک بسیار سهم دهنده نشان گویا آمار. است ضروری

 فقدان دلیل به نه امر این و آورد دست به را خود شایسته بازار سهم نتوانسته هنوز ما گردشگری که دهد یم نشان شواهد و

 این در افزار موجود نرم و مدیریت بینش محصول صرفاً بلکه، است هوایی و آب شرایط یا و باستانی آثار یا طبیعی یها جاذبه

رکن اقتصاد خود را  ترین مهماین در حالی است که بسیاری از کشورهای دنیا (. 0834صمدیان و همکاران،)است صنعت

 درجوامع. یکی از عوامل موثر جهت جذب گردشگران وجود سرمایه اجتماعی می باشد(.  0829جاجرمی،)دان نهادهری گردشگ
ته  بس بسیار جهات برخی از خانواده همچون، هستند اجتماعی سرمایه از که بخشی کوچك شخصی های شبکه مختلف،

 اما. شود می خارجی گردشگران برابر در ازایجاد دید باز مانع باشد زیرا گردشگری توسعه موانع از یکی میتواند این هستند، که
نوازی  مهمان شود، منطقه برای مزیت ایجاد باعث میتوان گردشگران حضور مطلب که این با ترویج می توانند جوامع این

 را گسترش خود عمودی و افقی توانند بصورت می هم محلی اجتماعی های شبکه. دهند افزایش را از گردشگران ساکنان
  .می آیند وجود به کشورها و سازمانها، مناطق در عمودی اجتماعی های شبکه و ها در خانواده افقی اجتماعی های شبکه.دهند

 مانند جدید هایفرصت ایجاد برای الزم سرمایه اجتماعی است از شده تشکیل قوی افقی اجتماعی های شبکه از که ایجامعه
 گردشگری است،در برابر قوی عمودی اجتماعی هایشبکه دارای که ایجامعه بود همچنین اهدبرخوردار خو گردشگری توسعه

Mدارند بازتر و ذهنیتی روشنتر acbeth,2004) تحلیلی بر زمینه های هدف از پژوهش حاضر  (.0820،در بیدختی و شریفی 

این مقاله حاضر در پی پاسخگوئی به این بنابربا تاکید بر سرمایه اجتماعی می باشد،  شهری جنوب ایرانتوسعه گردشگری 

 به چه نحوی است؟جهت توسعه گردشگری  شهرهای جنوبی ایرانوضعیت سرمایه اجتماعی : باشد کهسوال می
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 روش تحقیق 

پژوهش حاضر از لحاظ روش تحقیق، توصیفی و تحلیلی مبتنی بر مطالعات میدانی و تکمیل پرسشنامه و به لحاظ ماهیت از 

ای جهت بررسی سرمایه های اجتماعی در توسعه برای دستیابی به نتایج مطلوب پرسشنامه. ت کاربردی استنوع تحقیقا

جهت تجزیه و تحلیل اطالعات،  آمار توصیفی و . ای تدوین شدپرسشنامه( 0)های جدول گردشگری شهری با استفاده از گویه

 .فاده قرار گرفته استمورد است( ای، کروسکال والیستك نمونه tآزمون )استنباطی 
 های مورد استفاده گویه: 1جدول 

 آگاهی اجتماعی مشارکت اجتماعی اعتماد اجتماعی مولفه

سرمایه 

 اجتماعی

میزان اعتماد  میزان اعتماد مردم به یکدیگر،

میزان اعتماد  ،(گردشگران)مردم به مسافران

 مردم به شورای اسالمی،

مشارکت در حفظ و سالم سازی محیط 

، مشارکت در پروژه های عمرانی ،یشهر

، مشارکت در شوراهای محلیمشارکت در 

 انتخابات

میزان مطالع روزنامه و مجالت، میزان 

مطالعه کتاب، استفاده و رجوع به 

 .اینترنت، تبادل اطالعات

 

تعداد جمعیت باشد که شهرستان شوش، بوشهر و خاش  از شهرهای جنوبی ایران می  8شامل  حاضر تحقیق آماری جامعه

 0821در سال  055659، خاش 990106، جمعیت بوشهر 027832جمعیت شوش طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن  

گیری اصالح  برای تکمیل پرسشنامه در بین ساکنان، از روش تصادفی ساده استفاده شده که با استفاده از روش نمونه. است

شهر باستانی شوش از مراکز تمدن قدیم، از معروفترین شهرهای   .اند شده به عنوان نمونه انتخاب 051شده کوکران تعداد  

و از طوایف لر کوچك . است بوده امپراطوری هخامنشیو همچنین پایتخت زمستانی  عیالمدنیا، پایتخت چند هزار ساله مملکت 

اریهای باستان شناسی نشان می حف. و لر بزرگ بختیاری از دزفولی شوشتری و اقوام دیگر ایرانی همچون عرب زندگی می کنند

آنها از زندگی خود آثاری بر جای گذاشته اند .سال پیش از میالد محل سکونت کشاورزان بوده  2111دهد که این منطقه در 

سال پیش از میالددر این مکان مردم در قلعه  5111در .که اکنون به صورت تپه های گوناگون باستانی کشف شده است 

این منطقه که بین رودهای کرخه و دز . سال پیش زندگی در شوش به صورت شهری در آمده است7111از زندگی می کردند و

قلعه ایالمیها روی تپه ای در مرکز شهر شوش واقع بوده که فرانسویها روی آن . قرار دارد پایتخت سیاسی ایالمیها بوده است

این شهرستان از شمال به  .له تفتان واقع گردیده استشهرستان خاش در دامنه جنوبی ق قلعه جدیدی احداث نموده اند

شهرستان زاهدان، غرب و جنوب غرب به شهرستان ایرانشهر از جنوب به شهرستان سراوان و از شرق به کشور پاکستان محدود 

عیت یکی از قدیمی ترین شهرهای استان بوده و به لحاظ قرار گرفتن در مرز کشور پاکستان و همچنین موق و  میگردد

شهرستان  .جغرافیایی آن نسبت به بلوچستان مرکزی و شهرستان سراوان و مرکز استان از ویژگی خاصی بر خوردار می باشد

خاش دارای آب و هوای گرم و خشك است و بعلت همــجواری با کوه تفتان تنها آتشفشان نیمه فعال کشور،که مرتفعترین کوه 

سرزمین خاش یکی از قدیمی ترین و کهن ترین سرزمین های ایران اسالمی  .ردجنوب شرق است آب و هوای نسبتا سردی دا

مردم خاش . وجود آثار باستانی در روستاهای ایرندگان، کارواندر و دامنه های تفتان، قدمت این سرزمین را تایید می کند. است

یخ مدون خاش از زمان حمله نادرشاه به تار. از نظر اسکان منطقه ای به دو دسته بلوچ های مهاجر و بومی تقسیم می شوند

 0815 سال از. گردد می بر خان رضا توسط ارتش اسکان و قبل سال 011 به کشوری تصمیمات سابقه  .هندوستان برمی گردد

آب و هوایی منطقه  خوش علت به. گردید آغاز تاریخ ازآن شهر این توسعه و آبادی و گردید مستقر خاش شهر در نظامی تیپ

از آثار  .تغییر یافته است "خاش"خوانده می شده که به مرور زمان به  "وش"یا  "خوش"ه سایر مناطق استان به نسبت ب
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این بنا در سه . کیلومتری شهر خاش اشاره نمود 081باستانی شهرستان خاش میتوان به قلعه ایرندگان در بخش ایرندگان و در 

این قلعه مرکز . زمان ساخت این قلعه به دوره قاجاریه باز می گردد  .متر مربع ساخــته شده است567طبقه و به مساحت 

 0925 -0819بسالهای ( حاکم منطقه)در زمان زمامداری عیدوخان ریگی .حکومت ایرندگان وروستا های اطراف بوده است 

باد، کمال آباد و ناصری اشته است، سه قلعه حیدرآند تسلطی بلوچستان بر مرکزی دولت که  در اواخر دوره قاجـــاریهشمسی 

 ، سرپوش بازارچه  .سرانجام در زمان رضاشاه ،عیدوخان ریگی به شــــیراز تبعید گردید. نیز به دستور وی ساخته می شود

بندر بوشهر یکی از  .یرودم بشمار خاش شهرستان باستانی آثار دیگر از علی مرتضی زیارتگاه و تپه همچنین و  جامع مسجد

این شهر از سمت شمال، غرب و جنوب به  .های جنوب غربی ایران است وشهر و مرکز استان بوشهر از استانشهرهای استان ب

، «ابوشهر»، «رام اردشیر»های مختلفی نظیر  ها و اسناد تاریخی، تحت نام نام بوشهر در کتاب .است خلیج فارس محدود شده

 «رام اردشیر»یر ساسانی نسبت داده شده و نام اصلی آن بنای بوشهر به اردش .است به ثبت رسیده« ریشهر»و « لیان»

 -رسد که بوشهر تحریف شده ریشهر به نظر می .تبدیل شد« ریشهر»به مرور زمان به « رام اردشیر»شود که  گفته می. است بوده

باه نام آن را از است که برخی به اشت در عصر هخامنشی از تمدنهای بزرگ در ایران تمدن لیان بوده. همان شهر قدیمی است

هم اکنون نام خیابانی در بازار بوشهر به همین نام است طبق آثار کشف شده در منطقه باستانی هلیله . دانند های بوشهر می نام

در زمان اسکندر . است همچنین در آثار باستانی شوش از این بندر نام برده شده. است و ریشهر نام این سرزمین ژرمانسیکا بوده

نام دیگر اباشهر در زمان اردشیر بابکان به معنی شهر بابك و بعد از آن بوشهر به معنای شهر  .ه موزامبری تغییر یافتنام آن ب

  .است پایین بدلیل اختالف سطحی که با ریشهر داشته

 مبانی نظری

رشد . مراکز شهری استهای گذشته تحت تأثیر قرار داده، ترین مقاصدی که روندهای گردشگری جهان را در دهه یکی از مهم

امروزه مردم باوجود ناامنی شغلی، . ترین مراکز گردشگری تبدیل نموده استمدت، این مقاصد را به یکی از اصلی سفرهای کوتاه

تر شده و مردم چندین مسافرت کوتاه را به یك تعطیالت طوالنی اوقات فراغت فشرده. کنندتر کار مینسبت به گذشته سخت

این شرایط برای . دسترسی باشند سرعت قابل راحتی و به خواهند که بهبنابراین، مردم مقاصد گردشگری را می. دهندترجیح می

عنوان مقصد  شهرها به. دسترسی، بسیار سودمند بوده و باعث توسعه گردشگری شهری شده است مقاصد نزدیك و قابل

وازه ورودی به کشور، مراکز اقامت و مبدأ سفر به روستاها و عنوان در ها به گردشگری، دارای عملکرد چندمنظوره هستند؛ آن

بارزترشدن اجزای هر  توسعه در اصطالح عام به معنی شکفتگی تدریجی، (. 86: 0820حیدری و یاری،)مقاصد مجاور خود هستند

فیت زندگی همه مردم چیز و رشد چیزی است که وجود دارد و یا به عبارتی توسعه عبارت است از فرآیند بهبود بخشیدن به کی

مفهوم توسعه بسیار پیچیده و چندبعدی  (.03، 0838پاپلی یزدی و همکاران،)و ایجاد شرایطی است که موجب عزت نفس شود

تغییر و  در مفهوم توسعه می توان مفاهیم ترقی و کمال را نیز دید، است و در واقع در آن رگه های ارزشی را میتوان یافت،

عامل توسعه است و سرانجام اینکه توسعه با رشد و بهبود توام است و در آن می توان نوسازی را تحول و دگرگونی نیز 

 (.3، 0834لهسایی زاده،)دید

با این حال در بیان فهرست تعاریف  توسعه از جمله مفاهیمی است که می توان فهرستی بلند از تعاریف آن عرضه کرد،

ت که توسعه نه تنها افزایش رشد طی مدت معین است بلکه مستلزم تغییر در مختلف این مفهوم مورد اجماع صاحبنظران اس

توسعه  به عبارت دیگر، .بطوری که تداوم و استمرار رشد تضمین شود ساختارهای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جامعه است،

 اعم از ظرفیت های فیزیکی،رشد اقتصادی همراه با تغییرات بنیادین در اقتصاد و افزایش ظرفیت های تولیدی  اقتصادی،

می توانیم توسعه اقتصادی را  در مجموع اگر بپذیریم که هدف از توسعه،انسانی تر زیستن انسان است، .انسانی و اجتماعی است

سرمایه اجتماعی، به عنوان منابع در دسترس افراد  (.902، 0821شیرخانی،)به رشد پایدار در استانداردهای زندگی تعبیر کنیم
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، تعریف شده است، این مفهوم امروزه در  .(Kawachi, 2010)که از طریق اتصال به شبکه های اجتماعی حاصل می شود

 ,Putnam)ارتباط با آموزش و پرورش، توسعه اقتصادی، بروز جرایم و سالمت اجتماعی کاربرد و مورد استفاده قرار می گیرد 
، پیوستگی های 9، روحیه اجتماعی0برای بیان مفهومی این اصطالح از واژگان و تعابیر مختلفی چون انرژی اجتماعی. (2000

، 4، منابع اجتماعی6، زندگی جماعتی5، دوستی های گسترده7، شبکه های محلی، لطافت اجتماعی8اجتماعی، فضیلت مدنی

توسعه صنعت  (.03، 0837غفاری،)استفاده شده است 3ب اجتماعیشبکه های رسمی و غیررسمی، همسایگی خوب و چس

المللی گردشگری  قرن، بازار بین که طی کمتر از نیم طوری گردشگری در دستور کار بسیاری از کشورهای دنیا قرار دارد، به

 9118ر در سال میلیون نف 418به  0251میلیون نفر در سال  95المللی از  رشدی چشمگیر یافته و شمار گردشگران بین

درصد،  0.7میلیارد نفر با رشد ساالنه  0.56تا مرز 9191است و سازمان جهانی گردشگری، این رقم را در سال رسیده 

آمیز در تاریخ  ترین جابجایی صلح اند که صنعت گردشگری قادر است بزرگ این ارقام مؤید این واقعیت. بینی کرده است پیش

المللی از این صنعت حمایت  درنتیجه نهادهای بین. را به محیط طبیعی و مصنوعی برساندبشر انجام دهد و کمترین آسیب 

، حال بااین. یك راهبرد برای توسعه مناطق خود هستند عنوان بهجهان  در حال تبدیل گردشگری،  سزارکشورهای . کنند می

ریزان و  حالی است که بسیاری از  برنامهاین در . توسعه استسرمشق  ترین مهمپژوهشگران معتقدند که گردشگری یکی از 

کنند و بر این باورند که  عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار یاد می گذاران توسعه نیز، از صنعت گردشگری به سیاست

 .(Bodewes,1981: 40) رود عنوان یك موضوع چند ارزشی از راهکارهای مهم نیل به توسعه پایدار به شمار می گردشگری، به

شده از عوامل محیطی و با آگاهی از آثار این پدیده  گردشگری در صورتی موفق خواهد بود که برخاسته از متن جامعه و برگرفته

. کار کنند باهمبه کمك همدیگر و مکمل  ربط ذیآید که نهادهای  موفقیت در توسعه گردشگری زمانی به وجود می. باشد

های نسبی در توسعه مناطق و یا  عدالت اجتماعی و عدالت جغرافیایی یا ایجاد تعادل طورکلی نتیجه غایی توسعه گردشگری، به

برای توسعه گردشگری وجود عوامل . : (0821پاپلی یزدی و سقایی، )ها در سطح مناطق است توزیع صحیح درآمدها و زیرساخت

امکانات زیربنایی و روبنایی از قبیل شبکه های گردشگری تاریخی، فرهنگی، تفریحی و طبیعی و تأسیسات و  مهمی نظیر جاذبه

توان  های طبیعی و تاریخی نمی ونقل، اقامتگاه و مراکز پذیرایی ضروری است و بدون آن حتی با داشتن بهترین جاذبه حمل

 (. 0833:71قره نژاد،)انتظار رشد این صنعت را داشت

جذابیت و اهمیت سرمایه  .ردازی های علوم اجتماعی دانستسرمایه اجتماعی را می توان یکی از جدیدترین ایده ها و مفهوم پ

اجتماعی در این است که ای اصطالح به عنوان پلی میان جامعه شناسی،اقتصاد و سیاست به کار برده می شود و همانند یك 

ورده مطالعات بین رشته ای زیادی را به وجود آ مینه های مختلفی را به هم پیوند زده است،زمفهوم ارتباطی که 

نقشی بسیار مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمان ها و جوامع ایفا می  امروزه سرمایه اجتماعی، (.0836،06فیلد،)است

سازمان ها و انسان ها و سازمان ها با سازمان ها می  انسجام بخشی میان انسان ها، کند و شبکه های روابط جمعی و گروهی،

پیمودن راه  سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست می دهند و بدون سرمایه اجتماعی، عی،در غیاب سرمایه اجتما .باشد

  (.0821،26خمر و همکاران،)ناهموار و دشوار می باشد های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی،

 پیشینه تحقیق

                                                           
1. Social Enercy 
2.Social Spirit 
3.Civil Virtue 
4.Social Gentleness  
5.Spreed Friendship  
6 .Community Life 
7 Social Resoures 
8.Social Glue 
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ق به منظور توسعه ارزیابی بصری منظر رود قشال "در مقاله ای با عنوان 0829و همکاران در سال مثنوی

-تحلیلی، روش گردآوری اطالعات کتابخانه ای و میدانی و با روش تجزیه تحلیل کمی -با روش تحقیق توصیفی "گردشگری

یافته . کیفی به ارزیابی بصری و کیفیت های طبیعی این رودخانه، جهت برنامه ریزی و طراحی محیطی و منظر آن پرداخته اند

نقطه چشم انداز،منظر و منظره های آن در رود دره قشالقبه عنوان بهترین نقاط  03طور کلی  های پژوهش نشان می دهد به

مهندسی تفرجگاههای  -این نقاط خوش منظره،خود گزینه دیگری را نیز برای مسیرهای جاده سازی، طراحی.انتخاب شدند

جه به برخی از اصول مربوط به تعداد و اندازه کوهستانی، مسیرهای پیاده روی و سایر امکانات و تسهیالت اکوتوریستی با تو

 .تفرجگاه، تاسیسات و تسهیالت فراهم می آورند

بررسی جامعه شناختی  عوامل موثر بر توسعه "در مقاله ای با عنوان 0820درسال هزار جریبی و همکاران

روش گردآوری اطالعات که با روش تحقیق همبستگی است و  "(با رویکرد جذب گردشگران خارجی)گردشگری در ایران

به صورت کتابخانه ای و میدانی،روش تجزیه و تحلیل کمی و کیفی،به بررسی رابطه بین متغیر احساس رضایت و تمایل 

بررسی میزان احسای رضایت گردشگران خارجی به مردم ایران . 0اهداف این پژوهش . گردشگران به سفر مجدد پرداخته است

بررسی نقش احساس رضایت گردشگران در سفر مجدد به .8شگران براساس سفر مجدد به ایران بررسی میزان تمایل این گرد.9

نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد احساس رضایت گردشگران به کشورمان در سطح زیاد است و بنابراین . ایران می باشند

صدیان مربوطه کشور در امر حفاظت محیط تمایل به سفر مجدد در بین گردشگران نیز باال بوده از اینرو مشارکت مردم و مت

 .زیست جهانی،میراث فرهنگی و طبیعت به عنوان یك عامل موثری می تواند به توسعه صنعت جهانگردی در کشور کمك نماید

فرهنگی و زیرساخت های موثر -بررسی عوامل اجتماعی"در مقاله ای با عنوان  0820و همکاران در سال کشاورز

تحلیلی،روش گردآوری اطالعات کتابخانه _با روش تحقیق توصیفی "ندانپزشکی در شهر اصفهانبر توسعه گردشگری د

فرهنگی و زیرساختهای موثر بر توسعه -به تعیین وضعیت عوامل اجتماعی( tآزمون )ای و میدانی و با روش تجزیه تحلیل کمی

مترین عوامل موثر بر توسعه گردشگری یافته های تحقیق نشان می دهد مه.صنعت گردشگری دندانپزشکی پرداخته است

دندانپزشکی به ترتیب عبارت بودند از وجود مرکزی جهت ارائه انواع خدمات دندانپزشکی،مناسب بودن هزینه خدمات 

دندانپزشکی،مناسب بودن هزینه خدمات دندانپزشکی، وجود تبلیغات مناسب و مداوم، توسعه زیرساخت های الزم برای تامین 

نتایج حاکی از اهمیت شرایط فرهنگی،اجتماعی و سیاسی و تعرفه ها در . ن و عوامل فرهنگی،اجتماعی، سیاسیرفاه گردشگرا

می توان گفت شهر . باال رفتن امکان ارائه خدمات دندانپزشکی و افزایش تعداد گردشگران درمانی د حوزه دندانپزشکی بود

 .ای رقابتی هزینه و زیرساخت ها جایگاه مناسبی دارداصفهان با وجود جاذبه های فراوان اکوتوریستی و مزیت ه

 یافته های تحقیق

درصد زن،   83.3درصد مرد و  60.9نفر پاسخگو به سواالت پرسشنامه،  051دهد که از  های توصیفی تحقیق نشان می یافته

واد بیشترین تعداد اند، و از نظر وضعیت سسال بوده 95 -87درصد در گروه سنی   79.4بیشترین تعداد پاسخگویان 

تحلیل شاخص های مورد نظر جهت تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی در . انددارای تحصیالت لیسانس بوده 63.4پاسخگویان 

میانگین تمامی شاخص های مورد ارزیابی جهت گردشگر  تك نمونه ای نشان می دهد، tمحدوده مورد مطالعه،براساس آزمون 

و براساس طیف لیکرت در نوسان است،  5تا  0ا احتساب دامنه طیفی مورد بررسی که بین ب. در وضعیت مطلوبی قرار دارد

 15/1این تفاوت در سطح . تمامی شاخص ها باالتر از حد متوسط ارزیابی ارزیابی شده اند t نتایج نشان می دهد، آماره آزمون

  .(9)مثبت می باشد درصد معنادار، و تفاوت مولفه ها از مطلوبیت عددی مورد آزمون، به شکل
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 تحلیل شاخص های مورد نظر جهت تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی در محدوده مورد مطالعه( : 2)جدول شماره 

 

 

 شاخص ها

Test Value = 3 

T Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 
 5383. 1698. 35406. 1.111 4.187 اعتماد اجتماعی

 5894. 0892. 33929. 1.111 2.956 مشارکت اجتماعی
اجتماعی آگاهی  10.129 1.111 .84378 .6623 1.0253 

 

برای بررسی میزان تاثیر سرمایه های اجتماعی در هر یك از شهرهای گردشگری مورد مطالعه از آزمون کروسکال والیس 

بیشترین تأثیر  46.67ای دهد که این پدیده در بوشهر با میانگین رتبه گاه شهروندان نشان مینتایج حاصله از دید. استفاده شد

کمترین تأثیرات را از سرمایه  93.82ای این در حالی است که شهر خاش  با میانگین رتبه. را در  توسعه گردشگری داشته است

و توسعه گردشگری در مناطق مورد مطالعه ارتباط معناداری  بنابراین، بین سرمایه های اجتماعی. های اجتماعی پذیرفته است

 (. 8جدول )وجود دارد 

 
 نتایج آزمون کروسکال والیس: 3جدول

میانگین  نمونه شهر شاخص

 ایرتبه

شاخص سرمایه 

 اجتماعی

 46.67 61 بوشهر

 55.78 51 شوش

 93.82 71 خاش

 9.857 کای اسکوئر

 9 درجه آزادی

 1.111 معناداری

 تیجه گیرین

در ارتباط با توسعه گردشگری و سرمایه اجتماعی میتوان از نظرات و دید گاه ها پیرامون سرمایه اجتماعی و نیز اثرات توسعه   

گردشگری سودبرد و با مطالعه و تلفیق آنها در راستای بررسی رابطه گردشگری و سرمایه اجتماعی در نواحی شهری گام 

رویکرد . کی از مولفه های کلیدی در رویکرد توسعه پایدار گردشگری محسوب می شودحمایت شهروندان  ی. برداشت

گردشگری پایدار به عنوان شکلی از گردشگری، در پی بهبود کیفیت زندگی ساکنین محلی، ارتقا تجربیات گردشگران و حفظ 

زبان بستگی دارد و حمایت محیط زیست مقصد می باشد و توسعه گردشگری به صورت چشم گیری به حسن نیت جامعه می

تحلیل شاخص های مورد نظر جهت تحلیل . آنان در توسعه و عملکرد موفقیت آمیز گردشگری امری ضروری محسوب می شود

میانگین تمامی شاخص های  تك نمونه ای نشان می دهد، tبراساس آزمون  وضعیت سرمایه اجتماعی در محدوده مورد مطالعه،

و براساس طیف  5تا  0با احتساب دامنه طیفی مورد بررسی که بین . در وضعیت مطلوبی قرار دارد مورد ارزیابی جهت گردشگر

این . تمامی شاخص ها باالتر از حد متوسط ارزیابی ارزیابی شده اند t لیکرت در نوسان است، نتایج نشان می دهد، آماره آزمون
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نتایج استفاده . لوبیت عددی مورد آزمون، به شکل مثبت می باشددرصد معنادار، و تفاوت مولفه ها از مط 15/1تفاوت در سطح 

بیشترین تأثیر را  46.67ای دهد که از بین شهرهای مورد مطالعه در بوشهر با میانگین رتبه از آزمون کروسکال والیس نشان می

مترین تأثیرات را از سرمایه ک 93.82ای این در حالی است که شهر خاش  با میانگین رتبه. در  توسعه گردشگری داشته است

بنابراین، بین سرمایه های اجتماعی و توسعه گردشگری در مناطق مورد مطالعه ارتباط معناداری . های اجتماعی پذیرفته است

  . وجود دارد

 پیشنهادات

 شهروندانتشکیل جلسات هماهنگی اجرای طرح های گردشگری به منظور مشارکت  .0

گردشگری، با تاکید برهماهنگی میان موسسات دولتی و یا بخش های عمومی و  ایجاد ساختارهای سازمانی برای .9

 خصوصی

 توسعه  و گسترش فرهنگ گردشگر پذیری در بین مردم .8

 تجهیز و گسترش امکانات و زیرساخت های رفاهی و خدماتی .7

 تربیت نیروی انسانی متخصص، آموزش دیده و کارآفرین در منطقه و امکان بهره گیری از آنها .5

 ینه سازی برای ایجاد تعامل بین گردشگران فرهنگی با آداب و سنن و فرهنگ خاص منطقهزم .6

 ارتقا سهم منطقه از بازارهای گردشگری و تقویت جایگاه گردشگری در اقتصاد منطقه .4

 احداث اقامتگاههایی جهت رفاه حال گردشگران .3
 

 مراجع
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 989-909،صص9،شماره70شیرخانی،محمدعلی،واسعی زاده،فصلنامه سیاست،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دوره  .4
 پژوهشی -علمی نامه فصل ایران، توریسم صنعت در ها زیرساخت توسعه بر آموزش نقش ،(0833)همکاران و ابوالفضل صمدیان، .3

 .015-003 صص چهارم، شماره اول، سال انسانی، جغرافیای
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، رویکردهای تحلیل در توسعه پایدار گردشگری، فصلنامه جغرافیایی (0832)فرجی راد، عبدالرضا و سیده ژاله سیدنصیری .01
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