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چكيده
قرن  در  ديگر  صنايع  بسیاری  و  گردشگری  صنعت  ايدئال  نقطه  پايدار  توسعه 
بیست ويکم است. اين رويکرد از توسعه بر حفظ يکپارچگی و تنوع زيست محیطی، 
برآوردن نیازهای اساسی انسان، نگهداری منابع به منظور استفاده نسل های آتی و 
کاهش بی عدالتی تأکید دارد؛ بنابراين تأکید بر ديد بلندمدت و توازن بین افراد، در 
نسل حاضر و بین انسان ها و ساير ارگانیسم ها در اين نگرش وجود دارد. اگر توسعه 
پايدار يکی از اهداف عینی اين عصر از صنعت گردشگری است، پس اندازه گیری 
عملکرد و اثرات جنبه های اقتصادی، اجتماعی ـ فرهنگی و زيست محیطی آن در 
مقصدهای گردشگری، يک ضرورت است. هدف اين پژوهش، بررسی پايداری 
جنبه اجتماعی ـ فرهنگی توسعه گردشگری در مقصد گردشگری جزيره کیش 
است. اين جزيره در میان جزاير ايرانی خلیج فارس، مهم ترين و پُرسابقه ترين کانون 
گردشگری است. برای سنجش پايداری اجتماعی ـ فرهنگی توسعه گردشگری در 
جزيره کیش، مراحل تحقیق طی فرايندی هدفمند به کار گرفته شده  اند. در نهايت، 
تبلورنیافتگی  بر  داللت  تحقیق،  پرسشنامه ای  و  میدانی  پیمايش  از  نتايح حاصل 
پايان  در  دارد.  توسعه گردشگری جزيره کیش  در  فرهنگی  ـ  اجتماعی  پايداری 
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پژوهش به همین منظور پیشنهادهايی به منظور هرچه پايدارتر کردن منافع اجتماعی 
ـ فرهنگی حاصل از توسعه گردشگری برای جامعه میزبان ارائه شده است.

ـ فرهنگی، جزيره کیش. واژگان کلیدی: توسعه پايدار، گردشگری پايدار، پايداری اجتماعی 

مقدمه
امروزه توسعه گردشگری در کشورهای مختلف چه به لحاظ اقتصادی و چه از جنبه های 
فرهنگیـ  اجتماعی و سیاسی مورد توجه همگان قرار گرفته است. در کشور ما نیز از مدت ها 
پیش، اين مهم مورد توجه قرار گرفته بود. در مقابل نیز ديدگاه هايی دال بر وجود مانع توسعه 
گردشگری به لحاظ شرايط فرهنگی ـ اجتماعی و سیاسی کشور وجود دارد )افجه، 1382: 
158(؛ از اين رو، گردشگری از نظر فرهنگی دارای اهمیت است. اين امر در کوتاه مدت موجب 
اتحاد و پیوند بیشتر اقوام، مذاهب و فرهنگ های مختلف شده است. به همین دلیل روز به روز 
بر اهمیت بُعد »عنصر فرهنگ« اين صنعت افزوده می شود. گردشگری موجب افزايش آگاهی 
جوامع از شیوه های زندگی يکديگر و در نتیجه نزديکی فرهنگ های ملل مختلف شده و سبب 
می شود تا گردشگری فرهنگی1 به عنوان نزديک ترين گونه به عنصر فرهنگ، رشدی سريع تر 
از میزان رشد گردشگری را در دنیا کسب کند )والريا و مالنال،2 2007: 2(. به عنوان مثال در 
کشور چین گردشگری بر حسب نژاد، فرهنگ و ملل، تقسیمات خاص خود را دارد و اتفاقًا 
يکی از جاذبه های گردشگری برای گردشگران، همین تنوع فرهنگ و ملل و تقسیم بندی آنها 
در قالب گروه های مختلف است تا جايی که دولت از اين تنوع و استقالل فرهنگی استقبال 
و سعی می کند اغلب آنها را جهت جذب گردشگران بیشتر حفظ کند. همچنین دولت چین 
امیدوار است که با هماهنگی های الزم بین اقوام و نژادهای گوناگون، وسیله رشد و توسعه 
اقتصادی آمايش سرزمین و وطن دوستی را نیز تشويق کند )اُسِکس3، 1997: 36(. ولی به 
هر حال، اين باور در حال تقويت است که گردشگری مرتبط با جوامع و فرهنگ، دارای 
اثرات دوگانه مثبت و منفی بر فرهنگ ها، جوامع و عادات محلی آنهاست )ايگل،4 2006: 
107(. محتوای منشور کنفرانس جهانی گردشگری پايدار در اسپانیا )1995(، مبتنی بر الزامات 
توسعه پايدار گردشگری  است که تعدادی از الزامات اساسی مربوط به محیط زيست طبیعی و 
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فرهنگی درباره شکنندگی اکوسیستم های بومی و جوامع میزبان، اتحاد و مشارکت تمامی افراد 
در آن مطرح شده است. همچنین توسعه پايدار به عنوان يک استراتژی برتر برای گردشگری 
و برنامه ريزی فعالیت های گردشگری به ويژه در خصوص مناطِق در معرض خطر فرهنگی 
و طبیعی معرفی می شود )مدلیک،1 2003: 158(. برخی از سودمندترين اثرات گردشگری بر 
جامعه میزبان شامل ايجاد اشتغال، تجديد حیات نواحی فقیر، بهبود زندگی اجتماعی و فرهنگی 
جامعه محلی وغیره می شود. در عین حال، گردشگری اثرات منفی زيان آوری را برای جامعه 
میزبان به همراه دارد )میسون، 1387: 74(. توسعه پايدار در هر مقصد گردشگری از جنبه های 
مختلف اقتصادی، اجتماعی ـ فرهنگی و زيست محیطی مورد محک و ارزيابی قرار می گیرد. 
در ابتدا عاليق زيست محیطی بیشترين توجه را جلب کرده بود اما امروزه هر سه بُعد از ارزش 
يکسانی برخوردارند. مديريت گردشگری پايدار در صورتی می تواند موفقیت آمیز باشد که 
ارتباط بین اين سه بُعد به خوبی شناسايی شود. در اين مقاله سعی بر آن است تا به بررسی 
پايداری بُعد اجتماعیـ  فرهنگی توسعه گردشگری در جزيره کیش پرداخته شود. هدف از اين 
بررسی محک پايداری يا ناپايداری توسعه گردشگری در زمینه های اجتماعی ـ فرهنگی رشد 

و توسعه گردشگری در جامعه میزبان جزيره کیش است.

ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق
اقتصادی  نتايج حاصل از محیط زيست، عدالت اجتماعی و اهداف  از  پايدار منتج  توسعه 
است. سازمان جهانی جهانگردی نخستین بار در سال 1988 اصطالح »گردشگری پايدار« را 
طبق معیارهای گزارش برانت لند اين گونه تعريف کرد: »گردشگری پايدار نیازهای گردشگران 
حاضر و جوامع میزبان را با محافظت و ارتقای فرصت های آيندگان برآورده می کند« جورج، 
2008: 8(. توسعه پايدار گردشگری نیز شکل خاصی از توسعه گردشگری است که سیستم را 
قادر به حفظ بقا در سطح بااليی از کیفیت می سازد )کوو، 2005: 19(. میشل  میکو )2006(، 
با ارجاع به تحقیقات لینز درباره گردشگری پايدار در هاوايی درک بهتری از اين مفهوم ارائه 
می کند: »گردشگری پايدار برای منع گردشگری طراحی نشده بلکه برای مديريت عاليق سه 
گروه ذی نفع شامل ساکنین، جوامع میزبان، گردشگران و دست اندرکاران صنعت گردشگری و 
به دنبال ايجاد تعادل بین توسعه و محافظت و به طورکلی به دنبال يافتن بهترين شکل از توسعه 

1. Medlik
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گردشگری برای يک ناحیه با توجه به فرهنگ و محیط زيست آن است )میلر و تونین، 2005: 
28(. بر اساس موارد گفته شده و نظر ال. اجل تعريف، توضیح و برآورد گردشگری پايدار 
می تواند دشوار باشد زيرا به خاطر آينده بايد نیازهای پويای امروز گردشگری را با دلواپسی های 
فردا مرتبط کرد. مقاله تونی گريفین و نیکولت بولز با عنوان »راه های قابل تصور برای دستیابی 

به گردشگری پايدار پنج عنصر کلیدی زير را برای پايداری گردشگری مطرح می کند:
1( حفاظت و نگهداری از اصل منابع کنونی برای نسل های آينده؛ 2( برقرار نگه داشتن 
زايندگی اصل منابع؛ 3( برقرار نگه داشتن تنوع زيستی و اقلیمی و اجتناب از تغییرات غیرقابل 
بازگشت؛ 4( تضمین عدالت و تساوی بین نسل ها؛ 5( برقرار نگه داشتن و حمايت از میراث 

فرهنگی و تاريخی محیط، منطقه يا کشور )ال. اجل، 1388: 35(.
فرهنگ به عنوان بخشی از کل جامعه می تواند از حالت بالقوه به بالفعل جاذبه گردشگری 
يک مقصد تبديل شود. از ديدگاه ادوارد تیلور فرهنگ نظامی است از نگرش ها، ارزش ها و 
دانشی که به طرز گسترده ای در میان مردم مشترک بوده و از نسلی به نسل ديگر منتقل می شود 
)کروبی، 1382: 22(. گردشگری فرهنگی گونه ای از گردشگری است که برخاسته از جذابیت 
اين بُعد در جوامع گردشگرپذير است. سازمان جهانی گردشگری، گردشگری فرهنگی را 
حرکت يا جابه جايی1 مردم تلقی می کند که به منظور بازديد از جاذبه های فرهنگی از قبیل 
نمايشی، جشنواره ها و رخدادها،  از هنرهای  بازديد  زيارتی،  فرهنگی و  آموزشی،  تورهای 
اماکن تاريخی، طبیعت و فرهنگ عامه باشد )ريچاردز، 2005: 24(. پروفسور جعفری در 
دايرة المعارف گردشگری بیان می دارد »گردشگری فرهنگی ظهور عالئق انسان برای ارضای 
حس کنجکاوی در مورد چگونگی زندگی و محیط پیرامون مردم و همچنین ديدار از جنبه های 
فیزيکی زندگی آنهاست که در شغل و پیشه، موسیقی، ادبیات، رقص، غذا، نمايش، صنايع 
دستی، زبان و آيین های مذهبی2 بیان می شود« )جعفری، 2000: 126(. حال با توجه به ابعاد 
سه گانه رويکرد پايداری )اقتصادی، اجتماعیـ  فرهنگی و زيست محیطی(؛ طبق نظر سواربروک 
و مشاهدات محقق، بُعد اجتماعیـ  فرهنگی گردشگری نسبت به دو بُعد ديگر در گردشگری 
پايدار، توجه بسیار کمتری جلب کرده است. احتماالً به دلیل اينکه اثرات اجتماعی ـ فرهنگی 
گردشگری بسیار کند و آرام در طول يک دوره زمانی به صورت ناملموس اتفاق می افتد اغلب 
به صورت نامشهود و غیرقابل لمس هستند؛ درحالی که اين اثرات گردشگری غالباَ ماندگارتر 

1. Movement
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و فرصت تغییر آنها کمتر رخ می دهد. زمانی که اثرات اجتماعی ـ فرهنگی گردشگری پايدار 
مورد توجه قرار می گیرد اغلب تمرکزها بر جامعه میزبان است و غالباً احساس خاصی برای 
حفظ جامعه میزبان از اثرات منفی و تهاجمی گردشگری وجود دارد )سواربروک، 1991: 69(.

بُعد اجتماعیـ  فرهنگی توسعه گردشگری را می توان با اجرايی کردن 4E پايدارتر کرد:
−  تساوی حقوق/انصافE1( 1(: اطمینان از اينکه با تمامی ذی نفعان در گردشگری به 

صورت منصفانه رفتار می شود؛
−  فرصت برابرE2( 2(: برای همه شاغالن گردشگری و افراد گردشگر فرصت های يکسانی 

وجود داشته باشد؛
−  اخالقیاتE3( 3(: به عبارتی ديگر، صنعت گردشگری نسبت به گردشگران صادق و در 
ارتباط با عرضه کنندگان، با اخالق است و دولت های مقصد با جامعه میزبان و گردشگران، با 

اخالق عمل می کنند؛
−  مشارکت برابرE4( 4(: اصوالً رفتار با گردشگرانی که به آنها خدمات ارائه می شود بايد 
با ديد مشارکت برابر باشد نه اينکه به صورت رفتار پست و پايین باشد )شارپلی، 2006: 84(.

دربارة پیشینه تحقیق بايد گفت که به رغم تألیف و ترجمه کتب و مقاالت متعدد در حوزه 
گردشگری به ويژه در سال های اخیر، نگارندگان با جست وجو در پايان نامه ها، کتب و مقاله های 
داخل کشور، به مطالعه ای که به طور خاص موضوع پايداری اجتماعی ـ فرهنگی توسعه 
گردشگری را در مقصدهای گردشگری از طريق پیمايش میدانی و پرسشنامه ای بررسی کرده 
باشد، برخورد نکرده اند. مطالب و مقاله های بسیاری درباره گردشگردی ارائه شده اند که برخی 
از آنها در کنار پرداختن به موضوعات ارزيابی گردشگری پايدار به اين بُعد نیز در کنار ساير 
ابعاد به طور مختصر پرداخته  اند. در جست وجو پیرامون رابطه با منابع خارجی، تحقیقاتی 
مانند مدل آقای »کو« وجود دارد که ضمن ارزيابی توسعه پايدار گردشگری به بُعد اجتماعی 
ـ فرهنگی به عنوان يکی از ابعاد هشت گانه مدل پرداخته است. نگارندگان در مرحله طراحی 
شاخص های پايداری اجتماعی ـ فرهنگی از اين تحقیق بهره برده اند. ساير منابع خارجی با 

ارتباط غیرمستقیم با موضوع تحقیق، مورد مطالعه قرار گرفتند.

1. Equity
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مرتبط،  کتاب های  در  تحقیق  موضوع  ادبیات  بررسی  بر  عالوه  داخلی،  منابع  مورد  در 
پايان نامه ها نیز مورد بررسی قرار گرفتند. در اين میان، پايان نامه دکتری مهدی کاظمی با عنوان 
»زمینه های فرهنگی توسعه پايدار در ايران« در ارتباط نزديک تر با موضوع تحقیق، مفید واقع 
شد که در فرموله کردن برخی از سؤال های پرسشنامة جامعه میزبان از آن بهره گرفته شده است.

روش تحقيق
تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها، توصیفی ـ 
پیمايشی بر اساس روش مقطعی است و از نظر اطالعات، کّمی و کیفی محسوب می شود. از 
نظر فلسفه پژوهش، از نوع تحقیقات اثبات گرايی است.  عالوه بر اين، پژوهش حاضر طبق 
تعريف دانايی فرد و همکاران )1383(، دارای رويکرد استقرايی است؛ زيرا به منظور بررسی 
پايداری اجتماعی ـ فرهنگی توسعه گردشگری در جزيره کیش، جزء به جزء ضرورت های 

اجتماعی و فرهنگی، جامعه میزبان برای نتیجه گیری کلی سنجیده شده است. 
فرضیه تحقیق مبتنی بر اين فرض است که پايداری در بعد اجتماعی ـ فرهنگِی توسعه 

گردشگری جزيره کیش موجوديت يافته است.
جامعه های آماری اين تحقیق عبارتند از دو گروه: جامعه آماری کارشناسان و خبرگان 
گردشگری در حوزه اجتماعیـ  فرهنگی؛ و جامعه میزبان جزيره کیش، به عنوان دومین گروه 
مورد مطالعه که با هدف بررسی پايداری بُعد اجتماعیـ  فرهنگی توسعه گردشگری از ديدگاه 

آنها با روش نمونه گیری مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته  اند. 
اقامت، گروه شغلی، وضعیت سنی، وضعیت  از: مدت  اين پژوهش عبارتند  متغیرهای 
درآمدی، جنسیت و شاخص های ارزيابی پايداری اجتماعی ـ فرهنگی گردشگری )تنش ها 
يا تعارض های اجتماعی، مقايسه محرومیت از طريق شکاف درآمدی )توزيع ناعادالنه درآمد، 
انگاره يا تصور ذهنی از جامعه میزبان1، فرصت های يادگیری اجتماعیـ  فرهنگی برون حوزه ای2، 
پیامد گردشگری بر میراث فرهنگی و آداب و رسوم بومی جزيره، فراگیری جرم و جنايت، 
مواد مخدر، مشروبات الکلی، فحشا و بیماری ها مانند HIV، بیگانه هراسی3، کلیشه ای شدن4 )اثر 
نمايشی(، تجاری شدن فرهنگ، مذهب و هنر جامعه بومی، دسترسی جامعه بومی به امکانات 
1. Image of Community
2. External
3. Xenophobia
4. Stereotyping
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گردشگری، افزايش امکانات گردشگری، تغییر در ساختارهای اجتماعی به عنوان مثال تغییر در 
ساختار خانواده ها، از دست دادن حريم خصوصی1(.

در اين تحقیق برای تعیین اندازه نمونه از فرمول کوکران2 استفاده شده است.
روش نمونه گیری مورد استفاده برای جامعه آماری خبرگان، روش »گلوله برفی«3 و برای 

جامعه آماری جامعه میزبان، روش نمونه گیری در دسترس بوده است.

جدول شماره 1. تعداد نمونه در دو جامعه  آماری پژوهش

تعداد نمونه جامعه آماری رديف
52 خبرگان و کارشناسان اجتماعی ـ فرهنگی گردشگری  1
65 جامعه میزبان 2

اطالعات مورد نیاز برای انجام تحقیق به روش های مختلفی از جمله مطالعه کتابخانه ای، 
مشاهده و پرسشنامه جمع آوری شده است. 

در اين پژوهش، به منظور تعیین روايی پرسشنامه از روايی محتوايی استفاده شده است؛ به 
اين ترتیب که پس از بررسی ادبیات موضوع و تحقیق های مرتبط، سؤال های پرسشنامه طراحی 
شد. همچنین پرسشنامة طراحی شده در مرحله پیش آزمون میان ده نفر از اساتید متخصص 
خارجی و داخلی در حوزه تحقیق و تعدادی از دانشجويان برجسته کارشناسی ارشد توزيع و 
مشکالت آن مرتفع شد. همچنین اعتبار محتوای اين پرسشنامه توسط استادان خبره مورد تأيید 

قرار گرفته است.
در اين تحقیق به منظور تعیین پايايی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. 
ضريب آلفای کرونباخ4، مقداری بین صفر و يک است که در واقع همان ضريب همبستگی 
داده ها در زمان های مختلف است. عدد يک حداکثر همبستگی، و عدد صفر حداقل همبستگی 
را نشان می دهد. جدول شماره 2، آلفای کرونباخ هريک از پرسشنامه های تحقیق را نشان 

می دهد.

1. Loss of Privacy

2. 2

2

1 )(
)1(

d
ppzn −

=

3. در روش گلوله برفی، ابتدا چند نفر از افراد جامعه را به عنوان نمونه انتخاب می کنیم. سپس از هر کدام از آنها 
می خواهیم خود، تعدادی از افراد را به ما معرفی کنند.

4. 
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جدول شماره 2. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ها

آلفای کرونباخپرسشنامه
0.7خبرگان اجتماعی ـ فرهنگی 

0.79جامعه میزبان

در اين تحقیق، با توزيع پرسشنامه ها و جمع آوری آنها، با استفاده از نرم افزار SPSS پايايی 
پرسشنامه ها به دست آمد که با توجه به بیشتر بودن از 0.6 بسیار مناسب و رقمی قابل قبول 
است. همچنین در اين تحقیق، برای پاسخ به فرضیه مطرح شده، از آزمون تفاوت دو میانگین 
)t-test( استفاده می شود. در ادامه، نمودار شماره 1 نشانگر فرايند بررسی پايداری اجتماعی ـ 

فرهنگی توسعه گردشگری در جزيره کیش توسط محققان است.
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مطالعه موردی: جزیره کيش و وضعيت گردشگری آن
اين جزيره در خلیج فارس با فاصله 18 کیلومتری از سرزمین اصلی قرار گرفته و به همراه 
بندر چابهار و جزيره قشم در زمره مناطق آزاد ايران هستند. جزيره کیش در میان جزاير ايرانی 
خلیج فارس، مهم ترين و پرسابقه ترين کانون گردشگری است )طرح جامع  مقصد جزيره کیش، 
1384: 6(. در ادامه ويژگی های اجتماعی و فرهنگی جزيره به عنوان منطقه مورد مطالعه مطرح 
می شود. سپس وضعیت گردشگری جزيره با استفاده از آمار گردشگری مورد بحث قرار می گیرد.

1. ویژگی های اجتماعی ـ فرهنگی جزیره

يکی از بخش های مطالعاتی در سنجش توسعه پايدار جزيره کیش بررسی ويژگی های اجتماعی 
و جامعه شناسی و فرهنگی جزيره است. 

الف( بعد اجتماعی

نتايج حاصل از بررسی های طرح جامع مديريت سواحل و محیط زيست نشان می دهد در 
اين جزيره قشرهای مختلفی ساکن هستند. درآمدهای باال، متوسط و پايین افراد موجب ايجاد 
سه طبقه در میان ساکنان شده است. از سويو ديگر، از زمانی که اين منطقه به عنوان منطقه 
آزاد معرفی شده، افراد و گروه های خاص به منظور تجارت، گردشگری وغیره به منطقه وارد 
شده و در آنجا سکونت گزيده اند؛ لذا جمعیت اين جزيره را می توان در دو گروه مهاجران و 
بومیان مطالعه کرد. همچنین از میان مهاجران، گروهی به صورت دائم و گروهی به صورت 
موقت سکونت دارند؛ از سوی ديگر، به دلیل ويژگی های جزيره و امکان انجام فعالیت های 
گردشگری، گروهی از افراد به منظور ديدن جاذبه های تفريحی، طبیعی، تاريخی و گردشگری 
وارد جزيره می شوند و به مدت کوتاه در مجتمع هايی که بدين منظور مهیا شده اند، اقامت 
می گزينند و با خروج اين افراد، گروهی ديگر جانشین آنها می شوند و اين روند ادامه دارد 
بر اساس طرح  کیش، 1386: 29(.  زيست جزيره  محیط  و  مديريت سواحل  جامع  )طرح 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 جمعیت ساکن در جزيره 20922 نفر برآورد شده 
که 3/6- درصد نسبت به دوره قبل )1383( رشد منفی داشته است. از اين تعداد، 82 درصد را 
جمعیت مهاجر و بقیه آن را جمعیت بومی )حدود 1500 نفر در منطقه میرمهنا( ساکن در جزيره 
اراضِی تعريف شده  آزاد کیش، 1387: 12(. کاربری  آماری منطقه  تشکیل می دهد )سالنامه 
در جزيره در چهار بخش اصلی قرار دارد: ناحیه تجاری، ناحیه صنعتی و ناحیه مسکونی و 
زراعی. به دلیل جذابیت گردشگری و سیاحتی جزيره کیش، بخش هايی به ايجاد هتل، متل، 
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رستوران و ساير امکانات اقامتی و پذيرايی اختصاص يافته است. بیشتر تأسیسات مسکونی و 
تجاری جزيره در دو ناحیه شهرک صدف و شهرک سفین احداث می شوند )طرح ساماندهی 

و محوطه سازی نوار سیاحتی کیش، 1373: 33(.
ب( بُعد فرهنگی

شناخت ويژگی های فرهنگی جوامع در نحوه به کار گیری مشارکت مردمی به منظور حل مسائل 
و مشکالت موجود و گسترش فعالیت های فرهنگی، صنعتی، اقتصادی و در نهايت در راستای 
تحقق اهداف توسعه پايدار در سطح جامعه محلی، بسیار مؤثر و حائز اهمیت خواهد بود. 
در جزيره کیش سه نوع متفاوت از طبقات اجتماعی وجود دارد: جامعه افراد کم درآمد، افراد 
میان درآمد و افراد با درآمد باال که بر اساس ماهیت اقتصادی و تأثیر آنها در تمام جوانب از 
جمله سبک زندگی افراد می توان فرهنگ های متفاوتی را برای اين گونه طبقات قائل شد. از 
سوی ديگر، ويژگی جزيره کیش از نظر جلب گردشگر و نیز توسعه اقتصادی فرامرزی در آن 
به عنوان منطقه آزاد تجاری موجب شده تا افرادی با فرهنگ های متفاوت به صورت موقت يا 
دائم در آن استقرار يابند. از اين نظر می توان افراد را در سه گروه بومیان، مهاجران و گردشگران 
مورد بررسی و مطالعه قرار داد. اعتقادها و ارزش های جوامع اغلب برگرفته از مذهب و تاريخ 

آنهاست )تصوير شماره 1(.
بر اساس بررسی های انجام شده، بومیان جزيره بیشتر مسلمان و سنی مذهب هستند که به 
زبان عربی صحبت می کنند. مسجدی که در آن با يکديگر نماز می گزارند و گورستانی که در 
آن مردگان خود را به خاک سپرده اند، برای آنها بسیار باارزش است و از حرمت بسیار بااليی 
برخوردار است؛ به طوری که اين اصول موجب ايجاد درگیری میان بومیان و سازمان منطقه آزاد 
در زمان احداث شهرک سفین جديد و جاده در باغ بهشت شده بود. گروهی از بومیان که 
درآمد بیشتری نیز دارند در طول زمان با کشورهای عربی همسايه ارتباط داشته و رفت وآمد 
آنها به امارات متحده عربی بسیار زياد است. همچنین کسانی که نتوانسته اند در اين جزيره به 
پیشرفت اقتصادی نائل شوند، به امارات سفر کرده و در آنجا سرمايه گذاری کرده اند. اين عده 
با اقوام خود در ايران ارتباط دارند و گاه آنها را مورد حمايت مالی نیز قرار می دهند. از سويی، 
مهاجرانی به قصد تجارت آزاد، کسب درآمد و کار در مشاغل دارای درآمد باال وارد جزيره 
شده و در آن سکونت گزيده  اند. اين مهاجران که از اقصی نقاط کشور )عمدتاً استان هرمزگان( 
وارد منطقه شده اند، غالباً مسلمان و شیعه مذهب هستند. نوع لباس پوشیدن، طرز تفکر، زبان، 
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سبک زندگی، اعتقادها و ارزش های متفاوت اين افراد بالطبع موجب ايجاد کنش های فرهنگی 
  با بومیان خواهد شد )طرح جامع مديريت سواحل و محیط زيست جزيره کیش، 1386: 56(.

  

  

تصویر شماره 1. مقدس بودن درخت انجیر معابد به عنوان بخشی از اعتقادات مردم.

2. وضعيت گردشگری جزیره کيش
جزيره کیش در میان جزاير ايرانی خلیج فارس، مهم ترين و پرسابقه ترين کانون گردشگری 
است. کیش اين توان را دارد که به صورت مقصدی جديد و جالب برای مسافرانی درآيد 
که خواهان کشف کشور خود هستند؛ می تواند دروازه ای به سوی سرزمین اصلی ايران باشد 
تا الگويی پايدار از گشت، حفاظت و انتقال آموزش، دانش و مهارت را عرضه دارد. جزيره 
زيبای کیش با سواحل نقره فام و مکان های ديدنی، از سوی هیئت های شرکت کننده در دومین 
مجمع بین المللی گردشگری و سومین کنفرانس بین المللی سرمايه گذاری و خصوصی سازی 
کشورهای اسالمی به عنوان »الگوی توسعه پايدار گردشگری در میان کشورهای اسالمی« 
انتخاب شده است. کیش به عنوان جزيره ای کوچک، بدون پیشینه طوالنی و پايدار گردشگری، 
تعداد اندکی جاذبه دارد که به دلیل اهمیت تاريخی و زيبايی طبیعت، گردشگران داخلی، 

خارجی يا حتی ساکنان محلی را به خود جلب می کند.
جاذبه ها و منابع مختلف کیش در چهار گروه طبقه بندی شده اند: منابع و جاذبه های طبیعی، 

فرهنگی و باستانی، ويژه، تفريحی و ورزشی )طرح جامع  مقصد جزيره کیش، 1384: 101(.
اگرچه در سال های اولیه ايجاد منطقه آزاد کیش، تصويری کاذب از کیش به عنوان يک 
بازار سوداگری و داللی کاالهای لوکس، در اذهان عمومی شکل گرفت ولی سیاست ها و 
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گرايش های اخیر در مديريت جزيره، در راستای احیای ارزش های واقعی جزيره و معرفی آن 
به عنوان يک منبع ارزشمند طبیعی و کانون گردشگری طبیعی و فرهنگی قرار گرفته است. 
روندهای جاری نیز حاکی از اين است که جاذبه ها و فعالیت های فرهنگی و گردشگری در 
برابر فعالیت های تجاری ُخرد، رو به گسترش دارد. آمارهای موجود نشان می دهند از سال 
1372 به بعد، دو روند ورود کاال و مسافر به جزيره، با گرايشی معکوس يعنی کاهش کاال و 
افزايش مسافر يا بازديدکننده همراه بوده است )طرح راهبردی شهرک سالمت جزيره کیش، 
1387: 19 و 20(. با آغاز روند توسعه و عمران جزيره کیش از اوايل دهه 1370 و ايجاد 
تسهیالت مسافرت و گردشگری، آمار مسافران و گردشگران جزيره با شتاب روبه افزايش 
نهاد، به طوری که از حدود 250 هزار نفر در سال 1370، به 800 هزار نفر در سال 1376 رسید 
که میزان رشد متوسط ساالنه گردشگران در اين سال ها حدود 20 درصد بوده است. طبق 
برخی برآوردها، نرخ رشد آتی در حدود هشت درصد پیش بینی شده است )طرح راهبردی 
فهرست گردشگران  در طول سال های گذشته  کیش، 1387: 21(.  شهرک سالمت جزيره 
به تفکیک ورود از بندرگاه و فرودگاه ثبت شده است. در طرح جامع مقصد جزيره کیش 
پیش بینی شده که در سال 1404 تعداد 2/52 میلیون نفر گردشگر به جزيره وارد خواهند 
شد و میانگین طول اقامت آنها پنج روز خواهد بود )طرح جامع مقصد جزيره کیش، 1384: 
117(. از سويی، طبق برآورد معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش آمار گردشگران 
جزيره در سال 1388 برابر با 1/193/080 نفر بوده است؛ اين در حالی است که تعداد کل 
گردشگران سال 1390 جزيره کیش در طرح تجديدنظر توسعه کیش )1378( به صورت زير 

برآورد شده است:

جدول شماره 3. برآورد تعداد گردشگران سال 1390 جزیره کیش

2300 تا 2700 هزارنفرتعداد کل گردشگران
1840 تا 1890 هزارنفرتعداد گردشگران داخلی

460 تا 810 هزارنفرتعداد گردشگران خارجی
منبع: طرح تجديدنظر توسعه کیش، 1378: 124.

ارقام  با  ورودی  گردشگران  واقعی  آمار  گرفت  نتیجه  می توان  فوق  جدول  بر اساس 
طبیعی  شرايط  و  وسعت  موقعیت،  به  بنا  کیش  جزيره  دارد.  بسیاری  فاصله  پیش بینی شده 
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خود منبع ارزشمند طبیعی و ثروت ملی محسوب می شود که از حساسیت زيست محیطی 
بااليی برخوردار است؛ بنابراين، هر گونه توسعه و عمران در جزيره، بايد بر اساس مالحظات 
زيست محیطی و اصول توسعه پايدار صورت بگیرد. در همین ارتباط، طرح جامع توسعه منطقه 
آزاد کیش اهداف، راهبردها و سیاست های مربوط به توسعه گردشگری کیش، در همین راستا 

تدوين شده است )طرح جامع توسعه کیش،1373: 121 و 122(.

یافته های تحقيق
ابتدا تجزيه و تحلیل داده ها بر اساس ويژگی های جمعیت شناختی و فردی  در اين بخش، 
پاسخ دهندگان به تفکیک بیان می شود. استفاده از آمار توصیفی در اين قسمت به روشن شدن 
ابعاد موضوع کمک می کند. در قسمت بعد با استفاده از آزمون  آماری و سطح معنی داری در 
راستای رد يا تأيید فرضیه  تحقیق تالش می کنیم و در نهايت، نتايج برخاسته از انجام فرايند 

نظری تحقیق بیان می شود.
می توان دربارة پرسشنامه  دربارة تجزيه و تحلیل توصیفی اطالعات پرسشنامه ها صرفاً 
جامعه میزبان اين اطالعات را ارائه کرد زيرا پرسشنامه خبرگان اجتماعیـ  فرهنگی حاوی اين 
اطالعات نبوده است. بر اساس اطالعات جدول شماره 4، از میان 65 پرسشنامه تکمیل شده 
توسط جامعه میزبان، 36/9 افراد دارای سابقه اقامت باالی ده سال هستند که بیشترين مدت 
اقامت در جزيره کیش را دارند و 6/2 پاسخ دهندگان اقامت کمتر از يک سال را تجربه کرده  اند.

جدول شماره 4. مدت اقامت در جزیره کیش
درصدفراوانی

46/2کمتر از يک سال
31320/0-1 سال
61726/2-4 سال
969/2-7 سال

102436/9 سال و بیشتر
11/5بی پاسخ

65100کل
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جدول شماره 5. گروه شغلی پاسخگویان
درصدفراوانی

1827/7کسب وکار گردشگری
1624/6کسب و کار غیرگردشگری

11/5کشاورزی
1726/2سازمان های دولتی

1015/4سازمان های غیردولتی )خصوصی(
11/5بازنشسته
23/1بی پاسخ

65100کل

کسب و کار  دارای  افراد  درصد   27/7 که  می شود  مشاهده   ،5 شماره  جدول  بر اساس 
گردشگری، 26/2 درصد افراد دارای کسب و کار دولتی و 25 درصد کسب و کار غیر گردشگری 

و 15 درصد در سازمان های خصوصی و 2 درصد از ساکنان بازنشسته هستند.

جدول شماره 6. وضعیت سنی پاسخگویان
درصدفراوانی

1946/2-10 سال
293655/4-20 سال
391624/6-30 سال
4957/7-40 سال
5946/2-50 سال

65100کل

بر اساس جدول شماره 6، 55/4 درصد از پاسخ دهندگان )باالترين درصد( در گروه سنی 
20 تا 29، 25 درصد در گروه سنی 39-30 سال، 8 درصد در گروه سنی 49-40 سال و گروه 
سنی 59-50 و 19-10 پايین ترين درصد افراد نمونه )6 درصد( را به خود اختصاص داده  اند.

جدول شماره 7. وضعیت درآمدی پاسخگویان
درصدفراوانی

40034/6 هزار تومان و کمتر
4001523/1 هزار تا 600 هزار تومان
600913/8 هزار تا 800 هزار تومان

800710/8 هزار تا يک میلیون تومان
710/8يک میلیون تا يک میلیون و 200 هزار تومان

1320/0يک میلیون و 200 هزار تا يک میلیون و 400 هزار تومان
1116/9بیشتر از يک میلیون و 400 هزار تومان

65100کل
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بر اساس جدول باال مشاهده می شود که بیشتر ساکنان جزيره کیش )23/1 درصد( دارای 
درآمد 400 تا 600 هزار تومان هستند. 20 درصد درآمد يک میلیون و 200 هزار تومان تا 1 
میلیون و 400 هزار تومان، 17 درصد بیشتر از يک میلیون و 400 هزار تومان، 14 درصد در 
گروه درآمدی 600 هزار تا 800 هزار تومان و گروه های درآمدی 800 هزار تا يک میلیون 
تومان و يک میلیون و 200 هزار تومان تا يک میلیون و 400 هزار تومان هريک 11 درصد از 
افراد نمونه را شامل می شوند، اما کمترين درصد افراد نمونه در گروه درآمدی 400 هزار تومان 

و کمتر قرار دارند.

جدول شماره 8. وضعیت جنسی پاسخ گویان
درصدفراوانی

1421/5زن
5178/5مرد
65100کل

توزيع فراوانی و درصد متغیر جنسیت پاسخ دهندگان در جدول شماره 8 نشان داده شده 
است. ارقام جدول نشان می دهند بیشترين فراوانی مربوط به مردان است که 78/5 درصد از 

پاسخ دهندگان را تشکیل می دهند و 21/5 درصد از پاسخگويان را نیز زنان تشکیل می دهند. 

آزمون فرضيه تحقيق
بر اين اساس، فرضیه جايگزين مطرح و با استفاده از آزمون T-test نتیجه آن مشخص شد.

فرضیه صفر )H0(: پايداری در بعد اجتماعی ـ فرهنگی توسعه گردشگری جزيره کیش 
موجوديت يافته است؛

فرضیه يک )H1(: پايداری در بعد اجتماعی ـ فرهنگی توسعه گردشگری جزيره کیش 
موجوديت نیافته است.

برای پاسخ به اين فرضیه بايد توجه کرد زمانی می گويیم پايداری بُعد اجتماعیـ  فرهنگی 
موجوديت يافته که درجه پايداری آن از 6 باالتر باشد )با توجه به مبانی تئوريک پژوهش(. با 
توجه به اين موضوع برای پاسخ به اين فرضیه از آزمون تی تست )t- test( استفاده می کنیم 

)جداول 9، 10، 11(.
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جدول شماره 9. آمار توصیفی
خطای استانداردانحراف معیارمیانگینتعداد

655/29672/182140/27066بُعد اجتماعی ـ فرهنگی

جدول شماره 10. آزمون تی تست فرضیه تحقیق

مقدار آزمون=6
فاصله اطمینان 95 درصد 

برای اختالف از 6

درجه آماره تی
آزادی

پی مقدار 
دوطرفه

اختالف از
6 

حد باالحد پايین

0/1626-1/2440-0/70333-2/599640/012-بعد اجتماعی ـ فرهنگی

جدول شماره 11. تفسیر نتایج پایداری بعد اجتماعیـ  فرهنگی جزیره کیش

فاصله اطمینان 95 درصد 
فرضیه 1برای اختالف میانگین

نتیجهحد باالحد پايینP-valueبُعد

1/24400/1626-0/012>0/005اجتماعی - فرهنگی
وجود تفاوت معنی دار 

با 6 و با توجه به فاصله 
اطمینان منفی کمتر از 6

بر اساس جدول باال مشاهده می شود که پايداری در بُعد اجتماعیـ  فرهنگی از نظر وجود 
تفاوت معنی دار با 6 و با توجه به فاصله اطمینان منفی کمتر از 6 موجوديت نیافته است؛ بنابراين 
فرضیه جايگزين آن دال بر عدم پايداری در بُعد اجتماعیـ  فرهنگی توسعه گردشگری جزيره 

کیش مورد قبول واقع می شود.
بر اساس مطالعات ادبیات موضوع و ويژگی های خاص مقصد تالش شده پايداری بُعد 
اجتماعی ـ فرهنگی توسعه گردشگری جزيره کیش بر اساس تعدادی از مراحل چهارچوب 
نظری مدل مفهومی سنجش گردشگری پايدار در مقاله »کو« به عنوان بهترين گزينه بررسی شود 

زيرا اين مدِل مفهومی بسیار کاربردی و عینی است. 
مرحله نخست، شناسايی و بررسی بُعد اجتماعی ـ فرهنگی جزيره کیش: برای اين منظور 
اطالعات کلی اجتماعیـ  فرهنگی جزيره و وضعیت گردشگری آن از طريق مطالعه کتابخانه ای 

و پیمايش میدانی بررسی شد؛
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لیست چهارچوب  فرهنگی گردشگری:  ـ  اجتماعی  پايداری  دوم، شاخص های  مرحله 
شاخص های اجتماعی ـ فرهنگی توسعه گردشگری بر اساس الزامات پايداری با توجه به 
استانداردهای جهانی و ويژگی های اجتماعی ـ فرهنگی جزيره طراحی و تدوين شد )جدول 

شماره 12(؛
فرهنگی  ـ  اجتماعی  پايداری  شاخص های  لیست  خبرگان:  از  نظرسنجی  سوم،  مرحله 
طراحی شده به منظور امتیازدهی در اختیار خبرگان و کارشناسان اجتماعی ـ فرهنگِی آگاه به 
اين جنبه قرار گرفت. با استفاده از روش تحقیق، 52 نفراز متخصصان و خبرگان آگاه با استفاده 

از روش »گلوله برفی« انتخاب شدند.

جدول شماره 12. لیست شاخص های پیشنهادی پایداری اجتماعیـ  فرهنگی
توسعه گردشگری جزیره کیش

شاخص ها

بعد اجتماعی ـ 
فرهنگی

تنش ها يا تعارض های اجتماعی
مقايسه محرومیت از طريق شکاف درآمدی )توزيع ناعادالنه درآمد(

انگاره يا تصور ذهنی از جامعه میزبان
فرصت های يادگیری اجتماعی ـ فرهنگی برون حوزه ای1

پیامد گردشگری بر میراث فرهنگی و آداب و رسوم بومی جزيره

HIV فراگیری جرم و جنايت، مواد مخدر، مشروبات الکلی، فحشا و بیماری ها مانند
بیگانه هراسی2
کلیشه ای شدن3

تجاری شدن فرهنگ، مذهب و هنر جامعه بومی
دسترسی جامعه بومی به امکانات گردشگری

افزايش امکانات گردشگری
تغییر در ساختارهای اجتماعی )به عنوان مثال تغییر در ساختار خانواده ها(

از دست دادن حريم خصوصی4

لیست  کیش:  جزيره  فرهنگی  ـ  اجتماعی  پايداری  شاخص های  تعیین  چهارم،  مرحله 
شاخص های بُعد اجتماعی ـ فرهنگی بر اساس شاخص های سازمان جهانی جهانگردی، و 
بومی شده بر اساس ويژگی های خاص جزيره کیش با هدف امتیازدهی در مقصد مربوطه و تعیین 
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هفت اولويت برتر برای هر بُعد، در اختیار خبرگان و کارشناسان گردشگری در حوزه اجتماعیـ  
فرهنگی قرار گرفت. تجزيه و تحلیل پرسشنامه های گرد آوری شده از خبرگان به کمک نرم افزار 
SPSS با استفاده از آزمون آماری فريدمن انجام پذيرفت. به اين ترتیب که میانگین رتبه های 

داده شده به هر شاخص محاسبه و سپس در نرم افزار EXCELL از باالترين امتیاز تا کمترين آن 
مرتب و در نهايت، هفت رتبه برتر شاخص ها برای بُعد اجتماعیـ  فرهنگی گردشگری پايدار 
جزيره کیش تعیین شد. به اين ترتیب، لیست شاخص های بُعد اجتماعیـ  فرهنگی توسعه پايدار 
گردشگری جزيره کیش بر اساس جدول زير مشخص شد )جدول شماره 13(. پس از تعیین 
چهارچوب شاخص های اجتماعی ـ فرهنگی توسعه پايدار گردشگری جزيره کیش، در ادامه 
اين مرحله اطالعات به دست آمده برای فرموله کردن پرسشنامه جامعه میزبان، به منظور بررسی 

پايداری اجتماعیـ  فرهنگی توسعه گردشگری مورد استفاده قرار گرفت.

جدول شماره 13. فهرست شاخص های اجتماعیـ  فرهنگی توسعه پایدار گردشگری جزیره کیش
شاخص هارتبه شاخصبعد

گی
رهن

ـ ف
ی 

ماع
جت

ا

افزايش امکانات گردشگری1
پیامد گردشگری بر میراث فرهنگی و آداب و رسوم بومی جزيره2
فرصت های يادگیری اجتماعی ـ فرهنگی برون حوزه ای3
تغییر در ساختارهای اجتماعی )به عنوان مثال؛ تغییر در ساختار خانواده ها(4
دسترسی جامعه بومی به امکانات گردشگری5
از دست دادن حريم خصوصی6
تنش ها يا تعارض های اجتماعی7

لیست  بر اساس  اول:  دست  اطالعات  جمع آوری  و  پرسشنامه  فرموله کردن  پنجم،  مرحله 
شاخص های پايدار توسعه گردشگری، پرسشنامه جامعه میزبان برای بررسی پايداری اثرات 
مثبت اجتماعی ـ فرهنگی از جمله افزايش امکانات گردشگری و فراهم آمدن فرصت های 
يادگیری اجتماعی ـ فرهنگی برون حوزه ای وغیره ناشی از توسعه گردشگری فرموله شد. 
در اين تحقیق سعی بر آن بود تا مقیاس فاصله ای 10-1 پرسکات ـ آلن به منظور نشان دادن 
دقیق تر تغییر کیفیت طبق الزامات جامعه میزبان در پرسشنامه  به کار برده شود. همچنین مقیاس 
فاصله ای پرسکات ـ آلن )10-1( در قالب مقیاس ترتیبی )بد، ضعیف، متوسط، خوب و 
عالی( بیان شد. سپس پرسشنامه طراحی شده در بین 62 نفر از جامعه میزبان از طريق روش 

نمونه گیری در دسترس توزيع شد.
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 SPSS مرحله ششم، نتیجه گیری: اطالعات پرسشنامه ای گردآوری شده با استفاده از نرم افزار
مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفتند. نتیجه نهايی تحقیق دال بر عدم پايداری بُعد اجتماعی ـ 
فرهنگی توسعه گردشگری جزيره کیش به دست آمد. در ادامه پیشنهادهايی برای بهبود وضعیت 

موجود اجتماعیـ  فرهنگی گردشگری جزيره برای هرچه پايدارتر کردن آن ارائه می شود.

نتيجه گيری و پيشنهادها
در اين مقاله به بررسی پايداری اجتماعی ـ فرهنگی توسعه گردشگری جزيره کیش پرداخته 
شد. به منظور تحقق هدف تحقیق، مدل مفهومی سنجش گردشگری پايدار »کو« در میان ساير 
مدل ها و روش های مطرح شده انتخاب و بررسی با الهام از اين مدل انجام پذيرفت. بر اين 
اساس، ابتدا بُعد اجتماعی ـ فرهنگی جزيره کیش شناسايی و مشخص شد. در مرحله دوم، 
شاخص های پیشنهادی بر اساس استاندارد سازمان جهانی جهانگردی منطبق بر ويژگی های 
اجتماعی ـ فرهنگی جزيره تعیین و برای امتیازدهی در اختیار خبرگان قرار گرفت. در نتیجه 
تحلیل نتايج، لیست شاخص های بعد اجتماعی ـ فرهنگی توسعه پايدار گردشگری جزيره 
کیش مشخص شد. از سويی، ازآنجاکه طراحی پرسشنامه ها و تعیین سطح پايداری نیازمند 
مشخص کردن مقیاس شاخص ها بود، بر اساس چارت شاخص های به دست آمده در مرحله 
قبل، پرسشنامه جامعه میزبان به منظور بررسی پايداری بُعد اجتماعی ـ فرهنگی طراحی و 
توزيع شد. در مرحله بعدی، پرسشنامه تحقیق بر اساس شاخص های اجتماعی ـ فرهنگی 
انتخابی خبرگان طراحی و برای گردآوری اطالعات دست اول در بین افراد نمونه جامعه آماری 
جامعه میزبان جزيره کیش پخش شد. در پايان، اطالعات پرسشنامه ای گردآوری شده با استفاده 
از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت. اين روش برای مشخص کردن شرايط 
جاری مقصد گردشگری به لحاظ پايداری اجتماعیـ  فرهنگی گردشگری جزيره کیش، تدوين 
سناريوهای آينده و تعیین منافع گردشگری برای ذی نفعان اعم از دولت و بخش خصوصی در 

تدوين مدل های پايداری اجتماعیـ  فرهنگی گردشگری بسیار ضروری است. 
در پايان با توجه به يافته های تحقیق، راهکارهايی به منظور پايداری اجتماعی ـ فرهنگی 

گردشگری جزيره ارائه می شود:
 اتخاذ خط مشی های توسعه گردشگری جامعه محور از سوی بخش دولتی )سازمان منطقه − 

آزاد جزيره کیش( برای مشارکت فعاالنه جامعه میزبان در فرايند توسعه گردشگری جزيره کیش؛
 احیای فرهنگ جامعه میزبان و معرفی آن به گردشگران از طريق افراد بومی مخصوصًا − 
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در کنار سايت های تاريخی مانند؛ شهر باستانی حريره، آب انبارهای سنتی وغیره از طريق 
آشنايی  منظور  به  برپايی غرفه های مردم شناسی، صنايع دستی و خوراکی های مردم محلی 
بیشتر گردشگران و بازديدکنندگان با مردم محلی، زيرا در حال حاضر ارتباط جامعه میزبان با 
گردشگران به صورت کنترل شده و محدود است که اين خود در تناقض با اهداف و اصول 

توسعه پايدار گردشگری قرار دارد.
 تقويت فرهنگ پذيرش مسافر در بین افراد جامعه بومی  و نهادينه کردن آن توسط − 

ذی نفعان بخش دولتی با آموزش های صحیح و سیاست های تشويقی مناسب و سپس هدايت 
جريان های گردشگری به مناطق بومی نشین مانند منطقه میرُمهنّا که خود می تواند دستاوردهای 
اقتصادی و اجتماعی مثبتی برای جامعه میزبان به همراه داشته باشد و همچنین موجب ارتقای 
سطح کیفی زندگی جامعه میزبان شود و منافع آنها را در اجرای برنامه ريزی توسعه گردشگری 

پايدار جزيره تأمین کند.
 بازسازی خانه های سنتی افراد بومی در منطقه میرُمهنّا به سبک معماری مناطق ساحلی − 

و جزيره ای که خود می تواند در کنار معماری مدرن هتل ها و خانه های دوم گردشگران به 
جذابیت بصری گردشگری کیش در نزد گردشگران بیافزايد.

 باال بردن سطح مهارت و تخصص افراد جامعه بومی به ويژه جوانان از طريق دوره های − 
آموزشی کوتاه و بلندمدت با هدف آماه کردن آنها برای اتخاذ شغل های صنعت گردشگری و ارائه 
خدمات هرچه پايدارتر به گردشگران. با اتخاذ چنین رويه هايی از سوی سازمان منطقه آزاد کیش، 

می توان از مهاجرت بی رويه جوانان بومی جزيره به کشورهابی عربی اطراف جلوگیری کرد.
دولت −  غیرمستقیم  درآمدهای  از محل  بومی نشین  مناطق  در  امکانات شهری  توسعه   

)مالیات و عوارض( از صنعت گردشگری.
 ارائه آگاهی های الزم دربارة ارزش های مذهبی، باورها و اعتقادات جامعه میزبان در قالب − 

کدهای اخالق گردشگری به گردشگران و مجريان تورهای مسافرتی در هنگام ورود به جزيره. 

تشكر و قدردانی
در پايان بر خود الزم می دانیم از تمامی خبرگان و کارشناسان گردشگری در حوزه اجتماعیـ  
فرهنگی، سازمان منطقه آزاد کیش و جامعه میزبان محترم جزيره کیش که با همکاری و همراهی 

بی شائبه، محققان را در رسیدن به اهداف تحقیق کمک نمودند، تشکر و قدردانی نمايم.



فصلنامه علمی - پژوهشی

157
بررسی پایداری 

اجتماعیـ  فرهنگی ...

کتابنامه
افجه، علی اکبر )1382(، »توسعه جهانگردی از ديدگاه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی«، مجموعه مقاالت 
ایران، تهران: دانشکده  برنامه های توسعه جهانگردی در جمهوری اسالمی  سمینار بررسی سیاست ها و 

حسابداری و مديريت دانشگاه عالمه طباطبايی.
ال. اجل ديويد )1388(، مدیریت گردشگری پایدار؛ میراثی برای آینده، مترجمان: حمیدرضا جعفری، 

علیرضا موسائی، حسن هويدی، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
مدیریت:  در  کیفی  پژوهش های  روش شناسی   ،)1383( آذر  عادل  و  الوانی  مهدی  دانايی فرد، حسن؛ 

رویکردی جامع، تهران: انتشارات اشراقی.
سازمان منطقه آزاد کیش )1373(، طرح ساماندهی و محوطه سازی نوار سیاحتی کیش، )بی جا، بی نا(.

سازمان منطقه آزاد کیش )1373(، طرح جامع توسعه کیش، جلد نهم، بی جا، مهندسین مشاور پژوهش و 
معماری کیش.

سازمان منطقه آزاد کیش )1378(، طرح تجدید نظر توسعه کیش، جزيره کیش.
سازمان منطقه آزاد کیش )1384(، طرح جامع مقصد جزیره کیش، »باغ ايرانی در خلیج فارس«، مهندسین 

مشاور باوند با همکاری شرکت درايز  اند زومر، جزيره کیش.
سازمان منطقه آزاد کیش )1386(، طرح جامع مدیریت سواحل و محیط زیست جزیره، مهندسین مشاور 

سازه پردازان ايران.
سازمان منطقه آزاد کیش )1387(، سالنامه آماری کیش، جزيره کیش.

سازمان منطقه آزاد کیش )معاونت عمرانی و زيربنايی( )1387(، »طرح راهبردی شهرک سالمت جزيره 
کیش«، جلد دوم؛ مطالعات پایه اجتماعی، اقتصادی و زیربنایی، جزيره کیش: مهندسین مشاور آتک. 

کاظمی، مهدی )1381(، »زمینه های فرهنگی توسعه پايدار در ايران«، رساله دکتری رشته مدیریت دولتی، 
دانشکده حسابداری و مديريت دانشگاه عالمه طباطبايی، تیر 1381.

کروبی، مهدی )1382(، »فرهنگ و گردشگری«، فصلنامه علمی مطالعات جهانگردی، زمستان 82، شماره 
2، دانشگاه عالمه طباطبايی. 

میسون، پیتر )1387(، گردشگری؛ اثرات، برنامه ریزی و مدیریت، مترجم:  روزبه میرزايی و پونه ترابیان، 
تهران: ترمه.

Edgell, D. (2006), Managing Sustainable Tourism: a Legacy for the Future, , Lowndon 
& New York: Routledge.

Georg. W. (2008), Tourism Politics, Globalization, Sustainable and Responsible 
Tourism, available from www.arlt-lectures.com

Jafari, Jafar (2000), Encyclopedia of Tourism, New York: Routledge.
Ko, T.G (2005), “Development of a Tourism Sustainability Assessment Procedure: a 



فصلنامه علمی - پژوهشی

دوره پنجم
شماره 2
تابستان 1391

158

Conceptual Approach”, Tourism Management, 26. available from www.sciencedirect.com.
Medlik, S. (2003), Dictionary of Travel, Tourism and Hospitality, Third edition, 

London: Oxford, Butterworth-Heinemann.
Miller, G. Twining, L. (2005), Monitoring for a Sustainable Tourism, Cabi Publishing.
Oakes, T.S. (1997), “Ethnic Tourism in Rural Guizhow, Sence of Place an the 

Commerce of Authent”, in: M. Picard and R.e Wood Tourism, Ethnicity and the State in 
Asia and Pacific Societies, University of Hawaii Press.

Richards, Greg (2005), Cultural Tourism in Europe, ATLAS, UK.
Sharpley, R. (2006), Travel and Tourism, London: SAGE Publications Inc.
Swarbrooke, John (1991), Sustainable Tourism Management, UK. CABI Publishing.
Valeriu and Mauela, Elena (2007), “Cultural Tourism and Sustainable Development”, 

Romanian Journal of Economic Forecasting, France. 


